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Para minha avó, Araci.
Mulher teimosa, cabeça dura
e gênio forte.
Com sorte serei igual.
Obrigada por nossos
encontros.
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“Minha vó morreu quando eu tinha 18 anos. Eu gosto de pensar que tive a

honra de viver incríveis 18 anos ao lado dela. Deixar ela ir foi horrível, foi a força e
rápido. Minha avó era professora – ela tinha muito a ensinar pro mundo. Ela me
ensinou a virar panquecas na frigideira, me ensinou que é importante falar com as
plantas e acabou me ensinando um pouco sobre moda. Ela não sabia, mas ela
também me ensinaria a perder alguém. Perdê-la tem sido torturante todos os dias,
mas alguém lá em cima achou que era a hora certa. Eu a ensinei sobre chegadas,
ela me ensinou sobre despedidas e hoje começo a entender um pouco sobre
encontros. É sobre uma linha e uma agulha e o costurar vidas. É sobre nós.”

Obrigada por ter deixado tanto em mim vó.
Eu, Laura Schaffer. 3/10/2018
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RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: Narrativas de Vida Sobre as

Mulheres da Família Matias como Dramaturgia para a Criação em Dança, consiste

na descrição e análise do processo de criação da obra intitulada Encontrar-(se): E

Se o Corpo Fosse Feito de Encontros? Essa pesquisa procura descobrir

possibilidades de criação com as minhas narrativas de vida com quatro mulheres da

Família Matias através de uma escrita poética, usando imagens e transcrições de

lembranças. Essa pesquisa dialoga principalmente com os estudos de 3 autores,

Paulo Sérgio Caldas de Almeida, Márcia Strazzacappa e Fernanda Hubner de

Carvalho Leite. Como meio para criação é vivenciada a pesquisa de campo

seguindo para sala de ensaio, isso entendido como processo de criação. A partir

disso estão entrelaçados os estudos de Laban/Bartenieff e Ciane Fernandes. Ao

final da pesquisa conclui-se que as experiências vivenciadas a partir das narrativas

trazidas para o processo de criação foram de extrema importância para as bailarinas

conectarem-se com a essência das Mulheres da Família Matias.

Palavras-chave: Narrativas. Criação. Corpo.

8



ABSTRACT

The present work, entitled “Narratives of Life about the Women of Matias’ Family as

dramaturgy to dance creation” consists in the description and analysis of the process

of creating the work “To Find Oneself: What if the Body was made of Meetings?”

(Encontrar-(se): E se o Corpo fosse feito de Encontros?). The main objective of this

work is to find out possibilities of creation through my narratives with four women of

the family Matias, through a poetic writing and applying images and transcription of

memories. This work dialogues mainly with the researches of three author: Paulo

Sérgio Caldas de Almeida, Márcia Stazzacappa and Fernanada Hubner de Carvalho

Leite. As a way to create is experienced the field research in the rehearsal room, that

is understood as the process of creation. From that the work of Leban/Bartenieff and

Ciane Fernandes are interconnected. At the end of the research, it concludes that

the experiences brought to the process of creation were of extreme relevance for the

ballerinas to connect with the essences of the women of Matias’ Family.

Keywords: Narratives. Creation. Body.
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1. INTRODUÇÃO

A trajetória na graduação é um caminho, o tempo todo, de descobertas,

experimentações e desafios. Lembro que quando iniciei, nada além do Jazz me

importava, e eu costumava imaginar meu TCC, não a pesquisa ou o projeto, mas

um resultado final digno da Broadway - literalmente - plumas, pérolas e luxo. Hoje

quero trilhar outros caminhos, os interesses mudam, os questionamentos

amadurecem. Parei para refletir muito nesses últimos dias que antecederam o início

da minha pesquisa, sobre essas descobertas, experimentações e desafios.
Hoje, penso que há pessoas, coisas e sentimentos que cabem em
determinados momentos da nossa vida, outros não. Porque
constantemente estamos mudando, nosso ambiente vai mudando e
consequentemente as pessoas à nossa volta também. Consequentemente
nossos sentimentos mudarão. Defendo que há um pequeno grupo de
pessoas, coisas e sentimentos que irão fazer parte de toda nossa vida, 1%
entre tudo que é temporário, que fica. 1% que seria nada mais nada menos
que nossa essência. Minha pesquisa é sobre o que ficou em mim. (meu
diário de artista)

Agora no final da minha trajetória na Graduação, mais precisamente durante

o componente curricular de Pesquisa em Dança1, que cursei no ano de 2020,

percebi duas grandes vontades minhas e, que por serem tão controvérsias, seriam

um desafio. A vontade de trabalhar com narrativas minhas se tornou prioridade,

sendo assim, desejei fazer um processo de criação em dança a partir das minhas

sensações, histórias e sentimentos. Porém minha segunda vontade era não estar

em palco, essa que desde o início da graduação era algo muito definitivo para mim.

A escolha de manter um olhar de diretora/coreógrafa/professora através das coxias

e bastidores sempre se manteve firme. Agora meu desafio foi conciliar a direção de

uma obra sobre mim e o fato de eu não estar em palco. Surgiu então a ideia de uma

obra que junto a outras quatro bailarinas, representasse um só corpo: o meu,

atravessado pelas memórias dessas quatro mulheres.

1 Componente Curricular de Pesquisa em Dança do curso de Licenciatura em Dança da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, 7º semestre.
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2. QUESTÃO DE PESQUISA

Como as minhas narrativas sobre quatro mulheres que marcaram minha vida

podem contribuir para a criação de uma obra de dança?
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3. JUSTIFICATIVA

Embora se trate de um texto acadêmico, decidi usar metáforas ao longo do

texto, por isso as escreverei em itálico. Da mesma forma, opto pela escrita poética a

fim de aproximar você, leitor, a mim e as minhas histórias.

Me encontrar, me descobrir, me conhecer.

A trajetória dentro da universidade é minada de descobertas desde o início.

Aos poucos com a quantidade de informações que vão chegando vamos nos

conhecendo cada vez mais dentro do mundo da dança. Junto, é claro, de toda

bagagem que já carregamos até aqui: vida, relacionamentos, movimentos, traumas

e sentimentos. A Laura é feita disso. Comecei cedo a me questionar sobre quem

sou eu na dança? O que eu faço pela dança? Qual minha singularidade?

No meu último dia de aula do meu primeiro semestre da graduação, no

componente curricular de Elementos Musicais para Dança2, com o Professor Edu eu

ouvi uma história que me marcou muito. O professor Edu contou de um filósofo do

séc. XVII, Spinoza, que problematiza que o “eu” era formado por encontros, cada

pessoa que passa na nossa vida tem parte nisso, cada encontro. Ele finalizou

agradecendo por todos os encontros que tivemos naquele semestre.

Ponta pé inicial dado. Que encontros eram esses?

Comecei então a pensar nesses encontros, nessas pessoas que cruzaram

suas vidas com a minha e o que elas deixaram por aqui. Encontro hoje a maior

parte das minhas referências de vida em mulheres. Mulheres na TV, na música, no

cinema, na dança, na família. A partir desses, consigo identificar diversos encontros

de potência, de afeto, pelo qual meu corpo passou quando se fala de referências de

vida. Minhas super heroínas são mulheres.

Escolhi 4 mulheres com quem compartilhei minha vida e continuo

compartilhando, mesmo que distante; três delas, ainda vivas e uma, em memória.

Quatro mulheres que compartilham sangue, sobrenome e uma trajetória de

resistência. Não escolhi contar a história delas, mas sim a história de quem elas têm

sido para mim (em mim). A narrativa, segundo Pavis (2008), consiste no discurso de

uma personagem que narra um acontecimento que aconteceu fora da cena.

Percebo ser muito mais interessante compartilhar os sentimentos que essas

2 Componente Curricular de Elementos Musicais do curso de Licenciatura em Dança da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, 1º semestre.
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histórias causaram em mim do que a própria história literal. De acordo com Pavis,

(2008, p. 259) “A narrativa [...] ‘filtra’ o acontecimento através da consciência do

recitante que interpreta livremente os fatos.

Escolhi minha família, porque tem algo de muito afetuoso e ímpar em

torná-las protagonistas não só da minha vida, mas da minha obra - em meio a uma

sociedade que grita cada vez mais por mulheres como referência.

Continuo aqui um processo que iniciei no componente curricular de Estudos

Coreográficos3 o qual resultou em um solo. Dando sequência a esta pesquisa,

decidi trabalhar com quatro intérpretes criadoras que trarão para o palco a essência

dessas quatro mulheres, dando vida a esse único corpo em palco, essências essas,

criadas a partir da minha perspectiva quanto às minhas histórias vividas com elas:

Maria, Araci, Sônia e Luciane.

Eu poderia justificar de mil maneiras porque elas merecem estar aqui. Mas

não, prefiro contar como elas chegaram até aqui. Não só o sobrenome e o sangue,

mas a Maria, Araci, Sônia e Luciane carregam comigo um laço quase que materno,

como um cordão umbilical. Sinto que estou atrelada a elas de uma maneira que

minhas manias, movimentos e feições têm elas.

Maria é minha mãe, meu primeiro lar e com quem eu divido o lar. Maria é

com quem eu mais divido discussões e desavenças, porque acredito que de tão

parecidas, encrencamos uma com a outra, como com um espelho. Apontamos e

pontuamos na outra, o que também é nosso. Araci, ou como carinhosamente

chamei minha vida toda, vó Cica é minha avó materna. Vivi 18 anos ao lado dela,

deixando um pouco de mim nela e muito dela em mim. Durante 18 anos, ouvi muitos

apelidos familiares como Ciciquinha, justificados de “tu tem um gênio forte como tua

avó" ou “teimosa igual a Cicica”. E durante 18 anos tentei me justificar, fugir, ou me

questionar sobre os comentários. Queria hoje dizer pra minha vó que eu amo

quando me comparam com ela, que eu amo o fato de ter tanto dela em mim.

Luciane é prima, mora longe, aparece nas festas familiares, mas tem o talento de

conseguir se fazer presente em todos os momentos que está longe. A Lu é

presença e facilidade de iluminar lugares escuros. Sônia é prima, mas é diferente,

porque a Tia Sônia, é meio tia, meio mãe e meio chefe quando precisa, e em todos

momentos colo. Tia Sônia me criou morando na rua de trás, com a vida separada

3 Componente Curricular de Estudo Coreográficos do curso de Licenciatura em Dança da
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, 7º semestre.
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apenas por um muro que dava para outra rua. Olho no espelho e vejo meu corpo

cheio de encontros, histórias e caminhos.

E em tudo vejo as 4. Todos os dias sou um pouco mais lar, força, presença e

colo.
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4. OBJETIVOS DA PESQUISA

● OBJETIVO GERAL
Experienciar um processo criativo a partir de narrativas minhas como dramaturgia

para a cena.

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar quais narrativas irão constituir a dramaturgia da obra.

Usar diferentes abordagens de criação em dança.

Estudar sobre o conceito de narrativas na dança.
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5. METODOLOGIA

As intérpretes criadoras escolhidas para este trabalho são Fernanda Lautert

com 16 anos, Isadora Garcia com 16 anos, Mariana Polônia com 16 anos e Mayana

Bastos com 18 anos. A escolha das intérpretes criadores foi feita tendo em vista que

elas têm contato diariamente nas aulas de dança e isso facilitaria os nossos

encontros de acordo com as medidas de segurança em meio a pandemia de

COVID-19 em que vivemos.

Como as intérpretes criadoras são na sua maioria menores de idade, foi

enviado um termo de consentimento livre e esclarecido para que os responsáveis

autorizassem a participação delas na pesquisa, liberação de imagem e nome. As

bailarinas iniciaram a profissionalização na dança no ano de 2020 com a criação da

Cia de Dança Jovem Jefferson Brandão, que faz parte da Cia de Arte Jefferson

Brandão, ao qual todas as bailarinas já faziam parte. Monitoro e leciono na Cia de

Arte Jefferson Brandão há 8 anos, onde conheci as meninas e pude acompanhá-las

em sua trajetória na dança. Fui colega, professora e coreógrafa. Hoje me permito

dizer amiga, e que juntas compartilhamos ensinamentos, uma troca de experiências.

Minha caminhada na dança começou em 2004 aos meus 7 anos com as

danças folclóricas, que durante 6 anos foi minha paixão. Logo comecei as aulas de

Jazz com o professor Jefferson Brandão, hoje meu colega, professor, chefe, amigo

e mestre. Na Cia de Arte Jefferson Brandão, aprofundei meus estudos e paixão no

Jazz e tive contato com o Ballet, Dança Contemporânea e Dança de Salão. Após 5

anos como aluna, passei a ser Monitora da Cia e nos últimos 2 anos, professora.

Desde dezembro de 2019 convivemos em meio a uma pandemia, mudamos

nossas rotinas, hábitos e consequentemente sentimentos. Nos adaptamos

obrigatoriamente a um novo viver diante de uma nova doença, o COVID-19.

Vivemos de acordo com as novas regras de convívio e distanciamento, nos

afastando uns dos outros, possibilitando novos jeitos de nos encontrar. Nesse ano

de 2021 foram descobertas diversas vacinas de combate à doença e, desde então,

vivemos um momento de vacinação mundial. Ao iniciar esta pesquisa, em agosto de

2021, no Brasil tínhamos 66% da população vacinada com ao menos 1 dose da

vacina e os números de contágio e morte estavam em declínio desde então. Cada

dia tem sido uma vitória.
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Por isso, com a flexibilização para reabertura de escolas abre-se a

possibilidade desse quarteto de bailarinas estar em “contato” para os nossos

encontros. Como já afirmado anteriormente, as intérpretes criadoras já mantinham

contato físico antes de iniciar esta pesquisa, inclusive convivem nas suas famílias e

compartilham do mesmo grupo de amizades.

A oportunidade de trabalhar com Contato Improvisação como ponto de

partida em determinadas cenas foi tomada a partir da minha ideia de obra onde as

intérpretes criadoras representam essas relações de quatro mulheres em mim, em

um só corpo. Por isso, busquei por um processo e uma estética que priorizasse a

relação de encontro entre as bailarinas em cena.
O ideal no Contato Improvisação é um íntimo e sincero diálogo entre duas
pessoas por meio da interação entre seus corpos, cooperando com as leis
da física e evocando imagens de camaradagem, jogo, brincadeira,
educação, cuidado, esporte, sexo e amor. (LEITE, 2005, p.101)

O contato improvisação se manteve como possibilidade de criação somente

em determinados momentos, diante da complexidade da técnica e assim eu decidi

assumir o Jazz enquanto estética final do processo.

Outra escolha minha para o processo foi a criação de um diário de artista

para as intérpretes criadoras, para que elas pudessem registrar as suas sensações

e experimentações feitas durante o processo de criação a fim de dar suporte para a

escrita da obra e contribuir para a pesquisa. Também criei meu próprio diário de

artista para que além de acompanhar as bailarinas também pudesse escrever sobre

as minhas percepções e análises, fazendo dele também um diário das minhas

narrativas. Assim, através de uma escrita poética, usando imagens e transcrições

de lembranças pudesse concluir minha pesquisa em dança.
Prática como Pesquisa implica em uma associação estreita e inerente entre
pesquisa, criação e realização, como processos simultâneos e
interdependentes de procedimentos, metodologias e construções de
conhecimento, gerando ou não um resultado artístico (encenação,
performance, iluminação, exposição etc.). (FERNANDES, 2013, p.25)

Com o tempo engolindo nossos dias, a urgência para resultados e a angústia

de dias mais criativos começam a sufocar. A corrida contra as datas de entrega que

se aproximam tomam conta e, por isso, recorremos a mais encontros.

Inicialmente combinamos que os encontros iriam ocorrer uma vez na

semana, todas as segundas-feiras na Cia de Arte Jefferson Brandão, onde temos

acesso a uma sala de dança. No decorrer do processo senti a necessidade de
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aumentar os encontros, então decidimos que íamos intercalar uma semana com um

encontro e a próxima com dois.

Escolhi então elementos de criação que pudessem ser mote para a iniciação

do processo. Optei por definir uma palavra-chave, uma narrativa e um fator de

movimento4 de Laban5 para direcionar a cena.

Os fatores de movimento pertencem a categoria Expressividade que

refere-se a teoria e prática dos estudos desenvolvidos por Laban e são divididos em

quatro:

- Fluxo

- Espaço

- Peso

- Tempo

Esses quatro fatores se relacionam com as atitudes internas do indivíduo

quanto às qualidade dinâmicas, essas que oscilam entre em gradações entre duas

polaridades de cada fator totalizando os oito fatores de movimento:

- Polaridade condensada: fluxo contido, espaço direto, peso forte e

tempo acelerado.

- Polaridade entregue: fluxo livre, espaço indireto, peso leve e tempo

desacelerado.
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 dé Antrieb, utilizado por Laban, significando propulsão,
ímpeto, impulso para o movimento, que pode ser leve, forte, direto, indireto,
etc. (FERNANDES, 2002, p.102)

As palavras-chave foram selecionadas a partir de um aspecto significativo da

minha relação com cada uma das mulheres, oportunizando que a cena já tivesse

uma essência a ser seguida. As narrativas escolhidas para fazerem parte da criação

estão registradas no relato do processo. E o fator de movimento definido para cada

cena foi determinado durante o processo de cada cena, a partir das primeiras

improvisações e impressões delas com a narrativa e a palavra-chave da cena.

5 Rudolf Von Laban (1879-1958) foi um bailarino, coreógrafo e pesquisador que dedicou sua vida ao
estudo da sistematização da linguagem do movimento em criação, educação, notação e análise.

4 A partir do Sistema Laban, dentro da categoria Expressividade temos os Fatores de Movimento
onde qualidade dinâmicas expressam a atitude interna do indivíduo com relação aos quatro fatores:
fluxo, espaço, peso e tempo.
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Com seu modo de olhar, o dramaturgista está buscando conexões entre os
elementos da criação e a rede multidimensional de relações sincrônicas e
diacrônicas a partir das quais esses elementos irão aparecer para o público.
Então, o modo dramatúrgico de olhar requer um compromisso de investigar
como os elementos da performance podem ser vistos e interpretados.
(MAAIKE BLEEKER, 2016, p.153)

PALAVRAS CHAVES:

MARIA: Lar

SÔNIA: Força

LUCIANE: Presença

ARACI: Colo

Após o fator de movimento da cena escolhido, foram criadas sequências de

movimentos a partir das características das quatro mulheres, em cada cena

referente a sua mulher. De acordo com essas escolhas, a criação em dança tomou

rumo tendo como estética principal o Jazz.

5.1 ENCONTRAR-(SE): E SE O CORPO FOSSE FEITO DE ENCONTROS?

Reconheço o início dos questionamentos que me trazem até aqui, como

motivação para criar essa obra, em meados de julho de 2015, ao ouvir o discurso de

finalização do semestre do prof Edu. “Por quais encontros meu corpo passou?

Consigo contar, lembrar ou justificar quem sou a partir deles? Que encontros foram

esses?” (meu diário de artista).

E mesmo que seja impossível de enumerar, contar e descrever cada um

desses encontros busquei nomear quem passou tantas vezes pelo meu corpo.

Busquei quem esteve tanto por aqui e acabou deixando de pouquinho em

pouquinho tudo que sou hoje. Nesse caminho, encontrei as 4 mulheres da família

Matias: Maria, Araci, Sônia e Luciane a quem carinhosamente herdei sentimentos,

manias e traços.

Minha primeira escolha foi de iniciar com a criação do Diário de Artista, que

irá acompanhá-las durante todo o processo de criação. Pedi a elas anteriormente

que levassem para o primeiro encontro, um caderno em branco para que fossem

feitos todos os registros do nosso processo de criação. Nesse primeiro momento,

elas montaram um brainstorming que a partir das palavras: Família, Mulher e Mãe.

A segunda escolha inicial foi da criação de um arquivo dessas mulheres. Um

arquivo informal, contendo algumas informações básicas como nome, idade e signo;
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e outras informações adicionais criadas e escolhidas por mim como características

pessoais e corporais. A ideia é que esse arquivo pudesse aproximar as

intérpretes-criadoras das histórias que eu viria a contar, que elas se permitissem

conhecer essas mulheres através de mim.

5.2 OS ARQUIVOS

MARIA DA GRAÇA - MÃE
● IDADE: 59

● SIGNO: gêmeos

● PROFISSÃO: dona de casa

● LAZER: arrumar a casa

● CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE:
temperamento forte

forte

romântica

pura

nervosa

ansiosa

não sabe lidar com seus traumas

carinhosa

demonstra muito seus sentimentos

depressão

ansiedade

● CARACTERÍSTICAS CORPORAIS:
agilidade

SÔNIA - TIA SÔNIA
● IDADE: 58

● SIGNO: virgem

● PROFISSÃO: empreendedora

● LAZER: estar com a família (maior preocupação)

● CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE:
temperamento forte
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mente aberta

não demonstra tanto seus sentimentos

vaidade

amor incondicional

boa conselheira

corajosa

muito forte

passa maior parte do tempo trabalhando

ama festas

● CARACTERÍSTICAS CORPORAIS:
cansaço

LUCIANE - LU
● IDADE: 50

● SIGNO: capricórnio

● PROFISSÃO: empreendedora

● LAZER: beber/sair/ir pra praia/estar com seus cachorros

● CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE:
temperamento forte

teimosia

amor incondicional

muito engraçada

mente aberta

generosa

forte

corajosa

coração gigante

cuida de todos ao redor

● CARACTERÍSTICAS CORPORAIS:
faz tudo muito rápido

agilidade

sempre sorrindo

sempre fazendo brincadeiras ou palhaçadas
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ARACI - VÓ CICA
● IDADE: 81

● SIGNO: gêmeos

● PROFISSÃO: professora

● LAZER: costurar

● CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE:
temperamento forte

teimosia

amor incondicional

louca por doces

vaidade

bom gosto

carinhosa

corajosa

● CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
dificuldade em se locomover

usa óculos

falava e fazia gestos dormindo

diversas comorbidades

tendinite nos braços

problema de coluna

5.3 O PRIMEIRO ENCONTRO

Os primeiros encontros sempre são difíceis. O frio na barriga, o nervosismo à

flor da pele e o suor que sai por cada poro do corpo parecendo querer fugir de mim.

Chamo carinhosamente de, primeiro encontro que apesar de clichê e literal significa

tudo que um primeiro encontro gera: expectativa, paixão e nervosismo. Como de

praxe, temos a necessidade de conhecer o outro, mesmo eu já conhecendo as

meninas e fazendo parte do trabalho delas com a dança, escolho começar com uma

atividade para preparação desses corpos para o jogo.

Como iniciação busquei fazer uma prática começando com o relaxamento do

corpo para que aos poucos elas pudessem aquecê-lo e torná-lo mais consciente. A
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prática foi iniciada no chão, da maneira que elas se sentissem mais confortáveis e

fui guiando-as a partir do estímulo da imaginação de uma bolinha de energia que iria

passando pelo corpo delas, até que todo corpo estivesse ativado e dessa forma

buscasse uma memória da infância que as marcou. Como era esse dia? Era dia ou

noite? Havia algum cheiro ou cor? Quem estava contigo e o que aconteceu nesse

momento? Quais sensações teu corpo sentiu?

A partir dessas memórias elas deixaram que o corpo conduzisse a prática em

dança, seguindo para um momento de improvisação, “como se eu estivesse nesse

momento”. Elas preferiram improvisar na maior parte com os olhos fechados, nos

momentos de chão e ao abrir não usar o espelho como referência e usar “sua

frente” em diferentes direções. Nesse ponto da proposta, as movimentações eram

na sua maioria de peso leve e de espaço indireto, quase que um Jazz Lírico.

Com a prática encerrada elas puderam compartilhar quais memórias

despertaram nelas, e para minha felicidade todas as memórias eram com mulheres

das suas famílias. A mãe, tia, avós, irmãs e primas estavam presentes nas suas

memórias. Consigo reafirmar despropositadamente a importância que a figura da

mulher tem na construção de quem somos. Aqui se reforça a ideia das narrativas

serem embelezadas a partir dos sentimentos que foram causados por essas

situações. Exemplo disso foram essas lembranças contadas por elas, serem em seu

total, lembranças de acontecimentos simples como montar castelos de areia com as

primas na praia ou o estender roupas com a irmã, e a importância ser dada pelo

sentimento trazido a partir disso.

Figura 1 - LEMBRANÇAS: Diário de artista.
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Autora: Mariana Polônia, registro do diário de artista
(2021).

Ao final do encontro foram entregues a cada uma delas um arquivo referente

a cada uma dessas mulheres para que levassem para casa e produzissem uma

sequência de movimentos a partir das primeiras informações de cada uma.

FERNANDA - Luciane

ISADORA - Sônia

MARIANA - Araci

MAYANA - Maria

5.4 O SEGUNDO ENCONTRO

Os segundos encontros são leves, o nervosismo já passou e o frio na barriga

é referente à vontade de estar ali logo, com expectativas, dando lugar à ansiedade.

Segundos encontros também são sementinhas, é ali que - provavelmente - você se

apaixona. Porque já passou a primeira impressão, o amor à primeira vista.

Segundos encontros são decisivos.

Nosso segundo encontro não foi diferente, começamos com as

apresentações individuais das sequências criadas em casa por elas, referentes ao

primeiro contato com as mulheres da minha vida. Consigo notar o nervosismo e

ansiedade desse primeiro contato nelas. Repetimos as apresentações 2 vezes, a

primeira vez apenas foi apresentada as sequências ainda sem revelar informações

sobre sua personagem às demais. Desde já as bailarinas fizeram anotações sobre o

processo das demais.

Escolho fazer esse trabalho de observação da outra como preparação para o

processo, de um corpo ativo, consciente e alerta em relação ao outro. Na segunda

vez, antes de repetir elas apresentaram suas personagens e, surpresa!!!! Várias

das anotações das demais tinham palpites certeiros de quem poderia ser aquelas

movimentações. Nessas anotações elas pontuaram características que elas

acharam que seriam de determinadas pessoas na minha vida, sejam elas corporais

ou de personalidade, e após isso conheceram essas mulheres e a proposição real

das características atribuídas àquelas sequências.
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Figura 2 - PRIMEIRAS IMPRESSÕES: Diário de
artista.

Autora: Fernanda Lautert, registro do diário de artista
(2021).

Dessa vez dentre uma leitura e outra, uma música e alguns devaneios relatei

para as intérpretes criadoras o “esqueleto” da ideia principal da obra:

1- Essa ideia veio em meio a um bloqueio criativo. Nos últimos dias tive um

certo bloqueio criativo quanto à escrita, então comecei a procurar algo que me

impulsionasse para alguma direção. Foi aí que eu decidi criar um roteiro de atos

para a obra, não fiz a divisão final, mas propus cinco atos que serão a estrutura da

obra. Justamente por estar falando de criação em dança a partir de narrativas

minhas com essas mulheres da minha vida, escolhi quatro memórias muito

especiais para mim referentes às quatro mulheres da família Matias, essas seriam o

núcleo da obra. Trabalhei cada cena a partir de uma narrativa minha com base em

lembranças com as mulheres da minha vida.

OS 5 ATOS:

● A cena: CORPO - cena inicial

● A cena CAFÉ - lembrança com a Maria

● A cena MURO - lembrança com a Sônia
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● A cena VISITA - lembrança com Luciane

● A cena COLO - lembrança com Araci

A ideia é que essas cenas partam de 4 lembranças selecionadas com cada

uma das mulheres da família Matias.
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6. OS 5 ATOS

6.1 CORPO

Ânimos acalmados, borboletas na barriga controlas. O terceiro encontro

ocorreu em um dia atípico, enquanto todos nossos encontros foram programados

para acontecerem nas segundas-feiras esse aconteceu na quarta-feira.

Penso nessa obra num todo como meu corpo, meu corpo Laura. E na ideia

dessas quatro bailarinas em palco juntas formarem esse novo corpo, então esses

encontros em palco definiriam quem sou. Um corpo com linhas, curvas e fios; com

texturas, nós e emaranhados; com ossos, músculos e veias.

Nessa hora o processo de criação se tornou algo orgânico e, sem GRANDES

interferência minhas, decidimos trazer para cena inicial quase que uma

apresentação ou reconhecimento de quem são essas mulheres. Por isso, nesse

primeiro momento as intérpretes criadoras tomaram para si características

referentes a uma dessas mulheres, ligadas à atividade em que receberam

determinados arquivos anteriormente: cada uma recebeu um arquivo referente a

uma das quatro mulheres para de acordo com as características recebidas

modificarem a sequência atual de acordo com as mesmas. Toda cena Corpo foi

criada a partir das atividades do primeiro encontro e através dos respectivos

arquivos que receberam.

Iniciei propondo tarefas simples, o caminhar como um corpo só, respirando,

sentindo e encontrando uma velocidade em conjunto. Depois, que encontrassem

juntas uma maneira de ir para o chão e aí sim, de se deslocarem em conjunto de

maneira que uma vez comandasse esse novo corpo.

Pedi que elas ficassem de pé encostadas umas nas outras, em um “bolinho”,

como um só corpo. Solicitei que elas conseguissem encontrar 1 só respiração, um

caminhar, uma velocidade para se deslocar e por fim, que encontrassem uma

maneira de chegarem ao chão. Uma vez que estavam no chão, pedi que

escolhessem, como ponto de partida para a próxima criação, uma figura feminina

importante para elas e essa serviria de fonte de inspiração para uma sequência em

plano baixo criada em conjunto por elas. A caminhada escolhida para ser levada

para a cena, feita em linhas horizontais no palco, me traz a ideia de continuidade,
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sem ter início ou fim determinado, sem ter ponto de encontro com alguém ou

consigo.
Uma coreografia, neste sentido, poderia ser pensada como uma proposição
composicional de linhas. Cruzadas, urdidas, entrelaçadas, tramadas,
emaranhadas, elas modulam texturas rítmicas desde suas relações
possíveis. Entre a tecelagem das linhas no tecido e o emaranhado das
linhas do feltro, entre as direções paralelas e perpendiculares das linhas de
um e o multi direcionamento irregular das linhas do outro, a modulação das
relações das linhas multiplica poéticas (e políticas). (ALMEIDA, 2017, p.99)

Apesar do processo de criação acontecer baseado nas minhas narrativas

com essas mulheres, acredito ser importante nesse primeiro momento que as

intérpretes criadoras entendam a minha conexão e a relevância delas nessa obra. A

fim de que elas iniciem esse trabalho mergulhando de cabeça no processo. Por isso

trago aqui lembranças marcantes da vida delas, que consequentemente foram

também com mulheres.

Após a caminhada finalizada, trouxemos novamente para o encontro as

lembranças trazidas também no primeiro encontro com a atividade prática. Ao

compartilhar as lembranças elas montaram em conjunto uma sequência de

movimentos, inicialmente de forma uníssona. Converso com Almeida (2017) que

traz a ideia do corpo ter sua própria caligrafia desenhada no ar a partir das suas

movimentações, sendo essas visíveis ou não. Após a sequência decidida a partir

desse material, individualmente e agora, assumindo as características recebidas de

cada mulher, cada uma explorou as possibilidades de executar e modificar a

sequência em comum. Durante a experimentação, denominei a cada uma delas

determinado fator do movimento para que as movimentações fossem feitas a partir

desse, já escolhido diante das características recebidas. Daí, com 4 sequências

distintas, trazemos a cena inicial.

MAYANA - Maria da Graça - PESO LEVE

ISADORA - Sônia - ESPAÇO DIRETO

FERNANDA - Luciane - TEMPO ACELERADO

MARIANA - Araci - PESO FORTE + TEMPO DESACELERADO

De acordo com essas informações propus um exercício de criação com base

na música, ainda não definida oficialmente, que tínhamos como possibilidade de

usar. Optei por trabalhar nesse momento com a música “Ninguém” da artista Fran

em parceria com Chico Chico.
O uso de música durante as aulas facilita o engajamento do ator-dançarino
nas tarefas, bem como na identificação e realização das variadas
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qualidades dinâmicas. No entanto, dançar com música muitas vezes
confirma uma tendência de obedecê-la corporalmente, seguindo seu ritmo,
cadência, etc. (FERNANDES, 2002, p.104)

Esse exercício implica justamente em desafiar essa tendência de “obedecer”

corporalmente à música, expandindo assim a consciência corporal quanto às

inúmeras possibilidades expressivas em relação a esses estímulos musicais. A

atividade foi montada de acordo com o exemplo a seguir trazido por Fernandes em

O corpo em Movimento:
Esta atividade implica numa análise das qualidades dinâmicas da música
sendo tocada, e na resposta a favor, contra ou independente da mesma.
Por exemplo, ao som de uma música com forte ritmo percussivo:

1) Dançar com a música através de movimentos fortes (peso) e
acelerados (tempo).

2) Dançar contra a música através de movimentos leves (peso) e
desacelerados (tempo), ou ainda indiretos (espaço) e livre (fluxo),
como se uma bailarina flutuasse ao som de fortes tambores.

3) Dançar seguindo os impulsos internos do próprio corpo,
independente da música, como se ela não estivesse tocando, sem
responder a seus estímulos, porém consciente deles. Às vezes os
movimentos até coincidem com os estímulos da música, mas de
forma aleatória e casual, sem um vínculo direto de concordância
(caso 1) ou antagonismo (caso 2). (FERNANDES, 2002, p.104/105)

6.2 O CAFÉ

O café são muitas memórias, mas diferente das memórias do muro, o café
ainda me rende memórias. O café é sobre a delicadeza da minha mãe ao
colocar uma mesa digna de uma cafeteria em Paris, é sobre poder escolher
entre tantos conjuntos de chá ou café, qual usar. É sobre sentar à mesa
com toda família junta, hoje, eu e ela. Desde que me conheço por gente sei
que a hora da mesa é sagrada. Ela não toma café sem mim, eu não tomo
sem ela, é o nosso momento. De todos os cafés e louças, gosto quando ela
estende uma toalha grande de renda branca e usa a mesa da sala de jantar
(importante), gosto quando ela escolhe nossa louça branca que tem
pequenas flores pintadas a mão, que fica na cristaleira ao lado da mesa da
sala de jantar. Os cafés da minha mãe me lembram contos de fada,
elegância e pureza. Talvez tenha algo de mágico, algo que eu ainda não
consegui descobrir, algo entre Alice no país das maravilhas e A branca de
neve e os sete anões. Algo entre o Chapeleiro Maluco e entre o Zangado.
Acho que nenhum café em Paris carrega a delicadeza que tudo que ela
toca tem. E eu nem conheço Paris, só a sala de jantar. (meu diário de
artista).

A primeira escolha da cena café veio com a música, decidi iniciar as cenas

todas pelas músicas. A partir dos arquivos recebidos por elas e da lembrança

contada por mim, juntas procuramos por uma música que trouxesse na letra, de

alguma maneira, a essência que a cena exigia. Nesse momento, com a cena CAFÉ
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indiquei palavras a partir da narrativa que pudesse nos dar pistas, e a partir disso

poderíamos escolher a música e também iniciar o processo criativo.

CONTO DE FADAS - BANQUETE - PUREZA - INGENUIDADE - ALICE NO PAÍS

DAS MARAVILHAS

A ideia da cena relacionada a minha mãe me trazia imediatamente à cabeça

a história infantil Alice no País das Maravilhas, a parte de grandes mesas de

banquetes ao ar livre, algo fantasioso e fora da realidade. Assim percebo que a

estética da cena poderia ser justamente buscar trazer pro palco a pureza e

ingenuidade das histórias infantis. A partir disso, escolhemos a música Sem Nome,

Mas Com Endereço do artista Liniker em parceria com os Caramelows.

Além da estética da cena, da música e da lembrança contada por mim trouxe

a elas mais uma motivação para a cena. Para diferenciar as movimentações de

cada cena que está relacionada a uma das mulheres, observei que um dos quatro

fatores do movimento de Laban estava relacionado com a sua característica mais

marcante.  Nessa cena resolvemos destacar movimentos leves (peso).

Em um primeiro momento decidimos usar a letra da música como estímulo

para a criação de uma sequência em conjunto. Trouxe essa ideia a partir de uma

prática feita no componente curricular de Introdução a Coreografia6, onde

apresentamos diferentes ideias para a criação em dança a partir do Teatro, Artes

Visuais e Música.

“Você tem flores na cabeça

E pétalas no coração

Tem raízes nos olhos, excitação

Acalanta meu coração

Me sinto um peixe

Fora do aquário, dá pra ver”   Sem Nome, Mas Com Endereço

6 Componente Curricular de Introdução a Coreografia do curso de Licenciatura em Dança da
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, 5º semestre.
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Figura 3 - CENA CAFÉ: Diário de artista.

Autora: Mayana Bastos, registro do diário de artista (2021).

Nesse momento as intérpretes criadoras já tinham diversos impulsos para a

cena ser criada. Junto a todas essas motivações pedi que a sequência inicial fosse

criada em conjunto por todas as quatro levando em consideração o início da música,

a primeira estrofe e retirando dela a primeira letra de cada frase, para que fosse

usado de impulso no corpo essa letra.

V - E - T - A -M - F

Cada letra deveria destacar um movimento ou pelo menos servir de motor

para o início de um movimento. A letra poderia ser desenhada no corpo, o corpo

poderia desenhar a letra, poderíamos riscar no chão a letra ou riscar a letra

deixando rastros ou vestígios do movimento inicial.
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Figura 4 - CENA CAFÉ: Diário de artista.

Autora: Isadora Garcia, registro do diário de artista (2021).

Sempre é um desafio encontrar no seu corpo respostas que não sabemos

quais são. Por mais simples que pareça ser uma tarefa, o processo até o resultado

final é de autoconhecimento, e sim, temos inúmeras possibilidades de criação no

corpo, mas tornar visível para si e permitir que encontremos esses caminhos se

torna um trabalho de relaxamento e descobrimento. Houve certa resistência das

bailarinas ao encontrar esses caminhos.

Equilíbrio, desequilíbrio, chão, de pé, transferência de peso. Vejo as
meninas explorando as possibilidades de criação de imagens nesses
corpos. E pensar nessa outras formas, s letras como estímulo para isso
talvez seja pensar no corpo deem desequilíbrio e com transferência de
peso para essa nova estética visual. É possível visualizar a exploração das
meninas passando por um certo estranhamento; acredito que tanto por
parte de deixar de pensar no belo esteticamente para o resultado e
começar a internalizar a viver o processo sem pensar na estética ou
resultado. (meu diário de artista)

34



Durante a exploração de imagens e movimentos, elas alternam sobre os

níveis havendo uma transferência de peso notável que parece auxiliar na criação do

novo, mas que já é conhecido por elas: O Jazz. A transferência de peso, como

princípio de movimento, contribui com novas possibilidades de criar em Dança a

partir de fundamentos técnicos do Jazz.

Seguindo a cena, trago a ideia de trazer um solo no meio de cada um dos

fragmentos da obra, direcionados a cada bailarina referente a quem elas tiraram no

arquivo do primeiro encontro. Nesse momento o solo é da Mayana, onde ela criou

uma pequena partitura de movimentos, em sua grande maioria conduzido por giros

e piruetas. A ideia de trazer nesse momento movimentos do Ballet Clássico, que faz

parte do treinamento das bailarinas, é a idealização do belo e puro: dos contos de

fadas. Nesse momento trago o encontro com a cena da minha mãe como um

mergulho, com intensidade.

Nos encontros dessa cena: intensidade. Mergulhos, jogar-se independente

das certezas. Minha relação com minha mãe é uma montanha russa de

sentimentos, e desses encontros trago pra cena intensidades de encontros

evidenciando assim o fator PESO, e alternando entre ele o Peso Leve e o Peso

Forte, assim como nos encontros entre mim e minha mãe.

Seguindo o recorte do belo e puro dos contos de fadas, trouxemos 2

elementos para a criação que pudessem expressar essas condições: a “valsa” e a

roda. A ideia de um valseado e da formação em roda surgiu através de

experimentações de jogos antigos, sendo um deles as danças de roda. Trouxemos

diversos jogos infantis antigos de roda e a partir desses, criamos a cena. Uma nova

formação trazendo uma “valsa” como quase que um ‘brincar’ na cena.

Após isso as meninas finalizam a cena CAFÉ com a montagem quase que

literal de um café montado pela minha mãe. Para a criação dessa cena foi

necessário uma visita até a minha casa para conhecer o tão comentado café da

Graça. Após isso, propus a elas durante a iniciação de um encontro, uma

caminhada pelo espaço alternando velocidades e assim ao meu bater palmas, eu

daria um comando de uma situação e elas montariam uma imagem juntas, jogo de

pergunta e resposta rápido. A penúltima parte de “Café” foi montada a partir de

umas dessas imagens criadas por elas. Apesar da minha pesquisa ser sobre as

narrativas como dramaturgia para o processo de criação, eu busco aqui justamente

fugir do mímico ou literal. Não é como se em cena eu contasse uma história como
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nos Ballets antigos, aqui a narrativa vem como possibilidade para a criação e não

como regra.
Desenvolver e contar histórias parece ser uma necessidade do homem
para controlar o mundo/a vida. As histórias se referem frequentemente a
mitos, a situações primitivas. Porém, como elas são recontadas e
recontadas, nos aprisionam muitas vezes em clichês, em estereótipos,
numa causalidade inelutável, em estruturas de narratividade e de
desenlace. A dança possui uma grande qualidade de abstração; uma
estrutura pode ser portadora de emoção, de significação, mas não no
mesmo sentido que as palavras/a língua; a narratividade lhe escapa.
Provavelmente, o balé do século xix tentava justificar sua existência como
arte conformando-se às formas narrativas da literatura. (MARIANNE VAN
KERKHOVEN apud CALDAS E GADELHA, 2016, p.185)

Na finalização dessa cena eu optei por trazer a imagem do cordão umbilical,

trazida no início da pesquisa como uma conexão materna entre eu e essas

mulheres. A ideia é que em todas as cenas eu consiga trazer essa mesma

concepção de diferentes formas. Nesse momento as meninas trouxeram o cordão

umbilical em forma estática de uma corrente humana em palco, demonstrando a

força dessa conexão. Essa corrente humana foi formada com as possibilidades de

criação da imagem com a única restrição de se manterem unidas de alguma forma,

a qual elas optaram por estar de mãos dadas.
As pessoas podem agrupar-se à semelhança de rochas de montanha,
Fásperas e esparsas, ou como um riacho que flui lentamente na planície.
As nuvens frequentemente se agrupam em formas bastante interessantes,
de efeito dramático bem estranho. Os movimentos grupais no palco
lembram de certo modo as mutáveis nuvens, das quais tanto pode se
formar uma tempestade como irromper o sol. (LABAN, 1978, p.22)

6.3 O MURO

A história do muro não tem tanta graça se não for eu contando. Na verdade
não é uma história, é praticamente um lugar e várias memórias que ele
guarda. O lugar é um muro, atrás da minha casa, só um muro. Meus pais,
de primeira viagem, costumavam me ‘passar’ pelo muro, o qual dava num
terreno vazio na rua de trás, rua onde morava Tia Sônia. Meus pais sempre
me ‘passavam’ pra ela pelo muro em momentos de desespero: ‘Laura ta
chorando’, ‘Laura ta com dor de barriga’, ‘Laura cortou o dedo’. Lembro
dessa memória específica de quando eu tinha por volta dos 7 anos e decidi
que estava grande o bastante pra pegar água na geladeira sozinha - em
uma jarra de vidro. Eu não estava grande o bastante. Lembro do formato
arredondado da jarra que escorregou das minhas mãos pequeninhas e caiu
no meu pé. Um total desastre e escolha unânime: eu tinha que ir pro
hospital. Mas meus pais achavam que PRIMEIRO precisavam que Tia
Sônia decidisse o que era melhor. E assim foi feito, primeiro me ‘passaram’
pelo muro, atrás de mim meus pais. E para surpresa de 0 pessoas: eu
precisava ir pro hospital. Uma sutura de 3 pontos, algumas lágrimas, muito
drama e uma memória tão especial minha. (meu diário de artista)
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De acordo com esse trecho retirado do meu Diário do Artista, contei para elas

sobre O Muro, não só essa história, mas diversas pequenas histórias de como esse

Muro conta hoje, tanto de mim. A partir das histórias elas iniciaram uma

improvisação sobre “passar pelo muro” e trouxeram de forma mais literal, de que

maneiras elas poderiam montar em cena um muro e passar por ele. Elas

conduziram esta cena começando em uma lateral da sala, e terminando na outra

extremidade. A cena foi construída de acordo com as diversas formas que elas

conseguiam imaginar um muro com seus corpos ou não, maneiras de como passar

ou não por esse muro.

Figura 5: O MURO.

Registro em vídeos dos encontros (2021).

As bailarinas haviam tido pouco contato com as práticas de contato

improvisação, iniciei de maneira bem parecida com a primeira prática feita no

encontro anterior.

Também, a fim que elas começassem a se conectar a essas mulheres, suas

histórias e jeitos, fui conduzindo a improvisação questionando como ela se deita,

como ela se levanta, ela se apoia em que, como ela anda, qual a velocidade do seu

caminhar. Durante a experimentação elas vão encontrando diferentes apoios,

impulsos e delimitando características a essas mulheres, se conectando à essência

delas. Aos poucos, essa improvisação se intensifica com uma caminhada.

Gradualmente essa caminhada se torna orgânica, uma vez que ela se

distancia dos direcionais do corpo, muito presente no Jazz. Optar por trabalhar em

uma sala de aula com espelho intensifica essa FRENTE de palco, e

consequentemente esses direcionais do corpo. Então, por mais que a obra acabe
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abraçando essa estética do Jazz, nesse momento prefiro distanciar essa ideia e

ligá-las somente ao processo.

Na continuidade, à medida que os olhares iam se cruzando nessa caminhada

solicitei que elas deixassem os corpos se cruzarem, encostando alguma parte do

seu corpo no outro, deixando também esse movimento reverberar no outro. Após

alguns encontros pedi que quando se encostassem não se afastassem mais.

No início, como eu imaginei, houve uma certa resistência não intencional, de

estar em contato com o outro, porque é necessário que desenvolvamos nesse

momento uma maneira de escutar o corpo do outro. Trata-se da escuta do corpo

que sou em relação a outro corpo, assim como afirma (PAXTON, 1987).

Escuta-se um corpo que se adensa sutilmente. O mais instigante é que
essa escuta não se dá pela audição, ou não só por ela, como tampouco por
um ou outro sentido definido. Essa é uma escuta que se dá na prática com
outro corpo. Em cada um, claro, mas entre os dois. Já não é o ouvido que
escuta, mas uma capacidade de escuta que se espalha por todo o corpo. A
pele se apropria de uma propriedade do tímpano (uma variação da pele); o
tato é apropriado por uma função de outro sentido. O toque escuta o que
faz vibrar nos corpos. Através dele entendi que a função de cada sentido
tem sido estabelecida muito mais pelo que força o sensível a sentir de
determinada maneira, que por sua prática experimentada. Entendi no corpo
que os limites do sensível são também os limites dos discursos que
pretendem configurá-lo, os limites da experiência que o definem, atribuem e
distribuem suas funções. (apud FARINA, 2009, p. 550)

Em seguida usei um fragmento de “Café Muller”7, obra de Pina Bausch como

mote para composição dessa cena. Nesse fragmento de Café Muller, acontece a

montagem de uma imagem estática e com a repetição continuadamente da

montagem e desmontagem o seu tempo vai acelerando gradualmente fazendo

assim que a sequência se modifique espontaneamente, tornando aquele gesto

inicial abstrato. Essa cena sempre foi muito significativa pra mim no período da

graduação, e justamente em todas as desmontagens delas os artistas se encontram

em um abraço. Por isso, trouxe a inspiração dessa cena como impulso para

criarmos, tendo como ponto de partida uma fotografia8 com essas quatro mulheres.
Quando um gesto é feito pela primeira vez no palco, ele pode ser (mal)
interpretado como uma expressão espontânea. Mas quando o mesmo
gesto é repetido várias vezes, ele é claramente exposto como um elemento
estético. Nas primeiras repetições, o gesto gradualmente se mostra
dissociado de uma fonte emocional espontânea. Eventualmente, as

8 Essa fotografia não está anexada pois ela foi perdida durante a mudança de casa do meu avô após
o falecimento da minha avó. A fotografia era antiga, e tinha diversas mulheres da família Matias
presente.

7 Link: https://www.youtube.com/watch?v=3WLazG0bQPI
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exaustivas repetições provocam sentimentos e experiências nos dançarinos
e na plateia. (FERNANDES, 2007, p.28)

A montagem da imagem é feita pela bailarina Isadora, que conduz o gestual

do restante das bailarinas para que a imagem seja montada como se fossem

marionetes. O desmontar da imagem volta as bailarinas para um corpo neutro e

repetidamente elas montam a imagem que progressivamente vai acelerando seu

tempo até que as bailarinas individualmente repetem a sequência, que tem como

princípio movimentos diretos (espaço) e que finaliza com um abraço, assim como

em Café Muller.
Lembro que durante meu ensino médio inteiro eu pegava um ônibus depois
da escola e ia até a casa da minha avó, que ficava mais afastada da
cidade, almoçava por lá e passava a tarde arrumando cantinhos da casa ou
organizando as prateleiras do mercado. Depois de cansada eu deitava na
sala para assistir a sessão da tarde e escolher meu lanche. Lembro de uma
estante amarela antiga que minha vó tinha ao lado do sofá da sala. Dentro
dela vários conjuntinhos de café, e na parte de cima fotos dos netos e
família, Me marcou muito uma foto antiga, minha mãe era pequena e minha
vó estava com seus 40 e poucos anos. Apesar de não conseguir identificar
todas as mulheres da família ali presentes, lembro bem do canto direito: Lu,
Tia Sônia, vó Cica e minha mãe. Todas puxa saco da Dona Araci. (meu
diário de artista)

Ao final da cena e já fazendo gancho para a próxima, A Visita, mantenho em

palco somente Isadora, Mariana e Mayana. A bailarina Fernanda sai de palco dando

início a narrativa de A Visita.

6.4 A VISITA

Gosto da coragem de decidir ir embora e do amor necessário como
motivação para poder voltar. Minhas lembranças acerca da Lu são sobre
isso. Sobre a coragem de ir e vir, de se fazer PRESENTE e saborear a
delícia de desbravar o mundo. E não vou muito longe, não imaginem que
estou falando de conhecer novos continentes e culturas. Aqui, falo sobre
mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de calçada porque do outro lado
da rua tem mais árvores que formam uma sombra gostosa demais pra
deixar de ser sentida. A visita são memórias de anos, não consigo numerar
ou colocar em palavras. A visita é sobre pastéis de rodoviária, novos
restaurantes, longas caminhadas e churrasco em dia de semana. A Lu não
é só sobre ser visita ou visitar é mais sobre o prazer dos primeiros
encontros. (meu diário de artista)

A cena de A Visita inicia antes mesmo da cena realmente iniciar, o contexto

da cena se inicia ao final de O Muro quando a bailarina Fernanda sai de cena

passando a informação de que minha Prima Luciane vai embora, se muda, e que

nossos encontros se fazem presentes como podem, que os encontros se adaptam

não só em abraços, olhares ou esbarrões na rua. Encontros também se fazem por
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energia, pensamentos e lembranças. Quando a cena se inicia trazemos ao palco

novamente a caminhada que se concretizou no primeiro encontro e já foi trazida até

a cena Corpo mas com outro formato. Nessa, as bailarinas trazem a caminhada

mais crua, mais como exercício de cena explorando assim as velocidades, níveis e

dentro disso uma sequência de oito tempos criada individualmente a partir da

palavra saudade.

A cena A Visita transita entre a aceleração e desaceleração (tempo), por isso,

durante esse primeiro momento onde há essa caminhada com a transição de níveis

e velocidades já, acontece uma aceleração e repetição das movimentações

individuais. Essas, que foram criadas a partir da palavra saudade, e que agora

transformada transita entre o abstrato. Como cita Fernandes (2007) em “Pina

Bausch e o Wuppertal Dança-Teatro: repetição e transformação”: Significados são

transitórios, emergindo, dissolvendo, e sofrendo mutações em meio a repetições.

Depois disso, acontece a desaceleração delas até que elas parem em

imagens estáticas, que é quando a quarta bailarina entra em palco, a Fernanda, que

passa por cada uma delas. Essa primeira parte poderia ser dançada sem música,

tanto que na criação dela não houve interferência musical, poderia apenas adicionar

alguns sons rotineiros como de trânsito. Porém já no segundo momento é

indispensável o acompanhamento musical compatível com o momento, que aí foi

adicionado para o restante da cena. A trilha sonora escolhida foi “Preciso Ir” do

artista Cartola.

Durante todo processo da cena A Visita a palavra chave que auxiliou a

narrativa dando suporte a intenção da cena foi PRESENÇA. Por isso, as intérpretes

criadoras se basearam em uma cinesfera grande e que trouxesse a ideia de uma

festividade ou comemoração.

Figura 6 - CENA VISITA: diário de artista.

Autora: Mariana Polônia, registro do diário de artista (2021).
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Já no momento final da cena Visita propus as meninas que improvisassem a

partir de outro fator de movimento. Como o conceito inicial era essa essência da

Luciane chegando em palco, trazendo a ideia de transitar, ir e vir, a concepção final

seria justamente ao contrário, dela indo embora. Trouxe as minhas lembranças

acerca dessas indas e vindas para que montássemos juntas a sequência final a

partir do espaço direto e indireto.
Todas nós moramos em Taquari, interior, cidade pequeninha, nascemos e
somos ensinadas a ficar por aqui perto dos nossos, formando a idéia que o
resto lá fora assusta. Com a Lu foi diferente, sinto que ela teve mil motivos
pra ter mais medo que todas nós juntas e mesmo assim ela pegou uma
mala e tentou a vida lá fora. E mudou de casa quantas vezes foi preciso,
mudou de emprego, mudou de ideias. Só não mudou de ser quem ela é. A
Lu. Não deixou de ser vida em cada minuto, não de ser risada em cada
toque, não deixou de ser amor a cada km de distância. É sobre ir e vir e
não deixar de ser Lu. (meu diário de artista)

Por isso, trouxemos uma caminhada uníssona, como robôs, bem

automatizado e deixando bem claro o espaço direto. A intenção era de ser

justamente o “sei para onde estou indo”, com movimentações e te mostram onde o

movimento irá terminar. A bailarina Fernanda inicia essa sequência junto com as

demais bailarina e em determinado momento ela se distancia, indo na direção

contrária em movimentações evidenciando o espaço indireto, onde trouxe a ideia de

“não sei para onde estou indo”, movimentações contrárias às de espaço direto,

movimentações que não sei onde o movimento irá terminar ou me levar.

6.5 O COLO

Tentei reescrever 5 vezes isso. Tentei descrever esse colo, tentei recriar
esse momento e tentei sentir de novo o que eu sentia nesse colo. Desisti.
O colo da vó Cica, era singular. Era só dela porque diferente de outros
colos, ele se transformava. Não só um abraço, mas o colo da avó às vezes
vinha em forma de cachorro quente às 15h ou refrigerante no almoço. Eu
queria escrever páginas sobre o colo, mas parece ser difícil completar
sequer o primeiro parágrafo.
Não sei descrever os sentimentos que eu tinha, quando o colo acontecia.
Se eu tentar colocar em palavras, se parece com uma receita maluca que
no fim das contas não deu muito certo:
- 1 xícara de cheiro de vó (aquele cheiro que você imagina ser de
uma senhorinha de 90 anos que faz tricot e bolo para os netos; cheiro que
fica na casa toda e em quem passar por perto; cheiro antigo)
- 2 colheres de feriado na terça-feira (que geralmente a gente já
engole a segunda-feira junto e fica um feriadão sem fim já deixando a
próxima sexta mais pertinho e a semana mais curtinha)
- 1 pitada de “Sessão da tarde” passando o filme “Meu primeiro
amor” (só porque é aquele clichê que a gente assiste e reassisti 30 vezes
sem cansar)
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- 1 copo de soneca depois do almoço (porque a gente sempre acha
que 30 minutinhos são suficientes, e vai puxando mais 5 minutos e mais 5
minutos porque no final das contas nunca é demais)
- Misture tudo, unte uma forma grande (pra poder caber tudo) e o
segredo é que antes do bolo ir pro forno tem que dar 3 batidinhas embaixo
da forma. (não tem erro, minha avó que ensinou)
Eu disse que não tinha pé nem cabeça, né?
O colo da minha avó era assim. E de todas as memórias, as com ela são as
únicas que guardo num álbum aqui dentro, porque não vão ter novas,
porque o sentimento “RECEITA” não vai acontecer de novo. (meu diário de
artista).

Figura 7 - CENA COLO: diário de artista.

Autora: Mariana Polônia, registro do diário de artista (2021).

Deixei a cena colo por último por diversos motivos. Minha avó é a única

dessas mulheres que já não está mais aqui, isso torna essa cena mais emocional

pra mim, e sendo assim mais difícil. Difícil de dirigir, difícil de criar, difícil de assistir.

E contrariando todas as minhas expectativas sobre, foi a cena mais tranquila de ser

feita. Iniciei não só com a narrativa, mas sabendo que traria o peso forte e o tempo

desacelerado em evidência e para acrescentar a palavra chave da cena: COLO.

Foi harmoniosa e orgânica toda criação, eu sabia desde o início que a cena

traria pra mim a essência de alguém que É MUITO, que deixou MUITO, e assim eu

tenho muito a agradecer sempre. A criação se iniciou toda baseada na música

“Recomeçar” do artista Tim Bernardes, a qual tenho uma ligação muito forte. Senti

total necessidade de estar mais “presente” na criação dessa cena específica,

trazendo pra cena memórias corporais minhas de determinados momentos.

Começamos com um solo da Mariana, pois ela tirou a minha avó na atividade dos

arquivos no primeiro encontro. Mariana criou uma sequência de movimentos

evidenciando os fatores de movimento selecionados9 e pensando nas

características dela como dificuldade de locomoção e a mania de fazer gestos

enquanto dormia.

A minha narrativa com a minha vó fala sobre a experiência de ser amada por

ela, fala de momentos finitos que vivemos juntas, e sobretudo sobre a saudade que

9 Na cena CORPO havia sido selecionado determinados fatores de movimentos para cada uma das
Mulheres, então nesse momento referente a Vó Cica os fatores escolhidos foram Peso Forte e
Tempo Desacelerado.
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ela deixou. Por isso, em um segundo momento com as outras três bailarinas, foi

criada por mim uma sequência e passada a elas. A sequência que chamei de

“anestesia” se refere ao dia da perda da minha avó, onde optei por trazer para a

obra uma concepção do corpo estar funcionando no automático, com a sensação de

ter sido anestesiado e não conseguir de fato sentir a dor.

Em seguida trago uma cena em roda, propondo novamente a ideia de cordão

umbilical, mas dessa vez não somente dela comigo, mas dela com as outras

mulheres. Finalizo então com elas levando até a frente do palco a Mariana, que

nessa cena traz a essência da minha avó, onde elas cuidadosamente posicionam

ela recebendo um casaco da minha vó e as cortinas se fecham.
Toda gratidão a ela, que estreou a obra da minha vida sendo uma grande
protagonista. Fim de espetáculo, as cortinas se fecham e o maior retorno
chega: os aplausos. A ela todas as cortinas vermelhas se fechando, todas
as rosas jogadas ao palco, casa cheia. A ela todos os aplausos do mundo.
(meu diário do artista)
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eu achava que seria mais fácil concluir este trabalho, mas ao longo da

pesquisa percebi que ele não se conclui aqui, por isso tantas vírgulas ou frases

inacabadas. Procurei por finalizações, encerramentos e resultados em um lugar que

só pedia por um olhar mais atento às possibilidades do processo. Deixo aberto

espaço para novos questionamentos, novos sentimentos e novos encontros acerca

de “Encontrar-(se): E se o corpo fosse feito de encontros?”

Durante todo processo, tanto na escrita quanto na prática, surgiram

rapidamente diversas possibilidades que com a mesma velocidade caíram por terra.

Fazendo-me assim perceber, que não posso abraçar todas as ideias durante o

processo de criação. Por isso, escolhi descartar uma das minhas primeiras opções,

que era o trabalho com a criação de personagens da dança, e evidenciar assim o

processo criativo através das minhas narrativas. A escolha das narrativas como

possibilidade para criação sendo principal tema, se alia a intenção de me distanciar

dos antigos ballets trazendo a narrativa como forma literal de contar uma história.

Aqui a narrativa serve como mote para as oportunidades de criação. Sendo assim,

os fatores de movimento de Laban entram em cena justamente como procedimento

para a criação, delineando as movimentações a partir dos arquivos iniciais, que

trazem as características de cada uma das mulheres. De acordo com esses

arquivos escolhi um fator de movimento que pudesse caracterizar suas

movimentações auxiliando as improvisações e o processo.

Ao direcionar minha pesquisa, descartando ideias e evidenciando outras,

escolhi trazer a prática do Contato Improvisação não mais como foco da pesquisa,

mas sim como introdução de uma nova técnica de dança para as meninas e como

procedimento principal para a criação da cena O Muro.

A construção de algumas cenas a partir de procedimentos, então novos para

as bailarinas, causou certo estranhamento. Uma vez que elas carregam em seus

corpos o treinamento em dança do Ballet, uma técnica codificada que muitas vezes

acaba por limitar as possibilidades de criação e inovação. Acredito que por isso, o

sentimento de estranhamento e até de resistência quanto a essas novas

proposições feitas durante o processo.

O trabalho artístico foi feito para palco italiano e, em função da situação da

COVID-19, período em que a banca deste trabalho se mantém em formato remoto,
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tive que optar pela gravação da obra. O trabalho foi gravado no Theatro São João,

na cidade de Taquari, optei por não usar a iluminação de palco para que não

houvesse interferência na percepção do trabalho, por isso a luz foi usada somente

aberta em palco. A mesma ideia foi usada nos figurinos, optamos por um collant

bege que trouxesse ao público a imagem delas como esse corpo neutro em palco,

não influenciando na criação ou percepção da obra.

Ao final dessa pesquisa começo a entender porque optei por não me colocar

em palco, assim tendo de fora um olhar com mais calma sobre a obra, permitindo

exercitar-me como professora-artista. Permitir explorar um lado meu que ainda me

causava estranheza. Hoje reconheço meu corpo como lugar de exploração e

possibilidades para meu fazer em dança, refúgio de sentimentos e lembranças que

fazem ser quem eu sou. Reconheço-me a partir de todos os encontros que tive e

sou grata a cada um deles.

Durante algumas das narrativas que trouxe nessa pesquisa, vieram à tona

sentimentos e momentos que preferi não expor aqui, uma vez que quando

pesquisamos sobre nós mesmos estamos permitindo que talvez revisitemos lugares

de dor e tristeza, que por vezes, nossa mente optou por esquecer. Transformar

esses lugares em mote para criação pode ser doloroso, ou podemos optar por sentir

e torná-los arte.

Eu sou os encontros que tive. Essa pesquisa é reflexo de todos e todas que

passaram por mim.

TIA SÔNIA, LU, MÃE E VÓ CICA…. a soma de cada encontro nosso é a

conclusão dessa pesquisa.
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