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“Um observador de uma pessoa em 

movimento fica imediatamente consciente, 

não apenas dos percursos e ritmos de 

movimento, mas também das atmosferas 

que os percursos carregam em si, já que 

as formas do movimento através do 

espaço são tingidas pelos sentimentos e 

pelas ideias. E o conteúdo dos 

pensamentos e emoções que temos ao 

nos movermos ou ao observarmos o 

movimento podem ser analisados tanto 

quanto as formas e linhas traçadas no 

espaço.”   

                                                                    Rudolf von Laban 



RESUMO 

Esta pesquisa surge a partir de uma inquietação minha em relação às possíveis 

mudanças que os nossos sentimentos podem causar nas nossas movimentações. Em 

busca de respostas, criei estratégias de análise, que serão apresentadas ao longo 

deste estudo. Neste sentido, os estudos de Laban/Bartenieff são referências quando 

falo de dança e expressividade, bem como Fernandes (2006). Entrelaçando o assunto 

com a psicologia, apresento parte dos estudos de Kestenberg (1975). Minha questão 

de pesquisa é o que e como o sentimento pode alterar no movimento em dança? E 

meu objetivo maior é explorar as possíveis alterações que as emoções e os 

sentimentos causam nos movimentos em uma obra de dança. Todo o processo se 

iniciou a partir de uma sequência de movimentos que intitulei como sequenciamento 

base, ele é dançado em diferentes dias, levando em consideração o meu sentimento 

presente no momento da execução. Resultando em cenas para a minha obra final, 

que na estética tem como referência o filme Divertida Mente (2015). E para entender 

melhor a relação entre dança e sentimentos, trago Feldenkrais (1977), assim como 

outras referências importantes para a presente pesquisa. Ao final, você vai descobrir, 

assim como eu, a expressividade de alguns dos meus sentimentos, entendendo que 

corpo e mente estão sempre interligados. 

 

Palavras-chave: Sentimento. Movimento. Dança. Expressividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research arises from a concern of mine regarding the possible changes that our 

feelings can cause in our movements. In my search for answers, I created analysis 

strategies, which will be presented throughout this study. In this sense, the studies by 

Laban/Bartenieff are references when I speak of dance and expressiveness, as well 

as Fernandes (2006). Intertwining the subject with psychology, I present part of the 

studies by Kestenberg (1975). My research question is what and how feeling can alter 

movement in dance? And my main objective is to explore the possible alterations that 

emotions and feelings cause in the movements in a dance piece. The whole process 

started from a sequence of movements that I called the base sequence, it is danced 

on different days, taking into account my feeling at the time of execution. Resulting in 

scenes for my final work, which in aesthetics has the film Inside Out (2015) as a 

reference. And to better understand the relationship between dance and feelings, I 

bring Feldenkrais (1977), as well as other important references for the research. In the 

end, you will discover, like me, the expressiveness of some of my feelings, 

understanding that the body and mind are always interconnected. 

 

Key-words: Feeling. Movement. Dance. Effort. 
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1 DO PRINCÍPIO  

 

Como esta pesquisa é realizada pensando apenas no meu corpo e você está 

prestes a ler sobre os meus sentimentos, vou começar me apresentando. Meu nome 

é Maiara, tenho 24 anos e aos seis, tive a minha primeira experiência com aulas de 

dança, comecei a praticar balé clássico e permaneci até os meus 16 anos, nesse 

mesmo ano comecei a dar aulas de balé para crianças em um Estúdio de dança em 

Montenegro, onde trabalhei até out/2021. 

Na estruturação do projeto de pesquisa do meu TCC surgiu a curiosidade de 

entender se haveria relações entre o movimento de dança e os diferentes sentimentos 

no momento da sua execução, tornando consciente o que realmente estou sentindo 

naquele momento da execução do movimento, não como algo que eu estou 

"interpretando". Neste sentido, a minha questão de pesquisa para este estudo é: O 

que e como o sentimento pode alterar no movimento em dança?  

O objetivo geral é explorar as possíveis alterações que as emoções e os 

sentimentos causam nos movimentos em uma obra de dança. Os objetivos 

específicos são: verificar como os sentimentos interferem nos meus movimentos do 

dia a dia e analisar o sequenciamento base conforme a categoria expressividade, 

segundo Laban/Bartenieff.  

 Outras perguntas foram surgindo no decorrer da pesquisa como: quais são 

esses sentimentos/emoções? E, se não houver variações significativas, tanto nos 

meus sentimentos, quanto na sua influência nos movimentos em dança/na minha 

dança, isso irá interferir na estética e no resultado da obra final? 

Trouxe à tona as palavras emoções e sentimentos, de forma proposital, pois 

entendo que elas se diferenciam, enquanto a emoção é uma reação imediata, o 

sentimento é uma construção em resposta à emoção. 

O que é um sentimento? O que me leva a não usar indistintamente os termos 
“emoção” e “sentimento”? Uma das razões é que, apesar de alguns 
sentimentos estarem relacionados com as emoções, existem muitos que não 
estão: todas as emoções originam sentimentos, se se estiver desperto e 
atento, mas nem todos os sentimentos provêm de emoções. (DAMASIO, 
2012, p.159) 

 

Este tema surgiu a partir de uma inquietação minha, em um período bem 

conturbado onde o uso de antidepressivos foi indispensável para os meus dias, 

pensava que se eu apresentasse algo (em dança), deveria ser necessariamente 
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voltado para um lado mais mórbido, pois não conseguiria atingir um estado expressivo 

diferente naquele momento. 

Passava os dias trancada no quarto, sem vontade de fazer qualquer coisa, saía 

apenas para ir dar aula, porque realmente precisava continuar trabalhando para ajudar 

nas contas de casa. Cheguei a desistir de um semestre da graduação e acabei 

reprovando por faltas em todos os componentes curriculares.  

Mesmo não sendo o foco da minha pesquisa, vou falar um pouco sobre 

depressão, já que a doença atinge diretamente as nossas emoções. Cada dia que 

passa essa doença toma maiores proporções e afeta de forma direta a vida de muitas 

pessoas. A evolução do conhecimento tem sido mais buscada para tentar entender 

questões difíceis de explicar, afetando o dia a dia das pessoas e seus convívios 

interpessoais, com mudanças de humor, tomadas de decisão, ânimo e outras 

mudanças de comportamento que não trazem conforto algum. Junto ao 

desenvolvimento tecnológico, algo ainda recente, muitos momentos foram de normais 

para questionáveis nos dias de hoje. A proximidade proporcionada pelas redes 

sociais, algo tão esperado na história, tem trazido angústias em vídeos de 15 

segundos de uma parte não muito real da vida de quem compartilha, carregando 

espelhamentos distorcidos do que é “viver”, algo extremamente complicado de 

separar entre o real e o que almejamos ter, como diz Alan Ehrenberg “[...] o depressivo 

não está cheio, no limite, mas está esgotado pelo esforço de ter que ser ele mesmo” 

(HAN, 2015, p. 15).  

Deixo claro aqui que tive o meu diagnóstico antes da pandemia de COVID-19, 

mas durante o distanciamento social, o número de pessoas com o diagnóstico de 

ansiedade e depressão duplicou no país. Ornell et al. afirmaram que “em uma 

pandemia, o medo aumenta os níveis de ansiedade e estresse em indivíduos 

saudáveis e intensifica os sintomas naqueles com desordens psiquiátricas 

preexistentes” (2020, p. 232-235).  

Atualmente, me encontro em um estado de cura, onde tais pensamentos do 

passado já não são mais acessados. Mesmo assim, persistiu o interesse de entender 

as mudanças que os sentimentos causam no movimento, até mesmo nos movimentos 

do cotidiano, pois acabei me dando conta que se tratava de um assunto muito 

importante e que não é tão estudado ainda.  

Tendo isso em mente, surgiu “Dentro e Fora”, onde analiso o que os 

sentimentos de “dentro” do corpo interferem nos movimentos de “fora” do corpo.  
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O filme Divertida Mente (2015) é uma das minhas referências na pesquisa. No 

ano de 2018, ele foi tema do espetáculo de fim de ano da escola de dança em que dei 

aulas durante 7 anos. Além de coreografar para este espetáculo, também dei vida a 

um dos personagens, o Bing Bong, que é o amigo imaginário da garotinha Riley, 

personagem principal do filme.  

 
Figura 1 - Personagem Bing Bong                                      

                                    
                                     Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2018. 

 
 

Fiquei apaixonada pelo enredo, pois achei o tema muito interessante, uma vez 

que a obra transforma os sentimentos em personagens, cada um com suas 

peculiaridades e cores diferentes, com isso, assim que eu encontrei o tema da 

presente pesquisa, logo pensei nesse filme. Seu título original é Inside Out, como no 

Brasil ele ganhou outro nome, busquei a tradução original e adaptei para “Dentro e 

Fora”, nome pelo qual batizei minha pesquisa. 

 

 

1.1 DOS ENTRELAÇOS 

 

Feldenkrais (1977, p.27) aborda as transformações da nossa autoimagem e 

das nossas motivações, entendendo que cada indivíduo, fala, se movimenta, pensa e 

sente, de formas diferentes, de acordo com a imagem que cada um construiu de si 

mesmo ao longo da vida. Por esse motivo, apresentei um pouco do meu “eu”, logo no 

início deste texto, para que o leitor tenha uma breve ideia de quem eu sou e o que 

colore a minha vida. 
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No sentimento incluímos independentemente das emoções familiares de 
alegria, pesar, raiva e assim por diante, auto-respeito, inferioridade, 
supersensibilidade e outras emoções, conscientes ou inconscientes, que 
colorem as nossas vidas. 
Pensar inclui todas as funções do intelecto, tais como oposições de direita e 
esquerda, bom e mau, certo e errado; entender, saber que entendemos, 
classificar coisas, reconhecer regras, imaginar, saber o que é percebido e 
sentido, lembrar tudo o que está acima, e assim por diante. 
O movimento inclui as mudanças de tempo e espaço no estado e 
configurações do corpo e suas partes, tais como respirar, comer, falar, 
circulação sanguínea e digestão. (FELDENKRAIS, 1977, p. 51) 

 

Segundo o autor, “Nossa auto-imagem consiste de quatro componentes que 

estão envolvidos em toda ação: movimento, sensação, sentimento e pensamento”, 

estando presentes em qualquer ação, variando a contribuição de cada um, conforme 

a ação e a pessoa que executa. (FELDENKRAIS, 1977, p.27) 

Desde o início quis trazer alguns autores da psicologia, que falassem sobre a 

minha questão de pesquisa, então encontrei Judith Kestenberg (1910-1999), uma 

psiquiatra polonesa que trabalhava com crianças sobreviventes do Holocaustro. Em 

seus trabalhos ela destacava a importância do estudo do movimento no contexto 

terapêutico.  

Unindo movimento e sentimento, Kestenberg desenvolveu o seu próprio 

método para analisar e interpretar os movimentos, que foi chamado de Kestenberg 

Movement Profile (KMP). O que me deixou mais entusiasmada com o trabalho dela, 

foi a sua codificação ser derivada do sistema Laban/Bartenieff (1879-1958), onde ela 

relaciona os padrões de movimento, com uma variedade de sentimentos, que serão 

apresentados ao longo do presente trabalho. 

Logo que o nome Judith chegou até mim, entendi que ela seria uma peça chave 

para a minha pesquisa, principalmente por ela não ser da área da dança e mesmo 

assim ter usado um autor da dança para ajudar no seu trabalho no âmbito da 

psicologia/psiquiatria. E mais recentemente, encontrei um artigo onde Ciane 

Fernandes fala sobre o sistema de Kestenberg, me mostrando que autores da dança 

também já chegaram até os estudos dela. 

Kestenberg (1975) fala sobre ritmos de fluxo de tensão, explica que por tensão 

ela está falando sobre o nível de tensão dos músculos, ela relaciona os atributos do 

fluxo de tensão com os afetos desenvolvidos. Fala que esses atributos são divididos 

em: aqueles que ocorrem com frequência na frustração e aqueles que indicam alívio 

e satisfação. Complementa dizendo que esse fluxo de tensão pode ser livre ou preso, 
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o livre tem relação com os sentimentos de despreocupação e o preso com os 

sentimentos de cautela. 

Os atributos do fluxo de tensão provêm componentes importantes na 
experiência, expressão e comunicação das emoções. Uma vez que o fluxo 
de tensão está relacionado à expressão das necessidades e à liberação das 
pulsões, a regulação desse fluxo proporcionada pelos atributos de fluxo de 
tensão contribui para a formação de defesas contra os próprios afetos. 
(TURTELLI; TAVARES, 2008, p. 219) 

   

A criadora do sistema também fala sobre a existência de “precursores de 

esforço”, precursores referentes ao peso e ao tempo, com o peso, se aumenta a 

tensão para reproduzir ações intensas e se diminui a tensão para demonstrar 

gentileza, bem como o tempo, pode mudar a tensão gradativamente para expressar 

hesitação.  

Infelizmente os estudos de Kestenberg ainda não são muito conhecidos no 

Brasil, mesmo sendo tão ricos. Ela apresenta dados muito importantes do 

desenvolvimento humano, associando as habilidades motoras a modos de pensar, 

apresentar, representar e sentir. Deixando claro que o psicológico está diretamente 

ligado ao modo que nos movemos.   

Como todo o material dela está em inglês, tive certa dificuldade para me 

aprofundar no estudo, mas o sistema KMP contém 8 categorias, que são elas: 

Tension Flow Rhythms: que expressam necessidades e impulsos básicos, 

como o ritmo de sucção para se alimentar. Exemplo: um bebê mamando no peito de 

sua mãe. 

Tension Flow Attributes: estão relacionados à emoção e temperamento, pode 

ser identificado na expressão exuberante. Exemplo: uma criança dando uma 

gargalhada.  

Pre-Efforts: são padrões de movimento que nos ajudam a praticar novas 

habilidades. Exemplo: criança aprendendo a girar o bambolê na cintura.  

Efforts: é a última categoria dinâmica, oferece estratégias de enfrentamento, 

como ser capaz de prestar atenção focando diretamente no espaço. Exemplo: um 

bebê apontando e indo na direção de um objeto.  

Bipolar Shape Flow: expressa conforto e desconforto. Exemplo: Criança 

correndo abrindo os braços, demonstrando conforto. 



17 
 

Unipolar Shape Flow: são respostas a estímulos ambientais em uma variedade 

de dimensões. Exemplo: criança fica surpresa ao ver alguém e se abaixa para se 

esconder.  

Shaping in Directions: Fornecem movimentos lineares que oferecem limites 

claros e conexões simples com as pessoas. Exemplo: bebê mostra para o adulto que 

o seu brinquedo é da mesma cor da camiseta que o adulto veste. 

Shaping in Planes: fornecem a oportunidade de expressar relações sociais 

mais complexas. Exemplo: a criança e a mãe se olhando e um imitando o movimento 

do outro.  

Ela também divide as fases do desenvolvimento em: oral, anal, uretral, genital-

interna, fálica, latência e adolescência. Dando estes mesmos nomes para os ritmos 

motores predominantes em cada uma delas. Com o seu estudo, pôde-se perceber 

que os padrões de movimento de um adulto varia muito de acordo com o início da 

história de vida de cada um, assim como ele se relaciona com objetos e outras 

pessoas também. 

Estes são alguns exemplos das relações que Kestenberg faz sobre 

sentimentos e movimentos, ela dedicou boa parte da sua vida a estudar sobre este 

assunto, principalmente para a primeira infância. Tendo como base os estudos de 

Laban/Bartenieff. 

 Em minha pesquisa, todas as análises de movimento foram realizadas a partir 

da categoria Expressividade do sistema Laban/Bartenieff. Conforme Ciane Fernandes 

(2006), 

A categoria Expressividade (como nos movemos) refere-se às qualidades 
dinâmicas do movimento presentes tanto na dança quanto na música, pintura, 
escultura, objetos do cotidiano, etc., e corresponde ao conceito de Energia 
ou Dinâmica em outras linhas do Sistema Laban. O termo Expressividade 
vem de Antrieb, utilizado por Laban, significando propulsão, ímpeto, impulso 
para o movimento, que pode ser leve, forte, direto, indireto, etc […] 
(FERNANDES, 2006, p.120) 

 

 Com estas análises, busco identificar em minhas movimentações, os quatro 

fatores: espaço, peso, tempo e o fluxo também é analisado. Tudo isso é uma parte da 

teoria e prática desenvolvidas pelo sistema Laban/Bartenieff, onde esses quatro 

fatores se relacionam com as nossas atitudes internas.  

Enquanto que nas ações fundamentais a sensação do movimento não passa 
de um fator secundário, nas situações expressivas, onde a experiência 
psicossomática é da maior importância, sua relevância cresce. Em tais 
situações, temos condições de observar mudanças de ênfase dentro dos 
fatores Peso, Tempo e Espaço das ações corporais. Aparece também todo 
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um conjunto de aspectos além dos de Resistência, Velocidade e Direção, o 
qual se torna particularmente importante para as sensações dos movimentos. 
(LABAN, 1978, p.121) 

  

O fluxo tem referência com a tensão muscular usada no momento da realização 

do movimento, podendo deixar fluir e tornando o fluxo livre, ou restringi-lo, tornando o 

fluxo controlado. “O fator fluxo relaciona-se com o “como” do movimento, o 

sentimento, a emoção e a fluidez ao realizá-lo." (FERNANDES, 2006, p.124) 

O espaço varia em direto, quando o meu movimento tem um foco, tornado o 

movimento mais reto, já o indireto tem múltiplas possibilidades de onde quer chegar, 

não tem um foco único, com um movimento mais curvilíneo. “O fator espaço relaciona-

se com o “onde” do movimento, o pensamento, a atenção ao realizá-lo.” 

(FERNANDES, 2006, p.127) 

O peso pode variar em um movimento que é muito forte, até um movimento 

que é muito leve, tendo dois conceitos bem importantes para serem estudados, a 

gravidade e o tônus muscular. “O fator peso relaciona-se com o “O Quê” do 

movimento, a sensação, a intenção ao realizá-lo.” (FERNANDES, 2006, p.131)   

O tempo tem variação de movimentos que são realizados desde uma 

velocidade desacelerada, até uma velocidade acelerada, sempre levando em conta a 

variação, pois um movimento desacelerado ainda pode ser rápido. “O fator tempo 

relaciona-se com o “quando” do movimento, a intuição e a decisão ao realizá-lo” 

(FERNANDES, 2006, p.135) 

 

 

 

1.2 DA ORGANIZAÇÃO 

 

Nesta pesquisa o caminho metodológico é a partir da análise de uma mesma 

sequência de movimentos, dançada em diferentes dias e gravada em vídeo, onde em 

um dia estou me sentindo muito bem e alegre, já em outro, triste e ansiosa, se eu 

pegar os dois vídeos e observar as movimentações, provavelmente algumas 

alterações sejam perceptíveis, mesmo que pequenas. E é neste ponto que minha 

pesquisa quer chegar. 

A pesquisa é composta por quatro etapas articuladas, a primeira é a criação da 

sequência coreográfica que é base do meu estudo, que chamo de sequenciamento 
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base. Ela começou a ganhar forma com algumas improvisações, onde tentei não me 

limitar em uma técnica de dança, mas entendo que os meus anos de experiência com 

o balé clássico, acabam interferindo de certa forma nas minhas criações em dança, 

bem como no meu corpo cotidiano. Para Dantas (2020, p.33), “As técnicas corporais 

são, portanto, particularidades de determinados grupos sociais transmitidas por meio 

da educação, da imitação, da convivência, da tradição.”. Sendo assim, tudo é uma 

consequência de processos educativos e de padrões sociais, ou seja, uma 

consequência das minhas vivências.  Desta forma, meu sequenciamento base carrega 

muito do balé clássico, mesmo que eu não tenha planejado previamente. Muitos 

movimentos e padrões já estão intrínsecos no meu corpo, como por exemplo, ter 

preferência em me movimentar no nível alto.  

Este sequenciamento base me acompanhou até o final da pesquisa, sempre 

com a intenção de não realizar grandes modificações nos passos da coreografia, para 

que desta forma a análise da expressividade fosse possível, mas logo depois, percebi 

que teria que me desprender desta ideia. Cada dia de pesquisa, essas 

movimentações foram gravadas em vídeo para que eu tivesse acesso durante todo o 

processo, que foi guiado pela prática, um caminho metodológico que escolhi, onde 

escrevo junto com a dança.  

Além disso, nas abordagens de pesquisa com prática artística, a realidade é 
dinâmica e permeada pela experiência criativa que move nossas percepções 
e afetos, questionando preconceitos e juízos de valor através da experiência 
sensível. 
Ao invés de provar a verdade (positivista), o pesquisador pós-positivista 
encontra relações intrínsecas coerentes e conexões qualitativas significativas 
num contexto multifacetado, através de métodos mais participativos, 
interpessoais e subjetivos [...] (FERNANDES, 2013, p.22) 

 

Com esta abordagem, consigo ter um contato maior com o momento presente, 

interligando a minha dança com a minha escrita, tornando a pesquisa mais coerente.  

O sequenciamento base foi executado por mim, em diferentes dias, levando 

em consideração o meu estado emocional, dando sequência a segunda etapa da 

pesquisa.  

Na terceira etapa, os vídeos foram analisados, em busca de respostas para as 

minhas inquietações, como um relato pessoal ou um ponto de partida. 

Com alguns dados das análises já em mãos, outros sequenciamentos foram 

criados, colocando essas movimentações em “rótulos” como, por exemplo, um 

sequenciamento alegre, outro triste e assim por diante, mas interligando eles, como 
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se fosse uma passagem rápida por diferentes sentimentos, assim colocando em 

prática a quarta e última etapa.  

Para fazer a análise, trarei os estudos de Laban/Bartenieff, segundo o capítulo 

da categoria Expressividade do livro O Corpo em Movimento, de Ciane Fernandes 

(2006). Todo o processo tem como resultado final, uma única obra, em formato de 

videodança. 
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2 A BASE - Primeira etapa 

  

Realizei improvisações sem música, pois não quis ser influenciada pelo 

sentimento que ela poderia me trazer. E isso foi muito desafiador para mim, 

normalmente os meus processos criativos começam pela escolha da música, então 

tive que sair de uma zona de conforto. Optei por estar vestindo roupas pretas na hora 

da prática, pois quero trabalhar com outras cores nas etapas finais do processo, onde 

vou falar um pouco sobre os significados delas em uma visão pessoal e cultural. 

Com a ideia de trazer movimentos “neutros” nesse primeiro sequenciamento, 

acabei ficando um pouco incomodada, pois nada parecia neutro o bastante, mas por 

fim, entendi que nunca iria encontrar um movimento “vazio” de expressividade, até 

porque, naquele momento da minha improvisação, o meu corpo estava cheio de 

sentimentos. Fernandes (2006, p.121) fala que os nossos movimentos estão 

constantemente variando a sua expressividade, que a cada 3 a 5 segundos surge uma 

nova qualidade e suas combinações. A expressividade acaba sempre estando 

presente no movimento. 

Nas primeiras improvisações, eu estava em um espaço muito pequeno, 

observei que isso interferiu diretamente nos meus movimentos. O fato de ser no meio 

da tarde também interferiu bastante, por eu ser uma pessoa noturna, naquele 

momento eu estava mais introspectiva, mais cansada, com menos energia. Tudo isso, 

deixou a minha cinesfera menor, fazendo com que me sentisse mais encurtada e sem 

grandes deslocamentos. “O termo cinesfera refere-se ao espaço físico tridimensional 

ao redor do corpo, alcançável ao estender-se sem que seja necessário transferir seu 

peso.” (FERNANDES, 2006, p. 182)  

Já nas últimas improvisações, eu optei por realizar durante a noite e em um 

espaço maior. Peguei os movimentos que eu já tinha acessado no primeiro dia e fui 

tentando criar ligações entre eles. Era um horário que costumo estar mais agitada, 

cheia de energia, o que fez com que os movimentos expandissem um pouco mais. No 

fim, cheguei na finalização do meu sequenciamento base, que é literalmente a base 

de toda a minha pesquisa.  

Em relação ao fato de ter me sentido “mais encurtada” no primeiro dia e no 

segundo com “movimentos expandidos”, Kestenberg (1975) classifica este 

crescimento e encolhimento da forma do corpo como os elementos básicos do fluxo 

da forma. A autora fala que isso é uma resposta a um estímulo, tanto interno, quanto 
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externo. Que este fluxo de forma, como ela chama, está relacionado com os modos 

de relações das pessoas consigo mesmas e com as outras.  

Além disso, ela classifica em fluxo de forma bipolar, que é simétrico, e em fluxo 

de forma unipolar, quando é assimétrico. O bipolar seria para ela o (abrir-se), o que 

para mim foi o “expandir” que citei antes e usando a lente de Laban/Bartenieff, percebo 

se referir à cinesfera grande. Ela fala que eles refletem sentimentos bons ou de 

conforto. E o encolhimento do corpo seria o (fechar-se), o meu “mais encurtada” que 

relatei, para ela isso reflete sentimentos de desconforto. E era exatamente assim que 

me sentia nas experiências. Já o que ela considera como unipolar, é a qualidade de 

movimento que faz relação aos estímulos vindos do “meio ambiente”. Laban também 

fala sobre o assunto, ele utiliza os termos “recolher” e “espalhar”.  

Descobriu-se que as atitudes corporais, durante o movimento, são 
determinadas por duas formas principais de ação. Uma destas formas flui do 
centro do corpo para fora, enquanto que a outra vem da periferia do espaço 
que circunda o corpo, em direção ao centro do corpo. As duas ações que 
fundamentam estes movimentos são as de “recolher” e de “espalhar”. O 
recolher ocorre em um movimento de trazer alguma coisa para o centro do 
corpo, ao passo que o espalhar pode ser observado ao empurrar-se algo para 
longe do centro do corpo. (LABAN, 1978, p. 133-134)  

 

Quando comecei a analisar o meu sequenciamento base, fiquei me 

questionando sobre ele ter ficado muito longo, estava com 1min de duração e, 

sabendo que para fazer uma análise minuciosa de uma coreografia, cada segundo 

conta muito, isso iria acabar dificultando a análise. Então conversei com a minha 

orientadora e chegamos em um acordo de que ela deveria ser um pouco mais curta, 

assim facilitaria em todo o processo, pois concluímos que fazer a análise dela neste 

ponto da pesquisa, seria uma forma de procedimento importante para o processo de 

pesquisa, principalmente por eu ter entendido que sim, ela tem a sua expressividade 

mesmo que eu tivesse buscando uma neutralidade no momento da construção. 

Outra questão que acabou surgindo, foi quanto ao espaço que iria executar o 

sequenciamento, pois precisava que um dos ambientes fosse em minha casa, assim 

eu poderia trabalhar em qualquer dia e horário. Como não tenho um local muito 

grande, as movimentações precisavam ser adaptadas ao local e com isso surgiu o 

questionamento de que talvez movimentações com a cinesfera menor, iriam acabar 

me influenciando na próxima etapa da pesquisa, pois desta forma a percepção de 

modificações na expressividade poderia ser mais limitada. Mas no fim, a sequência 

base foi gravada na Fundarte, local onde trabalho todos os dias e tenho bastante 
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acesso. A UERGS fica no mesmo prédio da Fundarte, é um local em que frequento 

desde os 5 anos de idade, então é um espaço bem familiar para mim. 

Decidi por enumerar os movimentos e destacar as qualidades expressivas 

observadas neles em azul, para facilitar a leitura/trabalho. Analisei observando as 

qualidades que se destacavam a cada movimento. O sequenciamento base se 

encontra no link:  https://youtube.com/shorts/iVpm-eRZDpI?feature=share 

Como eu mudo a minha frente em relação ao espaço, usarei o diagrama de 

Vaganova na análise. Onde cada ponto/direção do local onde o bailarino está 

dançando, é numerado de 1 a 8, em sentido horário, sendo a frente onde geralmente 

se encontra o público, o número 1.              

                              

                                           Figura 2 - Diagrama de Vaganova 

                     
                                                     Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 
 
 

-Começo o meu sequenciamento em pé, no nível alto. Inicio de frente para a 

câmera (ponto 1), com pés paralelos e braços ao longo do corpo. 

 1 Faço uma rotação do fêmur com a perna esquerda, o que no balé chamamos 

de en dehors, logo em seguida o joelho dessa mesma perna é flexionado e o pé fica 

em meia ponta. (espaço direto). Na minha perspectiva, inicialmente não analisei o 

movimento das pernas porque não sentia que havia alguma qualidade expressiva de 

movimento a se destacar.  

2 Nessa posição, meu tronco flexiona lateralmente fazendo uma pequena 

ondulação sobre a mesma perna (peso leve, fluxo livre, espaço indireto e tempo 

desacelerado).  

3 Volto com o tronco até o alinhamento vertical e levo a perna esquerda em 

meia ponta até que cruze por trás da direita.  (espaço direto).  

4 Faço um giro por trás (pela esquerda), neste momento os braços ganham 

uma certa tensão nos músculos ampliando a cinesfera. Observei que isso aconteceu, 
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devido ao impulso do giro. (peso leve, fluxo livre e tempo acelerado).  Realizo ¾ de 

giro e finalizo no ponto 3.  

5 Faço um pequeno salto lançando os braços pela frente do corpo até em cima, 

lançando também a perna esquerda estendida para trás, quase formando um ângulo 

de 90º, minha cabeça segue para a frente do corpo (peso leve, fluxo livre, espaço 

direto e tempo acelerado).  

6 Em seguida, ao aterrissar do salto, a perna de trás dá um passo levando o 

meu corpo a ficar de frente novamente, ponto 1, e cruzando agora a perna direita por 

trás da esquerda. (peso leve, espaço direto e tempo desacelerado) Isso, ao mesmo 

tempo que o braço esquerdo sobe pela lateral e segue “desenhando” um círculo, 

finalizando o movimento com o braço na lateral (esquerda) e a cabeça virada para ele 

(peso leve, fluxo livre, tempo acelerado).  

7 Levo o braço da esquerda para direita (por baixo) e dessa vez o direito vai 

junto, a perna direita que estava atrás volta para o seu lugar, levando levemente o 

quadril, fazendo com que o peso do corpo saísse da perna esquerda, deixando ela 

apenas com o calcanhar no chão, neste mesmo momento, a cabeça está virada para 

a direita, ponto 3. (peso leve, fluxo livre, espaço indireto e tempo acelerado).  

8 Passando os braços novamente por baixo, viro todo o corpo para a esquerda, 

ponto 7, com os braços para cima e nas pontas dos pés (peso leve, fluxo livre, espaço 

direto e tempo acelerado).  

9 Braços voltam para baixo enquanto dou três passos para trás (peso passivo 

pesado, fluxo contido, espaço direto e tempo desacelerado).  

10 Braço direito levanta pela lateral e passa por trás da cabeça, fazendo uma 

ondulação que reverbera pelo corpo todo (peso leve, fluxo livre, espaço indireto e 

tempo acelerado). 

11 Essa ondulação me leva a ficar virada para o lado direito, ponto 3, 

terminando o movimento com o braço direito para cima, o esquerdo ao longo do corpo, 

perna direita um pouco mais a frente e a esquerda mais atrás, pés na ponta. 

12 “Derreto” até ficar abaixada (peso leve, fluxo livre, espaço indireto e tempo 

desacelerado) 

13 Mas logo volto para cima de novo (peso leve, fluxo contido, espaço direto e 

tempo acelerado).  

14 Giro pela esquerda, apenas sobre a perna esquerda, com a perna direita 

esticada na lateral e fora do chão, os braços levantam levemente na lateral durante o 
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giro e já retorno com outro giro semelhante, agora para a direita e levando o braço 

direito para cima pela lateral (peso leve, fluxo livre, espaço indireto e tempo 

acelerado).  

15 Cruzo a perna esquerda pela frente e logo em seguida a perna direita toma 

seu lugar (peso leve, fluxo contido, espaço indireto e tempo acelerado) 

16 Levando levemente o meu corpo para a diagonal de trás (direita), ponto 4, 

onde a cabeça acompanha e a perna esquerda fica novamente apenas com o 

calcanhar no chão e assim o sequenciamento é finalizado (peso leve, fluxo contido, 

espaço direto e tempo desacelerado).  

 

Uma estratégia para verificar a eficácia da minha descrição, foi pedir para um 

amigo realizar as movimentações enquanto eu as descrevia para ele. Observei que 

funcionou a maior parte, mesmo ele não tendo experiência com dança, então concluí 

que estava no caminho certo. 

Outro método foi assistir ao vídeo várias vezes em câmera lenta, desta forma 

conseguia focar em cada detalhe dos movimentos, passando a enxergar o que não 

conseguia, estando na velocidade normal. 

Sem esquecer dos sentimentos, no momento da gravação, não consegui 

identificar um sentimento mais acentuado e creio que isso seja bom para a minha 

pesquisa. Era de manhã, eu já tinha dado uma aula de balé, faltava dar outra, então 

meu corpo ainda não estava tão cansado, porém, já estava bem desperto, me sentia 

bem.  

                                Figura 3 - Sequenciamento Base 

                                       
                                   Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 

 



26 
 

2.1 O MOVIMENTO NO COTIDIANO 

 

Usando também o sistema Laban/Bartenieff, comecei a me observar no dia a 

dia, nas minhas movimentações cotidianas, em busca de algumas respostas ou até 

mesmo novos questionamentos, além disso, poderia ser útil nas análises finais. Laban 

(1978, p.200) afirma que “Ao se observar os trabalhadores saírem da fábrica, ao cair 

da tarde, pode-se reconhecer os ritmos que vieram executando ao longo do dia, no 

fluir de seus movimentos de sombra, cansados ou excitados''. Minhas vivências 

diárias e de uma vida toda, também acabam sendo reconhecidas no meu corpo, tudo 

isso tem grande importância para o meu estudo.   

Fiz isso durante uma semana, dando atenção para o estado emocional e para 

a influência dele nos meus movimentos do cotidiano. Confesso que não foi nada fácil 

me manter nesse processo, principalmente nos dias que não estava tão disposta, 

acabava “esquecendo” que precisava deixar os meus sentidos ativados, realmente 

me colocando nesse lugar de um corpo que está em uma constante análise, então 

não forçava nada, pois pensei que talvez isso fosse interferir de alguma forma. Com 

isso, realizava as observações de maneira mais geral, quando realmente entendia 

aquele movimento como algo diferente do dia anterior.  

E analisando o meu Eu de modo geral, externo e interno, ou seja, o perceptível 

aos olhos dos outros e o invisível, percebi que nos dias mais felizes, me sentia mais 

cheia de energia, com um corpo mais presente, realizando movimentações em um 

tempo mais acelerado, em um espaço direto, sabendo exatamente onde queria 

chegar, com um fluxo livre e um peso leve, e com total vitalidade para os movimentos 

que me pedem o uso do peso forte. Um exemplo bem marcante é o momento de 

levantar da cama pela manhã, outro exemplo que observei, foi a ação de fazer o coque 

para ir dar aula, no dia que eu estava bem disposta e animada, meus movimentos 

tinham um fluxo mais livre, um espaço direto e um tempo mais acelerado, o peso era 

ativo leve, (em ambas as situações). 

 Já nos dias mais melancólicos, tudo se modificava para o contrário, meu tempo 

se tornava desacelerado, em um espaço indireto, sem saber direito onde queria 

chegar, o fluxo se tornou contido e com um peso que me coloca em dúvida, me sentia 

sem forças, mas ao mesmo tempo não me sentia leve, sendo assim, penso ter 

chegado no peso passivo fraco e em algumas situações, no peso passivo pesado, 

deixando as tarefas do dia muito mais difíceis e complexas.  
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Pegar um botão de rosas aberto ou assinar o nome com uma caneta nanquim 
pedem o uso do peso (ativo) leve. Com o peso (passivo) fraco, a rosa cairia 
no chão e a letra sairia com falhas. Um soco é um exemplo de peso (ativo) 
forte. Um soco com peso (passivo) pesado faria com que o braço caísse 
passivamente em seu adversário. Apesar de o peso (passivo) pesado do 
braço poder ser usado para engajar o peso (ativo) forte na ação. O movimento 
de um corpo cansado, após o almoço, ao cair na cama, tende a ser passivo 
pesado. Já a falta de força que temos antes do almoço estimula ações com 
peso passivo fraco. (FERNANDES, 2006, p.131-132) 
 

Para o exemplo do levantar-se da cama, no dia que acordei mais cansada e 

indisposta, meus movimentos foram com um fluxo mais contido, em um espaço 

indireto, com tempo desacelerado e o peso era passivo fraco, porque sentia meu 

corpo todo sem forças. E para o exemplo do fazer o coque, as qualidades expressivas 

foram as mesmas da ação anterior, neste dia o coque levou muito mais tempo e 

acabou não ficando tão preso quanto no dia que estava animada.  
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3 EXPERIMENTANDO OS CONTRASTES - Segunda etapa 

  

 Agora com o sequenciamento base pronto e analisado, começa a segunda 

etapa da pesquisa, onde irei executar o mesmo, em diferentes dias.  

 O primeiro dia aconteceu em uma tarde muito abafada, o calor fez com que eu 

me sentisse indisposta, sem energia. Isso acabou refletindo na fluidez dos meus 

movimentos. Eles se tornaram mais desacelerados, com fluxo contido, meu corpo 

como um todo parecia mais pesado, apresentando um peso passivo fraco. 

                                                
                                        Figura 4 - Primeira dia - Indisposição 

                                                 
                                          Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 
 

No segundo dia eu estava nervosa, a ansiedade se fazia presente naquele 

momento, meus movimentos seguiram com fluxo mais contido, já o tempo se tornou 

mais acelerado por conta da ansiedade trazer junto dela a pressa, em muitos 

momentos não tinha um foco, meu olhar parecia perdido, buscando algo que 

ultrapassava o aqui e agora, me deixando em um espaço indireto, passeando pelo 

peso passivo fraco e o pesado. 
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                           Figura 5 - Segundo dia - Ansiedade 

                                     
                                          Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 
 

O terceiro dia meu sentimento era de tristeza, quando percebi este sentimento 

estava tomando seu espaço dentro de mim, quis realizar o sequenciamento, não 

estava com uma roupa apropriada para a prática, mas sabia que eu precisava 

aproveitar aquele momento. Meu tempo desacelerou mais, o fluxo cada vez mais 

contido, o espaço seguia indireto, sem ânimo na realização dos movimentos, um peso 

passivo fraco. 

 

                               Figura 6 - Terceiro dia - Tristeza 

                                       
                                                Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 
 

Entendi que para conseguir analisar mais as mudanças que os sentimentos 

estavam causando nas minhas movimentações, eu deveria me desprender da ideia 
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de não poder mudar a forma do sequenciamento base. Então no quarto dia eu iniciei 

o sequenciamento e logo deixei o meu corpo livre para expressar o que ele estava 

com vontade. O sentimento novamente era de tristeza, mas desta vez o tempo ficou 

muito mais desacelerado, o fluxo muito mais contido e como me permiti explorar 

outros movimentos, acabei indo para o chão, parecia que o sentimento de tristeza me 

puxava para ele, mesmo não sendo em um primeiro momento o meu lugar de conforto 

para as movimentações, uma vez que o balé clássico deixou o nível alto mais cômodo 

no meu corpo, como relatei anteriormente.  

 

                                 Figura 7 - Quarto dia - Tristeza 

                                      
                                                 Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 
 

Já no quinto dia o sentimento era de euforia, estava com muita energia, era o 

sentimento mais diferente dos outros dias até então. O fluxo estava muito livre, com 

peso leve, em um espaço direto, onde eu tinha foco para chegar onde eu queria, o 

tempo se tornou muito mais acelerado. Até a expressão facial mudou completamente, 

sorria enquanto realizava os movimentos. E quando deixei o meu corpo livre para sair 

da forma exata do sequenciamento, eu quis realizar vários giros e saltos, desta vez, 

ficando apenas no nível alto. 
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                                 Figura 8 - Quinto dia - Euforia 

                                    
                                                 Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 
 

No sexto dia o sentimento era de alegria, algo semelhante ao dia anterior, 

porém com equilíbrio. Mas a expressividade seguia igual, fluxo livre, peso leve, espaço 

direto e tempo acelerado. Tudo como no dia anterior, mas com uma intensidade um 

pouco menor. 

 

                                   Figura 9 - Sexto dia - Alegria 

                                     
                                                 Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 
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4 A ANÁLISE - Terceira etapa 

 

 Analisando os meus dias de pesquisa prática, pude perceber que mesmo com 

diferentes sentimentos, se concretizou dois nichos, um que contemplava os 

sentimentos “negativos” e outro os “positivos”. Assim, mesmo que o sentimento fosse 

diferente, a expressividade não alterava tanto se eles estivessem no mesmo nicho, 

para ela mudar bruscamente, o sentimento teria que estar no nicho oposto.  

 Os sentimentos que eu considerei como negativos, foram a indisposição, a 

ansiedade e a tristeza. Que apresentaram um fluxo contido, peso passivo fraco, 

espaço indireto e tempo desacelerado, onde apenas a ansiedade apresentou 

momentos de tempo acelerado.  

 E os sentimentos positivos foram a euforia e a alegria. Apresentando fluxo livre, 

peso leve, espaço direto e tempo acelerado.    

 Se assemelhando com os padrões que citei anteriormente, que foram relatados 

por Kestenberg, onde ela afirma que os sentimentos bons trazem movimentos de 

expandir e um fluxo livre, já os sentimentos negativos, movimentos de fechar-se e um 

fluxo “preso”.   

Delsarte é considerado o descobridor dos princípios fundamentais da dança 

moderna e também fala sobre algo muito semelhante, dizendo que a extensão do 

corpo está ligada ao sentimento de autorrealização e o sentimento de anulação se 

traduz por um dobrar o corpo. “Todos os sentimentos têm sua própria tradução 

corporal. O gesto os reforça e, por sua vez, eles reforçam o gesto.”  (BOURCIER, 

2001, p.245).  

Meu relato dos movimentos cotidianos também se assemelham com os meus 

resultados, onde os dias de indisposição, trouxeram a mesma expressividade do meu 

“nicho negativo” e os dias felizes, a expressividade do “nicho positivo”. 

Com isso, pode-se perceber que as emoções e sentimentos interferem nos 

nossos movimentos, com graus diferentes de um para o outro, uns sendo mais 

perceptíveis, outros menos, mas todos deixam sua marca no corpo que se move, que 

tem vida.  
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5 DA RESPOSTA À CRIAÇÃO - Quarta etapa  

 

 Na última etapa da presente pesquisa, apresento a estruturação da minha obra 

final. Antes de tudo, comecei a pensar em vários detalhes de estruturação, o que 

deveria e o que não deveria ser feito. E com isso, defini que iria começar a coreografia 

com os sentimentos positivos e indo para os negativos, começando com um extremo 

e terminando com o outro, assim acredito ser mais fácil para o público conseguir 

acompanhar cada sentimento, pois se eu começasse com a tristeza, talvez quando 

chegasse na euforia, parte do público ainda pudesse estar comovidos pela tristeza, 

porque se trata de um sentimento mais difícil de ser liberado e assim não conseguindo 

se conectar com um sentimento tão vibrante quanto a euforia. 

Desta forma então, minha obra começa com a euforia, passando para a alegria, 

seguida pela ansiedade, pois mesmo ela estando no nicho negativo, esse sentimento 

apresentou um tempo acelerado, assim como o nicho positivo, com isso, vou deixar 

ela fazendo essa ponte, levando para a indisposição e terminando com a tristeza.   

Assim como no filme Divertida Mente, onde cada sentimento é representado 

por uma cor, eu irei trabalhar da mesma forma. As cores tem um significado diferente 

para cada cultura, 

Na cultura ocidental, por exemplo, o branco está associado a luz e pureza, 
por tratar-se da reflexão de todos os aspectos cromáticos; já no Oriente, esta 
cor é atribuída ao luto. Essa dualidade deve-se à crenças religiosas que se 
consolidaram no imaginário popular com o passar dos anos. (GUEDES; 
FILHO, 2015, p.3) 

 

 Desta forma o uso das cores na minha obra, será pensando no que ela 

representa para a nossa cultura e o que elas representam para mim, assim como o 

uso das músicas, que agora passam a estar presentes. 

 No longa-metragem o diretor Pete Docter usou de alguns artifícios para criar 

uma ligação entre os sentimentos e os personagens de uma maneira lógica e objetiva. 

Em 2014 usando as redes sociais, ele abriu questionamentos sobre o filme da Pixar 

e lá expôs sua ideia de como demonstrar de maneira indireta cada sentimento como 

uma forma concreta, sendo tristeza uma lágrima, alegria uma estrela, medo um nervo, 

raiva um tijolo em chamas e nojo um brócolis. Toda essa escolha cria uma ligação 

entre forma, cores e sentimentos que juntos dão vida a cada personagem nesse caso.  
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                     Figura 10 - Tweet sobre o filme Divertida Mente 

                                
                         Fonte: http://www.twitter.com/PixarInsideOut (2014) 
 
 

 Na minha obra de dança, a euforia é representada pelo roxo, acompanhado de 

cores vibrantes, como o verde neon, laranja, vermelho e amarelo, assim como uma 

explosão de confetes coloridos.  A alegria, pelo amarelo, fazendo referência ao sol, 

fonte de muita luz e vibrações positivas. A ansiedade é representada pelo laranja, este 

sentimento carrega uma mistura de emoções, que às vezes nem conseguimos 

descrever, e o laranja é a mistura do vermelho com o amarelo, uma cor forte com 

outra que traz uma certa leveza. A indisposição é cinza, algo sombrio e com uma 

vibração mais densa e por último temos a tristeza, que é representada pelo azul 

marinho, uma cor que me traz uma melancolia, um quase preto que para a nossa 

cultura, lembra o luto. 

 

5.1 ESTRUTURA  

  

As cortinas se abrem, estou lá, sentada e despida para que me conheças, estás 

prestes a visitar a minha mente. O som que irão escutar neste momento, é um áudio 

com a minha voz, recitando o poema que escrevi para contar um pouco do que sou.  

 

EU 

Eu sou um amontoado de sentimentos 

Sou um pouco de tudo aquilo que vivi 

Cada lugar, cada pessoa que por mim passou 

Dos que ficaram aos que já se foram 

Carrego em mim, toda marca que ali deixaram 

Da dor à alegria 

Eu sinto, sinto sem medo 

Sem bloqueios 

http://www.twitter.com/PixarInsideOut
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Choro, sorrio 

Canto e danço 

Danço para expressar 

Danço para amenizar 

Sou o caos 

Um amontoado de coisas por fazer  

De palavras que não disse 

De sonhos que ainda não realizei 

De coisas que queria entender 

Mas, pode entrar, só não repara a bagunça.  

 

(Maiara Fernandes) 

 

O sequenciamento base é apresentado, juntamente com todos os dias de 

pesquisa prática, logo depois, inicia as sequências que surgiram depois, apresentei 

movimentos improvisados a partir dos sentimentos e os fatores de movimento listados 

na ordem a seguir: 

EUFORIA - Peso Leve, Tempo Acelerado, Espaço Direto, Fluxo Livre 

 Minhas emoções estavam no ápice, tendo a alegria no comando de todas elas, 

como uma explosão de alegria que tomava conta do meu corpo naquele momento. 

“Estado que se caracteriza pelo aparecimento de alegria, otimismo, ânimo etc., mas 

que não corresponde à realidade da vida da pessoa que diz experimentá-los. [...] 

Alegria excessiva e momentânea; exaltação.” (EUFORIA, 2020) 

- Cor: ROXO, verde, vermelho, laranja, amarelo. 

- Música: Reload - Instrumental (Sebastian Ingrosso) 

 
                             Figura 11 - Euforia em cena durante a gravação 

                   
 Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 
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ALEGRIA - Peso leve, Tempo Acelerado, Espaço Direto, Fluxo Livre. 

 Estava me sentindo muito bem, feliz, cheia de uma energia boa, com muita 

vontade para realizar toda e qualquer movimentação. “Estado de satisfação extrema; 

sentimento de contentamento ou de prazer excessivo: a alegria de ser feliz.” 

(ALEGRIA, 2020) 

- Cor: Amarelo 

- Música: Movimento da Sanfoninha (Anitta) 

 

                              Figura 12 - Alegria em cena durante a gravação 

                     
                                                   Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 
 

ANSIEDADE - Peso Passivo Fraco e Pesado, Tempo Acelerado, Espaço 

Indireto, Fluxo Contido. 

 Me sentia desconfortável, com necessidade de saber o que estava por vir, 

impaciente. “Desconforto físico e psíquico; agonia, aflição, angústia. Desejo intenso e 

impetuoso; impaciência, sofreguidão, avidez.” (ANSIEDADE, 2018) 

- Cor: Laranja 

- Música: Dollhouse - Instrumental (Melanie Martinez) 
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                            Figura 13 - Ansiedade em cena durante a gravação 

                      
                                                  Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 

 

INDISPOSIÇÃO - Peso Passivo Fraco, Tempo Desacelerado, Fluxo Contido. 

 Estava sem energia, sensação de estar presa, sem vontade nas 

movimentações. “Ausência de disposição - falta de ânimo: indisposição para o colégio. 

Leve enfermidade ou mal-estar provisório.” (INDISPOSIÇÃO, 2018) 

- Cor: Cinza 

- Música: Lovely - Instrumental (Billie Eilish) 

 

                         Figura 14 - Indisposição em cena durante a gravação 

                     
                                                 Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 
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TRISTEZA - Peso Passivo Fraco, Tempo desacelerado, Espaço Indireto, Fluxo 

Contido. 

 A melancolia tomava conta, sem energia, vontade de chorar. “Qualidade ou 

condição de triste; falta de alegria; melancolia. [...] Sem alegria; falta de 

contentamento; esmorecimento.” (TRISTEZA, 2018) 

- Cor: Azul Marinho 

- Música: Dispute (Yann Tiersen) 

 

                               Figura 15 - Tristeza em cena durante a gravação 

                   
                                                     Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2021. 

 

 

Finalizo meu videodança, recitando um trecho da canção “Samba da Benção”: 

 

“É melhor ser alegre que ser triste 

 Alegria é a melhor coisa que existe 

 É assim como a luz no coração 

 Mas pra fazer um samba com beleza 

 É preciso um bocado de tristeza...”  

 (Vinicius de Moraes) 
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6 O ENTENDIMENTO 

 

Sem mudar a forma do sequenciamento base, não consegui observar grandes 

modificações, mesmo tendo sentimentos diferentes. Só foi possível observar as 

mudanças, quando me desliguei da forma exata, deixei o movimento fluir e passei a 

improvisar.  

Nas novas sequências usando os fatores de expressividade encontrados em 

cada sentimento, tive que memorizar no meu corpo cada um deles, pois a gravação 

foi feita em um único dia e, com certeza eu não iria sentir todos eles naquele 

momento, apenas acessar algo que já tinha sido visitado com o meu sequenciamento 

base. E as músicas me ajudaram nesse sentido, pois cada uma foi escolhida 

pensando diretamente no sentimento que elas trazem para mim. Mas em toda troca 

de figurino, tive que respirar fundo e focar no que realmente eu queria passar, pois no 

momento da gravação eu estava muito nervosa, pelo que todo o trabalho representava 

para mim e pelo medo de algo fugir do planejado.  

Eu como artista em cena, tive que de certa forma “bloquear” e deixar de lado o 

turbilhão de sentimentos que o momento estava me proporcionando e me concentrar 

somente no sentimento que eu estava representando, o que foi bem complexo, porém 

não impossível. Durante as cenas eu consegui acessar os fatores de movimento que 

queria, o que de certa forma me trouxe um gostinho daquele sentimento, sem outras 

emoções atravessando.  

Nas cenas, utilizei luzes com as cores definidas para cada sentimento e a 

edição do vídeo foi feita pensando em uma sequência contínua, interligando um 

sentimento no outro, sem pausas.  

Para mim, enquanto bailarina, professora, coreógrafa, pesquisadora e 

sobretudo, ser humano que sente, realizar esta pesquisa me trouxe muitos momentos 

de reflexão e claro, muitas emoções e sentimentos. Para cada etapa surgia um 

diferente, senti medo, nervosismo, alegria, euforia, indisposição, tristeza e muita 

ansiedade, pelo lado positivo e negativo também, além de vários outros. Esta 

experiência me proporcionou uma certa autoaceitação, onde em muitos momentos 

pude respeitar o meu tempo.  

Hoje entendo que tudo está interligado, corpo e mente estão unidos, se 

tornando uma coisa só e aceito todas as minhas emoções e sentimentos, sem 

romantizar a tristeza, a dor, o sofrimento, mas compreendendo que em alguns 
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momentos, eles se farão presentes e, assim como os sentimentos bons, eles também 

não são permanentes.  
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