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RESUMO 

 

 

 
A presente monografia aborda como construir e dirigir uma obra de dança na estética 
da dança-teatro na poética da disposição em gesto, tendo como técnica de criação a 
improvisação em dança. Aborda singularidades da estética em dança-teatro no 
contexto em que foi realizada e especificidades dos intérpretes-criadores para a 
construção de uma poética da disposição em gesto. Pretende promover uma 
dramaturgia de cena que, evidenciando a dança-teatro, conjugue a improvisação em 
dança como técnica de criação e a exploração de qualidades dinâmicas de 
movimento, como construtos de uma obra de dança, onde a poética dos gestos 
dançados pelos intérpretes-criadores e a composição estética das cenas sejam 
elementos intrínsecos e complementares. Tem como aporte metodológico a prática 
como pesquisa. Verifica a complementariedade intrínseca entre o projeto estético em 
dança-teatro e a poética da disposição formulada em três estados de organização 
corporal investigando as qualidades expressivas do gesto para a criação de uma obra 
em dança. Acredita-se que o processo evidenciado nesta pesquisa possa contribuir 
para reflexões sobre o fazer em dança na contemporaneidade, na perspectiva do 
professor-artista. 
 

Palavras-chave: Dança-teatro; Improvisação em dança; Gesto; Dramaturgia; 
Professor-artista; 
  



ABSTRACT 

 

 

 

The present monograph discusses how to construct and direct a work of dance in the 
aesthetics of dance-theater in the poetics of gesture disposition, using dance 
improvisation as its creative technique. It approaches singularities of aesthetics in 
dance theater in the context in which it was performed and specificities of the 
interpreter-creators for the construction of a poetic of gesture disposition. It aims to 
promote a dramaturgy of the scene that, evidencing dance-theater, combines 
improvisation in dance as a technique of creation and the exploration of dynamic 
qualities of movement, as constructs of a dance work, where the poetics of gestures 
danced by the interpreter-creators. and the aesthetic composition of the scenes are 
intrinsic and complementary elements. Its methodological contribution is the practice 
as research. It verifies the intrinsic complementarity between the aesthetic project in 
dance theater and the poetics of disposition formulated in three states of body 
organization by investigating the expressive qualities of gesture for the creation of a 
dance work. It is believed that the process evidenced in this research may contribute 
to reflections on contemporary dance practice, from the perspective of the teacher-
artist. 
 

Key-words: Dance-theater; Improvisation in dance; Gesture; Dramaturgy; Teacher-
artist; 
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“Vem por aqui" — dizem-me alguns com os olhos doces 
Estendendo-me os braços, e seguros 
De que seria bom que eu os ouvisse 
Quando me dizem: "vem por aqui!" 
Eu olho-os com olhos lassos, 
(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços) 
E cruzo os braços, 
E nunca vou por ali... 
 
A minha glória é esta: 
Criar desumanidades! 
Não acompanhar ninguém. 
— Que eu vivo com o mesmo sem-vontade 
Com que rasguei o ventre à minha mãe 
 
Não, não vou por aí! Só vou por onde 
Me levam meus próprios passos... 
Se ao que busco saber nenhum de vós responde 
Por que me repetis: "vem por aqui!"? 
Prefiro escorregar nos becos lamacentos, 
Redemoinhar aos ventos, 
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos, 
A ir por aí... 
 
Se vim ao mundo, foi 
Só para desflorar florestas virgens, 
E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada! 
O mais que faço não vale nada. 
 
Como, pois, sereis vós 
Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem 
Para eu derrubar os meus obstáculos?... 
Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós, 
E vós amais o que é fácil! 
Eu amo o Longe e a Miragem, 
Amo os abismos, as torrentes, os desertos... 
 
Ide! Tendes estradas, 
Tendes jardins, tendes canteiros, 
Tendes pátria, tendes tetos, 
E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios... 
Eu tenho a minha Loucura ! 
Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura, 
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios... [...] 
 
Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, 
Ninguém me peça definições! 
Ninguém me diga: "vem por aqui"! 
A minha vida é um vendaval que se soltou, 
É uma onda que se alevantou, 
É um átomo a mais que se animou... 
Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou 

Sei que não vou por aí! 

(REGIO, 2005, p. 22) 
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A dança me move pela sua possibilidade ética manifesta no movimento 

orientado em processo poético que o coloca em uma estética, ainda que sejamos 

trazidos pelo antes e levados para o depois, tanto do movimento, quanto da estética. 

Esta ética que nos orienta no mundo – que toma forma entre as tensões e 

relaxamentos experienciados na dança, tanto quanto os experimentados fora dela – 

quando manifesta em escolhas. Dançamos o que e como percebemo-nos no mundo 

e como percebemos o mundo em nós. 

Saliento que, para esta pesquisa, a estética é uma reflexão sobre a experiência 

artística sobre a qual funda-se a arte da dança, não possuindo caráter valorativo, nem 

normativo. Já a poética, é um programa operativo de arte que esboça em termos 

normativos uma experiência de gosto do fazer em dança (PAREYSON, 2001).  

 

[...] o próprio corpo de quem escreve sobre dança é moldado por ela, que o 
conjunto dos movimentos e dos processos coreográficos vistos, integrados e, 
além disso, abordados pela prática, acaba por urdir o próprio lugar da nossa 
percepção. Essa vasta atividade receptora do corpo crítico [...] vai determinar 
em grande parte o jogo, mais ou menos controlado, das suas estesias e a 
forma como estas transitam para a expressão verbal, como o afloramento de 
uma vaga sobrecarregada de impressões recebidas ou a viagem de um corpo 
que atracou às margens do seu dizer. Desse dizer, deverá ele próprio, sem 
dúvida inabilmente, reconhecer a cegueira: todo o discurso sobre a dança é 
demasiado perturbado pela proximidade da sua experiência para que a sua 
legitimidade seja verdadeiramente assegurada. (LOUPPE, 2012, p. 37) 

  

Há tanto tempo quanto os móveis para quarto de casal eram compostos de 

penteadeira e, a frente dela, havia uma banqueta e, para mim, mover a tal banqueta 

foi fruto de um esforço físico comparado a “mover a montanha e o Noé” para junto do 

objeto de desejo, hoje, sou arremessada para esse movimento, que a memória insiste 

em trazer à estas páginas. Onde foi o começo? Quando você decidiu dançar? Qual 

foi sua primeira referência? Lamento informar: foi a bailarina da caixinha de música 

da casa da minha tia! Em cima da tal banqueta, eu abria a caixinha, colocava a 

bailarina, começava a chorar, tirava a bailarina e fechava a caixinha. E isso se repetiu 

várias vezes. É, foi assim que eu fui capturada pela dança, aos meus dois anos. 1978. 

Neste dia tocava Caetano e Gil na festa de aniversário de alguém de lá que, depois 

de muito tempo, tive que ouvir, quando conseguiram me tirar da banqueta e trancaram 

o quarto.  

 Cerca de um ano depois, fui levada pela vizinha para fazer aulas de ballet. Em 

menos de um ano, entendi que aquele lugar era uma analogia ao sofrimento da caixa 
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de música. Óbvio que o que havia me emocionado foi a sonoridade, mas nas aulas 

de ballet, não tinha lá tanta emoção, só quase o mesmo exercício insano de sofrer 

num corpo que não era previamente acostumado à tantas posições “de pato” como 

eu dizia, mas que foi se acostumando a ser diferente em meio a tanta gente igual. Não 

fui bem o “patinho feio”, mas eu queria saber porque era assim, porque a gente 

precisava parecer “boneca” e de tanto perguntar, descobri que era “feio” ficar falando 

na aula. Moral da história: olhe e reproduza! Você não precisa entender. 

 1992. A pessoa que aprendeu a ficar muda, ganha certificação no Royal 

Academy of Dance, depois de passar por vários espaços onde a prática de dança era 

quase religião, que precisava de discípulos fiéis à causa da repetição e da leveza, 

mantidos pela competição que se instaurava nestes lugares. E eu era competitiva. Fui 

apreendida nesse lugar perverso, onde fazer arte era rivalizar com alguém para fazer 

o solo, para ficar na frente na barra1... Cansei. E, quase que por milagre do meu jeito 

atrapalhado de ser, encontro Klauss Vianna2 na pilha que eu havia derrubado na única 

estante de livros que havia na papelaria – e estamos falando da época do xerox, da 

vida pré internet e tantas tecnologias, onde achar um livro de dança em uma papelaria, 

era um feito raro! – e eu, que além de bailarina, era uma recente professora de ballet, 

sem muito preparo para ensinar, como acontecia em muitos lugares onde “as que se 

destacavam” davam aulas, comprei o livro na expectativa de encontrar certo auxílio e, 

de repente, encontro uma crítica àquela forma de fazer dança. Aliás, uma crítica até à 

postura dos alunos que buscavam receitas, ou seja: eu naquele momento. – Mas 

como não querer receitas no ballet se, no máximo, você acabava sendo uma exímia 

repetidora? Entendi: tudo estava ligado a como eu havia aprendido e, a partir de então, 

em como eu poderia ensinar. Mas como fazer sem ter para quem perguntar como 

você faz para “dar um corpo às suas alunas”? (VIANNA,1990) Fui descobrir em mim. 

Começando por tirar os dedos esmagados das sapatilhas, trabalhando “en dedans”3 

que me dava mais apoio e, portanto, mais equilíbrio, colocando músicas que 

resgatassem a emoção da caixinha e que me fizessem fazer movimentos distintos 

 
1 Local onde é possível apoiar-se para realizar exercícios do ballet também presente no método Royal Academy 
of Dance (UK). 
2 Klauss Ribeiro Vianna (1928-1992), foi preparador corporal, bailarino e professor. Introdutor de um método próprio 
voltado para a corporalidade expressiva de atores e bailarinos. 
3 Termo em francês que pode ser traduzido por “para dentro”, quando relacionado a perna de base que sustenta 
o corpo no chão, quando a outra se desloca. Ou também em “pés paralelos”, quando as pernas estão executando 
movimentos sem elevação de uma em relação à outra, no âmbito do ballet.  
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daquela fôrma em que meu corpo estava moldado. Assim, eu descobri a 

improvisação. 

Veja que este recorte é importante: eu era aquela “ballética” que se sentia 

incomodada pela forma, não pelo conteúdo. Não vejo nenhum problema no código do 

ballet clássico e tenho meu corpo organizado, mesmo depois de tantos anos, neste 

alinhamento corporal, pelo tempo em que estive em contato com esta técnica. O que 

me incomodava é que a dança era revestida de “isso é para poucos!”, “é preciso ter 

talento!”, “se você não sabe, vá para a terceira fila!”, afora a exigência também 

discipular, de se manter um corpo magro porque, caso contrário, toda a leveza seria 

comprometida. Essa era a subjetivação do ballet clássico. E eu me via, agora, 

capturada por isso. Giorgio Agamben elucida com mais clareza estas nuances, 

chamando de 

 

[...] dispositivo [é] o que nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza 
uma pura atividade de governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso os 
dispositivos devem sempre implicar um processo de subjetivação, isto é, 
devem produzir o seu sujeito. [...] dispositivo [é] qualquer coisa que tenha de 
algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 
discursos dos seres viventes.  (AGAMBEN, 2009, p. 38-40) 

  

E eu era uma sujeita que precisou de respostas para entender esta 

subjetivação, que passava pela história do advento da técnica clássica que remonta 

ao século XVII, quando o ballet foi estruturado na academia, sendo oriundo das 

danças de corte, com o objetivo de ser entretenimento (CAMINADA, 1999) , mas não 

só, pois refletia  

 

Uma sociedade – de corte, é claro, pois a massa popular não tinha qualquer 
direito à cultura ou qualquer possibilidade de elaborá-la – cai bruscamente na 
inação, erigida em sistema pelo soberano [...] é aprisionada num modo de 
vida rígido, submetido a regras minuciosas de horários, de precedência. Sua 
única função é dar uma representação de si mesma. A etiqueta é o libreto de 
uma imensa peça de teatro, onde cada um tem, em seu grupo, um papel 
preciso, imutável [...]. Assim, surge uma arte artificial e rigorosa, em que o 
significante tem mais importância do que o significado, o gesto mais 
importância que a emoção que o produz. Há uma ruptura entre interioridade 
e exterioridade, o que explica o fato de a dança clássica ser um repertório de 
gestos sem significado próprio. (BOURCIER, 2001, p. 112-113) 

 

Uma rigidez de um gesto adquirido por um corpo, capaz de extrair do domínio 

dos movimentos, da musicalidade, etc., alguma emoção, para conseguir transmiti-la 

não na medida que sente, mas na medida em que o coreógrafo criador assim 
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determinou no libreto que ilustra uma história. Aí, entendo o “para poucos” como um 

ideal necessário à execução de uma técnica que hierarquiza em sua subjetivação. 

Acredito que, numa análise mais ampla, todas as técnicas são capazes de produzir 

subjetivações por serem construções culturais4, muitas vezes imperceptíveis em 

processo, mas visíveis no resultado. O que me incomodava nisso era a verticalidade 

quase que intransponível das relações: o professor como o próprio Luís XIV, sendo 

aquele que elegia a sua corte por um “ideal”.   

 

As unidades de sentido, como o próprio nome sugere, trouxeram o sentido 
desse “ideal”, referido àquilo que aparece como inevitável e determinado 
culturalmente; [...] O ideal aqui significa o corpo necessário para se dedicar 
ao balé clássico. (ANJOS; OLIVEIRA; VELARDI, 2015, p. 449-450) 

 

Cecília Kerche, a primeira “dita bailarina” que eu encontrei “ao vivo”, que foi por 

bastante tempo “a cara do Brasil no ballet” e, hoje, dirige o Ballet do Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro e se insere em festivais de dança no Brasil, falando para meninas 

que, espero, não tenham banquetas e masoquismo na sua memória, sobre a tal 

“subjetivação ideal”: 

 

Mas não é apenas a experiência motora que o corpo deve acumular. Além de 
talento e vocação, ainda, outros elementos são indispensáveis para que o 
intérprete atinja a sua magnitude, a excelência artística. Entretanto, é a partir 
dela, da eficiência em manipular o corpo pelo domínio consciente da técnica, 
aliada à percepção musical, ao conhecimento sobre o estilo coreográfico, ao 
emprego correto da energia a ser despendida durante a ação, do exato 
entendimento da narrativa e do papel desempenhado pela personagem a ser 
interpretada, que surgirá espaço para o exercício da individualidade criativa, 
para o virtuosismo, diferencial que imprimirá personalidade à peça. 
(KERCHE, 2014, p. 46) (grifo nosso) 

 

 Interessante pensar, agora, “na minha cara” diante de tudo isso que eu via e 

ouvia, esparramando “marca texto” nas páginas do livro que não era de receitas. Sabe 

quando você precisa ler diversas vezes algo para tentar extrair da narrativa algum 

detalhe que possa ter se perdido, pois os olhos vão sempre para as mesmas palavras? 

Foi isso. Demorei uns três anos para achar o nome Pina Bausch5 e ele estava lá, 

dentro do seguinte contexto: 

 

 
4 Cultura enquanto padrão de significados que são, simultaneamente, incorporados e postos em ação pelos 
agentes sociais, contribuindo para a formulação e instauração de valores.  
5 Philippine Bausch ou Pina Bausch como era conhecida (1940-2009), foi bailarina, coreógrafa e diretora da 
Tanztheater Wuppertal (Alemanha) de 1973-2009. 
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É preciso muita flexibilidade mental para dançar. Acho que se não começar o 
treinamento do bailarino pela cabeça nunca se chegará a lugar algum. Pina 
Bausch diz que escolhe as pessoas com quem vai trabalhar não pela 
técnica que exibem, mas pelo que pensam. Ela convive com as pessoas 
dois, três dias, e só então as escolhe – ou não. A técnica, hoje em dia, todo 
mundo aprende. Mas a técnica não é nada sem as ideias, a personalidade do 
bailarino. (VIANNA, KLAUSS; CARVALHO, 1990, p. 59) (grifo nosso) 

 

 Havia alguém, em algum lugar, que escolhia bailarinos pelo que pensavam! 

Demorei mais uns bons anos para saber que dança era essa, onde era, que estética 

tinha. E não, eu não comprei uma passagem para a Alemanha, fiquei no Brasil, 

ensinando um ballet de outro jeito, já especulando improvisar, ainda apenas como 

professora, e buscando o momento do encontro com alguém onde fizesse alguma 

diferença o meu pensar em dança. Tentando ir e vir dentro do dispositivo do ballet 

clássico, percebendo outras relações possíveis, outro uso àquilo que me foi ensinado, 

quando percebi que a então, “dança contemporânea”, o “booom” dos anos 90, era o 

anúncio de uma possibilidade. 

 

[...] a estratégia que devemos adotar no nosso corpo a corpo com os 
dispositivos não pode ser simples, já que se trata de liberar o que foi 
capturado e separado por meios dos dispositivos e restituí-los a um possível 
uso comum. (AGAMBEN, 2009, p. 44) 

 

Como muitas, fui tentar libertar o que que havia sido capturado pelo ballet nas 

aulas de dança contemporânea. O que tive avesso, apesar de propagandas que a 

inseriam como uma técnica, foram abordagens contemporâneas, trazidas por 

profissionais que puderam sair do país rumo aos Estados Unidos ou a Europa, e 

trouxeram experiências estéticas com alguns movimentos en dedans e sonoridades 

distintas das dos ballets. Tendo vivido os anos 90, quem não se lembra das músicas 

de Jean Michel Jarre6 e Enya7 naqueles trabalhos ditos contemporâneos? Os que eu 

fiz parte, eram construídos no 5, 6, 7, 8 e colocavam figurinos de lycra e voal! E me 

parecia, de novo, impossível, que só tivesse essa estética disponível, que muito pouco 

se diferenciava hierarquicamente em processo daquele ballet e que, ainda, sofria de 

um abuso crônico de mau gosto visual.  

 

 
6 Jean Michel Jarre é Instrumentista, compositor e produtor musical francês, filho do aclamado compositor de trilhas 
sonoras Maurice Jarre. Jean-Michel é um pioneiro da new age, música eletrônica e música ambiente.  
7 Enya é cantora, instrumentista e compositora irlandesa. Enya ficou conhecida por seu som único, que foi 
caracterizado por camadas de voz, melodias folk, cenários sintetizados e reverberações etéreas. 
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está 
adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, 
exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 
anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e aprender o 
seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58-59) 

 

 Novamente eu era a “diferentona”. Mas entendi qual era o mal-estar: eu havia 

saído da “corte francesa” e sentado no “parlamento americano”, ouvindo toda aquela 

sonoridade exótica. Como um subprocesso menos elaborado do ballet, que entendia 

a virtuose como flexibilidade, na egotrip de um coreógrafo que solicitava que você 

fosse expressiva, sem lhe dar sequer meios de sobre o que, exatamente, você deveria 

“expressar”. Certa época, cortei os cabelos para ficar com a cara da bailarina Daggi 

Dornelles8 e fui uma espécie de “sombra” sua em cena, em uma única apresentação 

em São Leopoldo, antes dela ir para São Paulo e depois para a Alemanha. 

Recentemente, falando com ela, ela sequer lembra de ter solicitado que eu cortasse 

os cabelos como haviam dito que era o pedido dela! – O que a gente não faz pela 

arte? Aquele “contemporâneo sombra” não era para mim, ainda que eu tivesse sido 

sombra de uma artista que tanto admiro. Até que – porque eu não fui para a Alemanha 

– fui experimentar a proposta de uma coreógrafa que gostaria de criar um solo para 

mim com uma música do Milton Nascimento9.   

 

[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para 
nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para que 
deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, 
justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever 
mergulhado apenas nas trevas do presente. (AGAMBEN, 2009, p. 62-63) 

  

Eu queria ter tido acesso a este texto nos anos 90! Talvez isso me fizesse 

entender porque era tão complexo perceber os acontecimentos enquanto estava, de 

alguma forma, imersa neles, mas, hoje entendo também por meio dele, qual foi o 

 
8 Daggi Dornelles iniciou seu trabalho profissional como atriz e bailarina, nos anos 70, na região da Grande Porto 
Alegre. Viveu e atuou em São Paulo, nos anos 80, onde iniciou intenso trabalho coreográfico para grupos e seus 
próprios solos. Transferiu-se para a Alemanha, no final dos anos 80, dançando ao lado de Sônia Mota. Permaneceu 
no país por quase 15 anos, trabalhando em diversas companhias e atuando como professora e coreógrafa na 
Itália, Portugal e Espanha. Estudou na Folkwang Hochschule-Essen como aluna especial, em 2003, e desenvolveu 
residência artística, entre 1999 e 2000, pelo programa bolsa Virtuose, do MinC. Neste período, foi também 
professora do Departamento de Musicais da Academia. Retornou ao Brasil, em 2003, tendo recebido a Bolsa 
VITAE de Artes para um estudo de movimento a partir da escuta do "corpo urbano": o passar em branco - poemas 
urbanos, iniciado em Berlin, em 2002, e que seguiu por várias cidades do Brasil e da Alemanha, por um período 
aproximado de 10 anos. Além de performances e cursos, em várias cidades brasileiras, foi professora do 
Departamento de Artes Cênicas da UFRGS e integrou a Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul durante 
9 anos. [Fonte: https://projetopina10.wordpress.com/oficina/] 
9 Milton Nascimento é cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, reconhecido mundialmente como um 
dos mais influentes e talentosos músicos da Música Popular Brasileira. 
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deslocamento havido: aquilo que Giorgio Agamben chama de “trevas do presente” e 

o povo da dança denomina como “estado de presença”.  

 

Lapidar minha procura toda; Drama, lapidar o que o coração; Com toda 
inspiração; Achou de nomear, gritando alma; Recriar cada momento belo; Já 
vivido e mais, atravessar fronteiras; Do amanhecer e ao entardecer; Olhar 
com calma e então; (NASCIMENTO; MOSCHKOVICH, 1982)10 

 

Como não dançar o que ouvia sem estar totalmente ali? Como não criar 

movimentos que fossem correspondentes ao estar? Como não me sentir privilegiada 

por ter podido, pela primeira vez, estar entregue a um processo que me trouxe o corpo 

que penetrava o espaço, no ritmo, no gingado e na voz de um brasileiro? Isso para 

mim era “a cara do Brasil, a minha cara, a cara da dança!” E fiz, pela primeira vez, 

improvisação em dança na cena, admitindo que a cada apresentação o estar era 

outro. Foi estranho, esquisito e ousado para o que se fazia no local nesta época. E 

“de casa cheia de coragem” (NASCIMENTO; MOSCHKOVICH, 1982)  ouvi que o que 

eu havia feito era dança-teatro. E, sem saber exatamente o que era isso, como quem 

tem os olhos com pupilas dilatadas e sente desconforto em relação à luz, percebo que 

tinha relação com a forma, não somente na maneira com a qual o processo foi 

conduzido, como também, naquilo que estava posto em camadas de sentido na 

tecitura de um pertencimento sensível. Mas, quais camadas? Que sentido era esse? 

A que eu estava pertencendo?  

2018. No componente curricular de Técnicas Corporais IV11, sou desafiada a 

percorrer paisagens da minha ancestralidade de movimento e encontro o tempo em 

que eu gostava de brincar de esconder, como parece que a ancestralidade se 

escondia em mim. Remontei a memória de quando eu estava achando o melhor lugar 

para me esconder entre móveis e tecidos, enquanto minha avó “pedalava” sua 

máquina de costura. Atenta a cada ruído que poderia leva-la a me encontrar, eu ouvia: 

“– Eu não fiz com molde, mas vai ficar certinho nela! Eu fiz porque eu sei!” E, de 

repente, reconheço a minha ancestralidade na intuição,  no “eu sei porque sei”, desta 

figura que se orgulhava da foto de formatura – com moldura dourada e cordinha, presa 

na parede azul – em curso de costura e que, de um dos saberes que se pode ensinar, 

 
10 Trecho da música Ânima interpretada por Milton Nascimento dançada em episódio que menciono.  
11 O componente de Técnicas Corporais IV faz parte do Plano do Curso de Graduação em Dança: Licenciatura da 
UERGS (2006) e objetiva, dentre outras habilidades, fazer com que o aluno desenvolva a relação entre criação, 
técnica e contexto histórico-cultural. Foi ministrado em 2018/2 pela Prof. Ma. Kátia Salib Deffaci que orienta esta 
pesquisa. 
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basicamente, só assinava seu nome. Não aprendi com o pedalar, sequer com os 

movimentos que seus braços faziam conduzindo o tecido, aprendi com a quase 

irresoluta confiança de saber que se sabe por meio de tentativa, unindo o que se 

percebe para além das medidas e demonstrando isso lá, naquele “estado”. Este é o 

começo. 

   Talvez Laurence Louppe, há seis páginas atrás, tenha razão quando me atenta 

para os perigos da proximidade da minha narrativa. Mas escrevendo em dança, e não 

sobre dança como aponta Louppe, com o objetivo de redistribuir a condição de dança-

objeto, para dança-sujeito, quando também recoloco a minha voz que se opera em 

dança, como um corpo-sujeito, buscando subjetivações que não me capturem 

incondicionalmente, nem condicionem a dança que faço como algo na esfera do 

dispositivo, para que seja possível criar não só o que percebo em mim ou no mundo, 

mas um outro eu e, quem sabe, um outro mundo. Onde ser moldada pela dança, como 

colocou Laurence Louppe (2012), faz com que eu estabeleça uma outra dialética com 

o meu entorno, com ela, com Giorgio Agamben e com todo esse começo em pesquisa. 

E, assim, me lanço no “barco” da prática como pesquisa em dança, “navegando” com 

  

[...] a sabedoria do corpo, do conhecimento desenvolvido no e através do 
corpo, e, mais especificamente, da pesquisa em dança realizada no contexto 
da academia e da autonomia do campo da dança para agenciar relações 
interdisciplinares. [...] [com] os modos, percursos, princípios e procedimentos 
do processo artístico em questão, para explorar como desenvolver a pesquisa 
acadêmica em si mesma, percebendo, delineando, traçando, materializando 
e relacionando as principais questões elencadas no processo investigativo e 
suas possíveis resoluções inovadoras e relevantes para o campo e para além 
dele. (FERNANDES; LACERDA; SASTRE; SCIALOM, 2018, p. 5-9) 

 

No processo investigativo dado “sob a espécie de viagem”, onde fui inspirada 

por Haroldo de Campos (2011), tendo começado até aqui, já não é sem tempo, 

anunciar a rota que parte de Montenegro/RS, com onze professores-artistas 

licenciandos em dança, música e teatro, colegas na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, que participam da obra de dança resultante desta pesquisa. Como 

construir e dirigir uma obra de dança na estética da dança-teatro na poética da 

disposição em gesto, tendo como técnica de criação a improvisação em dança?  

Pretendi promover uma dramaturgia de cena que, evidenciando a dança-teatro, 

conjugue a improvisação em dança como técnica de criação e a exploração de 

qualidades dinâmicas de movimento, como construtos de uma obra de dança, onde a 
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poética dos gestos dançados pelos intérpretes-criadores e a composição estética das 

cenas sejam elementos intrínsecos e complementares. 

Mantendo diálogo com a produção teórica, principalmente, de Hubert Godard 

que traz o gesto para o centro da investigação, de Ana Mundim que me inspira a 

contextualizar esta pesquisa, de Susan Foster que traz o corpo-realidade como um 

corpo que se organiza para dançar, de Zilá Muniz que evoca a improvisação em dança 

como técnica de criação na contemporaneidade da dança, de Sayonara Pereira e 

suas contribuições sobre características da dança-teatro alemã, formo o campo 

referencial desta pesquisa em dança, que se estrutura em três capítulos, assim 

apresentados:  

O capítulo 1 SOBRE, introduz a pesquisa, relatando seu primeiro encontro e 

traçando características estéticas gerais da 1.1 DANÇA-TEATRO, passando pela 

Alemanha e trazendo notícias sobre a estética da dança-teatro no Brasil. 

O capítulo 2 A (QUEM) refere-se à aspectos singulares dos intérpretes-

criadores participantes da pesquisa. 

E o último capítulo 3 CEGUEIRA, aborda a 3.1 POÉTICA DA DISPOSIÇÃO 

definindo esta poética em três estados de dança: 3.1.1 Estando em estado de estar 

onde discorro, principalmente, sobre as duas tarefas que foram utilizadas como 

disparadoras de improvisação em dança; no 3.1.2 Estado de estar onde descrevo as 

explorações de qualidades expressivas do gesto realizadas; e no 3.1.3 Estar em 

estado faço alusão, principalmente, a improvisação em dança de contato que ocorreu 

na poética. No item da 3.2 ESTÉTICA DA COMPOSIÇÃO, apresento as escolhas 

estéticas realizadas para a composição em dança e suas relações com o processo, 

em que pese, estas escolhas estejam colocadas ao longo de todo texto.  
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Descolonizar o conhecimento significa criar novas configurações de 

conhecimento e de poder. Então, se minhas palavras parecem 

preocupadas demais em narrar posições e subjetividade como parte do 

discurso, vale a pena relembrar que a teoria não é universal nem neutra, 

mas sempre localizada em algum lugar e sempre escrita por alguém, e 

que este alguém tem uma história. (SIMÕES, 2019, p. 39 apud Grada 

Kilomba, 2016, s/p.) 
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(BRUÇO, 

2019, p. 2)

 

 2019. Quais seriam os ingredientes que levaram à confluência de fatores para 

a eleição do atual presidente da república? Qual terá sido o expediente em que se deu 

a identificação de milhões de brasileiros com a sua imagem e discurso? Eu estava 

imersa nestas e em outras questões, quando tive que tornar o Ponto Cego – nome 

dado ao projeto desta pesquisa – realidade. Estava plasmada em meio a esse 

turbilhão envolto em um binarismo reducionista que ocorreu no país em menos de um 

ano. Como professora-artista, aquela que se dá pelo exercício de estar 100% 

professora e 100% artista (ICLE, 2012) como poderia ser 100%, numa realidade que 

trouxe uma ruptura na correia da minha “máquina”, justo quando era necessário iniciar 

a costura de possibilidades dadas em uma pesquisa acadêmica? Comecei a costurar 

a mão. Entendi que era tempo de praticar o ofício do afeto espinosano12, central no 

meu projeto e que, hoje, está posto em cada centímetro desse pano. Mais do que tê-

 
12 Benedito de Espinosa (1632-1677): “Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 
agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções.” 
SPINOZA. Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. p. 50. 
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lo como leitmotif13, eu precisava, a cada incursão da agulha, trazer os seus encontros 

de potência para a realidade que parecia tão caoticamente estruturada em cada corpo 

antes de iniciar o processo.  

 Eram dias de dispersão premeditada e intencional. Cada um dos onze corpos 

distintos, por razões, igualmente distintas, estava imerso numa cegueira de dúvida. 

Alguns, por razões muito específicas de como são “vistos”, tinham medo de ser, pois 

sua existência visível ingeria diretamente no olhar da maioria que se viu representada 

no sistema que operava legitimado no país e, tinham medo. Medo. Aquele mesmo 

medo que paralisa, que faz você pensar antes de colocar o brinco no seu rosto com 

barba, ou faz você se sentir alvo, porque não é alvo, branco. A brancura higiênica 

revestida do divino manifesta em “Deus acima de Todos”.  

O que alimenta a sua subjetividade? O que é a sua subjetividade? E se a sua 

subjetividade fosse, de alguma forma, explicada como alimento?  Foi daí que 

partimos, em nosso primeiro encontro, num calor infernal de março. Não parecia 

possível dizer sobre tudo aquilo que nos paralisava, mas era necessário que 

tivéssemos um modo de falar, com nossos corpos, quem éramos e como nos víamos 

ali. Uma percepção colocada em tarefa14 de movimento, que dava a liberdade para 

que cada um acessasse o que e como lhe parecesse próprio, conveniente, possível. 

Cada um a seu tempo, do seu jeito, se alimentando de si e alimentando os outros de 

si mesmo. Era disso que precisávamos. Precisávamos nos dar a ver.  E teve quem se 

fez num drink, quem foi consumido, quem devorou. Teve palavra, tapa, farinha, tecido, 

vassoura, suor. Teve uma espécie de re-conhecimento na nossa primeira imersão em 

algo não previamente formatado, mas que foi tomando forma, na medida em que as 

cenas apresentadas individualmente se seguiram. Era um buffet fartamente diverso e 

potente de corpos, de existências manifestas em gestos.  

O disparador de criação que transcrevi na citação inicial deste capítulo e sobre 

o qual, como tarefa, comento acima, foi previamente enviado a todos, de forma que 

as cenas puderam ser elaboradas. Observei a mim e aos que assistiam e busquei 

perceber em qual momento das apresentações haviam reações, quais gestos 

estavam ali para serem apropriados, com o cuidado de quem extrai uma síntese dos 

ingredientes trazidos e elabora uma nova receita que pudesse conter um pouco de 

 
13 Ou leitmotiv significa motivo condutor em alemão. 
14 O conceito de tarefa foi introduzido em 1957 por Anna Halprin (EUA), como estratégia para inserir elementos do 
cotidiano em suas experimentações em dança que pudessem ser, ao mesmo tempo, limite e abertura de 
possibilidades de movimento. (ROSSINI, 2011)  
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todos. Ao final de todas as cenas, algumas com sonoridade, outras em silêncio, só 

consegui me imaginar na sala de jantar da música Panis et Circencis15, com Os 

Mutantes, como numa versão psicodélica ao avesso, do episódio da caixa de música 

em que eu fui obrigada a ouvir Caetano Veloso e Gilberto Gil. Depois de 41 anos, 

coincidentemente, eles fizeram sentido, quando vi aquelas pessoas falando com seus 

corpos do descaso, da repressão das “pessoas da sala de jantar”.  

Fiz uma colagem de alguns gestos e, assim, tivemos nosso primeiro esboço de 

intenção de cena. Conversamos ao final do encontro e disse sobre a minha cegueira 

diante do desafio de conduzi-los por um caminho que eu jamais havia percorrido. Falei 

sobre a minha motivação em pesquisar sobre a dança-teatro, com a improvisação em 

dança como técnica de criação e do meu desejo de criar uma obra em dança que 

tratasse, de algum modo, disso que nos acontecia a todos indistintamente, referindo-

me ao contexto político. Diante de um contexto político tão árido e somando-se a isso 

a minha cegueira, propus investigarmos como seria uma livre apropriação da obra 

literária de José Saramago (1922-2010), um escritor português, que tinha como 

característica, dentre outras, a construção de parágrafos enormes, pouca pontuação 

e, nesta obra, sequer nominava personagens: Ensaio sobre a Cegueira16. Não 

justifiquei naquele momento a minha escolha, nem entrei em muitos detalhes da obra, 

apesar de saber da sua atualidade e dos motivos de admirar um português censurado 

em sua pátria, quando ousou falar de um Deus tirando-o do contexto cristão, como o 

fez na obra intitulada Evangelho segundo Jesus Cristo. Era a partir da visão desse 

português que escreveu sobre “certos cegos” e não a partir de Pero Vaz de Caminha 

que eu gostaria de falar desse Brasil que vejo daqui, talvez, como quem persegue 

uma outra colonização possível, uma vez que seria utópico crer que não carregamos 

o estigma do colonizado. Querendo ter escrito que: 

 

 
15 "Panis et Circencis" é uma canção de autoria de Caetano Veloso e Gilberto Gil gravada em 1968 pelos Mutantes. 
A canção foi interpretada por Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias Baptista, com arranjo em estilo rock 
psicodélico do maestro Rogério Duprat. Foi lançada como a canção de abertura do álbum Os Mutantes de 1968 
(álbum de estreia do grupo). No mesmo ano, também foi lançada como a terceira faixa do álbum-manifesto 
Tropicália ou Panis et Circencis. [Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Panis_et_Circencis (20/09/2019)]   
16 Romance do escritor português José Saramago, publicado em 1995 e traduzido para diversas línguas. A obra 
narra a história da epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade, causando um grande colapso na 
vida das pessoas e abalando as estruturas sociais. O romance se tornou um dos mais famosos e renomados do 
autor, juntamente com Memorial do Convento e O Evangelho segundo Jesus Cristo, e fora, sem dúvida, um dos 
principais motivos para a escolha dele ao prêmio Nobel de literatura em 1998. [Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio_sobre_a_Cegueira (20/09/2019)]   



| 25 

 

(MUNDIM, 2017, p. 139)

 

Saí daquele encontro pensando em quanto material trazido nas cenas ainda havia 

para ser trabalhado e em como seria, no mínimo inusitado, fazer uma apropriação 

literária com a sonoridade brazuca estilo “Tropicália” sem ser óbvia, por mais que o 

contexto necessitasse que se falasse do óbvio, quando o entorno político discutia rosa 

e azul como referendo de gênero. 

 

1.1 DANÇA-TEATRO 

 

E ser especial não significa o indivíduo, identificado por esta ou aquela 
qualidade que lhe pertence de modo exclusivo. Significa, pelo contrário, ser 
qualquer um, a saber, um ser tal que é indiferente e genericamente cada uma 
de suas qualidades, que adere a elas sem deixar que nenhuma delas o 
identifique. (AGAMBEN, 2007, p. 47) 

  

Analogamente inspirada pelo que Giorgio Agamben define como “ser especial”, 

como um conceito operante defino dança-teatro nesta pesquisa como 
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 Sayonara Pereira define a  

 

Tanztheater – [como o] Movimento de dança que ocorreu na Alemanha a 
partir de 1932, sua característica foi a transcendência da técnica do ballet 
clássico utilizando-se da dramaticidade do teatro. Teve como seu precursor 
o coreógrafo e pedagogo Kurt Jooss (1901-1979) e, entre seus seguidores 
mais conhecidos, que transitam na contemporaneidade, encontramos as 
coreógrafas Pina Bausch (1940-2009), Reinhild Hoffmann (1943) e Susanne 
Linke (1944). (PEREIRA, 2018, p. 515) 

 

 O “movimento” ao qual Sayonara Pereira se refere, diz respeito ao que ocorria 

no início do século XX, pós primeira guerra, em quase toda a Europa, onde as 

experimentações nas artes tinham o objetivo de promover o bem-estar do ser humano 

e se plasmaram a seu modo na Alemanha. Sayonara (2007, p. 32) credita à Kurt Jooss 

a primeira utilização do termo em uma publicação datada de 1935: “A Linguagem da 

Tanztheater”. Importante ressaltar que Kurt Jooss foi discípulo de Rudolf Laban17 que 

usava a expressão Tanztheater, como nos conta Ciane Fernandes: 

 

[...] para descrever dança como uma forma de arte independente de qualquer 
outra, baseada em correspondências harmoniosas entre qualidades 
dinâmicas de movimento e percursos no espaço. Ainda que considerando a 
dança como uma arte independente, Laban desenvolveu seu sistema de 
movimento a partir de improvisações de Tanz-Ton-Wort-Form (Dança-Som-
Palavra-Forma), nas quais os estudantes usavam a voz, criavam pequenos 
poemas, ou dançavam em silêncio. As peças de dança então criadas 
incorporavam o movimento cotidiano, bem como movimento abstrato ou 
“puro”, numa forma narrativa, cômica, ou mais abstrata. (FERNANDES, 2017, 
p. 26) 

 

Reconheço a importância histórica de Laban e de seus sucessores 

mencionados por Sayonara Pereira para a dança, pelo que deles chegou até mim nas 

águas da contemporaneidade da dança que cruzaram o Atlântico e que são difíceis 

de serem rastreados, pontualmente: em que momento chegaram e por meio de quem, 

para que eu possa tentar remontar uma genealogia de influências pessoais. Portanto, 

acrescento um aspecto singular de como abordo a dança-teatro: mediado com o hífen 

que sinaliza as relações que são criadas entre a dança e a teatralidade, considerando 

 
17 Rudolf von Laban (1879-1958) foi um dos fundadores da dança moderna e da dança-teatro alemãs e suas 
pesquisas que deram origem ao reconhecido e vasto sistema de análise do movimento denominado Sistema 
Laban/Bartenieff, dentre outras contribuições, possibilitaram que a dança fosse reconhecida como uma forma de 
arte autônoma no século XX, diz Susanne Schlicher no prefácio da obra de Ciane Fernandes (2017).   
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seus aspectos, figural e figurativo, trazidos por Sílvia Geraldi quando descreve o 

entendimento de Michel Bernard (1990): 

 

[...] a dança contemporânea tende a privilegiar o figural - cuja intenção 
extrapola o ficcional e representativo do movimento para expressar-se em 
termos de flutuações de intensidade ou circulações energéticas - sobre o 
figurativo. Elucida a diferença entre as duas noções, alertando que o 
figurativo sempre implica na relação ilustrativa entre uma imagem e um objeto 
ou ainda na relação de uma imagem com outras, dentro de um conjunto 
composto que a liga precisamente ao objeto em foco; já o figural isola a 
imagem como evento único, quebrando a narração e impedindo a ilustração. 
(GERALDI, 2012, p. 24) 

 

As relações entre a dança e a teatralidade pretendem evidenciar o aspecto 

figural, ainda que o figurativo – a representação – paire como uma sombra no todo, 

que pode ser percebida no enredo de significações possíveis por quem recepciona a 

criação, sem que haja, de minha parte, a preocupação ou o objetivo em representar. 

A ficção, como gênero da obra literária livremente apropriada, não me leva, em 

momento algum, a pretender representar seus personagens ou seu roteiro, mas a 

estabelecer associações possíveis entre aquela ficção e alguns dos elementos 

percebidos em nosso contexto social. Apesar do desejo de que o machismo e o 

racismo, por exemplo, fossem apenas ficção, destas e outras realidades que 

atravessaram esta pesquisa, pretendi que emergissem flutuações de intensidades 

dançadas que possam quebrar a narrativa em que se estrutura, via de regra, uma 

representação.   

Necessário sinalizar também o que faz com que eu reconheça a presente 

pesquisa relacionada à dança-teatro e, assim, intencionalmente, explicito isso, depois 

de me inscrever neste projeto estético. Pois, foi assim que eu compreendi, nestes 

anos, desde que fui identificada por esta expressão lá na década de 90. Certamente 

não foi apenas por ter lido poucas linhas sobre Pina Bausch em Klauss Vianna (1990) 

e, muito menos, por ter escutado de alguém, que eu nem lembro quem, que a minha 

“apresentação” era dança-teatro. Pois não basta uma placa em cima de uma porta 

escrito “hospital”, se quando você adentra o espaço encontra um restaurante, isto 

apenas para seguir com a metáfora gastronômica que iniciou esta pesquisa. O que 

quero apontar é que, apesar de certos indícios, hoje como pesquisadora para esta 

produção acadêmica, mais do que nunca, quis identificar se a placa era mesmo essa: 

dança-teatro, em tempos onde fronteiras foram borradas, estão híbridas, misturadas, 

como coloca Sílvia Fernandes:  
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O teatro contemporâneo partilha com a dança, as artes plásticas e o cinema 
uma crise de identidade e uma indefinição de estatuto epistemológico. Nesse 
sentido, pode-se falar de experiências cênicas com demarcações fluidas de 
território, em que o embaralhamento dos modos espetaculares e a perda de 
fronteiras entre os diferentes domínios artísticos são uma constante. 
(FERNANDES, 2011, p. 11)  

 

Esse embaralhamento declarado pode me fazer de novo “diferentona”, quando 

eu poderia me inscrever dentro do guarda-chuvas da contemporaneidade da dança, 

sem nomear aquilo que faço como dança-teatro dentro dos pressupostos em que a 

coloquei como conceito operante. Porém, o estranho para mim, seria não identificar 

que esta pesquisa se dá amplamente amparada em um aspecto teatral que foi 

imanente a ela desde o primeiro encontro até seu fim e, trabalhando com improvisação 

em dança como técnica de criação, creio ser importante destacar em que projeto 

estético a improvisação em dança se deu para que, quem me lê, possa compreender 

o contexto e assim, por conseguinte, o que delimita esta pesquisa. 

Como propõe Sílvia Geraldi: 

 

O teatral surgirá frequentemente “à força das coisas”, como resultado de 
processos aleatórios, pela ação da intuição, pela manipulação dos diversos 
materiais empregados na criação que irão, aos poucos, impondo seus 
sentidos. O desejo preponderante não é o de fazer teatro senão o de traduzir 
ideias, estados, sensações. (GERALDI, 2012, p. 20) 

 

Talvez aqui já se vislumbre um esboço do que pode desaguar nas 

considerações finais, por um olhar que foi crivado simultaneamente pelo desejo de 

reconhecer os estados de corpo, os estados de dança manifestados em improvisação 

e não conseguiu deslocar o olhar – precisava? – da presença insistente de um sentido 

que estava contido no gesto quando o corpo estava em cena. Abordarei esses estados 

com maior profundidade no capítulo da “ode” à cegueira, mas não pude deixar de 

perceber que o buffet executado no primeiro encontro já poderia ter sido, por si só, tal 

como foi apresentado, o resultado cênico desta pesquisa. Mas aí a pesquisa teria 

outras nuances e não teria sido possível navegar dessa forma diante da riqueza 

contida nas cenas apresentadas pelos intérpretes-criadores e na potencialidade dos 

corpos que foram improvisando encontro a encontro. 

O que eu fiz? Coloquei uma “lupa na placa”, para escrever dança-teatro em 

português de Montenegro e segui com a embarcação rumo à um descobrimento 
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possível, exaltando a premissa decolonial, que torna a menina da caixinha de música, 

neta da Laura, mestiça de negro e índio, a costureira que intuia, capaz de dialogar 

com a Europa e estabelecer suas relações similares ou diversas em condições 

pretensamente iguais, ao menos aqui, em pesquisa. Nesta perspectiva, é importante 

pendurar a placa sim, porque não existe uma patente artística sobre o projeto estético 

que envolva dança e teatro e suas articulações, ainda que alguns vieses de alguns 

campos de pesquisa acadêmica, como reflexo de uma construção cultural baseada 

nas relações de poder, por vezes, preconizem certos discursos hegemônicos sob o 

referendo da episteme. Nesse sentido, é pertinente nominar o que faço para, além de 

identificar o campo com o qual potencialmente dialogo, salvaguardar aquilo que, 

acredito, justifique uma pesquisa: as singularidades inerentes a cada projeto, a cada 

tempo e a cada lugar. 

Assim, este é um projeto que reconheceu os “modos como a materialidade 

corporal do bailarino se elabora e se mostra tem estreito vínculo com a percepção de 

uma teatralidade que lhe é peculiar” como escreve Sílvia Geraldi (2012, p. 24) e que 

resolveu apostar nisso no caminho inverso: em como a produção de cena pode auxiliar 

na elaboração de materialidades corporais. A despeito de não ter o referencial 

histórico artístico conceitual da Tanztheater alemã, reconheço nela um precedente 

histórico relevante para uma leitura contextualizada, pois é inegável sua influência no 

século XX.  Como pareceu razoável colocar que o século XXI, veio com 

tangenciamentos importantes nos ângulos que delimitavam conceitos desta ou 

daquela manifestação artística, mas que nem por isso o contemporâneo em dança, 

ao menos nesta pesquisa, é assim tão misturado que não possa ousar nomear-se. 

Não para restringir-se ou protestar deixando de ser alles blau18 como a expressão 

decolonial pode sugerir, mas como uma artista que se coloca como autora de um 

processo e que reconhece a responsabilidade de ter percebido que  

 

Se o corpo é fonte privilegiada de investigação de novas teatralidades, deve-
se considerar que as bases técnicas e criativas sobre as quais esse corpo se 
constrói têm forte implicação sobre o projeto estético ao qual está vinculado. 
O criador/coreógrafo, ao optar por determinadas ferramentas de treinamento 
e criação em meio a uma variedade de outras possibilidades, está 
inevitavelmente realizando uma escolha quanto ao processo de significação 
da obra. A teatralidade traduz-se, pois, num modo autoral que cada criador 
tem de manipular os elementos da linguagem cênica, sem a intenção de 
“transmitir uma mensagem positiva (não é um teatro de significados), mas 

 
18 Significa: “tudo azul, tudo bem”, em alemão. 
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fazer compreender que o mundo é um objeto que deve ser decifrado (é um 
teatro de significantes)” (GERALDI, 2012, p. 24-25 apud BARTHES, 2009a, 
p.300).     

 

 Portanto, se a teatralidade estava potencialmente manifesta nos gestos de 

cada um dos intérpretes-criadores, investigando – a partir de proposições de estados 

de corpo a partir de improvisação em dança como técnica de criação e exploração de 

qualidades expressivas de movimento – busquei revelar uma dramaturgia em dança 

imbricada desde sempre no processo de produção das cenas, para que elas 

contribuíssem para a exploração de diferentes estados de corpo . A escolha de 

sonoridades, de materiais, do que revelar, do que ocultar, de quando, de como, etc., 

esteve, todo o tempo, exercendo nítida influência na pesquisa onde persegui uma 

espécie de “(des)dramaturgização” do corpo, como denomina Sandra Meyer, 

propondo: 

 

Desviar o olhar de eixos recorrentes quando pensamos na noção de 
dramaturgia na dança: o dramaturgista, o sentido, o corpo, o movimento. A 
ideia não é dizer que o corpo não interessa mais como questão na 
dramaturgia, fato já incorporado, mas estender os processos de subjetivação 
que o atravessam, que dele escapam, que o constrangem, que passam ao 
lado ou ao largo dele, que o tornam invisível, que lhe dão visibilidade, e não 
somente o que dele (o corpo) emana como proposição investigativa 
através do movimento e da busca pelo sentido. (MEYER, 2016, p. 228) 
(grifo nosso) 

 

 Estender os processos de subjetivação foi uma perspectiva importante, quando 

percebi que, por uma escolha de dramaturgia de cena, o corpo manifesta uma 

teatralidade até quando está ausente. Por exemplo, quando a cena tem apenas um 

foco de luz lavando um palco vazio e uma pessoa passa uma só vez, correndo. Então 

se a criação de uma cena pode requerer tirar o corpo desta cena pela maior parte do 

tempo para manifestar a dramaturgia do projeto estético, o meu interesse foi investigar 

desses corpos instigados por proposições de improvisação em dança, como a cena 

poderia adquirir múltiplas formas na presença. Aí uma escolha se fez: os intérpretes-

criadores não saem de cena. E os desafios de manter onze pessoas no palco, 

trabalhando com a circulação pelo espaço, começou a parecer desafiadora. As trocas 

de roupa que ocorrem em segundo plano (no fundo do palco), me parecem tão 

importantes quanto o que estará em primeiro plano. Não apenas porque o olho do 

espectador varre o espaço a cada alteração da imagem que é produzida em cena, 

como também porque há um sentido contido quando esse mesmo olho observa, ainda 
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que em segundo plano, por exemplo, o despir. Podemos dizer que despir-se é dançar? 

Não esconder as transições de cenas, mostrar o percurso dos intérpretes-criadores, 

o momento de tomar água o que, normalmente, acontece nos bastidores em 

determinados projetos estéticos onde não caiba expor, é uma forma de tentar 

demonstrar, ainda que dependa de uma estrutura física (palco) que dê condições à 

dois planos, que não existe antes ou depois da cena nesta criação. Tudo é cena. 

Como uma forma de explicitar que a investigação ocorre numa linha muito tênue entre 

o gesto dançado que convocou a cena e a cena que convocou um gesto em dança. 

 

 
Hubert Godard coloca que: 

 

No mundo da dança, às vezes, há uma tendência muito tecnicista do corpo 
que esquece que, finalmente, é o evento estético que vem em primeiro lugar 
nos modos de construção do projeto gestual. Qual é o espaço que abro na 
minha frente, como vou inventar algo nesse espaço? Como o dinamizo? Não 
existe um dentro e um fora, o corpo e o espaço. O espaço é logo tomado na 
fenomenologia da sua construção imaginária. Não se pode separar o corpo 
da dinâmica que constrói o espaço. É o agenciamento de uma história 
particular de modos perspectivos de dinâmicas espaciais que podem 
engendrar um tipo de algema na qual o corpo será aprisionado. A reabertura 
de novos movimentos é um retorno a um novo espaço de ação. (GODARD 
apud KUYPERS, 2010, p. 9) 

 

Reflito sobre como os projetos estéticos, de uma dança prioritariamente 

pensada para a cena estão imersos numa retroalimentação de gesto e cena e de como 

podemos dilatar o “me movo e por isso a cena acontece”, para uma cena que possa 

convocar um movimento que não foi esboçado em minhas práticas de dança 

anteriores, em que este mover não “cabia” no projeto estético e por isso não ousei me 

mover assim. Quanto ainda há por ser revelado na dança, se alguém pensar que pode 

acessar uma outra estética? Quais seriam os códigos? Haveria código? É necessário 

que se alimente algo como forma para que o corpo se adeque a determinado projeto 
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estético? Não poderia haver um projeto estético que abarcasse os corpos sem que 

isso os limitasse a uma espécie de algema restritiva? Haveria como eu sambar, hoje, 

sem ser uma bailarina clássica que samba? O samba não é samba se dançado por 

uma bailarina? O que define uma estética? A estética ou o movimento? O 

agenciamento entre ambos?      

Respostas? Persigo. E correndo os riscos de evidenciar inúmeras respostas, 

ao menos para a pergunta que tem acompanhado o processo como um chiclete: “– O 

que você vê?” (que pode ser respondida por um espectador: “– A roupa do fulano caiu 

quando ele foi se trocar!”), tento abrir espaço para múltiplos olhares, o que também 

dá sentido ao expor o todo como cena, ainda que pudesse haver outra pesquisa 

depois da obra apresentada apenas com as considerações sobre o que foi visto e, 

não é à toa, que proponho dialogar sobre “certas” cegueiras. 

 No todo como cena, a Tanztheater é um referencial que não só mantém uma 

leitura contextualizada, como afirmei, como também pelo que posso perceber sobre 

os indicativos cênicos de seu projeto estético que se assemelham aos trazidos nesta 

pesquisa, os quais destaco nas contribuições concisas de Sayonara Pereira: 

 

 [...] a não utilização de elementos do ballet clássico na sua forma 
original, mesmo que encontremos um personagem que venha a dançar com 
sapatilhas de ponta, mas isso seria em um contexto diferente do que se 
utilizaria no ballet clássico. As estruturas cênicas encontradas nas peças [...] 
podem ser solos, colagens de cenas ou sequências dançadas em grupo. 
Os solos servem para apresentar o intérprete ou mostrar uma especificidade 
de sua movimentação. As colagens cênicas podem acontecer em diferentes 
partes do palco, falam do mesmo tema ou de temas diferentes; em tais 
colagens, algumas vezes as cenas se sobrepõem. As sequências que são 
dançadas em grupo apresentam a força do coletivo, mas os intérpretes 
mantêm suas individualidades. A palavra cantada ou falada [...] começa a 
ser experimentada já na metade da década de 70 do século XX, como que 
para aumentar as possibilidades de expressão. [...] O uso da música [...] não 
obedece a nenhuma regra. As opções são muito livres e individuais, 
abrangem a música de jazz, passando por músicas étnicas, músicas 
contemporâneas, indo até o silêncio. [...] Os intérpretes dançam em algumas 
peças suas histórias pessoais, mas estas aparecem na cena como 
referências coletivas [...]. (PEREIRA, 2018, p. 489-490) (grifo nosso) 

 

Depois de parágrafos sobre o ballet na introdução, sim, haverá o uso das 

sapatilhas de ponta, executando pas couru19 mas para realizar uma tarefa bem 

inusitada para uma bailarina, tarefa esta que conversa com o sentido disseminado 

ainda nos dias de hoje de que o ballet clássico deve ser a base para um “bom 

 
19 Significa: “passo corrido”, ou o caminhar acelerado da bailarina em sapatilhas de ponta, do francês.   
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bailarino”. Como escolha de projeto estético que tenta dançar o óbvio em camadas de 

sentido que possam dar conta de revelar os discursos que atravessaram a mim e aos 

intérpretes-criadores no processo, as referências aos indicativos da dança-teatro 

alemã, por falar em discurso, não serviram como receita. Desde os tempos de ler 

Klauss Vianna desisti de procurar receitas. As características estéticas que Sayonara 

Pereira aglutina, não foram aplicadas à risca como quem cumpre um cronograma 

conceitual estético e pretende legitimá-lo, porque isso seria até historicamente um 

feito impossível. São trazidos em tela por similaridade ao projeto estético desta 

pesquisa e para que quem me lê possa ter, minimamente, um referencial imagético, 

mesmo que nunca tenha ouvido falar da Tanztheater.  

Quanto a história, um brevíssimo argumento sobre a impossibilidade de 

transpor a Alemanha para o Brasil de Montenegro: enquanto Kurt Jooss escrevia 

sobre sua Tanztheater, o Brasil estava, na década de 30, construindo o que foi 

denominado de “ideário nacional”. Getúlio Vargas em seu primeiro mandato20 derruba 

a Constituição de 1891, tendo na literatura, Jorge Amado, Carlos Drummond de 

Andrade, Vinícius de Moraes, dentre outros, e na Aquarela do Brasil de Ary Barroso, 

auxílio luxuoso para a construção da figura do “malandro brasileiro”. Carmem Miranda 

é sucesso ostentando seus balangandãs e as “frutas da baiana” e Gilberto Freyre 

publica Casagrande & Senzala, abrindo a porta para o conceito de mestiçagem 

brasileira que instaura, definitivamente, a imagem de um Brasil na beleza da mulata, 

na figura do malandro e no samba. (ALEIXO, 2009) 

 Era esse o contexto do nosso país enquanto os alemães buscavam exaltar 

certas condições humanas de bem-estar na arte do pós-primeira guerra. Aqui, 

estávamos ocupados em exportar um estereótipo express de nação que via nos 

resquícios do que fomos no Império (assim como viu a corte francesa) a “erudição” do 

ballet clássico como a primeira manifestação em dança a ser implementada em 

espaços informais de ensino de dança ligados aos teatros públicos. Isto apenas para 

realizar um comparativo que nos coloca em anos distintos na história da dança no 

país, depois de um longo caminho de estigmas sociais que, infelizmente, ainda nos 

caracterizam em imaginário. A identidade é aquele lugar em que acabamos sabendo 

como somos, numa primeira análise, por não sermos parecidos com ninguém. Deveria 

ser aquilo que, então, está visivelmente impresso em nós e nos distingue dos demais 

 
20 No período de 1930 a 1945. 
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(SILVA, 2000). Retiro desse conceito, por analogia inversa, aquilo que se tem notícias 

no Brasil sobre dança-teatro, por algumas características que considero similares 

àquela dançada na Alemanha, apesar das suas características singulares, que me 

permite estabelecer um cruzamento com a QUASAR CIA DE DANÇA. Fundada em 

1988 em Goiânia, com Henrique Rodovalho a frente de mais de 25 criações que, a 

princípio, 

 

[...] não traziam exatamente a dança como ponto de partida, mas sim uma 
mistura de conhecimentos e observações sobre o mundo, sobre o corpo, 
sobre o vídeo, a foto, a música. Um espírito que se uniu às vocações próprias 
de cada bailarino, ou de cada ator, que daquele ponto em diante foram 
reunidos não por sua capacidade técnica, mas por uma disponibilidade 
afetiva. (QUASAR CIA DE DANÇA, 2014) 

 

 Deste cruzamento de referências, a QUASAR acaba tendo uma certa 

comicidade como característica geral de seus trabalhos, não falando apenas em 

determinado tema, mas dos processos que regem este tema. Trazendo sonoridades 

pouco usuais na dança [Não perturbe (1992)], criando para espaços alternativos 

[Quatros (1994)], para palco italiano com trabalho reconhecido na Alemanha [Versus 

(1994)], trazendo um entregador de pizza ao palco quebrando a linha que divide palco 

e plateia [Divíduo (1998)] ou convidando o público para dançar [O+ (2004)], a 

QUASAR é, nesse território de muitos “brasis” (DAMATTA, 1986) possíveis, uma 

incubadora que reuniu condições para o desenvolvimento de uma estética própria em 

dança.  

 Destaco ainda, ao finalizar este capítulo, onde trago a ideia de incubadora, um 

dos maiores desafios desta pesquisa: as condições de mantê-la. O tempo, 

fundamental para que se desenvolva qualquer trabalho artístico com o mínimo de 

qualidade principalmente quando em pesquisa, expõe fragilidades que acabam sendo 

limitadoras do processo. Companhias de dança, como a QUASAR, coletivos de 

artistas, pesquisadores ligados a instituições, etc., de alguma forma, ou acabam 

criando condições de prosseguir com suas criações/pesquisas ou estão fadados à 

extinção. Você concorda? É evidente, não é? Ainda que eu não tenha encontrado 

ninguém para dialogar sobre como as subvenções ditas assim, grosso modo, acabam 

determinando o processo. Ficamos horas e horas pesquisando, anotando, movendo, 

para, de repente, sermos paralisados pela infraestrutura ou pelo trabalho que 

apareceu para o intérprete-criador no dia e na hora do ensaio, que o tira da “infra” e 
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você acaba tendo de fazer outra estrutura. Somos instigados – entendo, valido e 

agradeço! – a buscar o nosso campo, a reconhecer o nosso campo de conhecimento, 

a estabelecer reflexões sobre os mais variados aspectos quando, de fato, somos 

órfãos de outras condições que podem ser tão condicionantes ao processo, quanto 

aquilo que a dança conseguiu galgar como conhecimento. É, mas acho que foi em 

meio a este desequilíbrio que muitas das contribuições em dança foram construídas 

nesse país. Fiquei durante esses meses, tentando me equilibrar nessas tensões, 

nesses vãos. De novo: isto também está em cada fonema desta escrita e também 

está em cena, porque somos parte da orfandade que se apresenta e que ousamos 

reinventar de algum modo. Somos os vãos que se abrem entre as escolhas que 

precisamos fazer para prosseguir.  
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A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional 

do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; 

seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país, e foi 

a que ele guardou; ela povoou-o como se fosse uma religião natural e viva, 

com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos; insuflou-lhe sua 

alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu 

silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia 

seguinte... É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do 

Norte. (NABUCO, 1900, p. 183) 
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Prossigo pelo artigo “a” que nomina este capítulo, um morfema gramatical, o 

fragmento mínimo capaz de expressar significado, mas, que mesmo assim, pode 

causar certa estranheza a você que lê o título apenas com uma letra. A? A de quê? A 

o quê? Uma das razões para este título, dialoga com as condições de manter a 

pesquisa pelas razões que comentei recentemente e, por isso, me senti tão estranha 

quanto você pode ter achado estranho este título. Muitas vezes foi assim que eu senti 

o desequilíbrio para equacionar as tensões da vida de pesquisa: como se alguém me 

dissesse: “– Você tem um a, faça seu título! – Você tem um TCC, faça a sua pesquisa!”  

Além disso, esse é o capítulo que descreve algumas características dos 

intérpretes-criadores, outra razão para o título: o mesmo morfema indica o feminino 

dentro de uma linguagem binária como a nossa, o português do Brasil e alguns dos 

onze intérpretes adotam uma identificação de gênero neutra ou não binária21. 

Característica do trabalho: as cenas tiveram um olhar atento ao gênero em que o 

intérprete-criador está identificado, lançando mais um desafio para o processo, muito 

recente para mim e que requereu, desde uma forma diversa de usar morfemas para 

me comunicar (ex.: lindes, querides, etc.), até um cuidado na condução da construção 

das cenas, estendendo a minha compreensão sobre o tema. Pela primeira vez, 

conduzo um processo com intérpretes de gênero fluido (que por vezes se identificam 

com o masculino e em outras com o feminino) ou ainda, com intérpretes que se 

recusam a ser identificados por gênero. Parece-me que este é mais um dos reflexos 

da contemporaneidade que ainda está em fervura. Enquanto processo, estas 

contribuições enriqueceram a experiência de todos ao provocarem que pensássemos 

juntos sobre como a visualidade nos afeta também a esse respeito e de como nossas 

identificações de gênero numa sociedade binária, podem ou não alterar a forma de 

como nos movemos ou, ainda, o nosso estado de dança.  

 
[..] Pedro22 era descobridor. Não daqueles que descobriam grandes 
novidades, mas daqueles que descobriam novos olhares sobre o conhecido. 
Pedro descobria o corpo. Era capaz de ficar horas perseguindo o movimento 
das costelas. Costurava em casa só pra desmanchar depois, porque eu havia 
dito que esta seria uma boa forma dele lidar com o pequeno e o quanto de 
beleza havia nos detalhes, nos pequenos movimentos sem acrobacia. Pedro 
descobria maneiras de falar o mesmo de outro jeito e, em todas elas, tinha 
uma poesia de sangue que corria do esterno. Era Cabral de sentidos e 
reflexos e com muita, muita racionalidade. Alvares de possibilidades, talvez, 

 
21 Saiba mais em: [http://movimentorevista.com.br/2019/02/o-papel-e-a-funcao-da-linguagem-nao-binaria-ou-
neutral-no-contexto-das-redes-online/] 
22 Pedro Herêncio fez parte do processo de construção do projeto que deu origem a esta pesquisa em 2018/1 e, 
fez parte desta pesquisa, de março a maio de 2019. 
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quisesse ser o primeiro. É que de alguma forma tudo ficou diferente de 
quando éramos apenas três em projeto e esta pesquisa se desenhava, 
quando ele foi um ponto importante do Ponto Cego. Eu precisava sair do 
ponto. E Pedro foi ser o primeiro lá em Porto, Imperador de si. (BRUÇO, 2019, 
p. 22)  

  

 Esta pesquisa em sua totalidade foi feita de experimentações práticas, nem 

quando foi projeto a investigação sossegou, muito menos apenas no papel. Sem 

sossego, foi troca e descobertas, principalmente, nos encontros do projeto que foi 

realizado com dois intérpretes-criadores: Pedro, agora Imperador de si e Felipe, que 

segue comigo nessa viagem de começos e recomeços nesta caravela de Dionísio, 

onde navegaram dezoito participantes desde a elaboração do projeto até a sua 

execução em pesquisa. 

 

 

 

 

 Imagem 1: Dez(ato) 1 – experimentação em improvisação estruturada que foi apresentada na Mostra de Dança do 
Curso de Graduação em Dança: Licenciatura da UERGS em 29/06/2018, com um grupo de dez intérpretes-criadores 

que fizeram parte de uma etapa de realização do projeto desta pesquisa – Fonte: Mayara Lima. 
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Dos dezoito, onze intérpretes-criadores estão na criação em dança 

apresentada. Fácil constatar que cada um deles deixou este processo singular e, 

porque a lupa não esteve apenas numa placa de identificação de projeto estético, 

percebi também como comenta Ana Mundim: 

 

[...] os estudantes, que optam no ensino superior pela graduação em dança, 
chegam a esta nova etapa de formação, em sua maioria, sem ferramentas 
básicas que colaborem para a elaboração de um processo criativo e para a 
sua canalização em um projeto coreográfico. Tendo que lidar em primeira 
instância com estas ferramentas no ensino superior, é apenas nesse 
momento que o artista discente tomará contato com a perspectiva da criação. 
Descolar-se de um modelo reprodutor ou da necessidade de encontrar 
respostas prontas para caminhar em direção a um novo paradigma de 
produção criativa, baseado em referências processuais e experimentais, 
exige tempo e disponibilidade. (MUNDIM, 2014, p. 58)  

 

 Esta análise de Ana Mundim, contempla seis dos onze intérpretes-criadores 

que são acadêmicos de licenciatura em dança, outros quatro são acadêmicos de 

licenciatura em teatro e outra é acadêmica de licenciatura em música. A pluralidade 

de formação artística potencializou ainda mais a minha percepção sobre a carência 

Imagem 2: Dez(ato) 2 – Fayola Ferreira em experimentação em improvisação estruturada que foi apresentada na 
Mostra de Dança do Curso de Graduação em Dança: Licenciatura da UERGS em 29/06/2018 – Fonte: Mayara Lima. 
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de experiência em um paradigma de produção criativa processual evidenciando a 

experimentação. Quem prepara ou estimula a curiosidade? Falo de uma “conta” que 

deveria ser mandada ao sistema de ensino pregresso a universidade e, como não me 

interessei em mandar essa conta, creditei ao tempo e ao reconhecimento de aspectos 

que fossem para “além” do que havia em cada professor-artista que estava diante de 

mim. Outrossim, importa dizer que esta criação em dança se dá com pessoas que 

compartilham de um mesmo universo de formação acadêmica e que as práticas 

artísticas que alguns puderam experienciar na UERGS, reverberaram neste processo. 

Quanto ao “além”, escorrego para onde os intérpretes-criadores estão inseridos: no 

lugar da placa (Montenegro). Neste lugar são territórios de percepções sobre quem 

são a partir do entorno e isso afeta, sobremaneira, a forma com que dança-sujeito 

atua em cada um, como coloca Ana Mundim23: 

 

Dessas cicatrizes construímos nosso corpo. Ele é marcado pelas 
especificidades de distintas regiões brasileiras, impresso por experiências 
sensíveis, retorcido em espirais, paradoxal em oposições, firme e flexível. É 
um corpo que nasce na rua e se organiza, naturalmente, nas relações 
hierárquicas que se estabelecem por tempo de experiência vivida, mas 
mantém um diálogo horizontal entre os pares. É um corpo interferido por 
processos de escuta permanente, o que nos influencia no modo como 
estabelecemos nossas relações humanas e como vemos e produzimos arte. 
(ALEIXO, 2009, p. 198) 

 

A partir das especificidades expostas por Mundim, que dialogam com a 

sensação de pertencimento que tive ao dançar Milton Nascimento ainda que, à época, 

eu tenha creditado o pertencimento à sua sonoridade por não saber o que, de fato, 

ressoava em mim. Assim como a dança-teatro poderia não ser dança-teatro apenas 

porque alguém assim identificou minha arte, o pertencimento não aconteceu porque 

eu estava dançando Milton. Aconteceu por uma espécie de afinidade manifesta em 

som que provocou uma empatia cinestésica imediata, como o “diálogo horizontal entre 

os pares”. Como comenta Mundim:     

 

Não podemos isolar o estudo do corpo e da dança brasileiros de todo um 
contexto mundial. Assim como não podemos isolá-lo de nosso processo 
histórico, que pressupõe a miscigenação, a antropofagia. [...] Somos 

 
23 Ana Carolina Mundim é egressa da Graduação em Dança da UNICAMP, mesma graduação que é egressa Kátia 
Salib Deffaci – professora do componente curricular de Técnicas Corporais IV. Ambas carregam em sua formação 
a preocupação com a brasilidade das manifestações em dança, pertinente ao projeto pedagógico de curso em 
vigência naqueles anos. E que por sua vez, agora, reverbera em mim, enquanto pesquisadora. Para elucidar: Ana 
Mundim, em sua Tese de Doutorado em Artes, assina como Ana Carolina da Rocha Mundim Aleixo, sendo, 
portanto, apenas referenciada conforme normas vigentes. 



| 41 

 

profundamente marcados por características que foram tomando corpo e se 
disseminando ao longo de nossa história. Ou seja, esses traços comuns 
foram construídos em processos sociais. Este conjunto de comportamentos 
imaginários, que nos difere de outros povos pela maneira como se organiza 
em nós, inevitavelmente interfere no modo como antropofagizamos a dança 
que vem do exterior, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, 
digerindo-a e recriando-a, como pensamos a manifestação criativa, como nos 
movemos, como lidamos com o corpo, como conduzimos nossos trabalhos 
artísticos. Somos uma sociedade inventada nesse processo de intervenções. 
(MUNDIM, 2010, p. 3) 

 

É inspirada nos atravessamentos que Ana Mundim elenca que encontro agora 

ressonância para identificar os intérpretes-criadores desta pesquisa, por isso opero 

com o conceito de brasilocalidade: termo empregado por Mundim (2009) que explicita 

o hibridismo que abarca a brasilidade sentida com suas especificidades no tempo de 

borramento de fronteiras do contemporâneo por este grupo. A partir desse conceito, 

as características percebidas no grupo poderiam ser reunidas no que tange: 1. a 

fluidez de gênero: o masculino e o feminino adquirem sentidos móveis em sua 

construção e significação como sujeitos sociais, portanto, como artistas; 2. a fluidez 

de influências: o nacional, o estrangeiro, o popular, o clássico, o sagrado e o profano, 

se misturam para imprimir intensidade, tudo se soma, nada excluem; 3. a fluidez do 

encontro: o toque, o contato físico, a escuta, a entrega, são notadamente manifestos 

e perpassam as relações; 4. a fluidez da criação: a apropriação da obra, do 

movimento, da proposta, revela-se como uma espécie de titularidade que acompanha 

suas trajetórias.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagem 3: como eu vi a fluidez no 
processo – Fonte: a autora. 
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A imagem que escorre na página anterior ilustra, como um sintoma, o que a 

fluidez causou em mim como condutora de um processo que não quis reproduzir a 

prática da década de 1930 da construção de ideários nacionais, muito menos viu 

pertinente a procura de um movimento pretensamente brasileiro, como se houvesse 

um DNA notável de movimento que nos distinguisse, de forma inequívoca, de outras 

parcelas da população mundial. Ainda assim, senti a necessidade de perceber os 

intérpretes-criadores num locus capaz de ser atravessado pela improvisação em 

dança como técnica de criação na estética da dança-teatro que pudesse “estender os 

processos de subjetivação” como referi com Sandra Meyer (2016). Construí a imagem 

imersa em água e, assim, soube que precisava ancorar meu barco. Remando no 

Photoshop24 para entender o percurso e saber para onde ir, encontro Susan Foster25 

nas palavras de Maíra Simões Santos: 

 

Corpo-realidade procura vivificar o estudo dos corpos através de uma 
consideração da realidade corporal, não como dado natural ou absoluto, mas 
como uma categoria tangível e substancial da experiência cultural [...] 
abordagem da fisicalidade como um local (site) de criação de significado e 
para a realidade do saber incorporado. (FOSTER, 2005, p. 11 apud SANTOS, 
2017, p. 170)   

 

O corpo-realidade é nas considerações de Maíra Simões (2017) e nessa 

pesquisa, o corpo que se “organiza para dançar” sendo permeado por todos os 

atravessamentos culturais que lhe produzem subjetivações, é corpo-sujeito que 

articula, em si, um saber que emerge em percepções do que lhe acontece no entorno. 

Ótimo, mas e aí? A imagem seguia turva e ao som do Milton. Segui remando. Neste 

exercício insano de quem se colocou realmente a remar, me vi “distraída” com os 

sons, as cores, os cheiros, a temperatura do barco e vi, de relance, que meu corpo 

estava aprendendo a remar com os meus sentidos e que a percepção que eu tinha do 

que estava ao meu redor importava mais do que para onde eu estava indo. Fiz uma 

regressão relâmpago a um recente aprendizado de movimento em dança e estava 

tudo ali: os sentidos despertos ao saber. O que meu corpo “aprendeu” em dança ficou 

retido nestes canais, nestes vetores de percepção e estes foram os caminhos que 

acionei para realmente refazer o movimento ao lado do meu computador. O tom da 

voz de quem me conduzia, a temperatura do chão que eu pisava... tudo foi acionado.  

 
24 Software de edição de imagens. 
25 Susan Leigh Foster é pesquisadora e professora da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), suas 
áreas de pesquisa incluem história e teoria da dança, análise coreográfica e corporalidade. 
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Estava aí o giro que faltava na chave da empatia cinestésica do Milton: era “tirar os 

pares para dançar” e Milton fez isso pelo som! Som. Audição. Sentido. Ancorei nos 

sentidos para propor o processo de improvisação em dança de forma que os corpos-

sujeitos se organizassem para acessar os saberes de seus corpos e 

experimentassem, no processo, a possibilidade de novos saberes.          

 

Desaprendemos a conviver com a realidade corpórea, com a experiência dos 
sentidos, pois privilegiamos uma razão sem corpo. No entanto, a percepção, 
compreendida como um acontecimento da existência, pode resgatar este 
saber corpóreo. (NÓBREGA, 2008, p. 142) (grifo nosso) 

 

Parece que o paradigma da compreensão dualista mente-corpo que tanto 

convoca o campo da dança para reformulá-lo esteve por aqui, ainda que com o 

benefício de ser dúvida. “Quem é seu mestre?” perguntava Ciane Fernandes 

recentemente26 e quando ouvi isso, fez todo o sentido não só por tê-la ouvido 

enquanto eu estava em movimento, como por ter percebido, meses antes dessa 

colocação, que o movimento era importante até na condição de condutora de um 

processo. Não estava “fluindo” ser somente um corpo que escreve no papel sobre o 

que se faz em dança, eu precisava escrever, no corpo, sobre o seu “lugar” na dança 

que conduz. A maneira de me localizar na condução e de escrever sobre o processo 

foi percorrendo grandes intervalos de escrita no meu corpo para lembra-lo quem é o 

mestre aqui!   

 

A percepção é um processo de se tornar consciente de alguma coisa, de 
conhecer, refere-se à capacidade de diferenciar a informação que está no 
mundo. Esse processo de compreensão e de entender as informações que 
estão no mundo é mediado pela experiência e requer o uso dos sentidos para 
processar dados. Interpretar uma sensação é o que conhecemos como 
percepção, porém não em sentido cronológico, mas como um emaranhado, 
sem início nem fim. (MUNIZ, 2014, p. 112) 

  

Interpretei sensações, lidei com o emaranhado de possibilidades e efetuei  

sínteses dos encontros em gestos, como uma espécie de atualização da percepção 

do processo e, assim encontrei no pensamento de/do corpo, Hubert Godard27 (2001, 

 
26 A pergunta foi realizada em evento que a professora, pesquisadora e artista conduziu na UFRGS em 28/10/2019, 
em atividade sobre: “A prática como pesquisa e a pesquisa somático performativa”. 
27 Ex bailarino clássico e contemporâneo, é membro do Rolfing Faculty nos Estados Unidos. Realizou pesquisas 
nos campos da readaptação funcional, da biomecânica e sobre a função do sistema nervoso na motricidade.  
Trabalha em hospitais como pesquisador do Instituto Nacional de Cancerologia em Milão. Nomeado diretor do 
Departamento de Dança da Universidade de Paris VIII (1990), onde ensina análise do movimento. Foi responsável 
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p. 11-12) que me adverte: “A dança é o lugar, por excelência, que faz visível o turbilhão 

em que as forças da evolução cultural se afrontam, produzindo, controlando ou 

censurando as novas atitudes de expressão de si e de impressão do outro.” Nesse 

turbilhão, icei a âncora que representava a identificação de quem estava comigo e de 

como eu poderia estar com eles e saímos navegando rumo a poética da disposição.  

 
(1988-1994) pelo curso de formação para especialização em análise do movimento (Análise Funcional do Corpo 
no Movimento da Dança/AFCMD) no Centro Nacional de Dança em Paris, CND. 
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Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. (SARAMAGO, 2017, p. 10) 
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Imagem 4: carta28 de Pero Vaz de Caminha, em relato de Pedro. (FREITAS, 2019, p. 2) – Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/carta-de-pero-vaz-de-caminha/ 

 
28 Redigida entre 26 abril a 1º de maio de 1500, em Porto Seguro/Bahia e, apesar de ter sido escrita no século XVI, 
a Carta foi descoberta muitos anos depois, no século XVIII. Sua aparição oficial e acadêmica é obra do filósofo e 
historiador espanhol Juan Bautista Munoz (1745-1799).  
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 Na viagem, o relato de Pedro, produzido no segundo encontro da pesquisa, foi 

percebido por mim como se eu estivesse no lugar do “Bem-Aventurado”, como era 

conhecido Manoel I, rei de Portugal em 1500, por isso a escolha de trazê-lo no papel 

– literalmente – de Pero Vaz de Caminha. É outra coincidência estranha que o 

processo trouxe para minha interrogação quanto a forma de condução, que era 

atravessada, inegavelmente, pelas relações de poder que estabelecemos no lugar 

que ocupamos. Talvez tenha surgido apenas certo temor ressentido de reproduzir 

nossa herança colonizada que está pulverizada criticamente neste texto e na criação. 

Acho sempre prudente, questionar-me até que ponto a verticalidade se instaura em 

mim, justamente para não reproduzir o lugar em que estive em algumas práticas de 

dança já citadas no texto. No contexto da minha experiência isso não seria menor em 

relação ao processo, ainda mais agora, em que levo em consideração os 

pressupostos de subjetivação que são expostos nesse lugar de “excelência” da dança, 

como me advertiu Godard (2001) antes de Pedro. O “solo e o ar” referido por ele foi 

“consolidado”, a partir desta perspectiva, como convite aos intérpretes-criadores para 

que estendessem a oportunidade de estarmos juntos para retroalimentarmos nossas 

pesquisas de movimento. Retroalimentar trazendo proposições, materiais e situações 

de investigação que despertassem estados de dança na relação consigo, com o outro 

e com nossas “cegueiras”. A partir de ter enunciado isso e instiga-los, ao perceber a 

resposta, tive a oportunidade de constatar que estava diante de um processo 

colaborativo, na perspectiva da reciprocidade, ainda que estando em uma criação em 

dança que tem, claramente, uma assinatura de autoria. E sim, eu era a autora. E sim, 

eles eram os intérpretes-criadores. E sim, estava tudo bem.  

  

Tive certa dificuldade em me fazer presente no início. No chão e 
na conversa dos corpos. No enxergar com outras partes do 
corpo. Percebi que fazia um tempo que não entregava minha 
casca para as outras cascas a dançar. Nada que o tempo não 
resolva. A rede foi um objeto que eu já havia experimentado sem 
propósito. Vi na proposta uma ótima oportunidade para retomá-
lo. Vi muitas relações entre a temática da cegueira e as cordas. 
Rede que liga, que cobra, que guarda, que apaga. Rede que 
reflete o olhar e a cegueira. [...] A mama sexualizada. A genital 
subjugada. Casca do ser. Mas eu sou inocente. [...] Eu fui me 
permitindo a cada direcionamento, em pleno desapego com as 
finalidades - Se é que existe uma. E observava os movimentos 
se ligarem. Com os outros e com a música. Eu era fio de lã, 
sendo costurado no espaço sala de dança. Eu e nós. E melhor 
do que o que estávamos costurando, era experiência de ser 
costurade. (BANTO, 2019, p. 2) 

Imagem 5: imagem que acompanhou o 
registro de Naia Banto. Sem título. 

Autora: Dorothee Zombronner – Fonte: 
Naia Banto 
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 Naia menciona costura, outra coincidência. É estranho perceber como as forças 

operam em arte. A Dona Laura sendo intuitiva lá na minha memória da infância e, 

quando percebo, estava aqui costurando esta pesquisa tão intuitivamente como ela. 

Depois de me debater em questionamentos pretensamente racionais, resolvi me 

mover e a resposta veio desse saber. E aí pergunto: O quanto a gente não percebe 

que sabe até que seja instigado a reconhecer saberes relegados a um plano menor 

por um sistema totalizante que privilegia um racional cartesiano? Como se a intuição 

não apontasse o caminho até para a ciência mais dura nas vezes em que se precisa 

realizar escolhas diante do inesperado! Isso para simplificar muito o assunto, porque 

o endurecimento aqui, caso houvesse, teria sido absolutamente relativizado por uma 

espécie de poética em dança – “como a arte de fazer versos, aquele/a que inspira e é 

inspirador/a” (ALEIXO, 2009, p. 204 apud FERREIRA, 199.) – que serviu de base para 

uma preparação técnico-criativa em improvisação em dança. Descrevo as partes 

dessa bandeira que foi costurada com o nome de “poética da disposição”.  

 

3.1 POÉTICA DA DISPOSIÇÃO  

 

Disponível é aquele que tem liberdade sobre suas escolhas, aquele que pode 

e, disposto, é aquele que tem vontade, aquele que quer. Sem imbróglios semânticos, 

comecei a percorrer o caminho da disposição enquanto ato ou efeito de dispor, que 

aloca o substantivo para o preparo, para uma espécie de organização prévia, que visa 

estabelecer o que ou como dispomos para que possa haver, quem sabe, a 

disponibilidade. Os encontros para esta pesquisa iniciaram em março deste ano e 

tivemos cerca de três horas por encontro que foram organizados até junho, numa 

periodicidade de três encontros/mês e, a partir de julho, em dois encontros. O objetivo 

de intensificar os encontros no início foi para que as expectativas sobre o fazer 

pudessem ser equilibradas com a prática do “fazendo”. Ou seja: eles foram 

observando e absorvendo que eu não tinha uma ideia prévia de resultado cênico e de 

que as cenas foram se construindo a partir dos encontros. A presença dos intérpretes-

criadores foi uma variável sempre. Esta é uma das razões para escolha do termo 

“disposição”, porque a pesquisa se deu com intérpretes dispostos ainda que nem 

sempre disponíveis. Manter alguém disposto a compartilhar suas “cegueiras” com as 

minhas, requereu um processo de recortes no tecido dessa bandeira, para que ela 
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pudesse conter sua insígnia29 e não se assemelhasse a um lençol monocromático que 

só precisaria de acabamento para não desfiar. É mais ou menos assim, com certa 

dose de exagero, que a improvisação em dança é recebida no senso comum e, 

portanto, faz-se necessário discorrer sobre possíveis padronagens do tecido poético 

desta pesquisa no uso da improvisação em dança, como Zilá Muniz coloca:  

 

[...] a improvisação pode ser utilizada de várias formas: como técnica de 
construção de um corpo inteligente com atenção no presente; como técnica 
de criação; como processo de composição em performance; e em 
composição instantânea, composição no momento ou, ainda, composição em 
tempo real. (MUNIZ, 2014, p. 98) 

 

 A partir destas possibilidades, a improvisação em dança é recortada como 

técnica de criação em dança, uma técnica que no tempo de duração do processo pode 

ser experimentada em três diferentes estados de dança e suas especificidades, ou 

seja: três modos diferentes de organização corporal para a dança. E como não basta 

estender o pano da improvisação, ainda que trazendo-a como técnica de criação pois 

entendo que a improvisação em dança não é um passe livre e que  

 

[...] não cabe tudo nessa dança. Mas que dança? Em primeira instância é 
preciso saber que dança, quem/onde dança, em relação a que/quem dança? 
Buscando clareza por meio dessas e de outras questões, cabe o que se dá 
em relação, em negociação, em escuta, em acordo. Cabe o que o diálogo 
permite, em função de uma composição, em função da obra artística. 
(MUNDIM, 2017, p. 92) 

 

“Que dança?” Uma dança que contivesse o repertório de movimento de quaisquer 

estéticas em dança que pudessem ser percebidas nos intérpretes-criadores quando 

os disparadores de improvisação e exploração de movimentos fossem acionados, 

sem pretender inscrever a criação em nenhum estilo de dança específico e, na mesma 

medida, sem negar a existência dos “sotaques” de algumas estéticas em dança. Me 

interessou, sobre este aspecto, saber como cada intérprete dialogava com a(s) sua(s) 

estética(s) e para os que não tinham nenhum “sotaque” perceptível, quais eram 

caminhos de movimento que seus corpos acessavam. 

Com olhar demorado sobre a ideia que segue de Ana Mundim: 

 

 
29 Do termo náutico: pavilhão ou flâmula que se iça a bordo de embarcação para indicar que transporta a autoridade 
que a ela faz jus. 



| 50 

 

O bailarino volta a atenção para si mesmo, para seu autoconhecimento e, 
paralelamente, é colocado em relação ao coletivo. Nesse passo, os passos 
se desfazem e dão vazão à apropriação de mecanismos de movimento que 
comungam com poesia. [...] A técnica não é um fim, mas o corpo em si se 
reconhecendo em transformação, o que favorece a construção da cena e 
fornece subsídios ao intérprete-criador para que encontre em si suas 
habilidades de reverberação poética (ALEIXO, 2009, p. 204) 

 

Primeiro: percebi que era ímpar tecer uma poética da disposição para discorrer 

sobre estados de dança que seriam estimulados por distintas formas de improvisação 

como técnica de criação. Segundo: o que de fato eu buscava perceber era algo que 

não era movimento, por mais incoerente que isso tenha me soado à época. Ler dança 

e movimento como sinônimos começou a parecer estranho e levei muito tempo até 

descobrir qual era a estranheza: 

 

 (GODARD, 2001, p. 13-14) 

 

Mundim abriu um preceito ímpar e Hubert Godard trouxe o par de palavras: 

“pré-movimento”, para dizer sobre o gesto como algo que “se inscreve entre [...] 
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movimento e a tela de fundo tônico-gravitacional do indivíduo, isto é, o pré-movimento 

em todas as suas dimensões afetivas e projetivas.” (GODARD, 2001, p. 17)  

Isso explicou porque a minha observação que está intimamente ligada à minha 

forma de ser-gesto, era brutalmente capturada apenas com o menor dos gestos de 

alguns dos intérpretes-criadores, enquanto que sequências que refletiam habilidades 

muito específicas de determinada técnica, por exemplo, me pareciam sem razão 

aparente, órfãs de poesia. Aqui, demonstro que existiu um interesse que se 

manifestou desde cedo por um estado de gesto que fizesse seu percurso espacial, 

sublinhando qualidades expressivas que, de alguma forma, me causassem empatia 

cinestésica.  

 

3.1.1 Estando em estado de estar 

 

Em dois encontros o grupo teve tarefas disparadoras de gesto que foram 

previamente comunicadas. A primeira tarefa foi a do “buffet de corpos”, já descrito, em 

que a sonoridade ou o silêncio, assim como a utilização de elementos cênicos pode 

ser de livre escolha dos intérpretes-criadores, para responder à pergunta “Como você 

se vê?”, mostrando-se numa receita. A segunda tarefa, realizada em sequência, não 

teve um motivo condutor como na anterior, teve sua sonoridade e elementos cênicos 

sugeridos, sem nenhum “subtexto” e não foi a mesma para todos. Meu objetivo era 

perceber como cada intérprete-criador se relacionaria com proposições tão distintas e 

como cada proposta seria recepcionada em gesto. Zilá Muniz diz que: 

 
Durante a improvisação, o bailarino executa movimentos em sequências de 
seu repertório corrente de habilidades. Uma pré-disponibilidade em algum 
momento faz com que uma quebra dessas cadeias habituais aconteça, o que 
permite que novas cadeias relacionais associativas surjam. [...] é adentrar 
num território conhecido e desconhecido, ao se mover entre o familiar e o que 
nos é estranho, e também é como seguir os altos e baixos de uma onda. É o 
que permite esgotar um repertório usual de movimentos e sintonizar-se com 
camadas mais profundas da memória corporal. É quando os movimentos 
isolados ou sequências novas para aquele corpo surgem. Também faz surgir 
no corpo um tipo de movimentação em que a lógica da sequencialidade de 
movimento acontece de formas diferentes da lógica da sequencialidade de 
movimento do corpo que reproduz sequências aprendidas e planejadas. 
(MUNIZ, 2014, p. 98-99) 

  
A habitualidade de um repertório, neste caso, poderia ter sido flagrada inútil 

com uma proposição que poderia ser interpretada como estapafúrdia, como a de “ser 

uma receita dançada”, independentemente do tempo que todos tiveram de elaborar 
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sua cena/receita. O que eu perseguia era a qualidade do gesto e, na perspectiva da 

elaboração, percebi que a improvisação utilizada como técnica de criação, para esta 

pesquisa, ganhou muito pouco nas vezes em que foi proposta de forma instantânea, 

exceto quando em contato. Estes dois encontros trouxeram o indício dos “acordes” 

posturais, parafraseando a meu modo Hubert Godard, quando diz: 

 

A cultura, a história do dançarino, a sua maneira de perceber uma situação, 
de interpretar, vai induzir uma “musicalidade postural” que acompanha ou 
despista os gestos intencionais executados. Os efeitos desse estado afetivo 
que concedem a cada gesto sua qualidade, cujo mecanismo compreendemos 
tão pouco, não podem ser comandados apenas pela intenção. É isso que 
confere, justamente a complexidade do trabalho do dançarino... e do 
observador. (GODARD, 2001, p. 15) 

 

Tínhamos acordes variados e isso só corroborava a fluidez singular de cada 

um do grupo. Foi lindo ver alguns experimentando derrubar pufes na sala de ensaio 

acessando o que não lhe era habitual, especificamente na segunda tarefa onde 

houveram elementos (colheres ou farinha de trigo) e sonoridades pré-determinadas. 

O que eu ouvi foi: “– Nunca pensei em fazer isso antes!” Este primeiro momento de 

processo de estado de dança, trouxe a cena para o gesto, isso quer dizer: a cenas 

foram criadas a partir do que foi produzido nestes dois encontros e do que foi possível 

de ser revisitado depois. 

Este estado também foi inspiração para o nome da pesquisa – por causa da 

farinha? – que não será o mesmo da criação em dança que terá sua vez de exposição 

na estética da composição. O nome traz o panis (do latim: pão) fazendo menção ao 

pão e circo romano, como política pública na Idade Média, onde acreditava-se que 

com trigo e arena com gladiadores sendo atirados aos leões, estaria o povo distraído 

o suficiente para não protestar contra luxo que viviam os governantes em oposição a 

maioria da população. O nome traz também Pina, quer dizer, “pinas” como um 

trocadilho do panis que manifesta o desejo de que tenhamos mais Pinas Bausch no 

planeta, produzindo uma arte que não “distrai”, porque não se distrai. Distrações ao 

longe, chego ao segundo estado identificado no processo.   

 

3.1.2  Estado de estar 

 

 O estado de estar foi estruturado nos encontros em que conduzi explorações 

de gestos em suas qualidades expressivas, a saber: os fatores fluxo, espaço, peso e 
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tempo e suas combinações, gerando Estados Expressivos (dois fatores de 

movimento) ou Impulsos Expressivos (três fatores de movimento). O aporte teórico 

para esta exploração foi de Ciane Fernandes (2006) que apresenta a Categoria 

Esforço do Sistema Laban/Bartenieff, identificada como “qualidades dinâmicas [que] 

expressam a atitude interna do indivíduo” (FERNANDES, 2006, p. 120). As qualidades 

dinâmicas evidentes em todo gesto, são meios potentes de investigação da tensão 

que Hubert Godard denomina de 

  

 

(GODARD, 2001, p. 18) 

 

Esse “estado de estar” teve uma carga expressiva menos evidente, quando as 

situações de improvisação em dança não eram agenciadas a partir de sugestões que 

acessassem o imaginário.  Assim como me pareceu evidente neste estado de dança, 

a importância do fator fluxo para a improvisação, que se deu a partir de ter 

experimentado fraseados expressivos criados em improvisação estruturada que 

depois foram revisitadas em suas qualidades expressivas. O elemento fluxo me 

pareceu decisivo em situações de exploração de gestos, cuja a alternância entre suas 

polaridades expressivas demandou certa reorganização corporal dos intérpretes-

criadores, sendo um elemento flagrante de potencial exploração em nível de pré-

movimento.  

As colagens de fraseados expressivos, realizados em duas das dez cenas 

apresentadas, foram realizados neste estado de dança depois de várias 
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experimentações, em que o gesto esteve à serviço da cena. Ou seja: já havia um 

fragmento de cena oriundo do “estando em estado de estar” em dança (o estado 

descrito anteriormente) e para este fragmento produzimos uma composição em dança 

que dialogasse esteticamente com a intenção do fragmento produzido.   

Apostando que as sugestões de improvisação em dança que acessassem o 

imaginário poderiam ser a porta de acesso para uma qualidade de movimento que 

revelasse a singularidade dos gestos dos intérpretes-criadores, lancei mão de 

proposições que pudessem chegar no imaginário e serem apropriadas livremente pelo 

grupo, para que cada um pudesse ir até onde (intensidade) quisesse, já que o 

imaginário pode acessar memórias adormecidas. A exemplo de um encontro, que 

solicitei que todos colocassem uma gravata que haviam trazido, deitassem no chão e 

começassem a lembrar de tudo que ouviram sobre como deveriam estar ou se 

moverem. Desde coisas como “meninas não sentam de pernas abertas!”, até “é feio 

qualquer coisa” alocando cada lembrança na parte inferior do corpo, nos pés, pernas, 

coxas, quadril, construindo uma sensação de peso, enquanto a parte superior adquiria 

mobilidade inversamente proporcional ao peso alocado. Com a parte inferior pesada, 

experimentassem o nível médio podendo ou não utilizar a gravata como uma alavanca 

de progressão de nível. Ao atingirem o nível médio, pedi que um dos colegas puxasse 

a gravata de cada, um por vez, para a direção oposta a que eles estavam se movendo. 

Sugeri que eles guardassem o movimento que haviam feito e retornassem ao nível 

baixo, estabelecendo três movimentos que, unindo com aquele da “puxada de gravata 

do colega” seriam quatro e, assim, que fossem novamente ao nível médio e depois, 

com mais quatro movimentos, fossem para o nível alto, mantendo a sensação de peso 

nas pernas. Chegando ao nível alto, pedi que experimentassem com o movimento 

pela gravata a liberação do peso e a restauração de mobilidade ao corpo todo, 

elegendo mais dois movimentos. Após algumas experimentações, escolhi oito 

movimentos de diferentes intérpretes-criadores e pedi que eles mostrassem ao grupo. 

Montamos um fraseado expressivo discutindo qual a ordem de movimentos para que 

todos pudessem realiza-los com maior fluxo e a compusemos espacialmente, 

experimentando diversas topografias. A exploração de níveis serviu sempre como 

mais um ingrediente nas improvisações estruturadas que realizamos e o tempo 

dessas explorações costumava durar três horas, o tempo de cada encontro. 

 Em outra experiência, ainda no chão, como solicitei que todos estivessem, pedi 

que pensassem em si como uma planta ou uma árvore, examinando os pés como 
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raízes e as mãos como folhas ou frutos e que, a partir deste entendimento, fossem 

construindo paisagens mentais de como seria a sua planta e como ela se moveria até 

“crescer”. Pelas diferentes polaridades expressivas apresentadas nos movimentos, 

reuni dois grupos, solicitando que cada um mostrasse a sua “planta” e que os outros 

fossem se apropriando de movimentos pelo contágio do olhar. Depois de terem 

decidido coletivamente quais movimentos seriam os do seu grupo, apresentaram ao 

outro, onde solicitei que os grupos percebessem as diferenças e similaridades 

expressivas das execuções. Nestes encontros o estado de dança conduzido 

desarrumou a ação orientada pelo que se sabe sobre, já que de fato ninguém é uma 

planta, nem tem todo o peso do mundo em suas pernas. Depois de terem improvisado 

imaginando isso ou aquilo, puderam explorar suas criações pela clareza espacial e 

plástica do movimento e puderam perceber que as qualidades dinâmicas eram 

singulares, ainda que a proposição tenha sido realizada coletivamente e que esta 

singularidade do gesto era o que me interessava investigar. Foi perceptível neste 

estado de estar que a atenção estava na execução e na ordenação dos movimentos 

e que este era um direcionamento necessário ao processo, inclusive para que todos 

pudessem se “olhar” na prática, absorvendo os movimentos do outro, percorrendo os 

acessos do outro, refazendo a espacialidade do outro.  

 

Um encontro bem diferente dos outros. Uma nova parte do processo. Em 
outro ritmo. [...] Fomos conduzidxs por um caminho mais interno, onde fui 
instigada a buscar e tornar consciente algumas partes de mim mesma que 
não costumo olhar. Esse início para mim foi mesmo como uma investigação, 
estava curiosa sobre mim mesma, e com vontade de entrar cada vez mais 
nesse lugar. Depois de um tempo improvisando com esses direcionamentos, 
o próximo momento foi o de focar no equilíbrio dos pés, no eixo, e da mão 
como vetor de movimento. Tudo isso envolvendo intenção, resistência, o que 
me move e como eu deixo mover. Encontrei resistência na própria 
movimentação, como se tivesse sido tirada daquele outro lugar, que estava 
muito confortável, pra cair direto nesse. Aos poucos fui entendendo como 
tudo se encaixava, e ao final consegui me concentrar para encontrar esses 
novos direcionamentos. Os momentos de “mistura” de movimentações com 
as outras pessoas foram muito interessantes, pois tive a oportunidade de 
experimentar em meu corpo padrões de movimento que talvez por vícios não 
realizo com frequência. Acredito terem sido momentos ricos para todxs. Ao 
mesmo tempo, senti um desconforto inesperado ao “vestir” o movimento de 
alguém, como se essa peça ficasse muito apertada, ou caindo do corpo de 
tão larga. Talvez por ser parte de um significado que faz sentido para essas 
pessoas, e que eu não consegui acessar. Fiquei na vontade de explorar eles 
ainda mais, para descobrir essas possibilidades. (SALVADORI, 2019) 

 

 Liziane que não gostou de “vestir” o movimento de alguém, narra um encontro 

deste estado sendo a dona do sorriso que deflagra a polaridade entregue. Vendo as 
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imagens gravadas em vídeo de alguns dos processos, percebi a recorrência de 

momentos onde executando um fraseado expressivo, aleatoriamente, só Liziane sorri. 

Ingenuidade a minha, nada é aleatório. Liziane trouxe sua leveza ao processo e me 

lembrou que rir é um gesto em dádiva, exaltando a sua existência em contrações 

abdominais amplas quando toma conta do corpo cultural, do corpo-realidade, do 

corpo-sujeito. Até este momento, enquanto escrevo estas linhas, penso que deveria 

ter uma cena só com Liziane sorrindo. Muito embora ela goste de investigar, como 

nos conta acima e, por isso, a cena que Liziane está investigando já na etapa final do 

processo, casualmente, refere-se à suas mãos como em seu relato. É quase um tapa 

na cara de quem sorri: o feminino numa sociedade machista em três versões, onde 

ela divide a cena com mais duas intérpretes-criadoras.  

A etapa final que menciono é quando o processo de exploração de gestos em 

improvisação, se deu de forma mais direcionada a cada intérprete-criador e a cada 

cena, o que ocorreu nos últimos trinta dias que antecederam a apresentação da 

criação em dança como resultado desta pesquisa. Um momento importante, onde 

quatro encontros foram organizados em horário diverso aos encontros coletivos, com 

dois ou três intérpretes-criadores/cada, para que houvesse um momento, ainda que 

breve, em que eu estivesse disponível para cada investigação, esclarecendo dúvidas, 

criando (ainda!) e com o olhar disposto a “ouvir”.   

 

Cada movimento transforma nossa imagem corporal de forma específica. 
Nessa perspectiva, os movimentos que realizamos, em termos de sensação 
e forma, traçam o caminho de nossas transformações, desenhando novas 
imagens do mundo a partir de renovação da imagem corporal que nos 
conduzirão a outros movimentos e assim por diante. (MUNIZ, 2014, p. 106) 

 

 Ouvindo também Zilá Muniz investi na possibilidade de serem desenhadas 

novas imagens corporais e, assim, novas possibilidades de realizar movimentos a 

partir das explorações das qualidades expressivas neste estado de dança, o que 

dialoga com o que traz Hubert Godard: 

 

[...] nossos modos de captação do mundo nunca são independentes do nosso 
sentido de “si mesmo”, proprioceptivo, e a relação atua em ambas as 
direções. Essa relação dinâmica é, muitas vezes, carregada de hábitos que 
tendem a nos fazer repetir o mesmo esquema postural, o que acarreta, então, 
um tipo de cegueira tátil que, por sua vez, enrijece ainda mais nossas tensões 
posturais e diminui nossos potenciais gestuais. O trabalho sobre o imaginário 
da sensação do espaço óptico e do espaço háptico é uma das chaves da 
renovação de nossos movimentos. (GODARD apud KUYPERS, 2010. p. 12) 
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 Ouvindo Godard (2010) e Muniz (2014) e vendo a percepção trazida por  

Liziane sobre o “vestir” e agora a investigação que ela realiza, não só percebo que ela 

vestiu a possibilidade de explorar uma outra polaridade expressiva – utilizando luvas 

amarelas (aquelas de fazer faxina) que indiquei como possibilidade de investigação 

para suas mãos – como também percebo o salto que ela realizou da polaridade 

entregue para a entrega à possibilidade. Esse foi o recado que ouvi de Liziane, Muniz 

(2014) e Godard (2010): – Veja! Vejamos!  

 

3.1.3  Estar em estado 

  

Com um pouco de astigmatismo, estar em estado poderia ser lido como 

“permanecer”, porém, sabemos que a dinâmica que opera em nós e ao nosso entorno 

reduz a permanência a estar em estado de gesto dançado à uma utopia indesejável. 

Porque se não tivéssemos nossas cegueiras instigadoras, provenientes dos fluxos do 

que nos acontece e nos reorganiza, já teríamos afundado essa pesquisa. Então, 

confiando que o mar ensina a nadar, parei o motor do barco nessa última etapa da 

poética até porque, por mais que a viagem tenha sido agradável até aqui que graça 

teria se terminasse sem um mergulho? Assim, nessa “parada” eu disse: – Ocupem o 

espaço! E, sem exceção, todos se jogavam no chão e iam, a partir do seu tempo, se 

movendo. Até que o estender, torcer, puxar, virar, fosse sendo substituído por uma 

qualidade expressiva que deixava claro que estavam “nadando” para reconhecer um 

estado. Acredito que todos temos um estado de dança que se instaura quando nos 

organizamos para dançar, a questão é como acionamos esse estado e como as 

formas de condução podem acionar um estado que dê conta de reunir como nos 

percebemos no momento e como percebemos nosso entorno.  

Nesse estado de estar, sacudimos o mar de possibilidades da percepção do 

entorno experimentando a improvisação em dança em contato com o outro.  

 

[...] quando eu me movimento, eu não invento o gesto. Eu me apoio sobre 
dados já inscritos, sobre coordenações já inscritas; vou modificar esse gesto 
já inscrito, mas vou utilizar muitos dados que já estão em potencial em minha 
própria organização corporal. A questão é como, em que nível eu posso inibir, 
ou, sem exagerar a função da inibição, pelo menos reorganizar os esquemas 
já existentes? É evidente que, na ordem da percepção, só percebo o que é 
permitido por meu dispositivo sensorial, com as lacunas ligadas à minha 
história e à minha “função simbólica”. É aí que o diálogo com outra pessoa 
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interessante, o fato de fazer, por exemplo, uma improvisação em dança 
contato-improvisação, é sempre como se fosse obrigado a aceitar que o 
ambiente se “mexe”, que o outro é outro e, portanto, a reorganizar 
constantemente suas próprias grades sensoriais. A diferença, nas práticas de 
urgência, como a dança contato ou a improvisação, é que você não pode se 
ajeitar apenas com os seus costumes porque você tem um universo mutante 
ao seu redor: ou seja, você está constantemente obrigado a perceber, a 
reconstruir um real flutuante. (GODARD apud KUYPERS, 2010, p. 7) 

 

 Godard descreve exatamente as águas revoltas que percebi conduzindo o 

contato e improvisação em dança. Experimentos ricos de empatias cinestésicas que 

ecoavam ao som de reorganizações de peso, contrapeso, testa com testa, costas com 

costas... Depois de mexer, torcer, chegar em si, os intérpretes-criadores chegavam 

no outro, sem uma indicação precisa, inicialmente, de que deveriam experimentar o 

contato. Surgiu numa espontaneidade permeada pelo “estar em estado” que “vazou” 

para estar com o outro. Percebendo isso, comecei a instigar o ouvir, ouvir os ruídos, 

a música, sua respiração, os ajustes que seu corpo fazia enquanto liberava tensões 

que o estivessem limitando. Depois disso o esbarrar no espaço do outro já começou 

a sugerir o contato, primeiro como uma escuta de si, daquilo que ainda necessitavam 

mover, indo para uma escuta do outro, ao movimento proposto pelo outro. 

 

Abrir espaço para que o outro fale ou se mova é diferente de abrir espaço 
para escutar o outro. Em uma relação, é possível lidar com a fala e/ou o 
movimento do outro de diversos modos: suprimi-la por imposição; permiti-la 
sem considerá-la; permiti-la e considerá-la; permiti-la; considera-la e rever 
sua própria fala e/ou movimento com base no posicionamento alheio; entre 
outras possibilidades. (MUNDIM, 2017, p. 131) 

 

Nesse diálogo houveram momentos incríveis que depois puderam ser 

conduzidos com direcionamentos do tipo: Chai, uma intérprete-criadora, tinha uma 

mania de estalar os dedos quando estava nervosa. Sua dupla não sabia disso. Pedi 

para Chai mostrar a mania para a sua dupla, sem verbalizar, a partir de determinado 

momento quando estava estabelecida a improvisação em contato. O resultado foi 

excelente, além de engraçado. Sua dupla, Rogério, alto, forte, vigoroso, que estava 

super entregue em suspendê-la, foi surpreendido com Chai lhe estalando os dedos 

dos pés e das mãos incansavelmente e sem perder o contato, o fluxo com ele. Essa 

intenção fez com que Rogério reorganizasse a sua forma de improvisar com ela, o 

que depois foi invertido com a mania de Rogério, para que Chai também pudesse ter 

a sua vez de experimentar um arranjo que lhe solicitasse não apenas que ela fosse 

suspensa. Quando vi, Chai estava “carregando” Rogério, dando-lhe apoio e a partir 
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daí, essa atitude foi uma constante na Chai, mesmo improvisando com outros do 

grupo. Assim como Rogério se deixou levar não apenas por ela, mas também por 

outros intérpretes-criadores em outros momentos de improvisação em contato. O 

momento de contato entre o grupo sempre foi percebido por mim como um dos 

momentos impagáveis do processo. Refleti sobre minha percepção de que, às vezes, 

me parecia que eles estavam muito mais “curtindo” do que experimentando 

possibilidades de gestos, o que me fez realizar o quanto essa percepção estava ligada 

ao meu treinamento em dança que não previa o “curtir” e quando eu percebi isso, vi 

corpos se movendo de um modo que nenhum treinamento individual proporcionaria, 

considerando o aspecto de corpo-realidade que se organiza para dançar. Porque o 

estar em contato com o outro, não é o mesmo que ver o outro como uma bola de 

Pilates ou qualquer equipamento que possa mediar a execução de determinada 

habilidade. O aspecto sensorial que Godard (2010) nos aponta acima se amplifica em 

contato com o outro, não sendo possível que o outro seja visto como mediação. Em 

contato o outro é o que eu sou, não é como eu sou, mas é um outro eu. Muito diferente 

de uma bola. Nossos gestos percebidos, nossa entrega ou resistência, também se 

amplificam porque evocamos o curtir, ou o não curtir. Porque estamos também, 

colocando em cheque as condições em que o pré-movimento se instaurou em nós, 

aquilo que nos distingue por uma carga tônico-gravitacional em que nossas 

percepções foram se construindo: o certo, o errado, o pode, não pode, a imagem de 

si, a imagem do outro... tudo isso junto operando nos gestos que estão em contato. 

Quanto tempo dura o seu abraço? Abraço. Não é improvisação em contato 

porque, via de regra, você não estabelece uma relação de peso e contrapeso com 

quem você abraça. Você está em total equilíbrio e o outro também. Quanto tempo 

dura este contato? Olga Roriz, coreógrafa portuguesa, esteve no Brasil em 2012 para 

montar a Sagração da Primavera30 no Teatro Guaíra em Curitiba e fez em Porto Alegre 

uma oficina intensiva de quatro dias com seis horas cada um, para falar de suas 

criações, método de trabalho, etc. Neste encontro em oficina eu a conheci e conheci 

o seu abraço. Num dos dias ficamos duas horas em duplas nos abraçando à exaustão, 

foi quando eu descobri o que a exaustão provoca como estado e o treinamento físico 

 
30 Sobre a montagem da obra por Olga Roriz, segundo ela: O tempo parece não ter passado desde a polémica 
estreia de Nijinsky/Stravinsky. Mas o tempo passou e a obra perdura no nosso imaginário cultural. O fascínio e 
respeito pela partitura foram determinantes para a minha interpretação, construção dramatúrgica e coreográfica 
da peça. A fidelidade ao guião de Stravinsky foi, desde o início, o único caminho com o qual me propus confrontar. 
Saiba mais em: [http://www.olgaroriz.com/pecas/a-sagracao-da-primavera/] 
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que se requer para isso. E era só um abraço. Um abraço técnico, como ela dizia, 

similar talvez ao beijo técnico que atores da teledramaturgia brasileira anunciam que 

realizam. No meu entendimento, abraço é abraço, beijo é beijo, mas entendi pela 

exaustão que o meu abraço não durava nada! 

 

Devemos reconhecer que as relações não derivam da experiência; elas são 
o efeito dos princípios de associação que, na experiência, constituem um 
sujeito capaz de ultrapassar a experiência, de ultrapassar neste sentido as 
restrições e as regras e imaginar e inventar. (MUNIZ, 2014, p. 102) 

 

Faço alusão ao abraço e trago Zilá Muniz (2014) não apenas para que quem 

me lê possa pensar na forma que abraça e nas associações que estão implícitas na 

sua forma de abraçar, mas também para exemplificar que na improvisação em dança 

de contato, esse universo presente na carga expressiva do pré-movimento eclode e 

se dissipa (ou não) na prática. No universo do abraço de Olga o que acabou ganhando 

importância foi o “Guerra”31 que adotei como nome artístico depois desse encontro. 

 

Percepção é fundamentada no corpo e, uma vez que percepção e memória 
ocorrem nos mesmos córtices iniciais, pode-se afirmar que a memória é um 
processo corporal. Uma vez que “eu sou o corpo”, qualquer pensamento, 
plano, ideia, imagem ou memória estão situados no meu corpo e são 
originários do meu corpo. Somos, portanto, um corpo de memória que 
funciona no espaço da improvisação. (MUNIZ, 2014, p. 110) 

 

Nadando com minhas memórias densas de registros próprios de outros estados 

de dança e a partir deste estado de improvisação em contato partilhado pelos 

intérpretes-criadores, decidimos que o final da obra de dança será no abraço. 

Também porque o abraço é, apesar do que possam dizer e fazer dele, um caminho 

de escuta e do olhar em tempos de cegueira, onde ter tido a improvisação em dança 

de contato como uma das técnicas de criação da obra, permitiu que os intérpretes-

criadores explorassem gestos, que desenvolvessem uma relação coletiva importante 

para as cenas onde não há contato. Tendo aprendido a ouvir o outro em situação de 

contato, mantiveram a escuta que ampara, auxilia, provoca e permite, o que 

contaminou os outros estados de dança que foram revisitados após esta prática. 

 
31 Desde 2012, utilizo o meu nome para fins artísticos, como Rita Guerra. 
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Imagem 6: Ponto Cego – Felipe Davi em apresentação do projeto de pesquisa no componente de Pesquisa em Dança 

em 07/07/2018 – Fonte: a autora. 

 

“Eu tive o prazer de experimentar o início desse 
processo e lá no início com o Pedro criamos a 
partir de disparadores visuais e imaginários que 
nós mesmos captamos. E hoje estamos nesse 
novo processo e consigo vivenciar a mesma 
experiência em uma nova e muito mais ampla 
cena. É ao mesmo tempo excitante e apavorante, 
porque estou em cena compartilhando com o 
imaginário e visual de outras muitas pessoas. Mas 
ao mesmo tempo é o meu (estranho né?). Esse 
processo é foda, porque tô vivenciando coisas que 
estavam imersas naquele mar que eu vivenciei lá 
no ano passado contigo Rita. E a maior 
experiência que eu tive até hoje contigo foi estar 
de olhos fechados junto com outro corpo, quando 
senti um misto de prazer e ao mesmo tempo 
confiança, improvisando com a Chai em frente à 
UERGS. Percebi o que aprender com a “nossa” 
cegueira. Eu não precisei sentir o chão porque eu 
tinha um corpo ali que também precisava de mim. 
Eu sempre fui acostumado a ser suporte para as 
pessoas, mas ali pude me deixar ser levado pra 
lugar nenhum, e descobri que esse lugar é lindo. 
É nesse “escuro” que achei o que precisava: 
confiar!” (DAVI, 2019, p. 11) 
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3.2 ESTÉTICA DA COMPOSIÇÃO 

 

 
 
 
é recomendado o uso 
do verbo 
na vida 
 
o que eu aprendi até agora 
em cinco minutos 
em cinco palavras 
caminhar 
estudar 
permitir 
aprender 
sentir 
 
durante os meses de ensaio não teve um único dia em que o que acontecia 
nessa sala de espelho não reverberasse por dentro. alinhavei minhas 
histórias e encontrei caminho na arte e no corpo. estar aqui é uma escolha, 
porque aqui é permitido abraçar as palavras e gritar com o corpo. estar aqui 
é, também, investigar e acreditar em mim e no grupo. afinaram-se as relações 
e hoje estranho o pequeno espaço que o incômodo de mover ocupa aqui 
dentro. o incômodo maior passou a ser não poder me movimentar. (CEZAR, 
2019, p. 5) 

 

 O caminho para falar da estética desta composição em dança, parece indicar 

que eu revele os “espelhos que me revelaram” enquanto diretora. Tive instrumentos-

espelho, que foram os diários de processo dos intérpretes-criadores realizados em 

Imagem 7: Panis et Pinas – parte do elenco em foto de 19/10/2019. Em destaque: Aline Kauana Cezar – Fonte: a autora. 
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plataforma digital de texto compartilhável, ou seja: os registros que eram realizados 

no encontro (em cinco ou seis encontros) ou depois dele era imediatamente 

compartilhado comigo. Assim tive acesso aos registros escritos e imagens que os 

intérpretes-criadores relatavam como percepção, como reflexão, como 

questionamento. Esses registros, como a recomendação do uso do verbo de Aline, 

estão espalhados ao longo dessa produção textual e serviram como uma espécie de 

espelho ainda que não me refletissem diretamente. Alguma coisa sempre escapa dos 

momentos de conversa, ou faz parte daquilo que você precisa de um tempo para 

elaborar sobre, por isso adotei o uso de diários de processo. Outro “instrumento-

espelho” em que consegui me perceber, foram os vídeos dos encontros que totalizam 

cerca de vinte horas de material que foi visto e revisto por mim, numa rotina que seguia 

mais ou menos: assistir ao vídeos na ordem de gravação do dia ou aleatoriamente, ir 

para o computador e produzir imagens (como as que estão ao longo destas páginas), 

elaborar perguntas a partir das imagens, ou sintetizar meus questionamentos em 

imagem e ler sobre meus questionamentos até conseguir reeditar as imagens. Depois, 

dançar a síntese dos vídeos, questionamentos, imagens, caminhos, leituras, com 

meus sentidos abertos e escrever. Confesso que é complexo dizer de si quando a 

prática é seu guia e se está imerso em processo. Parece que as palavras não 

conseguem dar conta. Quando se percebe: “– Mas aquilo é isso que escrevi?” parece 

que sempre falta alguma coisa que estava ali o tempo todo, só não achou seu jeito de 

estar em palavra.  

 

Bem, sinto vontade de fazer uma pergunta e aqui vai ela: Eu me arrependi de 
ter continuado no processo de TCC da Rita? Confesso que ainda não sei, 
saberei, penso eu, depois da apresentação, se eu estragar tudo, daí sim, será 
um final dramático para mim. Calma lá. O fato é que a Rita me deixa tão à 
vontade que começo a pensar, sob outra perspectiva, que o nosso encontro, 
o nosso processo, é o que mais importou e ainda importa neste trabalho, 
então já mudei de opinião com relação ao que escrevi na terceira linha deste 
parágrafo. E, assim, venho trabalhando na minha corda bamba com uma 
condução que diz assim: - se cair, tudo bem, o ralado no joelho é resultado 
da aventura e a aventura em si já é o nosso barco. Eu não vou mentir dizendo 
que não sinto mais medo, que confio cem por cento na minha memória, mas 
também estou aprendendo a confiar num processo que, muitas vezes, grava 
coisas em mim que jamais meu cérebro, sozinho, poderia recapitular. A dança 
sempre foi meu inferno astral, uma planilha de Excel de uma multinacional, 
agora ela está se aproximando de mim de outra maneira, de leve, 
improvisando comigo na soltura que o teatro me encantou pela primeira vez. 
Eu não me arrependi de tentar aprender, de enxergar que o maniqueísmo 
pode nos deixar dura e quadrada, prefiro macia e sem forma. (UEZ, 2019, p. 
5) 
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 Chai quando manifesta o reconhecimento de que seu cérebro pode não 

recapitular algo sobre o processo, dialoga com o aprendizado do saber do corpo. Essa 

pesquisa da poética da disposição no projeto estético da dança-teatro, esteve tão à 

vontade como Chai, entre os encontros com os intérpretes-criadores, imagens, 

movimento, leitura e escrita no meu corpo. Cada escolha de registro em palavra ou 

imagem nessa narrativa, assim como a produção das cenas, esteve na órbita dessas 

relações que estabeleci, principalmente observando como essas relações 

reverberavam em mim e no grupo. Um exemplo são os registros de processo de 

alguns dos intérpretes-criadores que trouxe aqui: eles não sabiam sobre “costura”, 

sobre “viagem”, muito menos que a viagem era de “barco”. Como essas 

“coincidências” houveram outras. Parece que estabelecemos uma sintonia que esteve 

lá e aqui, aqui e lá e isso fez toda a diferença para a realização do projeto estético 

desta criação em dança que esteve buscando uma (des)dramaturgização do corpo 

como referi a partir de Sandra Meyer (2016). Como me pareceu vento que soprava a 

vela ter encontrado o gesto definido por Hubert Godard (2001) como propósito de 

investigação que considerava a percepção e o acesso ao imaginário. 

 Olhando o processo como um todo a partir dessas relações, percebo que a 

improvisação em dança como técnica de criação na poética da disposição e o projeto 

estético em dança-teatro dentro do conceito operante que trago, estiveram imbricados 

o tempo todo e, por isso, me compete falar sobre minhas escolhas de direção. 

 Quem tiver a oportunidade de ver a criação, verá onze intérpretes-criadores de 

verde, amarelo, azul e branco, sempre em cena, ou em primeiro plano ou em segundo 

plano. O primeiro plano (plano é um termo que uso para fins explicativos) é delimitado 

pela área total da boca de cena verso a profundidade do palco no teatro em que será 

apresentada a obra. O segundo plano, delimita a área que vai de uma coluna existente 

no teatro que delimita a profundidade do palco, até a parede que delimita a área total 

do teatro que tem abertura similar a da boca de cena do palco. No segundo plano 

estarão as roupas, penduradas no varal desta costureira que, com intuição, investigou 

a livre apropriação de uma obra literária. Quando a apropriação de uma obra é 

realizada por outra linguagem artística que não a de sua realização, João Fernandes 

define como sendo adaptação: 

 

O conceito adaptação tal como evidencia a sua etimologia – altera-se a forma 
(de arte) mantendo-se o mesmo conteúdo (contexto), ou seja, existe uma 
noção de algo que está sob uma forma (normalmente literária) e será 
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convertido noutra (Anderson, 1980). Neste caso, existe a criação de uma 
nova obra baseada na estrutura original de uma peça de outra arte, ou seja, 
existe liberdade para o criador repensar a utilização da linguagem e estilo 
bem como, a utilização de outros elementos do espetáculo (cenário, figurinos, 
entre outros). (FERNANDES, 2016, p. 74) 

   

 A partir desse conceito é importante ressaltar que o processo busca exibir 

singularidades de um projeto estético de dança-teatro numa poética da disposição 

onde a improvisação em dança é técnica de criação. Por isso não me preocupei, como 

já mencionado nessa narrativa, em transpor a obra literária para outra forma de arte, 

no caso para a dança, a exemplo de como Fernando Meirelles32 fez brilhantemente 

para o cinema, revelando a “cegueira branca de Saramago” com recursos de edição 

de forma espetacular. Nossa “cegueira” aqui não é referenciada na cor branca, ao 

contrário, vestimos branco (como a cor da faixa da bandeira brasileira onde se lê 

“Ordem e Progresso”)  para ver. A chuva que está em vários momentos na obra de 

Saramago (e que também acontecerá no palco), talvez seja o único elemento retirado 

da obra, pela sua significação lá (lavar a alma) e aqui ser similar.  

 Além da sonoridade tropicalista já mencionada, trago Chico Buarque33 (um dos 

únicos músicos brasileiros de renome à época da Tropicália34 que manteve uma 

relação próxima com os artistas identificados com aquele movimento cultural, sem se 

identificar a ele) na sua “Valsinha” para o “dia amanhecer em paz” e na sensibilidade 

de Chico que sempre foi apenas Chico: avesso a definições.  

 Nossa cegueira tem definições: tem cor, cheiro, tamanho e lugar, por isso a 

lógica da criação é topográfica, designa dois planos, dois lugares, ainda que possa 

revelar uma topologia de significação, como um relevo social e estético de gesto 

dançado. Nossa cegueira come banana e traz uma Carmen Miranda com outros 

balangandãs. Nossa cegueira come alface distribuída pela bailarina, denunciando o 

verde da Amazônia sendo destruído pelo agronegócio, pelas queimadas, pela burrice, 

 
32 Fernando Ferreira Meirelles é cineasta, ativista, produtor e roteirista brasileiro. Seu filme de maior sucesso é 
Cidade de Deus lançado em 2002 sendo nomeado ao Oscar de melhor diretor. Dirigiu a adaptação do romance de 
José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira em 2008. 
33 Chico Buarque é músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro. É conhecido por ser um dos maiores nomes da 
música popular brasileira (MPB).  
34 Tropicália, tropicalismo ou movimento tropicalista foi um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência 
das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira (como o rock 'n' roll e o concretismo), 
misturando manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Tinha objetivos 
comportamentais, que encontraram eco em boa parte da sociedade, sob a ditadura militar, no final da década de 
1960. O movimento manifestou-se principalmente na música (cujos maiores representantes foram Torquato Neto, 
Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé). 
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pelo descaso. Nossa cegueira é repleta de tudo o que nos acontece na atualidade e 

também das histórias de alguns intérpretes-criadores que se misturam a este “atual”.        

 Justamente para falar do óbvio é que escolhi como elementos cênicos apenas 

o necessário aquilo que, pelo processo, deu sentido ao gesto (banana, alface, água, 

rede Naia). Assim como outros elementos (tecido preto e branco, luva Liziane e tinta 

Aline) estão em cena pois os sugeri como meio de investigação para o gesto. O tecido 

preto que vira barco numa cena e mesa na outra, foi deslocado de uma cena em que 

Felipe trouxe no segundo encontro, onde ele dançava e esparramava um quilo de 

farinha em cima do tecido com os outros intérpretes-criadores estendendo-o. A 

farinha, varrida em cada poro da sala inspirou nome desta pesquisa (como já disse) 

e, na cena, virou um tecido branco onde Felipe paralisa no auge da nossa cegueira, 

em que não veste o branco, se desnuda nele. Nove das dez composições 

coreográficas apresentadas são realizadas em improvisação estruturada, tendo a 

sonoridade (música ou voz) como indicador de transição e limitador de execução. Os 

arranjos de execução das composições se dão em conjunto, trio, duo e solos em onze 

cenas que totalizam, aproximadamente, quarenta minutos.   

 Essas são as escolhas que, acredito, tenham faltado revelar depois de ter 

revelado outras tantas ao longo desta produção textual, que adquiriu uma narrativa 

que mistura reflexões, descrições, escolhas, tanto poéticas, quanto estéticas. Afinal, 

esta pesquisa é sobre um modo de construir e dirigir uma criação em dança atentando 

para a poética da disposição em gesto e para a estética da dança-teatro em igual 

medida.  
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 A luminária que não ilumina, a escada que exigiu esforço na subida e me 

permitiu olhar sob outra perspectiva tentando pegar uma bandeira que havia 

escorregado. Desmembrei essa foto ao longo da narrativa em que dialogo por imagem 

com reflexões de outros dois portugueses além de José Saramago: José Regio35, 

poeta que me atravessa há anos e Grada Kilomba36, um atravessamento recente e 

Joaquim Nabuco37 o único brasileiro “que fala” nas imagens e que está na primeira 

cena desta criação em dança, na voz de Caetano Veloso. Olhando para essa imagem 

agora completa, deixo que as vogais invertidas do “panis et pinas” soem nas minhas 

considerações, não apenas porque são duas metáforas criadas para esta pesquisa, o 

que já foi explicitado, como também porque é chegado o momento de revelar o et. 

Quando pronunciado o et leva a língua até os dentes, deixando a pronuncia (panis et 

pinas) na “ponta da língua”. O et adjudica um esforço maior na pronuncia por sua 

consoante muda o que promove, por conseguinte, o destaque aos “ésses”, ao plural. 

Foi a intenção. 

 Pesquisar sobre o um projeto estético relacionado à dança-teatro dentro das 

singularidades colocadas, demandou considerar a pluralidade de sua origem e suas 

manifestações na contemporaneidade. Investigar como a improvisação em dança 

seria um caminho como técnica de criação neste projeto estético, requereu identificar 

quais as singularidades percebidas nos intérpretes-criadores, diante da pluralidade de 

meios e formas existentes para a utilização da improvisação em dança. Nesses plurais 

se deu o meu singular, graças ao et, do latim: e!  

 O singular que considera que o projeto estético é uma forma de nadar no mar 

do gesto, onde o gesto-mar espera por um nadador, como se só fosse mar, quando 

atravessado à nado. Uma travessia que implica tempo, pesquisa, meios, etc., como 

as estéticas de dança que permanecem identificadas na contemporaneidade um dia 

já requereram. O que me traz a uma provocação de Hubert Godard:  

     

É também uma questão para o ensino da dança, na medida em que essa 
relação com o espaço é um dos principais parâmetros para inventar gestos, 
para abrir seu potencial de movimento. Essa abertura é uma questão estética 
que deve ser logo trabalhada, juntamente com as técnicas do corpo. Muitas 

 
35 José Regio (1901-1969) foi um escritor, poeta, dramaturgo, romancista, novelista, contista, ensaísta, cronista, 
crítico, autor de diário, memorialista, epistológrafo e historiador da literatura português, para além de editor e diretor 
da influente revista literária portuguesa Presença. 
36 Grada Kilomba (1968) é escritora, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar portuguesa reconhecida pelo seu 
trabalho que tem como foco, o exame da memória, trauma, gênero, racismo e pós-colonialismo. 
37 Joaquim Nabuco (1849-1910) foi um político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro formado 
pela Faculdade de Direito do Recife. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. 
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vezes, há uma ilusão de um corpo instrumento que deve ser dominado, 
controlado, antes de interessar-se por sua relação estética, política e com os 
acontecimentos do contexto. (GODARD apud KUYPERS, 2010, p. 10) 

 

 Como docente em dança, ainda que concluinte da graduação por meio desta 

pesquisa, relato, para aportar o meu entendimento sobre a relevância do projeto 

estético, poético e (por que não?) ético que busco evidenciar, algo que ocorreu 

recentemente. 2019. Um dia após a pré-banca desta pesquisa, meu aluno de um dos 

espaços em que dou aulas, aos 36 anos e em seu primeiro solo, tanto no estilo que 

ele tem treinamento em dança (danças urbanas) quanto em “técnicas 

contemporâneas de dança” (nome que o Festival Bento em Dança 2019 deu a 

categoria em que concorreu meu aluno) se apresenta. Os cinco jurados (Itália, 

Argentina, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul) que eram do ballet 

clássico (3), ballet moderno (1) e de técnicas contemporâneas de dança (1), na 

antepenúltima apresentação de um dia repleto de apresentações, julgaram (nem vou 

mencionar meus prós e contra a festivais de dança) meu aluno. Saí acreditando que 

diante de tantos trabalhos de espaços renomados (sigo sem falar dos contras) não 

teríamos nenhuma possibilidade, apesar de acreditar no que fizemos. Dia seguinte, 

premiações: ganhamos o primeiro lugar no solo acima dos 18 anos. Último dia, 

destaques coreográficos onde concorrem solos, grupos, trios, todas as coreografias 

na modalidade: ganhamos destaque na modalidade que foi entregue, como nas 

demais modalidades, ao bailarino (sigo sem falar dos prós). Recapitulando, era um 

festival, era um solo quase sem plateia, de um espaço sem nome com jurados que 

circulavam por universos muito distintos do trabalho apresentado. Mas eu sabia que 

havia algo de bom ali. E o processo? Exatamente o mesmo desta pesquisa, com a 

improvisação em dança como técnica de criação, acessando o imaginário e os 

sentidos, numa estética em dança-teatro. 

 Esse episódio, apesar de não ser diretamente relacionado à pesquisa 

apresentada pelas singularidades do contexto onde ocorreu, é relacionado a minha 

prática docente e foi um bom indício de possibilidade para essa investigação. Esse 

meu aluno, meus outros alunos e alunas e os intérpretes-criadores desta pesquisa, 

me inspiram a seguir experimentando, apostando e confiando em uma forma de fazer 

em dança que se dá pelos olhares que apresento da “cegueira” reiteradamente 

confessa. Sou melhor hoje, porque eles também experimentam, apostam e confiam, 

razão pendular para querer ser uma professora-diretora melhor. É pelo que percebo 
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pesquisando com eles, que acredito que a dança-teatro pode ser um caminho profícuo 

como projeto estético tendo como técnica de criação a improvisação em dança dentro 

da poética da disposição em gesto que, ao ser investigado em suas qualidades 

expressivas, pode permitir um rigor técnico comparado ao que descreve Ana Mundim:  

 
O rigor técnico que propomos é a capacidade de cada intérprete-criador 
conhecer profundamente e conscientemente o seu corpo, com suas 
possibilidades psicofísicas mutantes, colocando-o em ação a favor da cena, 
em sua máxima potência com o mínimo de esforço. (ALEIXO, 2009, p. 214) 

 

Onde finalizo, querendo que a ação a favor da cena, possa ser proposta a partir 

de uma perspectiva de direção que queira dançar sobre o que percebe e “tire todo 

mundo para dançar” em um mergulho que confia na sabedoria do corpo imerso, na 

mesma medida em que confia no mar. Por isso, retomo a frase que finaliza o primeiro 

parágrafo dessa narrativa, complementando-a:  
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