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Obesidade abstrata 

O que não mata engorda 

 Acredito nessa verdade  

Já estou de barriga cheia  

Cabeça cheia 

 Alma cheia 

 Tudo está cheio, mas não transborda! 

 Me sinto um obeso por engolir palavras e 
problemas demais 

 Não quero ser tão pesado assim  

O que a sociedade dirá de mim? 

 Chega de engordar 

...  

Otávio L. Azevedo. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho desenvolveu-se a partir uma composição coreográfica coletiva 
em Dança, que potencializa os corpos femininos gordos e busca investigar sobre o 
corpo que dança. Quem dança? Onde elas estão? A intenção é evidenciar os corpos 
gordos, visando a valorização e a diversidade que apresentam, bem como a 
feminilidade individual de cada participante, com ênfase em um processo de criação 
em dança. Um dos fios condutores desse processo foi refletir sobre como tem sido 
discutido, dentro das Instituições de Ensino, a gordofobia no âmbito escolar - em 
específico dentro da graduação, de modo a compreender as influências históricas, 
sociais e culturais no contexto para a pesquisa e, também, os processos criativos 
em dança. Os principais autores são: Carla Vendramin (2013), Ostrower (1987), 
Salles (2004; 2006), Marion Boudier (2016), Cássia Navas e Lenora Lobo (2008). A 
metodologia utilizada para esta Pesquisa foi prática, com anotações e registros em 
vídeo, e no caderno do artista sobre os processos criativos no laboratório de criação. 
A fim de construirmos, juntamente com a coreografia, trabalhamos: o conhecimento 
sobre o corpo gordo feminino, suas nuances, potencialidades e variedades poéticas 
desse corpo em movimento. Através dessa criação, reconstruímos as noções e 
conceitos sobre o olhar do corpo gordo no meio artístico e no mundo em si. Como 
resultado parcial desta pesquisa, que ainda continuará, percebemos que foi 
possível retomar as reflexões, o que foi vivido na prática e articulando a quebra de 
paradigmas, estabelecer noções diferentes de construir conhecimento e reconstruir 
conceitos. 
 

Palavras-chave: Corpo Gordo. Processo criativo. Composição coreográfica coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work is developed from a centralized collective composition in Dance, 
which enhances the fat female bodies and seeks to investigate the body that dances. 
Who dances? Where they are? The intention is to highlight the fat bodies, activate 
the appreciation and diversity that presents, as well as the individual femininity of 
each participant, with emphasis on the process of creation in dance. One of the 
guiding topics of this process was reflected in the way in which educational 
fatophobia was discussed within schools - specifically within the undergraduate, in 
order to understand the historical, social and cultural influences in the context of a 
research and also , the creative processes in dance. The main authors are: Carla 
Vendramin (2013), Ostrower (1987), Salles (2004; 2006), Marion Boudier (2016), 
Cássia Navas and Lenora Lobo (2008). The methodology used for this research was 
practiced, with annotations and video recordings, and in the artist's notebook about 
the creative processes in the creative laboratory. One end of construction, along with 
a choreography, works: knowledge about the female body, its nuances, potentialities 
and poetic varieties of this body in motion. Through this creation, we reconstruct as 
notions and concepts about the aspect of the body in the artistic environment and in 
the world itself. As a partial result of this research, which still continues, it can be 
seen that it was possible to mark as reflections or was lived in practice and articulate 
a break of paradigms, define different notions of knowledge and reconstruct 
concepts. 

Keywords: Fat Body. Creative process. Collective choreographic composition 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso trata-se de uma composição 

coreográfica coletivo em dança que potencializa os corpos femininos e gordos, 

buscando investigar sobre o corpo que dança. Quem dança? Onde elas estão? A 

intenção é evidenciar os corpos, visando sua valorização e a diversidade que eles 

apresentam (na forma, no movimento e na expressão), bem como a feminilidade 

individual de cada participante.  

Minha motivação para pesquisa partiu de inquietudes durante a graduação em 

Dança na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), pelo simples fato 

de ser gorda e dançar, causando olhares que, na minha recepção eram 

incomodativos; também pelo fato de que meu processo de educação pessoal foi dada 

parcialmente por mulheres - minha mãe, minhas avós e professoras sempre tiveram 

lugar de destaque nas minhas produções, em um universo sensível revelado na face 

e nos movimentos. 

O processo de pesquisa aconteceu por meio de compartilhamento de 

experiências com outras alunas que passaram pelo mesmo conflito dentro da 

UERGS, por isso denominei DES(COR)BERTAS. Dessa forma, descobertas: 

Importância de descobrir seu corpo, empoderar e potencializar suas curvas; (COR) 

e o corpo. 

Busquei alimento intelectual e metodológico guiado pela vontade de pesquisa 

sobre o corpo, o cotidiano e minhas memórias pessoais movida pelas experiências 

adquiridas no Curso de Graduação em Dança. 

Durante a graduação, esses estudos provocaram mudanças nos processos 

de criação/pesquisa que eu, até então, desenvolvia. Foi quando comecei a me 

aprofundar no universo da Dança e no entendimento dos meios que me levaram a 

tomar decisões. 

O objetivo do trabalho é potencializar os corpos femininos e gordos, deixando 

propondo uma reflexão das participantes deste processo sobre a importância de 

combate à gordofobia1 nas instituições de ensino.  

 
1Gordofobia é o sentimento de repulsa ou acentuado desconforto para com pessoas consideradas 

gordas, fora dos padrões estéticos. Este sentimento pode estar seguido de atos de violência física, 

verbal, moral, psíquica, entre outros. (Paim Marina- Rev. Estud. Fem. 2019 Epub 04-Fev-2019) 
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Durante o processo criativo busco analisar e refletir sobre as 

artistas/coreografias de Thaís Carla2, Jussara Belchior e Delirious Fenix3. Para 

tanto, tenho como base os estudos de Carla Vendramin (2013), Marion Boudier 

(2015), Cássia Navas e Lenora Lobo (2008), dentre outros que dão o embasamento 

teórico para este Trabalho. 

Assim, esta pesquisa divide-se da seguinte forma:  

No capítulo denominado “CORPO GORDO DANÇANTE”, apresento o 

contexto da mulher gorda no meio de comunicação e questiono a 

representatividade das mulheres na arte.  

Já no capítulo “CORPO-MULHER: GORDA, GORDINHA, GORDÍSSIMA, 

GORDELÍCIA!” aponto os perfis das participantes e refletimos sobre os diversos 

caminhos que percorremos ao longo de nossas experiências e vivências dentro 

deste processo criativo em dança.  

Para os encaminhamentos finais, elaboro os capítulos “GRANDES 

DES(COR)BERTAS MULHERES” e “ATELIÊ” nos quais aponto as propostas 

desenvolvidas durante o processo e menciono os relatos das participantes. O 

ateliê trata-se de um mosaico introdutório de pensamentos e ideias que nos 

levam a olhar com mais atenção para o corpo gordo e feminino. 

Por fim, nas considerações finais deste Trabalho em que retomamos as 

reflexões, o que foi vivido na prática articulado à quebra de paradigmas e 

estabelecimento de noções diferentes de construir conhecimento e reconstruir 

conceitos. 

2. CORPO GORDO DANÇANTE: QUEM É VOCÊ?  

 

O processo de pesquisa em Dança está pautado na prática, através de 

abordagens exploratórias práticas estabelecem-se os percursos, desdobramentos 

e escolhas da pesquisa (inclusive aqueles relacionados à coleta de dados, 

 
2 Disponível em: MC POCAHONTAS - NÃO SOU OBRIGADA // COREOGRAFIA THAIS CARLA 

< https://youtu.be/dGNUMNZpPvs> Acesso em 26 de junho de 2019  

 
3 Disponível em: O QUE É BURLESCO? | DELIRIOUS FENIX <https://youtu.be/4CzXQPnoJVE> 

Acesso em 26 de junho de 2019 14:40 

 

https://youtu.be/dGNUMNZpPvs
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construção de rede de informações e criação de obras artísticas). (FERNANDES, 

2015, p. 26) 

Deste modo a arte deixa de ser apenas um processo descrito ou um produto 

visibilizando outros moldes e métodos. Assim a prática artística passa a ser meio 

para conectar os conteúdos, trazendo uma contribuição única para o contexto, que 

frequentemente fica paralisada com as regras. De acordo com Fernandes (2014 

apud WITKIN, 2011, p.10): 

Em geral, a pesquisa é vista como provedora de importante conhecimento 
para a prática, enquanto a prática pode prover relevância contextual à 
pesquisa. No entanto, diferenças em seus propósitos, linguagem, expertise, 
público e ambiente (entre outros) os mantém separados. Então, o assunto 
da “prática [como] pesquisa” como usados aqui refere-se a crenças e 
valores sobre a prática e pesquisa que levam a uma discrepância percebida 
entre o atual estado das coisas e um quadro mais desejável. 
 

A metodologia está relacionada à prática: foram realizados laboratórios de 

improvisação e criação, que foi intitulado como “Ateliê”. Nesse caso, o intuito desses 

corpos que se permitem descobrir ou se redescobrir por meio da dança é de 

identificar-se, analisar de forma criativa, sensações e intenções. Acreditamos que 

cada intérprete, ao desenvolver o seu trabalho, experimenta novas metodologias de 

criação, pois constrói um processo artístico único ao envolver-se em uma obra.  

Optamos por trabalhar com as referências de artistas como Pina Bausch, 

referenciado por Fernandes (2007) e a partir dos estudos de Lobo & Navas 

(2008). Deixando claro que o uso dessas metodologias são para inspiração, 

porque são trabalhos peculiares em tempos e contextos específicos, o que 

determina muitas escolhas e caminhos em cada uma dessas práticas.  

Bausch desenvolveu suas obras por meio do uso de questionamentos, 

investigando as memórias de seus intérpretes-criadores através delas; a 

coreógrafa então recortava e colava as movimentações criadas, repetia e a partir 

da repetição, transformava o movimento aponta Fernandes (2014)  

O desenvolvimento do processo se deu através de improvisação estruturada 

e livre, trazendo no meu corpo algumas nuances da dança Jazz4 - swing, contração, 

 
4 Jazz é uma forma de dança que recebe influências de diversos outros estilos .Segundo Correia 
(2007) [..] a técnica de isolamento dos segmentos corporais e utilização  de formas angulares: 
movimentos herdadas das danças africanas, amplitude nos movimentos de tronco  joelhos 
flexionados, exagero nos movimentos de quadril movimentos naturais do corpo humano técnicas de 
oposição explosão , ligação entre movimentos e, também improvisação posicionamento pernas e 
pés paralelos ; contato com os solo (Correia, 2007. p.) 
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sensualidade, além de características das participantes e suas vivências - forró5 e 

samba.  

Um dos cuidados ao realizar esse trabalho foi a observação das participantes 

que escolheram estar ali, no sentido de entender e conduzir essas mulheres, que 

queriam construir (coletivamente e individualmente) essa prática para chegar a um 

estado corporal mais expressivo do que o cotidiano, através da Dança.   

Durante as investigações os nomes das participantes e, consequentemente, a 

identidade delas foram preservadas, substituídas por nomes fictícios escolhidos por 

mim. O processo ocorreu com seis mulheres, incluindo a mim, com idades entre 20 

a 35 anos.  

Ao longo do texto foram colocados registros em imagem do Ateliê de 

criação e ensaios da composição coreográfica coletiva, como modo de instigar 

uma aproximação do leitor do trabalho desenvolvido. Os registros do processo 

prático foram realizados em filmagens e vídeos-comentários. Além do relato 

escrito feito por uma participante de fora, ressaltando a importância desse olhar 

para o processo. 

Durante as práticas desenvolvemos trabalhos que transformam os corpos 

e reconstruímos movimentações - como por exemplo, de um simples caminhar 

ao saltar. Sendo assim, a primeira autora a referenciar foi Mônica Dantas, devido 

ao seu olhar sobre a perspectiva do corpo do bailarino/aluno para a criação, 

formação e transformação corporal (DANTAS, 2007. p. 13-18):  

 
[...] quem dança transforma o seu próprio corpo, se molda e se remodela, 

se reconfigura. Quando a dança se manifesta no corpo, a todo instante 

transforma este corpo, multiplicando-e, diversificando-o, tornando-o vários 

corpos que se sucedem.  

 

 

Levei como referência Carla Vendramin às participantes, a fim de que 

refletissem sobre seus corpos e a importância de começar a ocupar o espaço do 

corpo gordo e suas diferentes linguagens, já que Vendramin escreve sobre a 

importância da criação, focando na diversidade de corpos: potencializa a 

individualidade das participantes e o conhecimento do seu próprio corpo, buscando 

 
5 O Forró Pé de Serra é uma dança nordestina caracterizada “por ter como fonte de inspiração 
artística o universo rural do sertanejo, e tem origem em meados da década 1940, no Nordeste. É 
tocado por trios de zabumba, sanfona e triângulo” (SYLLOS; MONTANHAUR, 2002 apud QUADROS 
JUNIOR; VOLP, 2005). 
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compreender as relações com o tempo e o espaço, bem como as relações para a 

criação. 

 

Manifesta o desejo de chamá-los apenas de dança em sua vertente 
contemporânea, acrescentando que quando bailarinos com corpos 
diferentes forem aceitos em todas as companhias de dança por suas 
qualidades artísticas e essa diferença não for mais alvo de tantos estudos 
ou surpresas, talvez tenham cumprido o nosso papel em busca de uma 
real inclusão dessas pessoas no universo da dança, e nesse momento, o 
termo dança inclusiva poderá ser desprezado, ficando somente para os 
registros históricos. (VENDRAMIN, 2013, p.3) 

 

Desta maneira, evidenciamos por meio deste processo criativo, o corpo 

gordo na dança e notamos que há uma ruptura dos padrões corporais, que trata 

sobre a importância de deixarmos de lado os padrões e de libertar--se os 

paradigmas, urgência dessa libertação na aparência, sobretudo ao aspecto moral, 

ao desejo e à sexualidade. Segundo Marion Boudier (2016):  

 

O recurso ao corpo fora da norma, herdado dos espetáculos 
populares ou das feiras de diversões, e igualmente reinventado e 
reinvestido por alguns encenadores ou coreógrafos, como Bouchra 
Ouizuen, que em Madame Plaza (2009) trabalha com mulheres, 
cantoras de cabaré marroquino de corpos largos e vozes potentes, 
consideradas prostitutas. Atrelada a corpos incomuns ou tabus, 
esse auto dramaturgia das bailarinas se opõe às lógicas de 
virtuosismo e de distanciamento do corpo sublimado do intérprete, 
tanto quanto ela questiona a uniformização dos modelos corporais 
e seus valores sociais. (Boudier, 2016.p.88) 

 

Esta ruptura dos padrões corporais está visivelmente em nosso trabalho 

quando mulheres que não tem contato com a Dança regularmente aceitam 

participar do trabalho por ter dilemas em comum, e estão dispostas a questionar e 

reconstruir noções e pensamentos. 

3. CORPO-MULHER: GORDA, GORDINHA, GORDÍSSIMA, GORDELÍCIA!  

 

Efetivamente, existe essa representação das pessoas gordas? Desse 

movimento plus size, há representação eficaz e efetiva no Brasil dentro da área das 

artes, principalmente ao que tange a área da Dança? Tem espaço para as pessoas 

gordas dentro das academias, estúdios e graduação em Dança?  
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Mesmo sendo maioria da população, as mulheres ainda sofrem com a falta 

de representação em vários espaços. Assim, há uma grande importância de falar 

sobre a representatividade feminina e de defender uma sociedade mais igualitária, 

buscando garantir os seus direitos; assim, criando modelos femininos diversificados 

que sirvam de inspiração para outras mulheres. Sua luta por espaço, respeito e 

igualdade acontecem no âmbito social de maneira frequente.  

 

Figura  1: Mensagens de utilidade pública das Guerrilla Girls, como elas próprias definem. Ao 
utilizarem o tom irônico para abordar questões que nem sempre estão explícitas no mundo da arte, 
as artistas procuram estimular a consciência dos espectadores.

 

Fonte: Disponível em: https://www.guerrillagirls.com/ Acesso em 30 agosto de 2019  

 

A intervenção da mídia tem extrema importância para o culto aos padrões de 

beleza feminino. Ao passar dos anos, é possível perceber que o discurso vem se 

modificando em suas perspectivas segundo a cultura, os hábitos e os costumes de 

cada período, expressando assim, valores e práticas discursivas e não discursivas, 

conforme os padrões estabelecidos por cada sociedade dominante. Assim, a 

reflexão sobre a imagem feminina na Arte em diferentes épocas da história nos 

permite ver e interpretar os valores sociais de cada período; a complexidade entre 

a relação da mulher e da Arte pode ser afinada pelo nosso modo de observar. 

Exemplo disso é o período Renascença, onde a percepção passou a ser 

guiada pelo método científico: começa a existir uma maior preocupação com a 

liberdade e a concepção do corpo. A redescoberta do corpo, nessa época, aparece 

principalmente nas obras de arte, como as pinturas de Leonardo di Ser Piero da 

https://www.guerrillagirls.com/
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Vinci e Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, valorizando-se, deste modo, o 

trabalho artesão, juntamente com o pensamento científico e o estudo do corpo 

(Rosário. N, 2006). 

Dessa forma analisamos que a figura feminina, por muito tempo, é 

determinada pelo imaginário masculino, que muitas vezes era cheio de utopia e de 

reflexo sobre uma perfeição que não existe. As produções, nos séculos anteriores, 

muitas vezes eram abolidas ou suprimidas pelos homens.  

Dessa forma, Nochlin (LOPONTE, 2005 apud Nochlin, 1989) reflete sobre a 

imagem dessa figura na sociedade: 

(...) as imagens da mulher na arte refletem e contribuem para reproduzir 

certas premissas aceitas pela sociedade em geral, e pelos artistas em 

particular, alguns artistas mais que outros, sobre o poder e a superioridade 

dos homens sobre as mulheres, premissas que se manifestam tanto na 

estrutura visual como nas escolhas temáticas das obras em questão (...). 

Trata-se de premissas acerca da debilidade e passividade da mulher; de sua 

disponibilidade sexual; seu papel como esposa e mãe; sua íntima relação 

com a natureza; sua incapacidade para participar ativamente na vida 

política. Todas estas noções, compartilhadas, em maior ou menor grau pela 

maior parte da população até nossos dias constituem uma espécie de 

subtexto que subjaz quase todas as imagens envolvendo mulheres (Nochlin, 

1989, p.2).  

A emancipação feminina realizada no século passado foi importante para 

viabilização da Arte, tanto a figura representada como também a produção da arte 

feminina. O momento em que eclodiu a maior participação feminina foi no século XX.  

É muito importante destacar que esse despertar para a produção e viabilização da 

arte feminina foi possível somente através da luta incessante de mulheres fortes nos 

séculos XVIII e XIX, ainda que essa representação esteja voltada na aparência da 

mulher. (ALMEIDA,2010) 

Contudo, nas últimas décadas, se tem dado mais voz e autonomia ao público 

feminino (a mulher já pode produzir, assinar e criticar as obras perante esses corpos).  
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Figura  2: Registro digital - [Diário da Des(cor)bertas EU - Ensaio individual]

 
Fonte: Belsane (2019) 

 

Já no século atual existe discussão a respeito da objetificação feminina na 

Arte, algo que era impensável no início do século passado. Assim, reivindicam um 

novo olhar sobre a participação das mulheres na história, ganhando fôlego a partir 

das discussões multiculturais do período, que, ao problematizar o lugar e os direitos 

das minorias, discute tanto suas especificidades como seu reconhecimento político e 

social. 

Nesse momento, já existem diversos grupos que ainda sofrem medidas 

relacionadas a fatos opressores - sejam eles econômicos, sociais, culturais ou 

políticos; âmbitos, estes, que não se associam a padrões pré-estabelecidos pela 

sociedade. Por exemplo: a população negra, a comunidade LGBT; incluindo pessoas 

que estão acima do peso.  
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Ao longo desta década, a visibilidade democrática a mulheres gordas tem 

aumentado significativamente, sendo assim, outros aspecto vem ganhando destaque 

“MOVIMENTO PLUS SIZE” e o “MOVIMENTO VAI TER GORDA!6”,  trazendo a 

representatividade às mulheres que está se tornando cada vez mais comum de vê-

las sob uma perspectiva positiva em capas de publicidade, notícias, redes sociais e 

outros campos nos meios de comunicação, com campanhas a favor da autoestima e 

do amor próprio. 

 

Onde está o espaço para o gordo nas passarelas, nas telas, nos palcos? 

Movimento plus size: para que e para quem, afinal? Padrão de beleza: por quem 

ele é estabelecido? 

Entretanto, até onde está a representatividade é de fato? Somos realmente 

reconhecidas? Qual a linha que divide a visibilidade positiva dessas mulheres e a 

 
6  E um movimento que tem como objetivo de promover eventos/manifestações em combate 
chamada” Gordofobia”, o preconceito sofrido pelas pessoas que estão acima do peso. Nos estados 
Salvador, Alagoas, Brasília, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Segundo a revista eletrônica G1 BA: 
s Há três anos fazendo ações, o movimento surgiu em 2016, com o intuito de combater a gordofobia 
e incentivar a valorização das mulheres gordas. Desdê então, o histórico de luta do grupo se baseia 
em ações de reivindicações de políticas públicas para tirar as mulheres gordas de uma exclusão do 
mercado de trabalho, além de abraçar outras demandas dos direitos humanos. (G1 BA,2019) 
 

Figura  3: Registro digital - [Diário da Des(cor)bertas EU - Ensaio individual] 

Fonte:  Belsane (2019) 
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retomada de um padrão? É suficiente dizer que um certo modelo de mulheres 

gordas represente todas as mulheres gordas de uma sociedade? Será que todo 

esse processo de viabilização nada mais é que a manifestação da indústria da 

beleza? Afinal de contas, é ela que tem a capacidade de criar ideologias e 

influências na formação de opiniões para favorecer o capitalismo, promovendo uma 

satisfação temporária nas pessoas. 

Dessa forma, embora a visibilidade positiva tenha crescido ao longo dos 

últimos anos, algumas mulheres gordas ainda não se sentem representadas pela 

mídia. Sua imagem é discrepante em comparação à do homem gordo: os campos 

de comunicação ainda defendem a imagem feminina como fonte de objetificação e 

inferior ao homem, e usa dessas características para o lucro financeiro; a imagem 

feminina é vista como nicho de mercado e exclui cada vez mais a sua humanização. 

4. GRANDES DES(COR)BERTAS MULHERES 

 

As principais características físicas e corpos fragmentados colocam a mulher 

em uma linha contrária do que a dança habitualmente propôs: a bailarina como 

estritamente feminina, magra, longilínea e flexível para a discussão sobre o tipo 

corporal que consiste em um bailarino atualmente. 

Enquanto mulheres gordas, entendemos que devem interagir com 

movimentos da linguagem corporal que ilustram sua realidade, expressando suas 

emoções nessas práticas, sabendo que a dança e o corpo devem ser entendidos 

como várias formas com suas diversas particularidades, utilizando a participação 

dos dançarinos e através de uma maior visibilidade.  

Assim, criando estéticas novas e diversas linguagens que envolvem sua 

realidade social e seu vocabulário, devemos entender os objetivos da linguagem 

que nossos corpos buscam na dança - não para demonstração do belo e das 

performances, mas sim para o sentimento e as perspectivas, como afirma Laban7 

 
7Rudolf Von Laban (Jean-Baptiste Attila), foi Bailarino e Coreógrafo Austro-Húngaro e é considerado 

um dos maiores teóricos da Dança do Século XX. Estudou Arquitetura na Escola de Belas Artes de 

Paris, mudando-se em 1909 para Munique, onde passou a dedicar-se totalmente à Arte da Dança. 

Em 1915, criou o Instituto Coreográfico de Zurique, na Suíça, trabalhando suas concepções 

corporais no espaço e estruturando geometricamente seu método, que pode ser sintetizado entre a 

horizontalidade/verticalidade dos movimentos e suas diagonais. 
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(1950): “Não se deve procurar a perfeição ou a execução de danças sensacionais, 

mas a possibilidade de conhecimento que a criatividade da dança traz do bailarino”.   

Onde essa sua dança se encontra? Parece simples refletir sobre a sua 

própria dança, afinal, ela é sua. Certo? Contudo, como é possível definir nossa 

própria dança considerando que, no geral, a dança tem várias definições?  

Com esse trabalho não espero responder todas as perguntas, mas emergir 

os questionamentos. Todavia, eles podem apontar caminhos - caminhos, esses, 

que começam dentro de você e talvez não reconheça, a princípio, a carga 

sociocultural que traz no corpo; uma bagagem que começa de uma análise do 

conhecido, explorando vias desconhecidas a partir disso. Assim, a intenção maior 

dessa reflexão não é relacionar o corpo gordo aos padrões estéticos, mas sim 

perceber a existência dele à margem da sociedade, além de mudar o estereótipo 

do conceito do belo em nossa sociedade.  

Com base nos estudos de processos criativos e de criatividade, 

caracterizamos os apontamentos de Ostrower (1987) e Salles (2004; 2006), 

buscando um olhando amplo ao ato de criar. Os processos são como uma rede 

de criação e possibilidade, e atravessam as obras artísticas. Desta forma, a 

autora nos instiga: 

Aceitar a intervenção do imprevisto implica compreender que o artista 
poderia ter feito aquela obra de modo diferente daquele que fez. Ao 
assumir que há concretizações alternativas, admite-se que outras 
obras teriam sido possíveis. Chegamos, desse modo, à possibilidade 
de que mais de uma obra satisfaça as tendências de um processo 
(SALLES, 2006, p. 22). 

 

Porém, durante o processo, sofremos influências de fatores externos que 

podem determinar caminhos para a criação: com atravessamentos, elementos 

novos, saídas de integrantes e dificuldades que, a cada ateliê, foram adaptadas 

às nossas metodologias e necessidades, acarretando diversas alterações das 

obras. 

Então, Salles (2006) aponta a criação artística a partir de uma perspectiva 

não linear. Dialogando com este olhar não linear da criação, Ostrower (1987, p. 

26) coloca: 
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As possibilidades, virtualidades talvez, se tornam reais. Com isso 
excluem outras – muitas outras – que até então, e hipoteticamente, 
também existiam. Temos de levar em conta que uma realidade 
configurada exclui outras realidades, pelo menos em tempo e nível 
idênticos. É neste sentido, mas só e unicamente nesse que, no formar, 
todo construir é um destruir 

 

Desse modo, podemos refletir sobre diversos caminhos que percorremos ao 

longo de nossas experiências e vivências no processo, além de respeitar as 

possibilidades a serem desenvolvidas em conjunto com os intérpretes criadores, 

através do processo criativo coletivo em dança. 

 

5. ATELIÊ  

 

Denominamos de “Ateliê” o laboratório de experimentações para essa 

pesquisa, pois em uma conversa com as participantes sobre o que realmente está 

sendo realizado, os comentários foram sobre “uma experimentação”; um “ateliê”, já 

que seu significado é:  

Um local onde as pessoas com vontade de criar e onde se pode 
experimentar, manipular e produzir um ou mais tipos de arte, incluem-se 
nesta definição não só qualquer pequena sala onde um indivíduo trabalha 
na sua fotografia, vídeo, ilustração, escultura, pintura, animação, música, 
rádio etc. (Marta Lucia, 2017 p. 4) 

 

O ateliê de movimento trata-se de um mosaico introdutório de pensamentos 

e ideias que nos levam a olhar com mais atenção para o corpo gordo e feminino. 

Os encontros com o grupo do processo criativo foram realizados uma vez por 

semana – aos sábados – com duração de aproximadamente, três horas, na 

Fundarte8/UERGS – das 9h às 12h na sala 52 – no espaço físico cedido pela 

UERGS, localizada na cidade de Montenegro - RS.  

Para a realização do ateliê de experimentações, buscou-se uma dinâmica de 

teoria e prática, para que as participantes pudessem entender o que está sendo 

pesquisado e questionando nesse momento da pesquisa, utilizando as práticas 

corporais e suas memórias, a criatividade, a imaginação e o novo, dentre outras 

estratégias que nos tem proporcionado articular essa dinâmica com a pesquisa, 

 
8 Fundação Municipal de Arte de Montenegro/RS 
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numa perspectiva de compartilhar, com respeito, a liberdade de criação, a produção 

de expressões individuais e coletivas. 

Respeitar o tempo de cada tempo de cada um/encorajamento/ limites 
um/encorajamento/ limites mento/ limites é, obviamente, importante para 
qualquer pessoa, mas pode se tornar ainda mais importante quando se 
trabalha com pessoas que tenham problemas de comportamento, 
deficiência intelectual e/ou baixa estima. (VENDRAMIN, p. 13, 2013) 

 

 

Após cada compartilhamento ou tarefa, uma roda de conversa não 

estruturada foi realizada para que as voluntárias tivessem a oportunidade de expor 

o que acharam da troca, como se sentiram, onde enfrentaram mais dificuldades, 

entre outros questionamentos.  

Todas as participantes foram convidadas a escrever suas percepções no 

caderno de des(cor)bertas. O uso do caderno foi feito durante a semana, após as 

práticas no sábado, onde as intérpretes-criadoras e eu pudemos registrar e refletir 

sobre tudo aquilo que achamos em relação às práticas desenvolvidas nos 

encontros. Segundo Magnani: 

o caderno de campo pode ser pensado como um dos instrumentos de 
pesquisa. Ao registrar, na linha dos relatos de viagem, o particular contexto 

Figura  5: Registro digital das voluntarias - [Des(cor)tars RM] 

Figura  4: Registro digital - [Diário da Des(cor)bertas EU - Ensaio individual] 

Fonte: Belsane (2019) 
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em que os dados foram obtidos, permite captar uma informação que os  
documentos , as entrevistas, os dados censitários, a descrição de rituais- 
obtidos por meio de gravador, da máquina fotográfica da filmadora das 
transcriações (MAGNANI, 1997,p.1) 

 

No primeiro encontro fizemos um compartilhamento sobre a gordofobia 

dentro da UERGS e nossas experiências, além de trazer questionamentos sobre 

como poderíamos colocar este assunto em sala de aula, tanto na instituição quanto 

no local que estamos trabalhando/estagiando, já que quando estudávamos no 

ensino básico também passamos por situações gordofóbicas: 

 

Quando estudava meus colegas não me escolhia para as atividades 
práticas (Educação Física e Educação Artística) porque eles achavam que 
eu não seria tão veloz para atividade [Relato das voluntárias - Diário da 
Des(cor)abertas] 

 

Os eventos comemorativos da escola eu nunca ficava na frente, uma coisa 
que nunca vou esquecer que um evento específico minha professora falou 
que eu era muito grande para ficar na frente.  [Relato das voluntárias - 
Diário da Des(cor)abertas] 

 

O porquê de atualmente as participantes da pesquisa não terem prática de 

dança no dia-a-dia: o primeiro comentário foi “falta de tempo”, em seguida “os 

olhares que ocorrem durante as práticas”, ou até mesmo “o profissional que está 

ministrando a aula faz comentários desestimulantes durante ou depois da prática”. 

Se as participantes têm lembrança no primeiro contato com a dança, qual a 

sua primeira memória? 

Em uma comemoração de família [Relato das voluntárias - Diário da 
Des(cor)abertas] 

 

Quando era pequena eu e minha irmã dançava para os meus pais 
“Fazíamos shows e apresentações artista” no quarto na minha mãe esta é 
minha primeira lembrança. [Relato das voluntárias - Diário da 
Des(cor)abertas] 

 

Eu não podia dançar quando era pequena minha família sempre foi da 
igreja e agora isso mudou, mas que lembro, acho que olhando o desfile 
das escolas de samba na TV somente. [Relato das voluntárias - Diário da 
Des(cor)abertas] 
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Em todas as nossas experimentações iniciamos com atividades focadas na 

“aceitação corporal” e no “como está o corpo” como instrumento para a preparação 

do processo criativo propriamente dito. Por exemplo: espreguiçamento, trabalho 

com objetos, saltos, enraizamento, impulsos, expressividade, a sensibilização da 

pele e o aprendizado pela vivência. Alguns desses recursos são utilizados no 

processo do Sistema Laban/Bartenieff, citados no livro “O corpo em movimento”, de 

Ciane Fernandes (2002). 

Segundo Fernandes (2002), o Método Laban/Bartenieff expõe-se enquanto 

meio entre múltiplas linguagens artísticas, entrelaçando teoria, prática e imagens 

(animais, natureza, objetos, pinturas, entre outras), assim, explicando os princípios 

de movimento. 

Por intermédio de movimentos dançados, buscou-se dinamizar outras 

qualidades de energia, muitas vezes, com dinâmicas mais lentas e buscando formas 

de articular as energias potenciais no corpo de cada voluntária. 

Ao longo da semana e uns minutos antes do início das práticas, era solicitado 

às participantes assistir vídeos sobre artistas-bailarinas que, nos representava 

esses contextos. Os vídeos desta ocasião eram das artistas/bailarinas Thaís Carla9,  

Delirious Fenix10, Carolina de Oliveira Lourenço (MC Carol) 11e Jussara Belchior12.  

 
9 Disponível em: Thais Carla | Coreografia Indestrutível Pabllo Vittar | O Diário de uma Gorda 

<https://youtu.be/NHCv1KtOC78 > Acesso em 09 de novembro de 2019 
10 Disponível em: Performance da Burlesca Delirious Fenix - 

"Imperatriz".https://youtu.be/FgyiDXxon-E Acesso em 09 de Novembro de 2019 
11 Disponível em: Carol - Ft. Heavy Baile - Marielle Franco <https://youtu.be/iPoHMYfxD0Q> MC 

Carol - Ft. Heavy Baile - Marielle Franco Acesso em 09 de Novembro de 2019 
12 Disponível em: Ensaios do "Carta de amor ao inimigo" <https://youtu.be/tcKKCRnzDIA> Acesso 

em 09 de Novembro de 2019 

 

https://youtu.be/NHCv1KtOC78
https://youtu.be/tcKKCRnzDIA
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Figura  6: Registro digital - [Diário da Des(cor)bertas EU - Ensaio individual] 

 

Fonte: Belsane (2019) 

 

Enquanto pesquisadora-professora-graduanda em Dança, percebo algumas 

dificuldades das participantes ao longo da prática: o olhar entre elas não são 

frequentes, e o nível baixo não é muito explorado. A seguir, um breve relato: 

Quando foi emitida a proposta, confesso que pensei que seria mais fácil. 
Alguns planos tornam-se mais difíceis, como o baixo. Encontrar uma 
posição confortável nele é um desafio, uma vez que a falta de flexibilidade 
não contribui muito para o sucesso do trabalho. [Diário da Des(cor)bertas 
BK]. 
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Figura  7: Registro digital - [Diário da Des(cor)bertas EU - Ensaio individual] 

 

Fonte: Belsane (2019) 

Importante observação: o silêncio e a ausência da fala também se 

apresentaram como um fator significativo no processo de criação em dança. Em 

alguns encontros do Ateliê, o som não estava presente; dessa forma, se deixando 

serem conduzidas por troca de olhares ao longo do desenvolvimento do 

experimento, o que evidenciou uma maior intimidade entre as participantes. Os 

olhares tímidos foram diminuindo e a dificuldade de se olhar foi, aos poucos, sendo 

superada. As experiências com o silêncio permitiram uma melhor escuta e 

percepção, para depois conseguir relacioná-lo com o íntimo esse processo de 

autodescoberta e de autoconhecimento do movimento. 

No decorrer de nossos encontros, desafiei as participantes a realizarem 

tarefas em diversos locais. Uma das tarefas era ficar imóvel em variados locais da 

cidade: a performance de “Estátua Viva”.  

 

As tarefas modificaram a noção de coreografia retirando do coreógrafo a 
supremacia da criação da organização e da depuração de todos os 
movimentos executados pelos dançarinos da campanha. a coreografia 
passa a ser o resultado de um conjunto de colaborações pessoais 
abarcando a imaginação criativa do performer, bem como as qualidades 
particulares de cada corpo. (ROSSINI. 2016. p. 211) 
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O objetivo da Estátua Viva era para que o público apreciasse nossas lindas 

curvas; era deixar o público curioso e mostrar que aqueles corpos, que são tão 

invisíveis no dia-a-dia, são únicos, potentes e diversos; é um processo de diversas 

transformações e várias mudanças, que acarreta novas formas de executar o 

movimento. De acordo com uma das participantes: 

Sobre o exercício de estátua: estar em estado inércia, parado, a tentativa 
de evitar movimentos é um exercício bastante desafiador. Ficar parado é 
um desafio para o corpo, especialmente controlar os impulsos e 
movimentos involuntários, mas é interessante pois gera momentos de 
percepção de partes do corpo que cotidianamente não percebemos. [Diário 
da Des(cor)abertas SR]. 

 

Buscando quebrar a timidez das participantes, apresentei o código 

Burlesque13 como recurso de fortalecimento individual, de valorização da 

autoestima e da diversidade corporal existente no Ateliê, sendo que ficou conhecido 

por ser apresentado dentro de cabarés e espetáculos de variedades. O Burlesque 

veio para retomar o empoderamento feminino com o tema da liberdade da mulher 

Fenix, Delirious (2018), sendo este um dos tópicos desenvolvidos neste Trabalho.  

Nos momentos onde elas se soltaram e gostaram dos elementos do código, 

as participantes questionaram o porquê de não colocar esta ferramenta de quebra 

de gelo no trabalho, assim começamos a desconstruir estes elementos para colocá-

lo em cena usando objetos do dia-a-dia com um pingo de sarcasmo, característica 

do burlesque.  

 

Vi que o burlesco tinha a ver com amor-próprio. E empolguei com a 
proposta e adorei ver o quanto eu sou “SEXY” [Diário da Des(cor)bertas K] 

 

Junto da proposta burlesque, coloquei em destaque uma tarefa com uso da 

cadeira, onde as participantes deveriam se sentar de várias maneiras na cadeira e 

depois mostrar para as outras. Pensando na continuidade da proposta, todas as 

participantes trouxeram elementos. 

 
13 O burlesco nasceu como o Vaudeville das massas trabalhadoras da rude Nova York do século 
XVIII. Atribui-se sua criação a Lydia Thompson, uma inglesa que chegou à cidade em 1868. Com a 
trupe feminina British Blondes, Lydia conquistou plateias de trabalhadores braçais pela ousadia de 
seus espetáculos.  
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No início não levei a sério a proposta a cadeira um problema para meu 
corpo e ainda ter que seduzir em uma não era a melhor ideia. Mas depois 
que o grupo todo mostrou suas “partes” na cadeira tudo ficou mais divertido 
e sedutor agora que. [Diário da Des(cor)bertas SR] 

 

 

O DES(COR)BERTAS, no momento, proporciona um espaço de auto 

aceitação das participantes voluntárias. Nos próximos passos, quero que a 

investigação saia deste lugar de mudança e de aceitação para que elas se 

coloquem no lugar do gordo na criação, uma vez que este espaço está se 

construindo na sociedade a todo tempo.  

O fato de se aceitar e de se colocar em evidência as estimula para que se 

sintam em um posicionamento melhor. Enquanto gordas, as participantes e eu nos 

sentimos bem, apesar das imagens e as referências que temos na televisão, na 

comédia, em filmes e outras mídias - que é sempre da estabanada, da preguiçosa 

ou a da que sempre quebra tudo. Quero, por meio deste trabalho, desmistificar 

essas questões preconceituosas e deixar claro que assumimos o ser “gordo”, 

questionando o porquê da palavra ser colocada de forma pejorativa, se ser gordo é 

somente uma forma. 

Fonte:  Disponível em: https://www.facebook.com/DeliriosFenix/ Acesso em 30 agosto de 2019 

Figura  8:Página do Delirious Fenix - Burlesque no Facebook. 
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O processo se desenvolve a partir da proposta metodológica “Triângulo da 

Composição” que norteia e elabora os processos criativos da composição 

coreográfica (LOBO & NAVAS, 2008, p.21). Acreditamos que essa obra está 

carregada de elementos individuais e significados, e através das transformações do 

processo, tornaram-se um material conjunto no qual individualidades e identidades 

dialogam. Nesse triângulo, encontram-se os seguintes eixos fundamentais: O 

imaginário criativo14, copo cênico15, movimento estruturado16. 

Porém, no processo de criação, destacar o eixo da tríade do imaginário 

criativo, que apresenta três fases didáticas, que são: Sensibilização, Improvisação 

e Conclusão .Porque acreditamos que este vértice sistematiza de modo satisfatório 

as fases que julgamos necessárias para o processo, e também por buscar a relação 

entre diversas metodologias de criação, vemos nele, a possibilidade de acrescentar 

novos olhares e percepções de criação. 

Assim, as fases contêm alguns procedimentos, que são: 

 
Estímulo à criação: através de propostas artísticas, estimular e exercitar 
a percepção, a sensação, o sentimento, as emoções, a memória, a 
imaginação e as demais nascentes; 
Estímulos básicos ao movimento: desenvolvimento de propostas 
corporais a partir de estímulos sensoriais, motores, vocais, musicais e 
espaciais; 
Improvisação e investigação: propostas de temas variados, perguntas 
e ideias que motivam a improvisação, a pesquisa e a investigação de 
movimentos; 
Seleção de imagens corporais e em movimento: exercitar a 
capacidade de seleção através da percepção ou/e da repetição; 
Configuração e forma: fixar e registrar no corpo o material de 
movimento selecionado. 
Construção de pequenas frases ou cenas: exercitar a escrita de 
movimentos de pequenas frases ou cenas, começando a elaborar 
estruturas. 
Análise: desenvolver o espírito analítico, rever, avaliar. (LOBO & NAVAS, 

2008 p. 32). 

 

Neste processo de criação nos apropriamos principalmente da improvisação 

estruturada e investigação, construção de pequenas cenas citados acima. Thaís 

 
14 O imaginário criativo, que se refere aos conteúdos e ideias percebidas, vivenciadas, sentidas, 
inscritas, e imaginadas no corpo. (LOBO & NAVAS, 2008, p. 22). 
 
15 O copo cênico, que se refere ao corpo preparado para a cena, corpo no qual se manifesta com 
intenção o imaginário criativo. (LOBO & NAVAS, 2008, p. 22). 
 
16 O movimento estruturado, que se refere à elaboração do movimento, que se estrutura em ações, 

espaços, dinâmicas e relacionamentos para organizar a expressão do imaginário criativo por meio 

do corpo cênico. (LOBO & NAVAS, 2008, p. 22). 
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Carla17 e Jussara Belchior18 apareceram com inspiração para a composição 

coreográfica pois tem relação com corpo gorda. 

 

5.1 PERFORMANCE BATOM VERMELHO 

 

 A performance começa fora de cena, onde as luzes e holofotes não estão 

ligados e mostrando a verdadeira face da bailarina gorda, assim questionando os 

padrões que estão supostamente submersos ao que está no palco. A intérprete 

observa seu corpo seminu, cheio de marcas do tempo e das escolhas pessoais dela. 

Ela se olha no espelho e toca seu corpo, apalpa cada curva e examina cada olhar.  

O processo começa no meu quarto, realizando pequenos movimentos 

proximais ao tocar meu corpo; aos poucos esses movimentos vão se transformando 

em movimentos distais. Essas transformações serão aqui manifestadas a partir da 

ideia de que a dança é um ato de reconstrução, este sentido apontado por Dantas 

(1999), ao afirmar que "a dança é o corpo transfigurando-se em formas" (p.25) 

Fonte:  Belsane (2019) 

 

 
17 Disponível em: Downtown Anitta & J Balvin // Coreografia - Thais Carla Bailarina Plus Size 

<https://youtu.be/0dAPLUr-dKA> Acesso em 26 de junho de 2019 

 
18 Disponível em: Peso Bruto – Rumos Itaú Cultural 2015-2016 <https://youtu.be/Mpgtupa2Tpg> 

acesso 29/09/2019 

Figura  9: Registro digital - [Diário da Des(cor)bertas EU - Ensaio individual] 
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Após redescobrir seu corpo, ela é puxada e sufocada para um local onde 

seus medos são questionados ao ser retida desse mundo; marcas ficaram para 

sempre com ela.  

Mas, ao compartilhar esse momento com outras mulheres, ela percebe que 

esse sentimento é coletivo. Essa individualidade se transforma em coletividade. 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, várias vezes fomos abordadas 

sobre a relevância dessa pesquisa, realmente substancial, para a educação 

brasileira. Essas formas de questionamentos me pareceram bem sufocantes para 

o processo/pesquisa, e nesse momento da criação incluímos as vozes de todas as 

participantes com frases que as acompanharam durante a vida  "Não tem problema 

ser gorda, é que estou preocupado com a sua saúde"; "Você tem um rosto lindo, 

por que não emagrece?"; "Se continuar gorda assim, ele vai procurar outra"; "Ser 

gorda tudo bem, mas ser obesa já é demais"; "Mas você já tentou emagrecer?"; 

"Depois não reclama se não couber na roupa"; "Também sofro preconceito por ser 

magra demais"; "É só fechar a boca que emagrece”; "Você está grávida?"; "Essa 

daí vai comer tudo"; "Uma conhecida fez a cirurgia bariátrica e ficou maravilhosa, 

por que você não faz também?"; "Tenho uma dieta ótima, vai secar seu corpo 

rapidinho", "Tem que cuidar do corpo"; "Não falo por estética, minha preocupação é 

com a sua saúde"; "Você não é gorda, você é fofinha"; "Você não acha que está 

muito gorda para usar isso?". Esses sussurros acompanham a sonoplastia da 

composição. 

Esta desconstrução veio com alguns elementos que na cena inicial não 
existia como a observação de fora apesar das mulheres estarem dentro da 
cena, muitas vezes o silêncio pesa muito mais que a agressão diante de 
uma violência verbal. [Diário da Des(cor)bertas RM]. 

 

A cena refere-se ao autoconhecer e a representação da mulher gorda, vindo 

carregada de simbologias e sentimentos pessoais. Essa cena foi pensada para a 

disciplina de Técnicas Corporais VI, onde realmente confirmei que minha pesquisa 

seria com “Corpos Gordos”, e agora transformada para a pesquisa 

“DES(COR)BERTAS”.  

5.2 DO BATUQUE À ACADEMIA – SAMBA. 
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No início da cena “Do batuque à academia”, as dançarinas escutaram batidas 

que as fazem paralisar o corpo e, logo em seguida, transformar o movimento, assim 

levando-as aos tambores e a uma alforria. O ritmo é um convite para as mulheres 

que estão presentes no momento dançarem e se entregarem ao momento e às 

lembranças. 

“Do batuque a academia” são memórias das intérpretes, incluindo a mim, de 

uma manifestação afro-brasileira que vem nos atravessando ao longo de nossas 

vidas. A ideia originou-se quando elas trouxeram relatos alegres/felizes das suas 

experiências com a dança, como por exemplo “me lembro da minha avó dançando 

e seus primos juntos rindo” ou “meu primeiro contato com manifestação afro-

brasileira foi na escola de samba”. 

Lembrei que, durante a graduação, também tive contato com essa 

cultura/manifestação afro-brasileira, na disciplina de Técnicas Corporais - com o 

professor Giuliano Souza Andreoli. 

Após os relatos, resolvemos colocar esse momento tão especial e 

significativo para intérpretes-criadores em cena, mas apesar dela estar sendo 

desenvolvida com as três mulheres ainda faltava algo na cena: uma energia/calor, 

que estava nos relatos, e havia uma clareza desses elementos que não estavam 

presentes - foi quando uma das mulheres comentou: “Falta mais pessoas para 

compor a roda de samba”.  

Assim, resolvemos mergulhar nas memórias dessas mulheres foi 

indispensável para um aprofundamento maior no processo criativo; tal envolvimento 

sempre traz novas movimentações, propostas e surpresas em cada ensaio, que são 

decorrentes dessas experiências e são uma das nossas principais inspirações no 

processo.  

O imaginário criativo é o Próprio corpo, imbuído de sensações, 

sentimentos, sentimentos, memórias, ideias e conteúdos percebidos e 

imaginados. É o corpo, organismo de onde brotam as nascentes de nossa 

criação. No imaginário criativo, iniciam-se os motivos, os impulsos, os 

conteúdos, as ideias, os muitos os quês” do que vamos manifestar em cada 

criação. É onde cada artista toma consciência do que quer expressar e dos 

motivos dessa expressão (LOBO/ NAVAS, 2008, p. 30-31). 

 

A cena relaciona-se com as memórias das mulheres, e a representação desta 

cultura é importante na vida delas e no processo, sendo carregada de energia e 
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muito Axé19. 

5.3 DUO MEMÓRIAS - DANÇA DE PARES 

 

No início, as duas bailarinas caminham, olhando nos olhos uma da outra. 

Em seguida, uma dançarina convida a outra para a dança, e as duas mulheres 

dançam juntas em sintonia e harmonia, com gestos suaves.  

Posteriormente, as duas modificam esses movimentos para um ritmo mais 

acelerado e, aos poucos, elas iniciam o toque no corpo uma da outra, começando 

o processo de contato-improvisação. Depois, as duas saem de cena. 

O processo “DUO memórias-Dança de pares” foi desenvolvido com contato-

improvisação e o forró. Nessa etapa, a estruturação da composição foi se 

organizando em pequenas sequências de movimentos, ritmo e gestualidade de 

movimentos em Laban (tempo, espaço, peso e fluência). Para ele, todo movimento 

humano ocorre pela combinação de quatro fatores. 

O autor também menciona o peso do corpo todo ou parte dele é suspenso e 

carregado numa direção do espaço, em um tempo e fluência, o que gera a qualidade 

do movimento:  

 

... O caráter das pessoas em atividade é melhor expresso em termos 
de movimento, ou seja, através dos elementos Espaço, Peso, 
Tempo e Fluência, na medida em que se revelam nas ações 
corporais. Estes elementos comportam a chave da compreensão 
daquilo que se poderia chamar o alfabeto da linguagem do 
movimento; e é possível observar e analisar o movimento em 
termos desta linguagem ...  
Laban (1978, p.167)  
 

A construção dessa cena veio das minhas memórias da infância; o forró 

retrata minha primeira lembrança ao dançar em meio ao chão de areia e terra 

vermelha. Foi lá meu primeiro contato: em cima dos pés de um senhor que trabalhou 

com minha família, durante uma comemoração na casa dos meus avós. Uma 

memória, essa, que eternizou meu corpo e mente. 

Entretanto, a cena não só constitui de memórias da infância: também é 

composta de memórias da graduação em Dança - da construção de uma 

coreografia para a avaliação do componente curricular Introdução a Coreografia, 

 
19 Axé representa força, ânimo, energia positiva. Mandar um axé para alguém é desejar que 
esta energia do Bem esteja sempre com a pessoa. 
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que era ministrada pela Professora Sílvia da Silva Lopes, intitulada “Anjo e 

Demônio”, onde toda obra era com contato e improvisação e desenvolvida com 

minha amiga/colega de faculdade, Tatiane Dornelles. 

 

5.4 NÃO BASTA SER GORDA, TEM QUE DANÇAR: UM CONVITE PARA A 

DESCOBERTA – BURLESQUE 

 

A cena “Não basta ser gorda, tem que dançar: um convite para a descoberta 

- Burlesque” vem de questionamentos das próprias voluntárias, porque é sempre a 

bailarina gorda que está no fundo. Por que ela não se mostra? Nesse momento, 

SR, BK e RM estamos em cena para mostrar tudo que temos para que estamos ali. 

A cena e as improvisações estruturam-se com elementos do cotidiano de 

uma gorda, por exemplo: tentar sentar-se em uma cadeira, passar na roleta do 

ônibus, vestir uma calça jeans. Na sequência, elas mostram que não estão ligando 

para os comentários ou para as piadinhas; esse é o nosso momento e nosso espaço 

para nos expressarmos e nos posicionarmos perante esses desacatos que 

sofremos no dia-a-dia.  

Durante o processo, as voluntárias foram convidadas para experimentarem 

elementos do código Burlesque. Elementos, esses, que são recortes das minhas 

lembranças onde tudo começou, na Academia e Studio Corpo Livre com o 

espetáculo "Noite de Cabaré" - turnê que durou 2 anos. Foi ali, no meio burlesque 

e com o jazz, que tive confirmação sobre ser professora/artista de Dança. 



 
 
 

37 
 

 

Figura  10:Página do Studio de Dança Corpo Livre  no Facebook 

 

Fonte: Belsane (2019) 

Nesse momento, trouxe esses recortes para as bailarinas experimentarem - 

que trouxe muitas risadas e reflexões sobre o corpo gordo na sociedade. Essa parte 

não poderia ficar de fora do processo porque eu a considero fundamental, já que no 

início do processo já vinham surgindo questionamentos, colocações e indignações 

sobre o porquê de uma mulher gorda não ocupar espaços de sensualidade na mídia 

atual, e sim o tradicional lugar de comicidade… Como se não quisessem aceitar 

que uma mulher gorda também pode ser sexy e vista de uma forma mais séria. Por 

que é sempre imposto esse lugar cômico para a existência da mulher gorda na Arte? 

Assim, mesmo de forma desconstruída, ele irá aparecer na composição. A música 

utilizada será “Lady Marmelada” (Christina Aguilera, lili’Kim Maya.Pink). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Inúmeras vezes, iniciei a escrita do capítulo buscando por indícios que 

pudessem auxiliar no fechamento da escrita. Li novamente o caderno de 

Des(cor)bertas, que é a fonte de tantas vivências e rastros da criação, das escritas 

e danças que, unidas, transformaram um pouco daquilo que conhecíamos como 

DES(COR)BERTAS: Corpo gordo e movimento. 
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Posso arriscar dizer que o processo de criação em dança modificou o olhar 

das envolvidas na pesquisa, para a educação e suas vivências individuais. Criar 

laços foi a melhor estratégia de quebrar paradigmas e de estabelecer noções 

diferentes, de construir conhecimento e reconstruir conceitos.  

Podemos citar novas descobertas nessa pesquisa, tempo e espaço, que 

se mostraram inovadoras e proporcionaram a criação de uma rede de 

possibilidades, conforme Salles (2006). 

Tínhamos como objetivo de a pesquisa construir uma composição 

coreográfica coletiva a partir de um processo de criação em dança que 

potencializa os corpos femininos e gordos, assim deixando suas marcas através 

da dança e da imagem; sendo assim, fortalecendo o movimento plus size e 

propondo uma reflexão sobre a importância de combate à gordofobia nas 

instituições de ensino. 

Nesse sentido, ao refletir sobre os processos de criação artística em dança 

e os nossos objetivos iniciais de pesquisa, podemos afirmar que estes foram 

alcançados e que isso foi possível através e por causa dos caminhos 

metodológicos, assim como pela colaboração e empenho de todos os envolvidos 

no trabalho. 

O ambiente cooperativo necessita do diálogo, da confiança e da 

flexibilidade, podemos apontar que são fatores de influência. Esse diálogo pré-

dispõe a elaboração de saberes, pois são propostas ideias e caminhos que 

devem ser escolhidos.  

 Além disso, a criação retrata o esforço de muitas pessoas ao longo de uma 

composição. Para um objetivo em comum, são intérpretes-criadores, orientadora 

e tantas outras pessoas que colaboraram e, dessa forma, tornaram nosso 

processo uma união de potencialidades e enriquecedor.  

Contudo, durante o processo, houve alguns fatores externos que 

determinaram caminhos para a criação com atravessamentos, elementos novos, 

saídas de integrantes e dificuldades que, a cada ateliê, recriamos nossas 

metodologias, buscando encontrar a que melhor dialogava com nossas 

necessidades. Ainda assim, cabe ressaltar que as influências encontradas 

caracterizam esse trabalho, nesse contexto, com esses sujeitos.  

As relações que se sucederam permitiram que nós, ao buscarmos articular 

teoria e prática, juntamente com a ação-reflexão (FREIRE, 1987), construirmos 
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juntamente com a coreografia: conhecimento sobre o corpo gordo feminino, suas 

nuances e potencialidades, além das variedades poéticas desse corpo em 

movimento. E assim, através dessa criação, reconstruímos noções e conceitos 

sobre o olhar do corpo gordo no meio artístico e no mundo em si. 

 Vivenciar a experiência através da dança, por meio da ação exclusiva de 

mulheres gordas que enfrentam numa sociedade tão patriarcal e opressora como 

a que vivemos o tabu da beleza e do peso é fundamental, não só para que se 

possa dar abertura a outros tipos de trabalho como esse no meio acadêmico e 

artístico, mas também para desconstruir esse olhar preconceituoso, no 

julgamento e na prática do dia-a-dia, que nos limita e nos coloca cada vez mais 

atadas na sociedade, e por consequência, nossa forma de olhar o mundo. Tudo 

o que queremos é viver a nossa vida de maneira mais livre. 
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