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Editorial 
 
 Na sequência de anteriores eventos internacionais, organizámos uma conferência 
de iniciativa conjunta do Centro de Estudos em Artes Performativas da Faculdade de 
Motricidade Humana - Universidade Técnica de Lisboa, da Companhia de Dança de 
Almada - 20ª Quinzena de Dança de Almada - Festival Internacional e do INET-MD. 
 Pretendeu-se um encontro científico e artístico com vista à apresentação de 
estudos e reflexões sobre o corpo na cena contemporânea e na comunidade; um espaço 
de partilha interdisciplinar entre pesquisadores, profissionais e estudantes das áreas 
performativas; apresentação de estudos sobre o corpo e sua aplicação no quotidiano 
sociocultural; visionamento e análises de peças ao vivo e em vídeo.  
 A convicção é que os Corpos e a Dança não têm limites. O Corpo é tema de 
estudo de diversas áreas do conhecimento. Nas Artes, está presente sob diferentes 
formas como  algo a ser apresentado, interpretado, compreendido, apreciado e por que 
não dizer, transformado. Intriga-nos o facto de poder ser apresentado Perfeito e (Im) 
Perfeito, o facto deste Corpo poder ser usado como objecto em detrimento de sujeito, o 
facto de poder ser concretizado e enfatizado, o facto de ser fruto da intencionalidade, o 
facto de ser comunicação, o facto de ser a matriz cinética do pensamento corpóreo e o 
facto de do corpo também produzir pensamento. Presentemente é importante desvendar 
estes mistérios e paradoxos e para tal pensámos que este espaço poderia favorecer o 
debate e um fórum de pensamento e de reflexão sobre alguns aspectos presentes no 
fazer da Dança Contemporânea.  
 A temática desta conferência, coloca assim questões relacionadas com as noções 
de corporeidade, corpo físico, corpo idealizado e aceitação do corpo próprio e do corpo 
diferente. A ideia de inclusão de corpos não-estereotipados, em contraponto com a 
homogeneização estética veiculada pelos média e solicitada em algumas companhias de 
dança será levada a debate, com vista à reflexão sobre estética, comunicação, inclusão e 
contemporaneidade.  
 Neste DVD reúnem-se as comunicações apresentadas no âmbito da Conferência 
“Corpos (Im)Perfeitos na Performance Contemporânea” realizada em Almada em 
Setembro de 2012.  O que agora se publica constitui um registo parcial do que 
aconteceu nesta Conferência que incluiu não apenas comunicações, mas também 
workshops, demonstrações, mostras de vídeo, exposições e performances.  
O objetivo deste DVD foi assegurar a reflexão e a divulgação dos estudos e dos textos 
desenvolvidos por diferentes autores que, como nós, procuram compreender o Corpo e 
as suas possibilidades enquanto unidade complexa. Os textos reunidos neste DVD são 
publicados na língua em que foram apresentados pelos autores e dentro do possível 
procurámos uma homogeneidade formal para a respectiva apresentação, sem interferir 
na sua apresentação. 
 Para os conferencistas e autores que nos confiaram os textos, os nossos 
primeiros agradecimentos. Gostaríamos também de agradecer o inestimável apoio e 
incentivo da Companhia de Dança de Almada e da FMH na organização da 
Conferência. Aos elementos do staff da conferência porque se esmeraram e se 
transcenderam na organização e acompanhamento do evento. Um agradecimento à 
Câmara de Almada por todo o apoio e aos responsáveis e técnicos do Fórum Romeu 
Correia e do Teatro Municipal de Almada que permitiram a realização das conferências. 
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Editorial  

 In the sequence of previous international events, we proposed a conference 
organized in collaboration between the 20th Quinzena de Dança de Almada - 
International Festival and the Centre for Permorming Arts Studies from, Faculdade de 
Motricidade Humana – Technical University and INET-MD. 
 Our aim is an artistic and scientific meeting for the presentation of studies and 
reflections on the body in a contemporary setting and in the community; a space for
interdisciplinary sharing between researchers, practitioners and students of the 
performing areas; Presentation of studies on the body and the performative arts and its 
application in the sociocultural daily life; Presentation and analysis of live pieces and 
videos. 
 The conviction is that the bodies and the Dance have no limits. The Body is the 
subject of study in various fields of knowledge. In the Arts, it is present in different 
forms as something to be presented, interpreted, understood, appreciated and why not 
say, transformed. We are intrigued that it might be presented as Perfect or Inperfect, the 
fact that this body can be used as an object to the detriment of the subject, the fact that it 
may be realized and emphasized, the fact that it is the result of intentionality, the fact 
that it constitutes communication, and the fact that the body also produces thought. 
Presently, it is important to unravel these mysteries and paradoxes and so we thought 
that this edition could encourage the debate and a forum for thought and reflection on 
some issues involved in making contemporary dance. 
 The theme of this conference raises questions related to the notions of 
embodiment, the physical body, idealized body and acceptance of the own body and of a 
different body. The idea of including non-stereotyped bodies, in contrast with the 
aesthetic homogenization disseminated by the media and required in most dance 
companies will be brought to debate in order to reflect on aesthetics, communication, 
inclusion and contemporaneity. 
 In this DVD we collected the papers presented at the Conference "(Im) Perfect 
Bodies in Contemporary Performance" held at Almada in September 2012. What is now 
published is a partial record of what happened at this Conference that included not only 
papers, but also workshops, demonstrations, video presentations, exhibitions and 
performances. 
 The aim of this DVD was to ensure reflection and dissemination of studies and 
texts developed by different authors who, like us, seek to understand the body and its 
possibilities as a complex unit. The texts collected in this DVD are published in the 
language in which they were presented by the authors and, as far as possible, we have 
sought to the formal homogeneity of its respective presentation, without interfering in 
its presentation. 
 To the speakers and authors who have entrusted us with their texts, our first 
thanks. We also would like to thank the Companhia de Dança de Almada and Faculdade 
de Motricidade Humana for invaluable support and encouragement in the organization 
of the Conference; To the organizing staff for their effort in excelling in the organization 
of the event. A thank to Almada’s Municipality that assured the physical spaces, and 
much of the technical and human resources for the realization of conferences, 
workshops and performances, and to the responsables for Forum Municipal Romeu 
Correia and Teatro Municipal de Almada. 
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IMAGENS DOS CORPOS, IMAGENS DA DANÇA: PLURALIDADE N A CENA 
CONTEMPORÂNEA 

 
Adriana Bittencourt 

Universidade Federal da Bahia 
 
 

Resumo 
A mídia, como dispositivo de poder, produz imagens de corpos que se estabilizam ao 
longo do tempo, gerando padrões. Estes replicam informações como instruções 
universais. Essa estratégia de construção de modelos carrega a noção de corpo 
genérico: a ilusão de que os corpos podem ser idênticos. A ideia de modelos absolutos 
se transforma em veículos agenciadores de contextos previamente definidos, restritivos, 
na medida em que emergem como referenciais de inclusão e exclusão para selecionar 
habilidades e definir competências. A dança não está alheia a este contexto. Assim, esse 
artigo propõe uma reflexão crítica sobre estas questões, uma vez que apresenta 
proposições que se afastam do entendimento de que a imagem se encontra apenas sob 
os domínios dos meios de comunicação. Esta hipótese gera um confronto quando 
apresenta que o corpo, em sua natureza, opera por imagens, pensa por imagens e se 
comunica por imagens. Apesar disso, não se afasta do entendimento de que há, 
também, regularidade nos fenômenos da Natureza e produção de padrões no mundo da 
informação, mas assume que as imagens do corpo funcionam como sinalizadoras dos 
seus estados, como acontecimentos, mapeando o ambiente para atestar que o corpo não 
se submete a cópias. Neste viés é que se pretende refletir sobre as produções estéticas 
de dança e discutir o seu papel na educação e formação na cena contemporânea, ao 
propor que a dança contemporânea é, em sua natureza, transgressora e não atende a 
obrigatoriedade da sujeição dos corpos, pois não se encarrega da produção de iguais.  
A dança contemporânea exibe imagens de corpos que expõem seus propósitos sem 
vínculos estilísticos ou modelos como sinal de sua existência e temporalidade.  
 
Palavras-chave: Imagens, dança contemporânea, comunicação, mídia 
 
 

As Imagens da Mídia 

A evasiva ação de construção imagética arraigada em ideais ilusórios como 

tentativa de constituir um corpo plenamente perfeito, recai tão somente na dissimulação 

de tornar o corpo produto de mercado. Tal construção se expande para modelos de 

corpos que dançam e produções de danças específicas que se tornam referenciais de 

valor capital para a realização de produções rentáveis.  Deste modo, a tensão é gerada 

entre o corpo, suas imagens, suas reais possibilidades, e as imagens geradas pela mídia 

que imprime, na esfera da cultura, representatividades, pois se sustenta e se organiza, na 

captura de símbolos e no emprego de mitos: construindo-os, desconstruindo–os, 

reforçando-os, invertendo-os. E se alimenta pela prática de constituir novas hierarquias 

simbólicas como esfera ideal de sobrevivência. Em seu processo de organização e com 

dispositivo de poder, a mídia intensifica sua rede informacional disseminado-a, 
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produzindo novas categorias interconectadas e se aparelha no campo da comunicação 

social pela imposição de códigos e modelos estruturados, padrões estéticos e 

informativos, signos e símbolos estereotipados que criam, pelo refinamento das 

imagens, um verdadeiro sistema de representação do corpo.  

A questão da representação é indispensável para tratar o corpo em relação às 

produções das imagens da mídia, que se empenha para formar padrões estéticos e 

sociais. A mídia alimenta o jogo no qual se baseia a construção/desconstrução de 

padrões, pois os meios de comunicação insistem na denominação de produtores de 

conhecimento. As produções da cultura da mídia lançam efeitos em determinados 

contextos, exatamente por serem produções que geram discursos sociais, criando novos 

valores de conduta lógica, ética e estética.  

Nos corpos, constatam-se os estados de conflito provocados pelas formas 

sedutoras das imagens. Por sua sedução, elas adquirem status superior diante do 

corpo em si. As modificações incessantes na estética dos corpos decorrem da 

necessidade iminente de atualização da sedução. O corpo representado na cultura das 

mídias é modelado e idealizado tendo consequências sobre a sociedade e a cultura 

em geral, contaminando muitos corpos e aspectos da vida cotidiana. A cultura da 

mídia se estende a gerações de pensamentos, atitudes e conduta de seres individuais e 

coletivos, que ajustam seus valores, suas crenças e suas práticas atuais baseando-se 

em modelos. 

A informação tem a particularidade de individualizar as consciências e disseminar 

as imagens do corpo por seus inúmeros conteúdos, enquanto, por outro lado, trabalha de 

alguma maneira para homogeneizá-lo pela própria forma da linguagem midiática. 

(LIPOVESTSKY ,1997, P. 227). 
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 Há evidências de adaptações nos processos da comunicação entre as imagens do 

corpo e as imagens da mídia. Contudo, a mídia não só se adapta como gera novas 

representações para o corpo e o corpo gera novas representações para a mídia. Mas a 

hipótese defendida aqui é de que o corpo, também, é mídia, uma mídia de si mesmo 

(KATZ & GREINER, 2004) e prescinde de um canal para que a informação ocorra. 

Sendo seu próprio meio e mensagem se auto- representa o que permite questionar como 

uma mídia pode estar no lugar de outra.  

 

As Imagens do Corpo 
 O corpo é imagem em fluxo no tempo e suas imagens emergem como modos de 

sua própria percepção. O corpo opera por imagens sendo, também, um dos modos de 

sua comunicação com o ambiente. (BITTENCOURT, 2012). Essa comunicação é, 

sobretudo, uma estratégia de permanência selecionada pela evolução. As imagens do 

corpo são processuais e índices de seu tempo e se constituem na materialidade básica 

com a qual os processos de comunicação operam sempre que envolvem corpos 

humanos.  

 O lugar da imagem nos processos de comunicação se constitui no entendimento 

de imagem como dispositivo operacional de comunicação do corpo e do corpo com o 

mundo. Propõe-se um viés que se afasta da noção de transferência baseada em 

semelhança, como algo que está no lugar de outro. A imagem, aqui, é tratada como 

corpo, ou seja, o corpo pensa por imagens, se comunica por imagens. Imagens, portanto, 

são índices dos estados do corpo e se tornam visíveis através de seus aspectos. 

 A mente é uma combinação sutil e fluída de imagens de fenômenos em curso e 

de imagens evocadas, em proporções sempre mutáveis. As imagens na mente tendem a 

se relacionar entre si de modo lógico, com certeza quando correspondem a fenômenos 

no mundo externo ou dentro do corpo, fenômenos esses que são inerentemente 

governados pelas leis da física e da biologia que definem o que consideramos lógico 

(DAMÁSIO, 2011, PP. 96-97).  

 Assim, as imagens ocorrem como acontecimentos nos processos relacionais 

entre corpos e ambientes e não podem ser iguais. Cada corpo muda seu estado de acordo 

com as circunstâncias. Um corpo não produz cópias de si mesmo e nem de outros 

corpos, as imagens de cada corpo negociam em tempo real e impede a implementação 

de modelos que funcionem como genéricos. As imagens dos corpos negociam com as 

imagens do ambiente. 
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 Algumas imagens podem ser necessárias e eficientes para alguns corpos, mas 

não para todos. Na dança, há uma recorrência de imagens transmitidas como modelos 

de corpos para dançar com o emprego de códigos conhecidos como métodos ou técnicas 

que são aplicados como soluções universais, já que se inserem na hipótese de que o que 

se transmite se adéqua a qualquer corpo: a ideia de corpo generalista. Caso os corpos 

não fossem específicos, mas genéricos, seria muito menos turbulento o processo de 

comunicação e de compartilhamento de informação nos processos educacionais.  

 As imagens, que são informações, quando aplicadas no ensino de dança e nos 

processos de criação em dança, devem estar implicadas nos modos como cada corpo irá 

organizá-las, pois cada corpo dispara uma rede sucessiva de imagens de acordo com o 

que está sendo proposto. Como o corpo está sempre em relação, dispara redes 

continuamente. Cada corpo constrói através de suas experiências sua cadeia 

informacional, suas imagens. O corpo, então, se ajusta nas relações que estabelece e 

constrói modos particulares de resolver questões que podem estar inseridas tanto no 

modo como se executa um movimento quanto nos processos de construção de uma 

configuração.   

 Nessa perspectiva é que se pretende refletir sobre as produções estéticas de 

dança na cena contemporânea, ao propor que a dança contemporânea transgride a ideia 

de modelos de corpos e tipos de dança vinculados a estilos. A dança contemporânea 

expõe que as imagens são proposições do corpo e que cada corpo se organiza de 

maneira particular. Há muitos modos de se fazer dança na “cena contemporânea” e uma 

diversidade de imagens de corpos que dançam. Instituir um modo de fazer e gerar 

imagens padronizadas não é a preocupação da dança contemporânea, mas dos media.  

 A dança contemporânea parece propor o distanciamento de analogias para 

apostar no exercício de correlacionar diferenças, uma vez que as imagens dos corpos 

geram soluções e estabelecem interações submetidas ao processo: na probabilidade das 

ocorrências e na emergência dos acontecimentos. A dança contemporânea não prevê 

modelagens.  

 Sugere-se, então, o risco criativo, ao se recusar em ver o corpo como produto 

criado pelas imagens da mídia, como também, de vê-la como campo fabricado pelas 

imagens do corpo. São interações e resultantes coevolutivas, pois não é a mídia quem 

cria o corpo, nem o corpo quem cria a mídia. O corpo é fruto das determinações que são 

de caráter ancestral e o resultado de uma longa história, de uma profunda memória. E a 

partir dele nasce e se prolifera a mídia, enquanto que sua representação decorre dessa 
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interação do corpo que gera a mídia que gera o corpo. Mas é, contudo, nessa interface 

que as tensões são geradas.   
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O CORPO NA DANÇA JÁ NÃO … 
 

Adriana de Faria Gehres 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar o trabalho “Low pieces” de Xavier Le Roy and 
Guests apresentado no Porto, no âmbito do Trama, Festival de Artes Performativas, em 
Outubro de 2011 e, posteriormente, comentado pelo próprio autor e outros convidados 
num “running commentary” mediado pela investigadora Bojana Cvejic, no âmbito do 
Festival In-Presentable, realizado em Junho de 2012, em Madrid. A seleção deste 
trabalho se estabeleceu a partir da identificação de características que têm 
acompanhado as produções e as discussões dos últimos dez a quinze anos no mundo 
das artes performativas ocidentais, nomeadamente: a nudez (Tércio, 2005), a 
visibilidade, a crise da representação (Lepecki, 2004), os estados tónicos (Domeneci, 
2010) e o embodiment (Greiner, 2008) nas suas formas de relação com a 
contemporaneidade política e social: coisificação (Lepecki, 2011), contaminação e 
articulação  (Sabisch, 2011). Neste ensaio procuramos demonstrar como “Low pieces” 
sintetiza estas e outras questões da contemporaneidade na arte e na vida, afirmando 
que o corpo na dança e na vida já não imita, já não representa, já não se move, já não 
está presente, mas está… Esta análise será empreendida através da apresentação de 
seis episódios, entre eles: a descrição da experiência de apreciação do espetáculo 
“Low pieces” como plateia; a contextualização de duas afirmações do coreógrafo 
sobre o trabalho no running commentary: “It´s embodiment!!! What is important is the 
relationship it was created always thinking about relationship” 
 
Palavras-chave: Corpo, dança, contemporaneidade 
 

 

Introdução 

 Este artigo caracteriza-se como um ensaio que tem como objetivo desfilar uma 

lista de curiosidades, desejos, satisfações e insatisfações que têm nos ocupado 

recentemente no campo da dança na contemporaneidade. Como um exercício egóico 

pode não interessar a muitos contemporâneos, contudo, pretendemos escrevê-lo como 

uma partilha mediadora, talvez, de novas interpretações e indagações. 

 Atualmente, muito pouco ou quase nada do que assistimos em diferentes palcos 

e ambientes no âmbito da dança contemporânea nos tem intrigado, entretanto 

continuamos a viajar quilómetros apenas para apreciar alguns trabalhos e então 

perguntamo-nos: porquê fazemos isto, do que estamos a procura? Obviamente, a nossa 

procura não se estabelece meramente como plateia, mas, mais especificamente, como 

uma profissional da área da dança que se alimenta das incertezas sobre o que é a dança 

que se pratica artisticamente, como esta dança está para e nas sociedades 
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contemporâneas ou como afirma Sabisch (2011): O que pode uma coreografia fazer? 

Todos os nossos questionamentos vêm sendo retomados aqui e ali por episódios de 

encontros e desencontros com textos, conversas, posts de facebook, apreciação de 

espetáculos, entre outros. E, serão estes que tentaremos desfilar aqui, anarquicamente 

como os vivemos, sob a forma de episódios.  

 

Episódio 0 – low pieces – trama 2011  

  Apesar de termos vivido a experiência de assistir ao espetáculo “Low pieces”, de 

Xavier Le Roy and Guests, apresentado no Porto, no âmbito do Trama, Festival de 

Artes Performativas, em Outubro de 2011, como plateia e, após termos confeccionado 

um longo texto sobre o que foi presenciado, reconhecemo-nos em partes de um texto 

escrito como crítica ao espetáculo, por Vera Santos, num projeto do Mestrado em 

Estudos Artísticos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em 

colaboração com a Fundação de Serralves, que se encontra disponível na internet. 

Assim, para a apresentação deste Episódio 0, selecionamos, ao texto-crítica, as partes 

descritivas sobre os momentos iniciais e finais do espetáculo, aos quais a autora deu 

mais ênfase, conjugando com o que já havíamos escrito sobre o “durante” do 

espetáculo. Utilizamo-nos assim o dispositivo da cópia e da colagem para relatar a 

experiência, como no jogo de espelhos cotidiano que vivemos nas sociedades 

contemporâneas. 
 

Na noite de 16 de Outubro, tudo começou com as luzes da plateia acesas e no 
palco, também iluminado, estavam sentados intérpretes, 5 homens (…) e 3 
mulheres (...). Sem se apresentar, Xavier Le Roy explicou que a peça começaria 
por uma conversa entre todos (palco e plateia), durante 15 minutos, sem tema 
pré-definido, sem moderador, preferencialmente em inglês (recorrendo-se se 
necessário à tradução), sem microfones e com as luzes acesas. Avisou também 
que se seguiriam alguns momentos de blackout e que no final, às escuras, 
haveria uma nova conversa. 
 O tempo começou a contar e a reacção natural foi um burburinho que 
desembocou numa primeira pergunta da conversa que se desencadeou em inglês: 
”porque estão as mulheres sentadas nas pontas?”. Houve agitação nas cadeiras, 
cabeças a tentar localizar a espectadora, risos nervosos e expectantes para ver 
como se desenvencilham os que estavam no palco. Os intérpretes que pareciam 
estar preparados para esta sucessão de reacções, surpreenderam-se com a 
observação. Verificaram-se, concordaram que não se tinham apercebido e 
procuraram dar resposta em jeito de justificação, ora pelo humor: “porque elas 
demoraram mais tempo no camarim”; ora pela reflexão pedagógica a 
desmistificar a questão: “em dança contemporânea fazemos muitas coisas que 
rompem com preconceitos”. Acabaram por mudar de posições. E esta foi a mais 
manifesta relação entre estes dois lados da boca de cena cuja consequência da 
conversa no movimento em palco foi inequívoca e visível para todos. Seguiram-
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se outras perguntas do público respondidas e devolvidas pelos intérpretes: “de 
onde são?”, “Estónia, Suíça, Brasil, Bélgica, Braga…“; ”o que devemos esperar 
da vossa performance?”, “forma estranha de colocar a questão… nós estamos 
em frente a pessoas que esperam e vocês é que perguntam o que devem 
esperar… Uma experiência, claro!” (respondeu Xavier Le Roy); “esta conversa é 
relevante para o resto do espectáculo?”, “se não fosse não a faríamos”, “há 
pessoas que disseram que foi importante”. A conversa começou a gerar diálogo 
dentro da própria plateia e não apenas entre esta e o palco: “esta parte é 
performance?”, “então há um propósito que não estou a ver…”, “se calhar é 
preciso esperar”, “se é que se pode não esperar…”. Os intérpretes 
corresponderam à dinâmica procurando aprofundar as questões com as suas 
opiniões diversas: “esta parte é mais interessante para mim do que para vocês 
como público”, “eu não sei se gosto assim tanto, mas é uma tentativa”. ”quanto 
gostam do público?”, “muito. Vocês são fantásticos!”, “então vocês também têm 
expectativas!”, “sabemos que fazemos uma coisa difícil ao querer conversar, 
sem moderador, com 215 pessoas. É uma coisa quase impossível…”, “alguma 
vez houve silêncio?”, “sim, num ensaio com umas 6 pessoas conhecidas…”, 
“voltando à pergunta, eu tenho expectativas… mudar a maneira como dançarei 
para vocês. Capto o feeling desde a vossa entrada”, “isto é a propósito do que 
vos damos?”, “é o que criarmos juntos”… e apagou-se a luz. (…) 
Houve risos, assobios, ensaios tímidos de aplausos e de pateada. O silêncio foi 
constrangedor até que surgiram os quadros vivos ou “paisagens”, como refere o 
programa, com os corpos nus. (Santos, 2011) 

 

  Os artistas estão dispostas no palco em um grupo sem ordem ou hierarquia 

fazendo pequenos movimentos individuais repetitivos, diretos e, em sua maioria, 

pesados. Todos estão sentados ou deitados. Há fones praticamente imperceptívies nos 

ouvidos de cada um dos participantes. Após alguns minutos a luz volta a apagar-se. Na 

escuridão ouve-se sons fortes, como gritos de animais e ouve-se o som de deslocamento 

no palco escuro. A luz retorna e os corpos estão dispostos em pequenos grupos e 

apresentam-se com as pernas e braços elevados verticalmente a partir da posição 

deitado. O tempo passa e braços e pernas fazem pequenos movimentos leves e 

ondulatórios. A luz apaga-se. A escuridão é total. Uma pessoa ou outra tosse ou suspira 

na plateia. A luz volta a acender-se e o grupo em posição de quadrupedia começa a 

deslocar-se para dentro do palco lentamente e individualmente. Os corpos transmutam-

se, transformam-se, criam a ilusão de estarmos diante de um bando de animais, leões, 

talvez, mais precisamente, pois estes já perderam o seu contexto de corpos humanos. Os 

animais deslocam-se lentamente, percorrendo diferentes trajetórias, observam-se, param 

e voltam a deslocar-se. Alguns mantêm-se imóveis. O tempo projeta-se como um 

continuum interminável. A escuridão interrompe o tempo….. A luz volta a acender-se e 

os corpos estão dispostos no espaço em formas arredondadas e imóveis em diferentes 

posições, ouve-se o som do vento. O tempo não pára e os corpos continuam 

aparentemente imóveis. A luz se apaga.  
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…reiniciou-se a conversa onde o tema das expectativas foi retomado: “estás 
despido?”, “quantos estão no palco?”, “porque estamos no escuro?”, “posso 
reaver o dinheiro do meu bilhete?” (agitação), “porque havia som no último 
quadro?”, “é vento”, “ah, ok, também me pareceu…”, “porquê?”, “as rochas 
estavam sós”, “é importante reconhecer alguma coisa em cada parte?”, “acho 
obvio!”, “obvio em relação a quê?”, “como está o tempo na vossa casa?”, “muito 
pior do que aqui ou em qualquer lado!”, “a pergunta do início, sobre as 
mulheres, incomodou-me o tempo todo em que estive a dançar, dei comigo a 
pensar se tínhamos mais situações ao longo da peça que pudessem parecer 
discriminatórias… não pensei nisso antes, porque eu acredito na igualdade”, “de 
qualquer forma fizemos parte da performance”. Começou a sair gente da sala e 
pouco depois as luzes acenderam-se e houve aplausos. (Santos, 2011) 

 

Episódio 1 – nudez e visibilidade 

 A apreciação de “Low pieces” intrigou-nos de imediato pelo questionamento 

proposto por dois dispositivos utilizados pelos intépretes-criadores, e amplamente 

enfatizados na descrição de Santos (2011) que nos apropriamos, quais sejam: a nudez; e, 

a  visibilidade que nos foi proposta para o espetáculo a partir das conversas iniciais e 

finais, bem como pela utilização da luz e da escuridão ao longo de todo o espetáculo.   

 Tércio (2005), ao analisar o corpo na dança contemporânea, elucida-nos sobre os 

seus paradoxos da nudez. O corpo nu, lugar do desejo, da sexualidade, mas também da 

dor e do sofrimento, ao ser “coisificado” pela exposição na dança contemporânea, finda 

por gerar uma potencialidade afetiva de não gerar aquilo que nos acostumamos a 

esperar dele. E, neste sentido, desde o primeiro momento em que os corpos aparecem 

nus em “Low pieces”, muito pouco ou nada de humano encontramos neles. 

 Por outro lado, o jogo de não esconder o corpo sob as roupas, mas criar 

momentos de não visibilidade para ações e vozes do espetáculo, bem como para 

demarcar a passagem do tempo, para o surgimento de novas paisagens, remeteram-nos a 

algumas das várias discussões sobre a dança como criadora de configurações espaciais e 

temporais, visíveis e perceptíveis mesmo em momentos em que não são visionados 

corpos e/ou espaços. João Fiadeiro em sua performance I am here, propôs-se a dançar 

no escuro, deixando vestígios plásticos da sua dança no quadro que a envolvia, quase 

como Pollock e sua “action painting”, com a difrença que esta era produzida “em tempo 

real”. “Low pieces”, entretanto, duplica a frugalidade dos vestígios do corpo em ação na 

dança, imprimindo-os na escuridão.   

 Contudo, houve uma intriga sob a qual nos debruçaremos posteriormente, 

porque não foi elucidada, imediatamente, por nenhum episódio até então vivido. Esta 
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prende-se com a “qualidade” do vivenciado a partir da apreciação daqueles corpos em 

“ação”, e que tentamos implantar no corpo do texto, com a nossa descrição original no 

episódio 1.  

 

Episódio 2 – Running commentary – in-presentables 

 Madrid, calor intenso de verão. Festival In-Presentable, no qual Xavier Le Roy e 

alguns dos seus “guests” em “Low pieces” estão convidados para apresentar seus 

trabalhos. Pequena comunidade que se encontra todos os dias, durante dez dias, em 

diferentes salas e ambientes da Sala Encendida para partilhar trabalhos e experiências. 

Todos somos levados para um auditório no subsolo do edifício. À porta somos 

solicitados a receber um aparelho para ouvirmos a tradução do que seria comentado - 

independentemente das línguas que conhecíamos. Não sabemos muito bem ao que 

viemos. Somos esclarecidos, mais ou menos (perdoem-nos alguma imprecisão da nossa 

memória) da seguinte maneira: será apresentado o espetáculo “Low pieces” em imagens 

e estas serão comentadas pelo coreógrafo a partir de questões da pesquisadora Bojana 

Cvejic no canal 1 do aparelho de tradução; por um dos participantes no espetáculo, Neto 

Machado, no canal 2; e por uma das produtoras que programou o espetáculo pela 

primeira vez para Madrid, Isabel de Naverán, no canal 3. Como estivemos a ouvir o 

canal 1, passamos a narrar os dois momentos que nos interessam dessa conversa: 

durante a exibição das imagens das pernas e braços ondulantes, Bojana afirma que este 

trabalho de Xavier é diferente de outros trabalhos dele como Self-unfinished, porque 

não propõe uma representação/imitação/narração, mas que ela também não sabe definir 

muito bem o que é, o que são aqueles braços e pernas ao vento, o coreógrafo é 

questionado. Com alguns aahh e uuhhh, o coreógrafo afirma it´s embodiment, mas a 

mediadora deixa passar o momento. Em seguida, durante uma longa descrição, narração 

da cena dos leões, o coreógrafo irá declarar por diversas vezes que toda a cena foi 

construída na experimentação das relações entre os leões: What is important here is the 

relationship it was created always thinking about relationship.   

 

Episódio 3 – embodiment e estados tónicos 

 “Embodiment”, noção que não encontra ainda a devida tradução para o 

português e se estabelece como uma visão dinâmica da relação corpo, ação, cognição, 

traduz-se na compreensão de que o corpo está em permanente mutação dos seus estados 

durante o jogo de fluência de imagens metafóricas mentais. Este entendimento afasta-se 
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da compreensão mecanicista do corpo como recipiente, apontando-nos a 

impossibilidade da existência da representação entre pensamento e ação corporal 

(Greiner, 2008). Esta noção não era, na altura da vivência daquele episódio, um conceito 

desconhecido para nós, mas sem dúvida, era uma noção que pouco havíamos 

visualizado conscientemente em dança. Há muito que já havíamos nos en-formado no 

sentido de perceber que grande parte da produção contemporânea apostava na revelação 

da dança como vivência de diferentes estados corporais, ou mais propriamente, como 

afirma Domenici (2011), estados tónicos. Contudo, assistir a um coreógrafo afirmar 

peremptoriamente que o que estava a nos proporcionar com aquela ilusão de mimesis 

era embodiement, nos surpreendeu, porque mostrou-se plenamente e conscientemente 

descrita, revelada e, no nosso entender, inteiramente realizada. 

 

Episódio 4 e 5 – o corpo como coisa, contaminação e articulação 

 E assim, deparamo-nos com os episódios 4 e 5. Estes foram vivenciados a partir 

da leitura de dois artigos que procuravam objetivamente analisar, um primeiro, 

indiretamente, e um segundo diretamente, outros trabalhos de Xavier Le Roy, quais 

sejam: “9 variations on things and performance” de André Lepecki e “What a 

choreography can do?” de Petra Sabisch, ambos divulgados no livro “The swedish 

dance history” distribuído gratuitamente e amplamente durante o Festival In-Presentable 

2012 (Episódio 2). Mas a estes episódios os colegas participantes desta conferência 

terão que assistir ao vivo ou ler posteriormente nas Actas desta conferência, no texto 

completo. E, se até agora, estivemos a procurar responder às questões relativas ao o que 

a dança é, será nestes episódios 4 e 5 que procuraremos responder a nossa outra questão: 

como a dança está para e nas sociedades contemporâneas ou como afirma Sabisch 

(2011): O que pode uma coreografia fazer? 
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CORPO CÊNICO: DA VERTIGEM AO VOO 
 

Alice Stefânia Curi 
Departamento de Artes Cênicas - Universidade de Brasília 

 
Resumo: 

A noção de corpo no contexto das artes performativas: o quanto singularidades dessa 
experiência radicalizam um sentido complexo de corporeidade, o qual tensiona 
forma~forças, carne~ressonâncias, enfatizando a ideia de corpo como zona~agente de 
experiências. As especificidades acerca das instâncias de preparação e criação deste 
corpo: como potencializar o grau de atravessamento de afetos a que artistas da cena 
estão dispostos e, mais, de que se nutrem para criar. Apoiando essa discussão entram 
em jogo noções de experiência e vazio como fontes de autoregulação e de construção 
de dramaturgias do corpo. Estas friccionam sentidos semânticos, sintáticos e 
sensoriais, criando diferentes textualidades, tecidos, texturas.  
 

Palavras-chave: corpo cênico, vazio, experiência. 

 

1. Corpo cênico 

 A noção de corpo foi historicamente abordada de inúmeras maneiras, 

relacionadas a diferentes autores, correntes de pensamento, campos epistemológicos, 

épocas e culturas. Não é novidade o predomínio histórico, em especial no Ocidente, de 

uma visão maniqueísta entre corpo e mente, corpo e alma, corpo e espírito. Também não 

é novidade que o corpo, como inscrito nestas polarizações, foi largamente 

desprivilegiado. Essa visão vai ser questionada em alguns momentos da história, mas, 

no Ocidente, é especialmente a partir do século XX que ganha repercussão um sentido 

mais ambivalente e complexo envolvendo a corporeidade.  

 Com Nietzsche e a “morte de Deus”, a vida se afirma enquanto experiência 

terrena e corporal. Com a fenomenologia em Merleau Ponty o corpo passa a ser pensado 

como um amálgama entre fisiologia e experiência (corpo-organismo e corpo-vivido). 

Com os manifestos de Artaud por um corpo sem órgãos, a corporeidade se rebela contra 

o determinismo fisiológico. Com a filosofia rizomática de Deleuze e Guattari o corpo é 

percebido como zona de fluxo de intensidades, afetos, micropolíticas, devires. Trata-se 

de um recorte ligeiro dentre tantas outras visões, sobre as quais não é o caso de 

estender-me agora. 

 Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que o corpo é cada vez mais aproximado, 

por diferentes pensadores, da própria noção de subjetividade, de singularidade, da ideia 

de ente propriamente, este mesmo pensamento vai, por outro lado, desconstruindo a 

noção de eu como estrutura identitária fixa, como essência ou unidade. Assim, as ideias 
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de corpo e subjetividade aproximam-se das de multiplicidade, zonas de devires, 

porosidade a experiências e afecções: subjetividades em contínuos processos de 

desterrirorialização e reterritorialização.  

 Nas linguagens cênicas o corpo é, a um só tempo, o meio de criação e a própria 

obra artística. Por isso, especialmente dentro dos estudos cênicos, esta ideia sobre 

corporeidade parece ser uma linha de articulação potente e eficaz. A experiência do 

artista da cena radicaliza a perspectiva de corpo simultaneamente como cartógrafo e 

mapa - sempre inacabado, ou criador e criatura – sempre em processo. Chega-se a um 

sentido complexo de corporeidade que abrange forma~forças, carne~ressonâncias, 

sendo assim zona~agente de experiências1. 

 Esse é um corpo que reivindica criação recusando-se a meramente redundar 

autorias e autoridades prévias e alheias, seja na forma de textos, marcas ou partituras 

concebidas fora de si, ao mesmo tempo em que experimenta suas possibilidades 

expressivas para além de signo de representação unívoca e ilustrativa. 

 Se um conceito é um instrumental, se ele deve ser operativo, servindo ao 

desenvolvimento de ideias e à criação - tanto em âmbito teórico quanto prático - abraço 

então este horizonte de sentidos de corpo. Essa noção, para a qual assumo a 

terminologia de corpo cênico, me parece eficaz e produtiva para o campo de 

conhecimento ligado à cena. Assim, passo ao próximo tópico. 

 

2. Vertigem 

 A corporeidade que experimenta a criação de poéticas demanda especificidades 

e sutilezas em sua preparação. O termo treinamento é um tanto desgastado 

historicamente, podendo remeter a certa rigidez de princípios, a mecanização de 

movimentos, a características homogeneizantes, disciplinatórias e até militaristas. 

 A ideia de treinamento como mera repetição e aprimoramento técnico não dá 

conta do grau de atravessamento de afetos a que corpos cênicos estão dispostos e, mais 

ainda, de que se nutrem para criar. Não se trata de negar a importância de disciplina, 

precisão, limpeza e qualidade na execução de poéticas corporais, que são basilares ao 

trabalho do corpo cênico. Apenas é bom demarcar a natureza abrangente de preparação 

deste corpo, entendido como já visto, em sua complexidade psicofísica. 

                                                 
1 O uso do til (~) é uma tentativa de enfatizar a fluidez entre os aspectos articulados, já que sua grafia 
parece menos sectária que a do hífen ou da barra. O símbolo remete ainda à imagem do Anel de Moebius, 
reverberando então toda perspectiva de ambivalência e reciprocidade inscrita neste. 
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O treinamento, esse espaço~tempo voltado à formação~criação do corpo cênico, 

pode ser fortemente apoiado pela experiência do vazio. José Gil (2001) aborda a ideia 

do vazio para pensar o processo criativo no corpo. Para ele só o silêncio - vazio - 

permitiria a concentração mais extrema de energia não-codificada, e ao mesmo tempo a 

prepararia para escorrer nos fluxos corporais (p. 17). Esse estado tem alto grau de 

potencia criativa, primeiro pela natureza ainda informe, logo com vocação para 

vetorizações infinitas, vazões variadas. E segundo pela quantidade de intensidades que 

articula e mobiliza, ao acessar, de acordo com Gil, uma espécie de violência primordial 

traduzida pelo vazio de toda forma. Segundo o autor, o vazio absorve todos os tipos de 

força, energias diversas, musculares, nervosas, físicas e psíquicas, filtrando-as, 

transformando-as, fazendo o vazio dentre e em redor (p. 18) 

Acionar intensidades informes é o mais potente no vazio. Aí se encontra um 

lugar de trabalho que fomenta tanto um processo de autoconhecimento e de conduta 

ética, quanto de criações estéticas. Em relação ao que está totalmente preenchido, não 

resta nada a fazer. Estratificações e anseios por fechamentos, definições, soluções, nos 

distancia das infinitas possibilidades de ser e de criar. Pierre Lévy (1996) relaciona o 

vazio ao virtual, ao ato de remontar à intensidade sem forma, e vê essa virtualização 

dissolvendo distinções instituídas, aumentando graus de liberdade, criando um vazio 

motor (p. 19). 

 Segundo o sinólogo François Jullien (2000), o meio e o vazio são lugar do e, 

devendo, o verdadeiro meio ser entendido, positivamente, como poder uma coisa e 

outra, e não, negativamente, como não ousar uma coisa nem outra (p. 36). Ainda 

segundo o autor, o vazio para os taoístas não se contrapõe simploriamente ao cheio, mas 

funciona correlativamente a este. Como a noção confucionista de meio, que relaciona-se 

ao sentido de vazio para os taoístas: um espaço no qual nossa intencionalidade 

permanece livre e indeterminada (p. 39). 

O vazio é uma espécie de fundo latente das coisas, como se fala do fundo de 

uma tela, onde se pinta, ou o espaço onde o som ressoa, vibra, se propaga (Jullien, 1998, 

p. 135, 136), ou de uma folha em branco em que se escreve. Essas correspondências 

vinculam o vazio às noções de efeito e eficácia: 

Uma noção resume essa eficácia do vazio [...] o vazio é simplesmente o que 
permite a passagem do efeito. ‘Onde nada existe de atualizado, não há parte 
alguma onde não [se] possa parar, parte alguma onde não [se] possa ir’. Ao 
contrário, o que impede o efeito de se exercer, é quando o pleno não está 
penetrado de vazio e, tornando-se opaco, gera obstáculo: fazendo anteparo, ele 
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leva o real a imobilizar-se, ficamos presos nele; não sendo possível mais 
nenhuma circulação, enterramo-nos nele. [...] se todo vazio é eliminado, elimina-
se também o jogo que permitia o livre exercício do efeito (Jullien, 1998, p. 137, 
138). 
 
Assim, é apenas esvaziado que o corpo pode vir-a-ser/estar prenhe de novas 

criações. O corpo esvaziado, tornado latência pura (ou quase, se isso for utopia), se abre 

a um fluxo impermanente, um continuum entre interno e externo, se abre, assim, à 

possibilidade de experiência e de criação. 

 

3.  Voos 

 Para Jorge Larrosa Bondía (2002), a experiência se articula à dimensão do 

sentido, como aquilo que produz ou gera sentido, ou ainda como uma via por onde 

podem emergir sentidos relativos ao que somos e ao que nos passa (p. 20-21). Diferente 

dos domínios da informação e da opinião, os sentidos que advém da experiência são os 

vividos corporalmente, são aqueles experimentados em carne e alma. 

 Bondía (2002) descreve o sujeito da experiência, como um “território de 

passagem (...) uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, 

produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos.” 

(p. 24). Para ele a dimensão da experiência se liga ainda às ideias de exposição, 

receptividade, abertura, travessia, perigo, paixão (p. 26). Corpos dispostos às vertigens 

encontradas na experiência do vazio – por vezes desestabilização, vulnerabilidade, 

exposição - podem, por outro lado, alçar novos voos, descobrir potências de 

heterogênese, de devir-outro - novas e insuspeitadas possibilidades poéticas e, porque 

não, de vida. A noção de corpo-passagem, desenvolvida por Denise Sant’Anna (2001), 

complementa essa perspectiva: 

Um corpo tornado passagem é, ele mesmo, tempo e espaço dilatados. O presente 
é substituído pela presença. A duração e o instante coexistem (...) dissolução da 
distância entre consciência e inconsciência. (...) Nos corpos-passagens é a alma 
que amadurece em corpo enquanto este abandona sua suposta condição de 
suporte de inscrição de vontade. (p. 105-106)  
 

 Procedimentos de diferentes culturas e origens podem ser úteis, ainda que não 

imprescindíveis, para acessar esse estado. No grupo de pesquisa Poéticas do Corpo, 

coordenado por mim e pela professora Rita de Almeida Castro, lançamos mão de 
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procedimentos meditativos, sejam ligados ao chi kung2, ao seitai-ho3, ao yoga4 ou ao 

yoga da voz5, para nos provocar uma qualidade de esvaziamento, que tem se mostrado 

propícia aos processos criativos. Nas obras artísticas que temos criado a noção de 

experiência é um referencial norteador também no que diz respeito a possibilidades de 

fruição. 

 Esvaziar configura-se aqui como estratégia para acessar um estado de 

latência/potência criativa. Vazio como usina criativa. Vazio como porosidade para 

encontros. Um corpo vazio em devir, corpo-passagem, é poroso à dimensão da 

alteridade, deixa-se afetar, contamina-se, se expõe, se doa, redescobre- se e 

redimensiona o mundo. E a partir da memória sensorial e sensível encarnada, dos 

sentidos gerados por experiências corporificadas, e de estratégias de representificação, 

elementos expressivos gerados nestes estados podem ser reorganizados, aí sim, sob o 

crivo da lapidação e do rigor estético, visando à composição poética. Até por que, o 

vazio não termina em si mesmo, senão que se reinventa todo o tempo, fomenta criação 

sempre renovada, gera poéticas, imagens, ideias.  

 Alimentado destes momentos vivenciais e potentes, no próximo estágio o 

processo artístico passa a ter como balizadores parâmetros e princípios de composição e 

recepção, jogando com modos de significação e vetorização de sentidos. Em relação a 

este momento cabe abordar a noção de dramaturgias do corpo cênico. Nessa 

perspectiva, a corporeidade configura-se não como um novo centro hierárquico da cena, 

ao qual convergem os demais elementos, mas como um motor, usina de onde se 

irradiam forças, tensões, vetores de enunciação. Estão em jogo fricções do corpo 

consigo mesmo, com outros corpos e com toda a materialidade cênica. Mais que 

conflitos à moda psicológica, são turbulências, fissuras, fraturas, atritos. A noção de 

dramaturgia de ator se articula a essa potência de produção e desestabilização do signo a 

partir de ações do corpo em cena. Dramaturgias atoriais tensionam a enunciação 

                                                 
2 O chi kung é uma prática taoísta de reorganização energética que remonta aos primórdios da cultura 
chinesa. Chi, um dos conceitos chave para a medicina taoísta, é traduzido, usualmente, por energia vital. 
Assim, trata-se de um conjunto de treinos de cultivo da energia interior e do corpo sutil. Minha tese de 
doutorado debruçou-se longamente sobre o assunto (CURI, 2007). 
3 De origem japonesa, “o seitai-ho é um caminho de vida natural e integral sustentado por um conjunto de 
técnicas. Seus treinamentos afinam a sensibilidade e o movimento corporal através da percepção interna” 
(http://www.jardimdosventos.com/). 
4 Conjunto de práticas corporais e meditativas de origem indiana, bastante conhecido. 
5 Ligada ao projeto Vox Mundi, cuja “abordagem é integral, transcultural e sistemática”, a técnica trabalha 
“o som, a voz e o canto em suas dimensões estéticas e terapêuticas... O treinamento, prioritariamente 
vivencial, oferece uma vasta gama de técnicas vocais de culturas tão diversas quanto a europeia, a 
tibetana, a brasileira (especialmente indígena), da África e da Índia” (http://yogadavoz.blogspot.com.br/). 
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semântica a uma constelação de latências: sentidos que emergem de experiências 

sensoriais, associativas, mnemônicas, emotivas, vibráteis. 

 Paradoxalmente, este corpo, esta cena, que por um lado revela seu avesso, 

escancara seu processo, expõe e disseca suas pulsões reais, motivações e ressonâncias 

biográficas, por outro lado silencia, suprime, omite. Esses hiatos de codificação também 

acionam aberturas na fruição, nutrem a imaginação, provocam desdobramento de 

sentidos, associações, nuvens de imagens e memórias. Parece potente preservar zonas 

de sombra na cena, ausências. Voltando a José Gil (2001), trata-se de garantir o lugar do 

“grande vazio, ou vazio primordial, vazio invisível que fica fora do plano das formas 

criadas – e que fascina porque não representa nada nem nada o representa, 

manifestando-se apenas na energia irradiante que dele irrompe” (p. 17). 

 Estas lacunas deixam-se inundar por corporeidades que fruem a obra. A 

experiência de recepção se enfraquece frente à cena excessivamente preenchida, 

ilustrada, desvendada, territorializada em seus sentidos. Denise Sant’Anna (2001) 

advoga “uma vontade de preservar uma parte da vida que seja sem nome, sem 

interpretação” (p. 114), e alerta que para isso “é preciso, enfim, que o silêncio não seja 

compreendido como falta de linguagem, e sim como a presença de sons que não 

conseguimos ouvir” (p. 115). A isso acrescento, é preciso deixar os silêncios ecoarem 

singularmente nos vazios de cada corpo. E saber calar, tolerar o indizível, processar 

sentidos para além da interpretação de signos. 

 Josette Féral (2008) abordando a noção de performatividade fala em “signos que 

se tornam instáveis, fluidos forçando o olhar do espectador a se adaptar 

incessantemente, a migrar de uma referência a outra”. Pensar em como esse olhar por 

vezes implica em processos que ultrapassam e muito a visão, nos leva também a 

repensar o termo espectador, cuja etimologia - do latim spectatore - remete ao ato de 

ver, assistir, testemunhar: noção estreita para o impacto estético que por vezes ocorre 

em fruição. Esse “deslocamento dos códigos, os deslizes de sentido” (Féral, p. 2008) às 

vezes repercutem no receptor como um atravessamento, tendo aí sua equivalência de 

desestabilização. Assim, uma pedagogia do espectador também poderia se voltar a um 

trabalho de esvaziamento dessas corporeidades, preparando-as para maior grau de 

experiência, mais afecção do que elaboração, mais voos que aterrissagem. 

 Por fim cabe pensar a articulação entre as dimensões ética, estética e energética 

nas instâncias de criação, presentificação e recepção performativas. As discussões 

esboçadas indicam que a impermanência e o fluxo, abertos por experiências no vazio, 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

29 

podem ajudar a rever estratos enrijecidos nas diferentes dimensões da corporeidade. 

Escutar ecos do silêncio e semear vazio no seio do pleno, revela disposição não apenas 

de manter-se vivo, mas de ser-em-vida: isso significa adubar o ser poético e o ser 

político. 
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Resumo 

O presente artigo analisa a performance autoral "KIT Princesinha", 
destrinchando seu processo de criação, decompondo os atos da performance e aspectos 
de seu processo poético e suas consequentes imbricações simbólicas no contexto 
contemporâneo a partir dos estudos de performance art, gênero, filosofia e sociologia. 
Examina-se a potência dos brinquedos infantis como objetos simbólicos explorando sua 
dimensão lúdica e simbólica. Analisam-se as diversas camadas de sentido que travam 
um diálogo com um corpo normatizado em materialidade e gênero, que ainda é 
resistência em seus poros e pele, em sua dimensão íntima. 
 

Palavras-chave: KIT Princesinha, performance, gênero, corpo, brinquedo. 

 

O presente artigo analisa a performance autoral "KIT Princesinha", discutindo o 

processo de sua criação, os atos da performance e aspectos de seu processo poético e 

suas consequentes imbricações simbólicas no contexto contemporâneo.  

A performance foi realizada por duas vezes; a primeira na cidade de Salvador 

em 2011 (Brasil); e a segunda em Rosario (Argentina) no ano de 2012.  

Passo agora a descrever a performance em seus diversos momentos. Inicio a 

performance entrando no ambiente com uma maleta de plástico e me dirijo ao lugar 

determinado. Sento-me, abro a maleta. Nela está acomodada uma série de brinquedos 

infantis, como pentes, escovas de cabelo, espelhos, bobes, giletes, produtos de limpeza e 

uma fita adesiva transparente. Sobre a minha face experimento os objetos: olho-os 

delicadamente, despendendo algum tempo, tocando-os. Pego a fita adesiva e começo a 

colá-los lentamente sobre o meu rosto. 
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Fig. 1: Ana C. - “KIT Princesinha”(2011). 

 

As ações seguintes consistem na disposição de brinquedos femininos ao meu 

redor e na experimentação deles. Componho pequenos espaços que remetem a 

ambientes domésticos como cozinha, sala de jantar, banheiro. Posteriormente, inicio a 

colagem dos mesmos sobre meu rosto.  Enquanto componho meu rosto com os objetos, 

observo-me em um espelho até a face ser excessivamente preenchida, resultando em 

uma densa sobreposição. Finalizo a performance recolhendo os objetos e colocando-os 

na maleta,  levanto-me e deixo o espaço.  

 Os brinquedos relacionam-se com processos de construção da subjetividade, ao 

sugerir gestos, modos de brincar e desempenhar um papel social, sendo assim objetos de 

explícito caráter pedagógico. Ao me apropriar desses objetos, procuro trabalhar sua 

dupla face: a inocência e a monstruosidade. Esses produzem imagens que  carregam 

consigo muita ambiguidade: infantilidade e monstruosidade simultaneamente.   

Brincar é o ensaio para uma vida adulta desejável. O brinquedo induz à repetição 

de toda uma série de comportamentos considerados sadios, que, revestidos de diversão, 

relacionam-se com a subjetividade dos indivíduos. 

Pode-se notar nos brinquedos infantis femininos as expectativas sociais 

projetadas em sua fabricação analisando-se as profissões/ocupações relacionadas a eles 
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como por exemplo: mãe, dona-de-casa, professora, cuidados com criança, limpar a casa, 

pentear cabelo e utilizar maquiagem. 

A potência dos brinquedos, objetos simbólicos da cultura, encena o enredamento 

do corpo feminino numa densa teia de estereótipos, associando-o aos ideais de beleza, 

consumo, higiene e domesticidade. Os brinquedos em sua artificialidade ajudam a 

produzir o gênero.   

 

Ordenar (sobre) o corpo 

Glusberg em relação aos signos e códigos do corpo em performance afirmou: 

 
[...] o corpo se tornou tão natural que nós já não reconhecemos um gesto como 
um ato semiótico, nós o tomamos simplesmente como um ato do dia-a-dia. 
Então para, re-converter o corpo em signo torna-se necessária a montagem de 
um aparato de desmistificação da ordem cultural e é a arte que tem a chave 
mestra desta operação. (GLUSBERG, 2009, p. 76).    
 
[...] as performances  realizam uma crítica às situações de vida: a impostura dos 
dramas convencionais, o jogo de espelhos que envolve nossas atitudes e 
sobretudo a natureza estereotipada de nossos atos e ações [...] ruptura com os 
padrões tradicionais do viver (que também implica uma denúncia)[...] 
(GLUSBERG, 2009, p.72). 

 

Nesse ato de dismistificação da ordem cultural, o corpo em performance revive a 

consciência dos gestos, sendo a performer signo de si mesma. Nesse sentido, nas ações 

da performance, cada gesto, objeto e detalhe de movimentação corporal tem um 

potencial discursivo dentro do conjunto e da experiência que estão em um íntimo 

diálogo com a ordem cultural.  

 

Fig. 2: Ana C. - “KIT Princesinha”(2012). 
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Os objetos de uma dada cultura indiciam hábitos, práticas cotidianas de um 

determinado agrupamento pelo fato de estarem impregnados da lógica de uma cultura. 

"KIT Princesinha" acontece como um resgate do estranhamento de práticas culturais 

dentro do âmbito da cultura no qual estou inserida, buscando uma infiltração pelas 

camadas de sentidos impregnadas nos objetos, em sua inserção e circulação social. Os 

brinquedos utilizados na performance a princípio não possuem nada de notável,  tem um 

preço baixo, são de qualidade inferior, ordinários. Nessa palavra reside uma duplicidade 

de significado de que me aproprio: o ordinário remete à ordem, e a partir desse ponto 

pode-se pensar em uma ordenação social do corpo – práticas permitidas, negadas, 

circunscritas socialmente a um dado corpo –  assim como no comum, habitual.   

As imagens sugeridas em "KIT Princesinha" revisitam atos e ações cotidianas,  

explorando a dimensão lúdica e simbólica dos brinquedos, criando sobreposições que 

emitem sobre(com)posições de sentidos, deslocando-os de forma a subverter sua 

utilização comum. Compõe-se um rosto adornado pelo ordinário: o que está na ordem 

das coisas habituais, o comum dos objetos cotidianos, pretensamente ingênuos, porém 

imbuídos de densos discursos sobre o corpo. A medida da domestição desse corpo é a 

aparente sutileza da instauração desses processos de normatização. 

 Ao final da performance, compõe-se uma máscara do excesso: tons fortes, 

artificiais, pele plástica, esticada. O modo como os brinquedos são reunidos e dispostos 

em excesso traz em si a composição que invoca atos de violência simbólica.  Para 

Bourdieu (2010), a violência simbólica é a 

 

 [...] violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 
essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 
conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento 
ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social extraordinariamente 
ordinária oferece também uma ocasião única de apreender a lógica da 
dominação, exercida em nome de um princípio simbólico conhecido e 
reconhecido tanto pelo dominante como pelo dominado [...] de uma maneira de 
pensar, de falar ou agir [...] (p.7) 

 
 

A violência simbólica reside no gesto mais delicado, é na delicadeza coroada 

que sutilmente a violência se instala na elaboração do dever de um corpo.   A 

performance "KIT Princesinha" constitui-se na procura de estranhar o familiar para 

desvendar a lógica da dominação que organiza esse corpo. 
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As olhadelas no espelho marcam a passagem do tempo em analogia a processos 

de maquiagem e embelezamento feminino: é preciso continuar adicionando mais 

objetos à face.  O tempo refina-se em uma metáfora do processo de crescimento da 

infância à adolescência e à fase adulta. O manejo dos pequeninos objetos exige cuidado, 

logo, então, gestos mais delicados são invocados: a gramática de um corpo é assim 

elaborada. 

 E o corpo assim se constitui.  Butler (1999) pontua que "[...] discursos, na 

verdade, habitam corpos. Eles se acomodam em corpos; os corpos na verdade carregam 

discursos como parte de seu próprio sangue." O corpo como depósito de memórias e 

objetos, contruindo uma gramática da feminilidade, construindo-se em repertório de 

gestos pequenos, íntimos a partir de um kit. O KIT Princesinha é a receita de como 

tornar-se uma princesa, sendo a metáfora do gênero, o kit por si é o engendramento do 

corpo em um limite para existir, o corpo vê suas possibilidades em uma caixa: espaço 

delimitado.  A repetição dos gestos de colagem dos objetos sobre o rosto dá a tônica da 

repetição do processo de produção do gênero, como aponta Butler (2003) como sendo 

construído e situado em dado tempo e em um espaço, configurando-se por meio de uma 

"[...] repetição estilizada de atos." (Butler, 2003, p. 200).  Segundo a autora, são os atos 

repetidos que produzem o gênero e não há uma origem anterior no sujeito.  

O corpo é normatizado em materialidade, postura sexual e gênero, mas é 

também resistência, agente discursivo de poder em seus poros de exploração de 

transgressões de normas sociais. A dimensão do íntimo, portanto, pode estar  

relacionada a uma  ação de resistência, micropolítica. Como já foi colocado, Glusberg 

afirmou que a performance traz em si potencial de denúncia. A performance "KIT 

Princesinha" coloca em evidência que a brincadeira não é inocente, ela já traz em si o 

germen da reprodução dos papéis de gênero. 
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UM PASSO DE LADO, REAPRENDENDO A DANÇAR 

Anamaria Fernandes Viana 
Universidade UNICAMP, Brasil 

Université Rennes, França  
 

Resumo  

A imagem do artista da dança nos remete imediatamente às idéias de liberdade, de 
virtuosidade, de controle e de tecnicidade corporal. Fala-se de um saber, de uma 
sabedoria que, por sua vez, fazem pensar em um longo e difícil aprendizado. Já a 
imagem que em geral nos transmite uma pessoa com deficiência vem carregada de 
idéias como desvantagem, incapacidade, domínio gestual/verbal dificultado. Dessa 
forma, poderíamos afirmar que um abismo os separa e que uma hierarquia se impõe 
necessariamente: a do válido sobre o inválido, a do apto sobre o inapto, a do sábio 
sobre o ignorante, a do possível sobre o impossível. Partindo de uma visão em que cada 
indivíduo é unico e original em sua multiplicidade evolutiva, a dança aqui proposta 
seria aquela que deixa de lado qualquer tentativa de padronização e acolhe as 
peculiaridades de cada um.  As diferenças individuais tornam-se elemento de trabalho, 
a fonte de um possível desenvolvimento, a descoberta da autenticidade do gesto. 
 

Palavra chave : dança, deficiência 

 

 

 

 A dança, através do corpo - que temos e somos -  coloca-nos em relação direta 

com o que nos envolve. Em um movimento constante de vai e vem entre nós mesmos e 

o mundo exterior; ela nos convida a traçar, para além de formas estéticas e 

representativas, uma trajetória de perguntas, de dúvidas,  de encontros, e talvez de 

outros modos de construção. 
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 Poderíamos nos perguntar se nessa relação que a dança elabora com o mundo 

exterior existiria um lugar para as fragilidades dos indivíduos. Em outras palavras, pode 

a dança se tornar uma força, ao se apoiar no que é atribuido como fraqueza ? 

            A imagem do artista da dança nos remete imediatamente às idéias de liberdade, 

de virtuosidade, de controle e de tecnicidade corporal. Fala-se de um saber, de uma 

sabedoria que, por sua vez, fazem pensar em um longo e difícil aprendizado. Já a 

imagem que em geral nos transmite uma pessoa com deficiência vem carregada de 

idéias como desvantagem, incapacidade, domínio gestual/verbal dificultado. Dessa 

forma, poderíamos afirmar que um abismo os separa e que uma hierarquia se impõe 

necessariamente: a do válido sobre o inválido, a do apto sobre o inapto, a do sábio sobre 

o ignorante, a do possível sobre o impossível. 

 De que maneira um trabalho artístico pode transformar esta lógica? Uma pessoa 

catalogada como deficiente mental profunda pode colocar em questão o saber de um 

bailarino tido como expert e saudável? De que forma esse questionamento pode se 

tornar uma fonte de aprendizado para os profissionais da dança? Haveria pilares 

fundamentais, princípios a serem respeitados, para que esta experiência artística se torne 

fonte de criação para ambos? 

 O presente texto não tem a ambição de expor verdades, mas de propor alguns 

caminhos; são  reflexões sobre trajetórias que percorri. Muitas dessas trajetórias se 

construíram a partir de soluções encontradas em face do que se manifestava 

aparentemente impossivel. Essas « impossibilidades » foram, a cada vez, extremamente 

ricas de aprendizado tanto em nivel pessoal como profissional. 

           Meus grandes mestres nesses caminhos foram alguns profissionais (cito aqui 

principalmente os pedagogos e dançarinos Hamilton Julyan e Chantal Sergent) e muitas 

pessoas catalogadas como «doentes», «deficitárias», «inválidas», «incapazes». É 

principalmente a estas últimas pessoas que devo o que hoje eu ensino. Cada uma delas, 

em sua singularidade, ensinou-me algo,  quando os meus sentidos puderam perceber e 

acolher os caminhos que suas danças me propunham.  

           É verdade que nem sempre tive a capacidade de construir com o inesperado, nem 

sempre consegui  respeitar os limites e ritmos de todos. Olhando para trás, vejo que, 

muitas vezes, essa falha se deu em razão dos meus próprios desejos, que naqueles 

momentos, por uma razão ou por outra, fizeram-se  mais importantes que a minha  

qualidade de escuta.  Nem sempre isso se deu de forma consciente. Entretanto, da 
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mesma forma que tento acolher os limites de cada individuo, procuro acolher os meus e 

os dos profissionais que me acompanham, compatibilizando-os na medida do possível. 

  Desta forma, mais do que passos certeiros, nossas danças vão construindo coisas 

novas,  como no encontro das águas dos rios Negro e Solimões, que se misturam para 

formar novas cores, um belo Rio Amazonas... 

 Ha dezesseis anos venho trabalhando com pessoas doentes ou com deficiência 

mental  (de grau leve, médio ou profundo) em diversas instituições na França. Dessas 

experiências nasceram múltiplas formas de representação : exposições,  documentários 

(filmes), vídeos-dança, oficinas abertas e espetáculos. Cada uma delas surgiu pouco a 

pouco, com as pessoas diretamente envolvidas, e não antecipadamente, para as pessoas 

envolvidas. Nasceu em mim, também, o desejo de colocar no papel as reflexões que 

essa prática me trazia, o que me levou a elaborar uma dissertação de mestrado na qual 

defendi a legitimidade do artista considerado pela sociedade como «inválido». Por fim, 

vejo-me hoje com vontade de refletir sobre questões metodológicas dessa pratica, tema 

da tese de doutorado que devo defender em 2014,  e cujo conteúdo se destinará  a 

profissionais da dança. 

 Partindo de uma visão em que  cada indivíduo é unico e original em sua 

multiplicidade evolutiva,  a dança aqui proposta seria aquela que deixa de lado qualquer 

tentativa de padronização e acolhe as peculiaridades de cada um.  Ao construir pontes 

entre as emoções que surgem a partir do encontro de corpos (im) perfeitos ou 

extraordinários em movimento com o mundo exterior,  essa dança  procura estimular e 

expandir a criatividade e o potencial de cada indivíduo em sua relação com o mundo e 

com o outro. 

 As diferenças individuais tornam-se elemento de trabalho, a fonte de um 

possível desenvolvimento, a descoberta da autenticidade do gesto. Nessa abordagem, a 

improvisação é uma ferramenta que permite o desenvolvimento de recursos criativos 

únicos para cada um e, ao mesmo tempo, cria linguagens comuns em que todos têm um 

lugar como pessoas singulares, com suas identidades e diferenças. 

 

As oficinas de dança 

 Como já citado, trabalho em diferentes instituições na França. No que  diz 

respeito ao termo usado para definir as pessoas com quem o realizo,  prefiro falar de 

«participantes de oficinas» em lugar de «alunos de dança» pois, de um lado, entendo 

que nesses espaços aprendemos uns com os outros e, por outro lado, aulas de dança têm 
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objetivos especificos, técnicas a serem transmitidas, ao passo que, aqui, o conteúdo se 

dá a partir do encontro singular (da pessoa, do grupo e do momento). 

              Esta perspectiva de trabalho procura criar um espaço de liberdade e partilha 

que seja justo e adaptável a cada indivíduo. É importante observar que, até o presente, a 

razão que legitima a dança com pessoas com deficiência tem sido quase sempre 

associada aos processos terapêuticos. Esta associação revela, com frequência, um 

preconceito da parte dos «normais», para quem os «anormais» nada têm  a oferecer nem 

à arte, nem à sociedade como um todo. Os indivíduos são reduzidos à sua marca 

identificadora, ao seu estigma. Enquanto «doentes» ou «deficientes», não teriam o 

direito de fazer arte. 

  Não se trata de desmerecer os trabalhos de dança-terapia, que naturalmente têm 

os. seus méritos. O equívoco é utilizá-la como dimensão única, ou como a única 

resposta possível. Mais ainda, o equívoco é utilizar os seus parâmetros para negar a 

outra possibilidade - quase inversa, mas não necessariamente excludente - de tratar a 

pessoa com deficiência como um artista potencial ou já consumado. Mesmo com a sua 

diferença. 

 Nessa proposta, tentamos criar espaços para que cada pessoa possa desenvolver 

os seus recursos pessoais, de tal modo que  os limites individuais não sejam uma 

barreira intransponível, mas sim um potencial de trabalho, uma abertura para outras 

possibilidades. Ao se desvencilhar de pressupostos formais, a dança, aqui, abre um 

espaço comum para que as diferenças possam chegar a um consenso. 

 

Formas alternativas de representação, ou de encontro com o publico 

 O título deste texto leva o nome do terceiro filme documentário realizado em 

parceria com o cineasta francês Michel Charron. Outra parceria com o cineasta Roddy 

Cunningam originou um quarto documentário. 

Através desses momentos dançantes e de relatos de diferentes profissionais das 

instituições, esses filmes nos mostram o quanto a dança pode ser surpreendente, o 

quanto ela nos desloca de nossos hábitos de ver, de perceber e de classificar não só a 

pessoa portadora de deficiência mental profunda, como também ela própria, enquanto 

forma de arte.  

Duas exposições foram igualmente realizadas; uma com crianças autistas e outra 

com um grupo de um hospital psiquiátrico que preferiu criar um espetáculo sem que 

este fosse apresentado ao público.  
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             Essas formas «alternativas» de representação são maneiras encontradas para 

compartilhar nossas danças com familiares, instituições e o público de uma maneira 

geral. Para a maioria das pessoas envolvidas, apresentar-se face a uma «platéia» seria 

algo que as colocaria em situação de extrema fragilidade. A meu ver,  mais importante 

do que querer mostrar determinado trabalho seria pensar formas de representações  

justas para as pessoas envolvidas, de tal modo que  não sejam voltadas para o ego e o 

desejo do artista, mas para a realidade desse encontro. E essas «impossibilidades» mais 

uma vez não devem ser vistas como algo ruim, mas como fonte de riquezas para cada 

uma das pessoas envolvidas, sejam elas participantes, artistas ou o publico. 

 

Um espetáculo 

 Desde 2003, trabalho com Jean-Jacques Cousin, catalogado como inválido, e 

hoje bailarino convidado em minha companhia de dança Dana, instalada na França. 

Tudo começou em uma oficina de dança que ministrei durante 7 anos. Jean-Jacques era 

um dos participantes dessa oficina. Foram necessários 3 meses para que ele decidisse 

ficar descalço, 4 anos para se deitar no chao, 7 anos para que me deixasse colocar 

minhas costas em contato com as suas. Antes de nos apresentarmos em cena, para 400 

pessoas, em um teatro renomado na França, fizemos varias performances que me 

permitiram ver o que significava para ele estar face ao público. 

                   Com deficiência mental profunda, Jean-Jacques fala somente algumas 

palavras e hoje quase não enxerga mais. Observo, ao longo dos anos, que, quanto mais 

abandono meus desejos formais de dançarina, mais posso aprender a dançar ao lado 
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dele. Nesse tempo de partilha, em que dialogamos através da dança, nossos corpos 

comunicam a nós e aos outros nossas forças e fragilidades. 

 Quanto a mim, esse «desapego» do que aprendi como dançarina  permite que eu 

reinvente minha dança,  desvencilhando-me de padrões estéticos e sociais - onde o 

espectador reconheceria uma certa "normalidade" nos movimentos e o corpo dançante 

retomaria a imagem de um ideal. Quanto a ele, Jean-Jacques, esse «desapego» lhe 

permite mostrar suas potencialidades, sua singularidade, sua sensibilidade e sua forma 

de pensar. Quanto ao público, o mesmo «desapego» lhe permitirá questionar não apenas 

a etiqueta com que se costuma marcar as  pessoas com deficiência, mas também as 

dimensões possíveis da dança. 

                 Não se busca aqui nenhum tipo de virtuosismo. Nenhuma ação se destina a  

«brilhar». É  algo de íntimo e extremamente  humano que canta e dança diante dos 

nossos olhos. Lidar com a fragilidade, com o pequeno, com o minúsculo movimento, 

torna-se possível a partir do momento em que não buscamos uma imagem correta ou 

um movimento correto, mas maneiras de fazer e de pensar que nos abre para o que nos 

parece tão diferente. 

 

Por fim... 

Ao acolher esses seres extraordinários, esses corpos (im) perfeitos, a dança nos 

ajuda a reconhecer nossas proprias fragilidades, nossos limites, nossas finitudes, nossas 

imperfeições. Desta forma, aprendemos uns com os outros não somente a descobrir e 

inventar novas formas de dançar, mas também de traçar caminhos de vida. 
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THE PERFORMATIVE’S BODY PRESENCE AND ITS POTENTIAL 

TO BECOME A CONNECTING ELEMENT 
 

Reflections by  
Andrea Gabriele Hackl 

 
 

Summary 
We all are part of this Universe. Everything consists of energy and, therefore, is 
connected. Most people, though, experience themselves as separated from the rest.  
The artist and art, in general, have the potential to create new connections and to shift 
the perception of what is “reality”, to step beyond set mind-structures and conditioning. 
To trigger a constructive dialogue art should unleash a creative force. We have to 
reconsider the responsibility of art, the creator and the performer as well as the positive 
impact the performative body can have. The poetry and power of expression through the 
human body as well as dance lays within its energetic charge that can reach people on 
an essential level.  
Everything is connected. We are part of nature and nature is a part of us. My inspiration 
is to support the understanding and experience of this connection. It interests me to see 
how the human body, being placed or acting within an environment, can mediate and 
function as a connecting element – by us identifying with its physical presence. I want to 
create work that allows people to connect to an essential level of their own Being, an 
“opening” that transmits a sense of co-existence. 

 
 

Keywords: Human Body, Performance, Energy, Presence, Environment, Opening, 
Connection 
 

 
A human being is a part of the Whole, called by us the Universe, a part limited in 
time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something 
separated from the rest - a kind of optical delusion of his consciousness. This 
delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to 
affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from 
this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures 
and the whole of nature in its beauty. (Albert Einstein, N.Y. Post, November 28, 
1972) 

 
 

Thoughts at the Core 
 
At the core of my artistic journey as dancer and choreographer lays the 

conviction that everything consists of energy and, therefore, is connected. Following 

this belief, my wish is to create work that has the potential to enhance awareness in 

people.  

- Life energy as essential core connecting everything 
Everything consists of energy in different frequencies; therefore, everything is 

connected, ONE.  
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- Going through physicality and working with the “energetic body” we can 

access and connect to this source of energy.  
We experience it, create with it, communicate through it and can let people 

experience it with us. And we can capture the essence of our surrounding, of the present 
moment.  

 
- Physical presence and motion project themselves and we receive this 

information.  
In its physical presence the human body can function as a connecting element to 

nature and to the environment being worked with. 
 
 

Context and Motivation  

In Nowadays Society in which disconnection, individual isolation and 

exploitation seem strong tendencies, I sincerely believe that art and what I share should 

create connection and the sense of “potential” (to change); it should have a positive 

impact even in context of critical work – offering, if not a solution, a constructive 

perspective. One thought that seems important to me is: Whatever I focus on, I will give 

power to – or in other words: Energy flows where my attention goes. This thought, as I 

see it, gets often neglected in artistic work, though it should always question my 

responsibility as performer, as a creator who wants to share and contribute. Further, it 

seems very important to me to question the general role and responsibility of dance, the 

creator and the performer; to reconsider the positive impact which the performative 

body can have in it's energetic charge.  

 
“The only antidote to destruction is creation. […] Not art for art’s sake, but art 
for life’s sake.” – Stephen Nachmanovitch, “Free Play, Improvisation in Life and 
Art”, 1990, p. 182 
 
Despite or even because of the need I might feel to speak of certain issues, as 

well as the dialogue I want to pro/evoke; next to the necessity to confront and to push 

myself and, possibly, my audience out of the comfort zone, it seems important to 

question the place where my action(s) come from, if or what my work will 

communicate and the impact it will potentially have – what I will contribute to and 

manifest into this world.  

As I see it, art should unleash a constructive force and inspire to trigger a 

creative dialogue. Inspiration is one of the strongest forces to motivate, move and 

empower people; to enrich our lives. Inspiration is a driving force that comes from a 

creative place – opening space for movement and growth, space to evolve. 
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Vision 

Only occasionally in the lives of many are the senses fraught with the sentiment 
that comes from deep realization of intrinsic meanings. We undergo sensations 
as mechanical stimuli or as irritated stimulations, without having a sense of the 
reality that is in them and behind them. […] We touch but the contact stays 
tangential because it does not fuse with qualities of senses that go below the 
surface. We use the senses to arouse passion but not to fulfill the interest of 
insight, not because that interest is not potentially present in the exercise of the 
sense but because we yield to conditions of living that force sense to remain an 
excitation on the surface. (John Dewey, “Art as Experience”, 1934, p. 21) 
 
My passion is to create work that allows people reconnect to an essential level of 

their own Being. Everything consists of energy and, therefore, is connected. We are part 

of nature. In fact, we are nature. Through what I share, I want to support this essential 

understanding; to offer the possibility to sense connections, to create “openings” to re-

discover a sensation of co-existence. 

 
Energetic Charge 

“As performer we go on a journey ... a journey of discovery ... we become 

creator ... charged by and creating energy in different textures, states and forms ... we 

create with every breath and every movement ... and our actions connect to and become 

a part of space ... we are playing with space and time ... every performance is a journey 

we go on – performer as well as spectator ... a journey through space and time, 

throughout which every moment means becoming ... and we all are sharing just that.” 

We experience the energetic presence of another person. Physical presence and 

motion project themselves kinetically and we receive this information. In my work, an 

aim is to use this potential. When working on a performance, I want to create a 

sensorial and energetically charged journey, work that has the potential to enhance 

sensitivity and consciousness. The poetry and power of expression through the human 

body as well as dance lays within its energetic charge that has the potential to 

communicate, reach, touch and move people on a profound and essential level.  

Within this energetic communication lays the power of a performance to create a 

potential shift in the perception and experience of what is “me” and my role in a bigger 

context. – going beyond conditions and set (mind) structures. In this way, a fertile 

ground for new ideas and intrinsic motivation can be created.  
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One challenge to create this shift might be to find and play with the gap that lays 

between the instant we see / get aware of something and the moment we interpret – that 

empty space of awareness. Besides, this shift cannot happen by exclusively 

communicating an intellectual idea but rather by inviting people, the audience to go 

through an experience. Physical and energetic work function as dynamic tools to create 

the context and space where such an experience – shared by performer(s) and audience 

– is allowed to happen.  

In relation to these thoughts, a main focus of my research lays on how to create 

dance from an essential, almost “cellular” level. Before addressing any specific theme 

or issue that the choreography and performance will speak about, it interests me to work 

with energetic states and physical qualities, “textures”, in reference to the dimensions 

within my body and in context of the surrounding space. This research and approach 

comes before and, at the same time, forms the base of my work during a choreographic 

process. 

Life is an energetic process. Everything from the sub atomic particles, amino 

acids, peptides up to our DNA and our cells, which form to make us, resonates with its 

own unique signature frequency. 

Besides physical work with the “matter at hand” - the body, focused on the 

skeleton, muscles and their mechanics, I want to go beyond their dynamics. It interests 

me to find ways to activate and work with e.g.: the “energetic body” that traditions such 

as Yoga speak of, as well as with the liquid system of the body, its intrinsic motion and 

pulse.  

The “energetic body” (consisting of chakras, nadis and ch'i or pranic energy), in 

its dynamic flow, projects itself beyond our physical borders into space. There are many 

ways to perceive and understand the components of the energy body. It can be strongly 

experienced e.g.: in “Asanas” when practicing Yoga – which, though being positions, 

are never “static” but alive, expanding and charged by a constant energy flow. This 

understanding plays an important role in my choreographic work.  

Enhancing awareness of and working with the “energetic body” – to be tapping 

into and utilizing this source – will, first of all, connect us to more energy. To be in 

motion will suddenly re-charge us with energy. And second: It will create a different, 

profound physicality. I see the “energetic body” as the essence at the creation of 

“presence”, projecting itself, communicating.  
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Connecting Element 

Working with a highly integrated body and physicality, it has become a special 

interest for me to see in how far the human body being placed or acting within different 

landscapes and contexts can become a connecting element. My work investigates the 

human body's (the performer’s) potential to create a bridge to the surroundings being 

worked with – by us identifying with the body’s physical presence. In my role as creator 

and performer, I search for the possibility to physically create this connection by 

listening to and working co-creatively with(in) an environment, with(in) nature.  

 

Essential Connection, the Essence connecting everything 

We are nature and nature is a part of us.  

To reflect on how everything interrelates and on the fact that the “outside” 

always mirrors “what is within”, will let us see the state of nature under a different light. 

It will let us reconsider its connection to dysfunctions within society, as well as 

disturbances within our own Being and Self. By exploiting the environment and 

harming nature we harm ourselves. The recognition and experience of the essential 

connection between, as well as the essence itself connecting all Being – the Universe, 

The Whole, Atman, Soul, Energy, Intelligence, Consciousness, … – will create the 

space for a different, sincere respect. Respect for life in all forms – for nature, all Beings 

and for this planet that is our home.  

 

Stories of the Land 

“eu so devedor à terra / I owe the earth 
a terra me está devendo / the earth owes me 

a terra paga-me em vida / the earth pays me while I am alive 
eu pago à terra em morrendo / I pay the earth when I die 

- Cante Alentejano - 
 
My inspiration is to create work that zooms in on this essential connection, 

celebrating life and the beauty of nature. I search for the possibility to create “openings” 

for people to re-discover their own connection to nature, a sense of coexistence. 

Following this inspiration, I’ve started a (research) project in rural areas in 

which my aim is to work co-creatively with(in) the natural environment – with its 

conditions as well as  “limitations”, its qualities, textures and elements. 
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A main focus of this work is the potential of the human body to mediate between 

the environment and the audience. – The human body becoming an element of the 

environment. The human body functioning as a surface for identification and projection.  

It inspires me to, on the one side, work with the conditions / “limitations”, the 

raw qualities of nature and, on the other side, to show its beauty and essential poetry.  

To expand this journey, my intention is to integrate people’s stories of the land as 

well as the beauty of local knowledge that is often closely linked to the wisdom of 

nature. – stories which have or will eventually become the memories of the land, of the 

earth. I want this research and work to be nourished by knowledge of the ways in which 

people live with the (at times extreme) conditions of an environment which is their 

home – e.g.: extreme heat in summer, the absence of water. And as well, the profound 

respect for the earth and land that often can be found within rural traditions is truly 

inspiring for me. 

This research investigates two layers. Two layers – intertwined and being part of 

the land’s soul. On the one side: stories of the land and its memories. On the other side: 

its essence and presence. 

Two layers, speaking of past and present. Past and present, at the same time, 

being the essence of, being expressed through and forming, molding the ground, the 

land that is already holding the seed of the future to come. 

Both layers and all given information I want to translate physically and capture 

as well as express through the human body – using the human body in its presence or 

creating a “metaphor” with it. 

To dive into and reach the essence of the present moment, to capture the essence 

of what is, it seems essential to me to create and work with this special state and mind-

set: 

Open Presence 
Creating Openings, listening to the Land 

 
Hakuin wrote: If you forget yourself, you become the Universe. That mysterious 
factor of surrender, the creative surprise that releases us and opens us up, 
spontaneously allows something to arise. If we are transparent, with nothing to 
hide, the gap between language and Being disappears. ( Stephen 
Nachmanovitch, “Free Play, Improvisation in Life and Art”, 1990, p. 30) 
 
In order to work co-creatively and in context of the surrounding space and 

environment, I cannot entirely plan and rationalize my research beforehand. An 
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important factor is surrender – giving space to the unexpected, to surprise; space to let 

something new arise, something not yet experienced, labeled and conceptualized.  

I want to find connections and to create by allowing an “open presence” to 

happen.  

How can we connect to this “open presence”? It is related to an instinctive & 

animal state, in which all senses are alert and acting in concert. A state where we find 

“motion merging into sense and sense into motion.” (John Dewey, Art as Experience, p. 

18) 

As human beings we can dive into this animal state, this unity of sense and 

impulse, and saturate it with a heightened consciousness. I am looking for this fusion. 

To achieve this “open presence” I have to, at times, consciously slow down. It is 

of importance to let time flow freely, not to force any actions – to wait till a natural 

impulse to act arises. It seems like a meditation and has a lot to do with “listening”. I 

have to ‘be with’ the surrounding. It means saying “yes” to what is, to the conditions at 

hand. In the Vedic philosophy we find the mantra “So Ham” - “I am that” . It means 

identifying oneself with the Universe or ultimate reality. 

At other times, this open and alert presence has an almost playful quality to it.  

There is an old Sanskrit word, lîla, which means play. Richer than our word, it 
means divine play, the play of creation, destruction and re-creation, the folding 
and unfolding of the cosmos. Lila, free and deep, is both delight and enjoyment 
of this moment, and the play of God. It also means love. 
Lîla may be the simplest thing there is – spontaneous, childlike, disarming. But 
as we grow and experience the complexities of life, it may also be the most 
difficult and hard-won achievement imaginable, and its coming to fruition is a 
kind of homecoming to our true selves. (Stephen Nachmanovitch, “Free Play, 
Improvisation in Life and Art”, 1990, p. 1) 
 
When being in a state of listening, when acting from this receptive and playful 

presence, I believe, it is possible to capture the energetic essence of a moment and the 

surrounding / context being worked with. In this way, I can allow something to speak 

through me. I can become a medium and act from an essential level. In this way my 

work will truly honor and celebrate the moment, its essence and beauty.  

It means “surrender” to what is and wants to speak, which creates the space for 

a dialogue to happen. Myself, I will be a medium, a window, an “opening” and the 

earth, the land will be allowed to speak and to tell its stories. 
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CORPO, UM TRAÇO DA AUTORREFLEXIVIDADE CONCEPTUAL NA  
DANÇA CONTEMPORÂNEA  

 

Andreia Dias Marques 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

 

Resumo 

O que a dança contemporânea faz do corpo, ou da multitude de corpos – cada qual 
uma proposta de pensamento de corpo, do corpo e com o corpo, cada qual um “corpo 
de ideias” –, considera-se um dos seus projetos singulares. Mesmo que em 
interdependência de uma presença que está lá, mas enquanto traço, o corpo é uma 
referência específica incontornável na dança. Na variedade de formas que a dança 
pode assumir há posicionamentos que, para limpar de clichés e padrões normalizados a 
imagem da dança e a ideia que se tem dela, coincidem em múltiplos planos, mas 
sobretudo, coincidem nos traços corpo. Quando num determinado trabalho é a própria 
condição artística da dança que implica os acontecimentos, o processo artístico 
autorreflexivo baseado no conceito de corpo pode assumir-se como impulso para 
construção e emergência de sentidos e de novas lógicas. O corpo da máscara, do 
simulacro, da apropriação, das memórias após a obra, é impregnado de conotações e 
sentido, altera concepções e mostra um lado experimental que expõe abertura a 
conexões com outras formas e disciplinas artísticas, mas também à mudança: mutatis 
mutandis, o corpo transforma e é transformado. 
 

Palavras chave: corpo, traço, autorreflexividade, dança contemporânea  

 

1. Provisoriedade e contingência na dança contemporânea 

A dança contemporânea, atividade artística que nos serve aqui como lugar de 

pertença no mundo a trabalhos que concretizam forças muito próprias onde a reflexão 

conceptual se torna possível através de uma ação que afeta a si própria, surge como um 

projeto continuamente alterado. É o que é apenas temporariamente1, contribuindo 

certamente para o reconhecimento da sua provisoriedade o contexto de colisão em que 

esta se insere devido à proximidade de expressão que estabelece com o tempo presente, 

com a contemporaneidade. Neste compromisso de se estabelecer em relação ao seu 

tempo, de se manifestar consciente do seu tempo2 (passado e presente), ponderando 

sobre a sua história, as suas possibilidades, hesitações e sobre as suas finalidades, 

                                                 
1 O raciocínio é da autoria de Pinto Ribeiro (1994), mas o pensamento é partilhado. É a efemeridade da 
natureza da dança, “efemeridade construída” como a denominou José Gil (2001, p. 202), que se reaviva 
como uma das características mais identitárias e um dos argumentos mais reconhecidos em vários 
discursos e reflexões de diferentes autores. 
2 Ter consciência do seu tempo é visto enquanto característica manifesta e intimamente ligada à partilha 
de visões, valores, estados e práticas, que são projetadas através de determinadas opções artísticas que 
reconhecem a sua própria existência.  
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evidencia-se um lado da dança potencialmente ideológico e político. Acentuando-se a 

resistência ao poder hipnótico-alienador do espetacular no sentido de entretenimento 

meramente aparatoso, arriscamos fazer corresponder à dança contemporânea atitudes 

como a discordância do dito “convencional” e do “mais do mesmo”, a recusa do 

mimético redundante, do representativo, do virtuosismo gratuito; surgindo assim um 

espaço motivador e propício à construção de novos saberes e discursos afastados por 

cultura dos saberes vigentes. A dança dirige-se para o diálogo (livre de psicologismos) 

com outras áreas com as quais partilha questões entre si e pode ver-se reenquadrada fora 

dos limites (artificiais) da própria disciplina – o diálogo que vem a estabelecer com a 

filosofia é disso um exemplo. Em consequência da libertação das relações tradicionais 

com o tempo, o espaço, o corpo, o movimento, a técnica, a coreografia... e com a 

disponibilidade para a criação na direção de algo pluri-multi-transdisciplinar há, na 

dança contemporânea, uma alteração face às hierarquias estabelecidas segundo a visão 

ontológica modernista. Tudo agora pode tornar-se dança já que esta não tem apenas 

origem no movimento e na natureza emocional do sujeito. As diversas forças intrínsecas 

à dança contemporânea não provêm somente dos recursos cinéticos do sujeito. Damo-

nos conta que o corpo que dança não é apenas um corpo em movimento reprodutível no 

tempo e no espaço, obediente a uma série de regras impostas por determinada técnica e 

códigos estéticos.  

 

1.1. Conceitos e a dificuldade em suportar um quadro de referências 

A par com um conjunto de espetáculos que dilatam a perceção de dança, onde o 

diferencial é a articulação do ato com outros valores menos explorados ou visíveis até 

então, como o caso de elementos ditos “de natureza conceptual”, acontece não tanto 

uma ruptura ou negação do passado, mas mais uma alteração na forma de pensar 

determinadas relações até então necessariamente causais.  

O corpo, como o próprio sujeito da dança e enquanto tema de discussão 

recorrente, é sempre uma referência específica incontornável na dança contemporânea. 

Na perspetiva da dança contemporânea experimenta-se uma nova legibilidade em que 

cada corpo é um sujeito, mas cada sujeito é formado por um coletivo que o interpenetra: 

o corpo é plural. Domínio mutável que induz e reage a transformações – um símbolo da 

sociedade –, o corpo contemporâneo (e a sua ideia), é plural nas suas possibilidades, é 

um ator proteiforme: mutatis mutandis, o corpo transforma e é transformado. Com um 
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papel duplo, ele age simultaneamente enquanto corpo físico (presença) e enquanto 

corpo semiótico(corpo com estatuto de significante). 

Assim, falar em quadro de referências, ou seja, num conjunto de elementos 

hierarquizados que, funcionando enquanto modelo fixado e a seguir, possibilite de 

alguma forma a identificação e a localização de um corpo da dança contemporânea 

enquanto um padrão reconhecível, não é um princípio observável neste campo. Não há 

pontos fixos ou limites que possam servir-nos para apoio nesta tarefa. O que há são 

diferentes trabalhos artísticos que, ao nosso alcance, se apresentam como oportunidades 

de exercitar a perceção, os sentidos e o pensamento. As referências constroem-se à 

dimensão de cada trabalho, servindo no seu campo de ação. O que é mostrado ao 

espectador é-lhe por isso, mormente,  desconhecido e novo, e o que ele apreende são os 

traços de algo. Ou melhor, dizendo à maneira de Derrida: são pontos/locais onde a 

presença depende de uma série de ausências, que estão lá, mas enquanto “deslocações 

do seu lugar de origem, da sua identidade, da sua presença” (in PAVIS, 2010, p. 166). 

Nestas circunstâncias cada um fará a leitura que pode, isto é, fará a sua própria leitura 

ou uma leitura baseada na de quem concebeu o trabalho, o que pode implicar que é a 

subjetividade o quadro de referência. 

 

2. Corpo, um traço da autorreflexividade conceptual na dança contemporânea 

Nos casos em que a experiência de dança se revela olhando para dentro de si 

própria, é pertinente esclarecer o uso do termo autorreflexividade. No domínio proposto 

o conceito pode ver-se sob dois pontos de vista: como qualidade do que é 

autorreflexivo, isto é, como atributo próprio da dança contemporânea; ou como 

propriedade que indica que a ação (a de refletir/pensar ) se exerce sobre o sujeito que a 

pratica. Interessa-nos por ora a explicação que releva do ato, ou seja, que a dança 

contemporânea – ao procurar saber o que é e sabendo ao mesmo tempo o que a rodeia – 

vira-se para si própria, por cultura e não por natureza.  

Aceitando que a dança é um estado mental, observa-se uma estreita ligação do 

conceito de corpo questionado com a dimensão da autorreflexividade conceptual na 

dança contemporânea. De forma reiterada, o corpo, pela ambivalência de significados, 

de representações metafóricas, experiências, necessidades, desejos e olhares é motivo 

recorrente de reflexão no processo artístico. O que a dança contemporânea faz do corpo, 

ou da multitude de corpos – cada qual uma proposta de pensamento de corpo, do corpo 

e com o corpo, cada qual um “corpo de ideias” – é reconsiderá-lo um dos seus projetos 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

51 

singulares. Trabalha-se o corpo, no corpo e com o corpo na medida em que este não se 

diferencia do pensamento e é por isso o corpo do pensamento. Daí sabemos que 

determinados conceitos em torno do corpo sejam aquisições contemporâneas: corpo 

fragmentado, corpo impossível, corpo resíduo, corpo descartável... No entanto, por 

mais diversas que possam ser as reflexões intelectuais e as manifestações à volta da sua 

materialidade,  há algo nele que fica intato, há nele um potencial expressivo que é, 

contrariamente aos seus estados físicos, permanente: um corpo é sempre corpo. Não 

apenas como se apresenta, mas também como se faz sentir presente e é invocado até na 

sua ausência, o corpo  “atravessa os discursos e metamorfoseia-se mas não se dissolve” 

(SILVA, 1999, p. 22).  

A partir dos anos 90, em Portugal, pensa-se a construção do corpo e a dança 

como espaço de performance capaz de assegurar a arqueologia de um corpo em crise: 

um corpo que não mais representa uma ideia de dança. Alguns coreógrafos no campo da 

criação nacional assumem Derrida, Deleuze, Dubuffet. Assumem a desconstrução dos 

conceitos, onde o “desfigurar” do corpo e da cena aparece como processo de “limpeza” 

da imagem de clichés e denota-se, em relação ao corpo, uma demanda para que a sua 

natureza subjetiva, as suas necessidades e desejos mais íntimos sejam reconhecidos do 

amor à morte. O corpo não é meramente um depositário de formas. É dele, da energia 

imanente da sua fisicalidade, da sua presença, da sua ação sobre o espectador, da sua 

performance que parte o que permite ao espectador a experiência do presente em cena 

aqui e agora.  O corpo é necessário nos dois sentidos, ou seja, espectador – performer, e 

performer – espectador. Como explica António Damásio (1999, p. 175) no que concerne 

à relação ação-corpo: “O que quer que seja que aconteça na nossa mente, acontece num 

tempo e num espaço relativos ao instante do tempo em que se encontra o nosso corpo e 

à região do espaço ocupada pelo nosso corpo.”  

 

2.1. Possibilidades práticas da operação conceptual  

No decurso da apropriação artística de questões relacionadas com diferentes 

disciplinas artísticas, a forma como o corpo é trabalhada pelos artistas sofre 

continuamente alterações. O deslocamento da referência que é confirmado através do 

corpo é um passo de reconhecimento de que outras realidades possibilitam diferentes 

abordagens criativas importantes para uma arte comprometida.  

À coreógrafa Vera Mantero, uma entre outros protagonistas da dança contemporânea 

no contexto da realidade portuguesa, inconformada (por opção), interessa-lhe a 
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exploração do imaginário livre de figuras existentes e códigos já estabelecidos. A sua 

vasta obra, exemplificativa toda ela de uma aposta forte na pesquisa – desde que 

começou a coreografar que os impulsos inquiridor e reflexivo marcam o seu trabalho –, 

espessa o princípio apontado de que na dança nada deve ser um dado adquirido. No seu 

solo improvisado Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois3, a dança “fala” 

por si própria. Na relação com o gesto, e com a gestualidade enquanto meios que o 

corpo põe ao seu dispor, há uma dúvida constante da performer quanto às possibilidades 

expressivas da dança. No “corpo que se move pelo pensamento que lhe é imanente, e 

não pelo desejo de movimento” há uma expressão da possibilidade que advém de o 

corpo não ser mais o protagonista, mas experiência de conflito entre a faculdade para 

conceber algo e a capacidade para o tornar presente.  

 

2.2. Experimentação, desconstrução e perda  

Dos múltiplos planos que se trabalham para limpar de clichés a imagem da 

dança e a ideia que se tem dela interessa-nos a incidência sobre o plano do corpo:  ao 

ponto em que este é levado a um limite tal que dele restam apenas traços. Um dos 

efeitos das ações criativa e artística, ações de risco em si, é excluir/deixar de fora o que 

outrora se aceitou como imprescindível. Muitas vezes, para enfatizar aspetos até aí 

menos evidentes na produção artística da dança (como o caso dos elementos de natureza 

conceptual4), reduz-se a presença de determinados elementos em cena. Para benefício 

da situação criada, neste caso, trazem-se  as alterações estimuladas pela desconstrução 

do conceito corpo, para a reconstrução e alteração de outros (como os elementos 

textuais, cénicos, sonoros, espaciais...). É exercida uma “desorientação induzida” (no 

sentido geo-gráfico e geo-lógico do termo) que é experimentada metodológica e 

processualmente, produzindo-se formas transitórias e fora da narratividade entre dança, 

performance, teatralidade e canto, como no exemplo seguinte.  

                                                 
3 O trabalho, criado em 1991 em resposta a uma encomenda do Festival Klapstuk no âmbito da Europália 
Portugal 91, é um solo improvisado (com a duração de vinte minutos) feito a partir de um núcleo de 
movimentos definidos.  
4 Aquele que, direta ou indiretamente, pode surgir de objetos, acontecimentos reais e/ou imaginados, de 
experiências pessoais, da ciência, da filosofia, da teologia, das transformações sociais e políticas, da 
tecnologia, ou seja, elemento que, sendo do mundo e da vida, conquista novos olhares e análises de 
diversas naturezas na sua transposição para o domínio do conceptual.  
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A escultura em ferro e corpo vivo de Comer o Coração5 abre-se à prática da 

autorreflexividade conceptual e às possibilidades da ilusórias do espaço utópico que o 

nosso corpo continuamente ocupa: da presença na ausência, da impossibilidade do 

corpo, da máscara, do simulacro, da apropriação e das memórias após a obra. 

Deslocado do seu contexto orgânico, o corpo da performer é metamorfoseado através de 

desenhos na pele como se de um papel se tratasse. Ele chega ao ponto de perder a 

aparência que denuncia a sua natureza humana e se tornar em mais um dos elementos 

internos da escultura onde nem o corpo físico da performer, nem o da escultura são 

principais. O interesse está nas possibilidades que possuem quando se articulam não 

deixando, no entanto, que o que cada um tem de próprio se perca totalmente. É o corpo 

daquela “criatura” que perdeu a anatomia humana que faz nascer a visão do outro lado: 

a visão do provável. Despido e olhado nu, através da linguagem corporal e do uso que 

faz de gestos, respiração, voz, o corpo é levado ao limite e o que ele “diz”, na sua 

dimensão comunicativa, é a questão a considerar.  

Mesmo quando a sua presença pode ser de tal forma radical e exacerbada que 

extravasa para o plano do irreconhecível/estranho: quando se “perde” no próprio corpo, 

no corpo do outro, no corpo dos outros (e no excesso deste); o corpo subsiste na 

perspetiva das relações e a sua inesgotabilidade é intensificada. O corpo, 

simultaneamente matéria latente pela metamorfose, território e condição do 

acontecimento que se desvela na presença do outro, é um lugar de experimentação do 

que lhe é local (próprio) ou global, ou local e global. Um corpo a movimentar-se é um 

corpo desperto à perceção, ao pensamento e à expressão própria. 
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Resumo 

Trata-se de uma discussão acerca do corpo deficiente na cena contemporânea, por 
meio de uma abordagem multidisciplinar das espetacularidades envolvidas no fazer - 
artístico desses corpos no campo específico da dança. O trabalho discorre sobre as 
contribuições/proposições articuladas por este emergente fazer-reflexivo na cena, bem 
como sobre as heranças de posturas excludentes ainda presentes nos modos de 
produção-recepção e articulação artísticas. Essa análise parte de questões levantadas 
em uma dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 
Universidade Federal da Bahia. Para enfocar no presente trabalho as formas de 
visibilidade e de invisibilidade recorrentes na dança produzida por corpos deficientes, 
para além dos cânones eficientistas do modelo contemporâneo da dança, de modo a 
evidenciar novas possibilidades estéticas no território cênico.  
 
Palavras chave: dança, deficiência, cena contemporânea, estética, sociedade. 

 

 A cena do século XX abraçou a herança produtivista do capitalismo eficientista, 

projetado e idealizado pelo ocidente. A condição humana tornou-se refém dos 

utilitarismos impostos pela sociedade no transcorrer histórico e o corpo fora excluído de 

seu valor e de sua importância política, social e cultural nas civilizações.  

O que é perceptível no decorrer dos movimentos culturais e artísticos nos 

últimos séculos é que o corpo encontrou as rédeas de seu próprio percurso histórico e 

rejeitou o status corporal sacralizado. A pele, os órgãos e a mente transformaram-se em 

nossa contemporaneidade numa poderosa válvula geradora de ações de resistência. 

 O copo torna-se um poder ressignificado ao compasso das diretrizes sociais de 

um tempo hiper - ultra - tecnológico. Não basta agora atingir as cobranças sociais da 

produção é preciso superar e superar-se. A ideologia eficientista responsável pelo status 

quo de normalidade, assumido e pregado pelas sociedades ocidentais gerou o que aqui 

me arrisco a denominar de corpos impossíveis. Desta feita tornou-se insuportável a 

humanidade portar um corpo, carregá-lo com suas desobediências físicas e imperfeições 

permanentes, bem como com a sua perene condição de existência. Como assinala Le 

Breton (2007), ao falar sobre as ambigüidades corporais, “o corpo não é uma natureza 

incontestável, objetivada imutavelmente ao observador que pode fazê-la funcionar como 

num exercício de sociólogo” (p.24).  
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 A necessidade de investigar o corpo para além de sua representação física no 

mundo permite analisá-lo enquanto alteridade que só existe a partir de circunstâncias 

externas, culturais e sociais que delegam aos atores a sua específica condição de corpo.    

 Os corpos considerados diferentes, todavia não encontram espaços de atuação 

cênico-artística, bem como não se reconhecem mais nos locais guettificados pelo 

discurso da visibilidade e da oportunização.  

 

Visibilidades. 

 A observação concedeu lugar a generalização, e a seletividade dos modos de 

olhar o corpo, olhamos aquilo que agrada ou que nos pode chamar atenção por uma 

determinada característica, atitude, gesto ou comportamento da moda. Os 

comportamentos edificam corpos e discursos que são projetados para a formação de um 

outro, emergente até segunda ordem. 

 Da mesma forma o olhar permanece cristalizado quando se trata de observar o 

que não agrada ao normativo controle social. O homem considerado fora dos 

impermanentes padrões tácitos permanece sob a égide de um amálgama de 

arbitrariedades e condenações que o impedem de exercer o direito à própria condição 

humana. 

 O corpo dividido entre as cisões biológicos/culturais é o corpo que perpassa a 

própria natureza carnal, o corpo das filiações ideológico/culturais, o corpo insuflado 

pelos pragmatismos, pelo dilaceramento da realidade capitalista, pelos insuflamentos 

discursivos. 

Segundo Marzano-Parisoli (2004), a hiper valorização de uma autonomia 

individual do corpo nos distanciou daquilo que nos seria mais caro, a existência das 

percepções específicas de cada sujeito, tratadas em nossa contemporaneidade como 

objeto de manipulação sócio-político cultural. Deste modo, os corpos materializados 

como imperfeitos tornam-se reféns das ideologias e das filiações retóricas de outras 

vozes. 

De fato, ainda que a retórica contemporânea nos apresente o corpo como objeto 
que a pessoa pode livremente e de maneira autônoma, utilizar para realizar seus 
objetivos ou seus sonhos, convém lembrar que a imagem ideal de corpo que se 
procura em geral atingir muitas vezes não é nada mais do que a imagem cultural 
que supostamente devemos aceitar.  (Marzano - Parisoli, 2004, p.49) 

 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

57 

 Desta feita, podemos citar aqui os movimentos sociais pró-inclusivos, que nos 

últimos vinte anos travam uma batalha desafiadora, na tentativa de amenizar e adequar 

uma sociedade alicerçada em moldes excludentes e seletivos, no intuito de flexibilizar 

(dentro de um modelo pluralista), as diversidades, para que possam dialogar e promover 

novos modos de pensar e compreender o outro. 

 No entanto, o que se observa de modo real é uma panacéia de discursos que, ora 

caracterizam-se pelo teor assistencialista, ora tornam-se panfletários e oportunistas em 

sua grande maioria quando são proferidos por aqueles que não vivenciaram experiências 

de exclusão e tomam para si um reivindicar especulativo em que predomina uma 

ideologização manufatureira dos fatos. 

 O que se entende por inclusão hoje evidencia um projeto político arbitrário e 

corporativista, que privilegia interesses secundários para a promoção efetiva de um agir-

pensar sobre o que até agora chamamos diversidade. Parece-me que o não entendimento 

do corpus social enquanto gerador de sujeitos com específicas representações gera 

mecanismos ilusórios para uma maior compreensão dos fatos que poderiam ser 

discutidos sem as falácias protecionistas e maniqueístas. 

 As artes do corpo e o mercado inclusivo brasileiro estão diante de um verdadeiro 

policiamento corpóreo, onde o artista-cidadão que tem uma deficiência, ainda é visto 

por suas exoticidades corporais, caçadas como raridades de museu, especulada como 

materiais repletos de certo fetichismo cênico. A contratação desses profissionais atende a 

uma necessidade mercantilista de comercializar talentos que mantém o status quo 

“superar/desafiar limites”, criado por mecanismos institucionais, que insistem no 

entendimento da deficiência como um estado ou condição a ser sublimado ou vencido. 

 O corpo deficiente passa a ser objeto de um projeto estético especulativo-

laboratorial, ou seja, não basta ser deficiente, o artista tem que ser um atraente produto 

para o desfrute cênico-espetacular. De certo modo, a espetacularidade desses corpos 

permanece sob o estigma da observação, da curiosidade, do espanto, do que “choca”, 

incomoda, aborrece e repugna, do mesmo modo que se transforma em corpo que 

emociona, comove, sensibiliza e levanta opiniões comparativas de senso comum. 

 

Deficiência e Cena 

 Os corpos com deficiência parecem estar mergulhados em um cenário 

esquizofrênico de rótulos, imagens, imposições e suplícios existenciais de um dançar 
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contemporâneo que alimenta uma indústria da penalização, ou hiper-valoração arbitrária 

dos sujeitos. 

O homem portador de deficiência lembra unicamente pelo poder da presença o 
imaginário do corpo desmantelado que assombra muitos pesadelos. Ele cria uma 
desordem na segurança ontológica que garante a ordem simbólica. (David Le 
Breton, p.75, 2007). 

                                                  
 A mídia, assim como a arte e o território artístico correm o risco de perpetuar a 

manutenção desses cânones segregadores, num campo onde o entendimento da 

deficiência deveria (ou poderia) corroborar para outros projetos estéticos, ações 

autônomas, que se mostram diante das sociedades e das platéias. No entanto, essas 

possibilidades muitas vezes são reduzidas às formas laboratoriais e experimentais, como 

numa espécie de fazer-clínico-da-arte, seja na dança ou no teatro.  

 Com efeito, o mercado artístico envolvendo pessoas com algum tipo de 

deficiência vem crescendo nos últimos quinze anos. Com o surgimento de inúmeros 

grupos no Brasil e no exterior, esses trabalhos se tornaram uma verdadeira vitrine para 

as emergentes políticas inclusivas, assim como para os projetos de fomento a cultura.  

 No que diz respeito à penetração dos artistas no cenário artístico contemporâneo, 

ainda nos deparamos com um estreito espaço de atuação, demarcado pelas 

especificidades patológicas dos corpos. Ainda prevalece os modelos de criação no 

campo cênico dependentes da práxis e dos discursos assistenciais e terapêuticos, ou 

atrelados diretamente a panfletária ideologia do modelo esportivo paraolímpico, onde a 

égide corporal reafirma o status superação/exemplo de vida. 

 As artes da cena se ausentam – no que diz respeito à presença desses corpos – 

em um tempo onde emergem as mais variadas manifestações de ruptura dramatúrgica, 

corporal, política nos processos de atuação dos artistas. Ao negar espaço aos corpos 

deficientes o território cênico recria novas formas de exclusão, aniquilando as 

possibilidades cênicas de pesquisa, atuação e produção de outros projetos estéticos para 

a cena. Repete-se desta forma o modelo do corpo atrelado à clínica e ao desejo de 

reabilitação por meio da arte, ou ao protecionismo institucional, o que pode ser danoso 

para as perspectivas de profissionalização dos artistas. 

 A dança — assim como as práticas para-desportivas —, revelam um super-corpo 

deficiente, atrelado aos modelos supervalorativos de uma eficiência que deve estar a 

serviço do corpo, que mascara e nega ao cidadão artista (ou atleta) as suas próprias 
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contribuições e críticas no processo de trabalho que é per si um ato inacabado, em 

constante renovação criativa, social e política. 

 O que se observa hoje nas companhias brasileiras e internacionais é a 

manutenção de técnicas, procedimentos e processos de trabalho nutridos por uma busca 

da eficiência estética dos corpos, que parece preocupar-se em provar ao mundo que sim, 

o deficiente pode dançar. Assim, cria-se eficienticismos em favor de um fazer artístico 

equivalente aos cânones vigentes, quando esse fazer pode revelar características 

específicas e fundamentadas no próprio projeto estético revelado pela experiência da 

deficiência. 

 O espaço cênico torna-se um lócus de resistência para o artista deficiente quando 

este se apropria de seu corpo, para além dos discursos pró-inclusivistas e especulativos, 

isso possibilita a escolha de seus próprios projetos artísticos no território cênico.  

 Este fazer artístico que pensa e faz pensar pode contribuir para outro 

entendimento sobre os processos envolvidos na preparação, formação e atuação do 

corpo deficiente nas artes da cena. Neste sentido, a reverberação do trabalho pode 

resultar em uma proposta mais além das posturas preservacionistas do corpo, na busca 

de uma construção metodológica que enxerga a experiência da deficiência enquanto 

emergente proposta de criação de identidades cênicas para os corpos em geral. 

 Pensar a deficiência enquanto uma promessa estética é pensar as brechas 

políticas, filosóficas, sociais envolvidas neste fenômeno, que lança um desafio as 

ciências artísticas, sociais, políticas e ao corpus cênico. Assim, surge a necessidade de 

repensar o entendimento vigente sobre deficiência reflete a crise em que se encontra o 

homem e o artista em seu papel enquanto criador-formador numa sociedade que 

consome esse produto ainda subjugado por discursos hipervalorativos e subvalorativos 

da inclusão calcificada sob a égide de um manto guettificador. 

 Destarte, a dicotomia presenciada no criar-fazer dos artistas é peça fundamental 

para uma análise mais crítica e subversiva do papel do corpo deficiente na cena atual. 

Assim a compreensão do trabalho dos cidadãos-artistas enquanto fruto de suas 

experiências empíricas, sobretudo no contato com o fazer-cênico deve promover um 

outro entendimento sobre os sujeitos, seus desejos, escolhas, posturas artísticas e da sua 

capacidade de exercer a autonomia enquanto criadores envolvidos diretamente no 

processo da construção do objeto artístico, seja coreográfico, visual, teatral dentre 

outros. 
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Para além dos modelos eficientistas 

 À medida que o discurso pró-inclusão estabeleceu parâmetros de 

adequação/oportunização para os cidadãos com algum tipo de deficiência, revelou 

aspectos geradores de outros procedimentos de exclusão, sobretudo no campo artístico.   

 A hipervalorização do artista deficiente galga no mesmo e reducionista discurso 

do movimento paradesportivo, que delega ao corpo que tem uma deficiência a 

responsabilidade sobre-humana de curar e “superar” todas as dores do mundo. Ao 

mesmo tempo em que o corpo deficiente é exemplo de super-ações, mantém-se 

permanentemente especulado pela sociedade. Resta ao artista se tornar um exemplo 

também no campo artístico ao deparar-se entre os olhares embebidos de certo 

voyeurismo corporal em pleno território artístico.  

 A dança inclusiva não é uma categoria estética, mostra-se herdeira dos 

pragmatismos classificatórios do projeto pedagógico da chamada Educação Especial, 

compartimentado e baseado em ações hiper-protecionistas. No entanto os projetos 

estéticos dos artistas e grupos não devem sofrer as sanções de vigilantismos instituídos 

para seguir uma arte politicamente correta ou panfletária. O artista que tem algum tipo 

de deficiência não necessita justificar a sua capacidade criadora e produtiva no campo 

das artes. A atuação, produção e execução artística não devem conceber o atrelamento 

às filiações discursivas impostas a estes corpos.  

 O corpo deficiente é um corpo político-propositor, autônomo em sua experiência 

criativa, atuante em seu fazer – cênico, todavia inconsciente da reflexão acerca de seu 

campo criacional no campo das artes. Se a escolha do artista se reduz apenas ao 

pragmatismo sociológico das lutas, das ideologias, dos protecionismos perderá assim 

sua capacidade de enfrentamento, de ação crítica de investigação artística.  Enquanto 

criador o artista exerce o direito ao próprio projeto estético e corrobora para o 

surgimento de outras vozes criadoras, de outras matizes que só podem ser configuradas 

pela experiência construída com a ausência das eficiências tão introjetadas na sociedade. 

 Esse duelo criativo entre a pressão eficientista e a ação cênica de corpos não tão 

eficientes revela um potencial estético que promove uma arte a partir da imobilidade, 

fincada nas ausências, nas perdas na relação experienciada com o corpo que tem 

deficiências. “A sociedade contempla os corpos considerados deficientes e parece não 

acreditar na possibilidade de reconhecer-se também nas suas incapacidades” (Teixeira 

2011, p.98).  
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Desta feita o artista deficiente ao transcender o discurso inclusivista passa a 

habitar a cena, transfigura a poética, os códigos impostos e desbrava novos territórios 

num fazer - cênico provocador em constante ressignificação. Esse lócus impermanente 

revela outros projetos estéticos, sobretudo para o labor corporal do artista, que passa a 

apropriar-se de suas próprias escolhas artísticas e de sua própria cena. 

 
A multiplicação das diferenças pode eclipsar a diferença. Nossas sociedades, 
dado ao seu caráter democrático, pedem igualdade; sendo, no entanto, 
sociedades de massa, buscam a uniformidade. Essa tensão que hoje perpassa as 
percepções, as representações, a experiência vivida do corpo anormal. 
(COURTINE, p.337, 2008) 

 
 A deficiência assume o lugar do aviso, do alerta à contra-norma, é a certeza da 

sociedade de sua perfeição, de sua integralidade histórico-corporal, mas é também a in-

verdade a manipulação de um fazer - histórico burocrata, reducionista. Este corpo a-

histórico recolhe de seus cacos e escombros a possibilidade de refazer-se em sua 

historicidade. Os corpos que ficaram do outro lado da história, silenciados e abjetados 

pelo desejo social da norma e da produção empreenderam as representações sociais 

dominantes um novo papel na compreensão da corporeidade como fenômeno social e 

cultural. Por conseguinte, a diversidade é a nomenclatura da concessão corporal 

contemporânea, da cultura do acesso e da oportunização das alteridades marginalizadas.  

 De fato se faz necessário pensar que não só o corpo considerado normal 

construiu sentidos ao homem no decorrer da história da humanidade, os corpos 

considerados feios, improdutivos, desprezíveis, monstruosos, construíram significados 

que ainda estão impregnados nas sociedades contemporâneas. Assim sendo devemos 

considerar que este corpo no grato delegou ao homem inquietações, conflitos, medos, 

rejeição, mas promoveu a reflexão sobre a diferença e o desejo de diferir-se dos demais. 

 Esse corpo-ausente-existente é a própria condição do humano na história, 

independente de seu lugar corporal na sociedade. A idéia que a sociedade construiu do 

corpo defeituoso é a mesma em relação a sua superior existência, ela necessita desta 

relação superior para a sua própria auto-afirmação. A criação dos portais de inclusão 

social revela as falhas passadas da humanidade, numa tentativa paliativa de reparar 

aquilo que continua sendo tratado com receio, desconfiança e descrédito, sejam nas 

relações políticas, culturais ou sociais deste corpo e de tantos outros que não se 

reconhecem nessas ações paliativas de oportunização social. 
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Resumo 

O corpo, tornado obra de arte, transformou-se num estereótipo de idealização estética 
transversal a todos os discursos artísticos. A imagem do corpo já não se pauta pelo 
conceito estético da Beleza mas, antes, pela metamorfose e enigma. A Performance 
Artística fez do corpo cénico uma linguagem viva que contamina o corpo quotidiano. 
Os novos símbolos da elaboração artística buscam as imagens do corpo 
social/quotidiano. A contaminação é assumida: Os laboratórios de criação artística 
alimentam-se das imagens do social, sendo o corpo o elemento estruturante desta nova 
corporeidade estética. Consequentemente o corpo é, na atualidade, um objeto 
privilegiado de todo o tipo de discurso artístico, sendo alvo de discursos e 
metadiscursos suportados por construções teóricas diversas. Estas múltiplas teorias 
procuram saber se as imagens do corpo se constroem a partir da arte, e com a sua 
ajuda, ou se será a própria arte que se contamina das representações do corpo 
quotidiano. Este texto pretende refletir a estetização do corpo na cena contemporânea, 
e suas implicações na criação artística. Isto partindo do pressuposto que o corpo, 
quando organiza o seu movimento, é pensamento, e este pode ser denominado de 
linguagem artística. 
 

Palavras Chave: Estética; Artes Cénicas; Corpo  

 

 

1. Das dificuldades na aproximação ao tema 

A produção contemporânea do estereótipo estético e a homogeneização cultural 

fizeram com que a ambivalência que caracteriza as imagens do corpo desaparecesse. O 

corpo surge, assim, no discurso estético como demonstração de uma construção teórica 

validável. Desta forma, a representação precede já o ato da interpretação, dissipando a 

ambivalência, assim como fazendo desaparecer a heteronomia dos elementos 

sócioculturais que estão na génese da conceptualização dos discursos sobre o corpo. 

Neste sentido, anuncia-se o que parece ser o corpo contemporâneo: um corpo que se 

situa num plano de vida energeticamente forte, mas virtualizado. Um corpo que atinge o 

máximo de energia e de performance técnica mas que não se reorganiza sobre os afetos, 

relegando para segundo plano um corpo subjetivo e criador. Uma das características 

deste corpo é a perda da sua organicidade, surgindo em seu lugar o virtual; este virtual 
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caracteriza-se por um empobrecimento da riqueza da experiência do corpo que, 

aparentemente, não se inscreve nem no tempo nem no corpo.  

 

2. O corpo como metáfora 

A realidade do corpo não é mais que uma ilusão, uma ilusão essencial, é certo, 

uma vez que permite criar um cenário de representação de objeto irreal. No entanto, 

mesmo que a realidade do corpo seja ou não fruto da nossa imaginação, não altera em 

nada o poder que nós damos a essa ilusão. Não necessitamos de verificar se o corpo tem 

uma realidade objetiva, basta-nos a imagem que dele construímos. Como refere 

Gillibert (1993), a percepção do corpo é elaborada a partir de referenciais internos e de 

identificações exteriores, acontecendo fora da imagem que dele vamos construir depois 

quando operamos a distinção entre sujeito-objeto. Neste sentido, o corpo torna-se uma 

representação exterior, puramente fictícia, através da qual assumimos a realidade do 

“eu” e do “outro”. Sendo assim, as encenações do corpo no quotidiano, e a teatralidade 

das interações produzidas, contribuem para um aprimoramento estético no discurso 

artístico. Podemos, então, afirmar que a percepção estética do corpo depende sempre de 

uma encenação desse mesmo corpo. Note-se que o corpo pode ser tratado como objeto 

estético sem que exista a menor intenção artística. Quando falamos do corpo como 

objeto estético pensamos numa figuração possível de transcendência, tecendo sempre 

uma referência implícita à sua imagem atemporal; ou seja, o corpo como metáfora é um 

momento singular da percepção estética, que tanto pode acontecer no quotidiano como 

numa linguagem artística. O corpo torna-se objeto estético por uma determinação de 

qualidades desenvolvidas pela percepção que acontece de forma aleatória, face a um 

olhar exterior e circunstancial, estando a subjectividade sempre presente. Sendo assim, o 

corpo denuncia, a um tempo, a nossa efemeridade e o desejo último de ser imortal. A 

arte revela-se, então, um espaço de eternidade, que não contempla o indivíduo mas a 

espécie. Trata-se, pois, de uma imortalidade coletiva, até porque não há corpo, ou 

movimento, que não se repita num eterno jogo de espelhos. A imagem refletida no 

espelho, frequentemente, dá origem a outras imagens. O espelho, tal como a arte, não 

tem como objetivo confirmar o real do nosso corpo, mas antes reavivar e ativar o nosso 

imaginário. Será interessante analisar a proposta artística da contemporaneidade, 

principalmente num discurso de performance, em que o palco funciona como um 

espelho e o público como testemunha de um corpo a tentar significar-se. Não há 
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sociabilidade sem sedução e, por consequência, sem um reconhecimento do corpo (o 

meu e do outro) ser apercebido como objeto estético. Podemos, com Goffman (1974), 

afirmar que todas as maneiras que temos de representar o corpo traduzem a nossa forma 

de estar no mundo, como se o corpo fosse uma personagem autónoma ao serviço do 

sujeito que a habita. Quando se assume o corpo como entidade autónoma e objeto 

estético estamos, de alguma forma, a promover um paradoxo: o corpo é o sujeito e o 

objecto das nossas representações. Assim, comparar o corpo a um objeto artístico é a 

maneira mais fácil de o sublimar, sob o nome de categoria estética. Por conseguinte, as 

representações artísticas do corpo não apresentam um corpo isolado mas antes uma 

visão do mundo; daí que falar do corpo como objeto estético será sempre falar de 

estereótipos, não para os demonstrar mas antes para mostrar todas as contradições que 

existem na relação de tensão entre imagem e representação. 

 

3. Imagem e representação 

Observa-se uma antinomia entre a imagem do corpo e a sua representação; 

enquanto as imagens do corpo são múltiplas, instáveis e incontroláveis, as suas 

representações são codificadas, culturalmente referenciadas e estáveis. O artista 

transforma as imagens do corpo em representação, objetivando-as numa figuração 

atemporal. Jeudy (1998) faz notar que o corpo como objeto estético é, sobretudo, a 

expressão soberana de uma alteridade criada pelo seu autor alicerçado num discurso 

metafórico de imortalidade, fundamentado numa estética. A arte, ao instrumentalizar o 

corpo, busca uma linguagem inédita que reformule a mitogénese. Neste sentido, se o 

corpo é visto como objeto estético será na medida em que imaginamos que ele tem um 

valor inestimável. Ao ser um fabricante de rituais, o artista tenta salvaguardar a 

sociedade do seu património simbólico. Cada ritual inventado faz do corpo um espaço 

de figuras possíveis, de uma metamorfose que se realiza sempre através da libertação de 

uma ordem social. Como contrasenso, esta singularidade suposta da criação artística 

está, neste momento, tão conceptualizada, tanto pelos criadores como pelos críticos e 

pelos públicos, que já não consegue, nem muitas vezes vê como necessidade, negar ser 

estereótipo, mesmo quando se assume “anti”. Poderíamos ser levados a acreditar que a 

criação de um estereótipo será a consagração da arte, e que, nesse sentido, a arte 

continua a ser vanguarda. Só que a criação de um estereótipo advém de um sincretismo 

cultural, de efeitos de contaminações, e assim o discurso artístico apenas opera um 
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efeito de drenagem, ao que já está inscrito como signo na máquina cultural das 

sociedades modernas. Se anteriormente a criação artística tinha a possibilidade de 

produzir efeitos de heterologia cultural, ao fabricar novos signos e ao provocar rupturas 

semânticas, ela está agora, como defende Jeudy (1998), prisioneira de processos de 

homogeneização cultural. A única possibilidade de invenção consiste em inverter o 

sistema da reprodução desta homogeneidade, impulsionando a heterologia cultural a 

partir dos estereótipos. Neste contexto, o corpo revela-se o grande agente de produção, 

uma vez que se apresenta como o enigma originário e como a galeria de estereótipos. 

Este fenómeno é particularmente visível nos discursos artísticos, onde o corpo se situa 

num cruzamento de diferentes linguagens e em que o poder semântico não é tão 

sugestivo mas mais interventivo e imediato na relação com o público. Nestes casos, 

cada intérprete é um mundo por si só, uma cartografia do corpo, em que cada gesto e 

cada movimento são vistos como únicos. 

   

4. Dos movimentos do corpo 

O movimento acontece como o refreamento de sentimentos privados que se 

transformam em impulsos exteriores e coletivos. O corpo nunca se move por acidente, 

mas ocorre num suporte físico: um corpo com uma inteligência específica. As 

qualidades do movimento que um corpo produz e abriga são as suas formas de 

qualidade do pensamento. O movimento leva a uma objetivação do corpo com leituras e 

códigos próprios, assim como com interpretações diversas. Neste caso, o sujeito atuante 

torna-se um mediador entre o corpo comunicante e o mundo. O corpo em cena oferece-

se como abertura ao mundo, através da negação dos critérios que determinam modelos 

de representação. O intérprete, ao trabalhar o seu próprio corpo, provoca no espetador 

uma abertura face a novas formas de figuração do corpo. É este jogo que está na base do 

“corpo cénico”1, e que estabelece toda a relação espetacular. O corpo em cena, mesmo 

quando está imóvel, remete sempre para uma figuração de si próprio, sendo alvo de 

sentidos e símbolos. Isto porque o corpo cénico é um território aberto, com uma 

linguagem concreta e uma unidade figurativa própria. Face a esse corpo representado 

                                                 
1 O “corpo cénico” é entendido como metáfora concretizada numa linguagem assente em símbolos 
e não em palavras. Tem por objectivo a busca de signos que traduzem simbolicamente o objeto. O corpo 
cénico concretiza-se numa linguagem corporal definidora de uma estética (por exemplo, Meyerhold); de 
uma ideologia (por exemplo, Brecht) ou de uma identidade (por exemplo, Pina Bausch). A estruturação 
do corpo em cena pressupõe sempre uma identidade estética, uma linguagem autónoma e a 
consciencialização da dependência do corpo de gestus sociais e de um determinismo cultural.  
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em cena sentimo-nos disponíveis e abertos ao outro e ao eu, é uma relação sujeito-

mundo, o que não acontece na relação com os outros corpos, que será sempre uma 

relação sujeito-objeto. Será então por isso que o corpo em cena detém o segredo e o 

código das linguagens não verbais. O corpo é, no discurso artístico, mediador entre a 

expressão simbólica (linguagem anterior às palavras), a necessidade de objetivação de 

sentido, e a encenação de significantes (inerente a todo o discurso artístico), traduzindo-

se em “metalinguagem artística”2. 

 

5. O corpo em contracena 

O corpo tem em si uma combinação infinita de possíveis, e não se limita, como 

observámos anteriormente, ao reflexo “real” que o espelho transmite, mas pelo contrário 

o seu desafio é brincar permanentemente com as imagens que o espelho reflete. Este é o 

grande segredo do corpo em cena, ao exibir-se face ao espelho que é o outro expõe-se, 

transformando-se em representação. A exibição estética do corpo tem como objetivo ser 

comunicação, permitindo, através da representação, uma reflexão intelectual sobre a 

ficção. Embora seja difícil separar a representação da realidade e a ficção do real, uma 

vez que ambas se regem pelas mesmas regras, há um aspecto a ter em atenção: enquanto 

o corpo no dia-a-dia é vivido em exibição, o corpo cénico é vivido em exposição. O 

corpo em exposição representa o desejo de ir além de todos os limites estabelecidos, 

aceitando novas formas codificadas de estar. Neste sentido, a exposição é uma conquista 

dos possíveis do corpo, exacerbando ao limite todos os sentidos da sua representação. 

Nesta conformidade, afirmar que o intérprete é capaz de controlar a sua presença cénica 

e de traduzir no corpo imagens mentais, significa que este é capaz de, através do 

controlo do seu movimento, atingir a expressão de uma emoção, sendo que para cada 

emoção ou sentimento há uma resposta do corpo. É neste sentido que Husserl (1992) 

fala de “ego homem” – sujeito espírito condicionado por um corpo que percebe as 

coisas. A análise de Husserl (1992) reabilita a noção de um corpo-órgão que se traduz 

                                                 
2 Metalinguagem artística – Proposta artística que se centra no processo da sua criação, isto é, que 
se auto representa. Nestes casos, a realidade e a materialidade dos intérpretes surgem como matéria 
privilegiada de criação. O objeto de análise é o indizível, a metáfora da própria vida, sendo o objetivo o 
esbatimento da fronteira entre a obra e a vida, entre a personagem e o intérprete. A metalinguagem 
pressupõe sempre uma comunicação vivida em dois sentidos: interna – do intérprete para a personagem; 
externa - do intérprete para o público, usando-se aqui a personagem como matéria comunicativa que 
permite a formulação de um Eu subjectivo. A metalinguagem é uma condição fundamental em toda a 
comunicação artística, ao dotar a cena de significado, permitindo um jogo de comunicação e troca entre a 
cena e a plateia.  
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em expressão do espírito. Para este autor, o corpo é uma consciência sensitiva não 

conceptualizada, a que Gil (2001) denomina de corpo paradoxal. Será neste jogo de 

forças entre corpo–emoção–pensamento que se revelam os princípios fundamentais 

comuns a todas as formas cénicas. O corpo está sempre inscrito por todas as 

condicionantes bio-psico-sociais, e é a vontade que a arte tem de o transformar num 

mito vivo que desafia a objetividade de sentido. Transforma-se, então, no meio exterior, 

que permite a representação artística e, simultaneamente, é a sua figuração. A tarefa do 

artista será aqui de servir de intermediário, catalisador entre diversos campos de 

conhecimento, formas de pensar, modelos sociais e estratégias de solução. 

 

6. Em torno de um Corpo Comunitário 

Na fruição de uma obra de arte acionam-se dispositivos que levam à fusão entre 

o corpo do público e o corpo do intérprete. O devir do corpo de um vai no sentido de se 

tornar no corpo do outro, e quando esta osmose funciona o jogo de pergunta resposta é 

muito complexo. O corpo do intérprete revela a impossibilidade de pensar o futuro, só 

existe o presente do corpo, mesmo que este esteja e se sinta preparado para esse futuro. 

Isto porque a construção mental que se tece desse futuro colide com a necessidade 

visceral do corpo que se move no presente, no “aqui e agora”. O corpo em cena 

desconhece o futuro, perde-se na improvisação do momento; essa é a sua única 

realidade, ainda que intimamente ele seja o reflexo do desejo mental de uma vontade de 

história futura, de um destino possível da mente. No entanto, nenhuma construção 

mental sobrevive à construção do corpo. Desta forma, assumimos o corpo, enquanto 

objeto estético, como uma encenação dos territórios mágicos do mental. A vertigem 

mental da reflexão rende-se ao devir do movimento, à suspensão silenciosa do corpo. O 

corpo cénico representa, para quem o olha, prazer sensorial a partir do mental. O corpo, 

assim entendido, dá ao intérprete toda a liberdade de existir por si mesmo, de modo 

autónomo, e no momento que aceitamos essa realidade abrimos portas para o 

surgimento do público. O público é, neste processo, a memória do espectáculo e o 

guardião do intérprete. A memória contém em si a capacidade de conservar no espírito 

uma quantidade de dados, tem o poder de se transformar num sistema cognitivo 

dinâmico que regula os comportamentos, constituindo-se num corpo comunitário no 

sentido em que ambos, espetador e intérprete, podem permitir-se a existir por si só, 

como corpo que se diz espontaneamente sem projeções de futuro. Nesse sentido, a 

contracena cena-plateia fala, constantemente, do desejo do eterno e da certeza da 
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efemeridade, é uma respiração conjunta da manutenção de um olhar sobre o outro e de 

se deixar olhar. O olhar é algo precioso neste encontro, a qualidade do olhar. O olhar é o 

signo da interioridade; há uma verdade e profundidade grande no olhar que se 

estabelece entre o espetador e o intérprete, uma vontade manifesta de, reciprocamente, 

permanecerem no interior do outro. Há nesse olhar uma declaração – olhar como se olha 

o impossível. 
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Resumo 

 
Olhado à luz do pensamento de Michel Foucauld (1977), o treino em dança (a 
formação do corpo e da mente do bailarino, inscrita num determinado paradigma 
estético, artístico e filosófico) é uma actividade regulatória que exerce controlo sobre o 
corpo, ao mesmo tempo que lhe impõe padrões definidos relativamente ao que é a 
acção certa e a acção errada, instituindo, assim, “a constricting link between an 
increased aptitude and an increased domination” (Foucauld,1977:138). 
Tendo em linha de conta, por um lado, a necessidade de o bailarino desenvolver 
competências técnicas sólidas, que outra coisa não são do que o entendimento 
conceptual e físico da “força coerciva” a que acima nos referimos e, por outro, a 
necessidade de fomentar nele competências criativas (dentro e fora da dança), 
defenderemos, aqui, secundando Franklin (1996), que o recurso à metáfora e à imagem 
mental é um elemento facilitador do processo de aprendizagem e consolidação da 
linguagem técnica, ao mesmo tempo que poderá servir de suporte aos processos 
criativos em que o estudante/bailarino se verá envolvido no futuro.  
 

Palavras chave: aula de técnica de dança; criatividade; imagem; metáfora; 
competências técnicas, competências criativas. 
 

I 

Movimento, Imaginação e Criatividade  

 São unanimemente reconhecidos os efeitos positivos que a prática da dança 

exerce sobre o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e relacional das crianças e 

dos jovens. Ao dançar, “something more than the physical body is stretched – the spirit, 

and the imagination of the child become elastic and vibrant” (Silk,1996:1). Sendo a 

própria matéria física da dança, o corpo daquele que dança torna-se o intérprete da 

metáfora em forma de movimento criada pela mente. Contrariando a tradicional 

dicotomia cartesiana, corpo e mente unem-se, através da dança, para concretizar e tornar 

real o abstracto e o intangível. 

 Mais do que “ser como”1, ou “fazer como”2, aquele que dança pode, no acto de 

dançar, “ser efectivamente”3: apropriar-se das qualidades físicas (força de, da leveza de, 

                                                 
1 Realce pessoal. 
2 Realce pessoal. 
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da fluidez de, da velocidade de), mas, também, das emoções e dos sentimentos daquilo 

que imagina. Pode interiorizar o abstracto, dar-lhe uma forma e transformá-lo em acção. 

Inversamente, pode partir do concreto para explorar as suas próprias emoções e, 

também, as transformar em acção.  

 O movimento torna-se, assim, o meio privilegiado para o desenvolvimento da 

imaginação e da criatividade, que, por sua vez, promovem o crescimento intelectual e 

facilitam o conhecimento sobre o mundo, as pessoas e as coisas. Se outras razões não 

houvesse que validassem as mais-valias formativas associadas à dança, refira-se, a título 

de exemplo, a circunstância de ela oferecer liberdade de expressão, mas, 

simultaneamente, oferecer a estrutura cognitiva, emocional e sensorial (tema, tempo, 

música, espaço) em que essa expressão pode desenvolver-se.  

 Assim, a dança, “ which embraces the emotions, imagination, creativity, and 

physical exertion, provides a perfect medium for such a channeling of energy” 

(Silk,1996:5), consegue mobilizar e desenvolver, em simultâneo , competências do 

domínio físico e intelectual. À semelhança de um sistema vivo, num processo de 

autopoiesis, as imagens criam movimento e o movimento dá lugar as novas imagens e 

projecções de ideias: 

As the movements are performed, the mover creates an inner dialogue (or 
landscape) where images flow freely from one to the other. These images from 
the imagination become very real, and can be reproduced and replayed from 
memory. The movement as performed is able to simulate the image-making 
process. There may be the same re-occurring memory images or new ones may 
be created. Therefore, dance is a way of connecting the world of external reality 
(the physical moving body) with the virtual reality inside our own heads. Dance 
is a way of processing information through the imagination and the personal 
internal imaging system. (Silk,1996:5). 

 
 Contudo, ao falarmos de movimento e de imaginação, de liberdade de expressão 

e de criatividade, de emoção e sensação – ou seja, de dança – não podemos deixar de 

reflectir, igualmente, sobre o instrumento que os veicula: o corpo. O corpo, matéria-

prima, com as (in)finitas possibilidades da sua motricidade. O corpo frágil, vulnerável 

na geografia dos seus músculos, tendões e articulações. O corpo naïf. O corpo que, para 

explorar as suas máximas capacidades físicas e expressivas, para se tornar plástico e 

eficaz, para ser resistente e inteligente, terá que ser treinado. 

 

 

                                                                                                                                               
3 Realce pessoal. 
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II 

O treino e a técnica  

 A ideia de treino e de disciplina do corpo é central para a dança, nas suas 

expressões teatrais. Se, por um lado, o treino amplia as competências físicas do corpo, 

tornando-o mais eficaz e menos vulnerável, pelo outro, torna-se um elemento de 

regulação das suas forças e, até, da sua aparência, tornando-o, nas palavras de Foucault 

(1977), num instrumento dócil, em que a majoração das competências obriga à 

conformidade e à subordinação.  

 Treino, disciplina, técnica, código, forma, quadratura musical, regra espacial: 

são os instrumentos que a dança, enquanto “poder disciplinador” (Foucault,1977:170), 

usa. E fá-lo para unificar e delimitar grupos de indivíduos que partilham características 

comuns, ao mesmo tempo que os individualiza, compara e classifica. Como observa 

Silk: “This visibility creates individuals at the same time as it makes them legible 

according to an action of the norm” (Silk,1996:7). 

 Mas, como o autor também refere, estes constrangimentos são, genericamente, 

bem aceites pelo estudante/bailarino; são tidos, até, como necessários e indispensáveis 

para adquirir as competências físicas que lhe permitem dominar e explorar a matéria do 

movimento com eficácia e segurança, facultando-lhe o acesso a um código/linguagem 

de comunicação inter-pares em ambiente de trabalho: 

          To make professional dance and ballet seem effortless, there are countless hours 
of practice required, as well as a careful study of technique, style, and tradition. 
This dedication to one overriding goal may seem alien to most young children, 
but to those dedicated youngsters who have set their sights upon a star, the story 
of endless discipline and sacrifice toward a long-range goal is a way of life. 
(Silk,1996:19). 

 Foi esta a circunstância que deu origem à presente reflexão: como devolver a 

liberdade ao indivíduo? Como garantir que as aprendizagens técnicas, em que a matéria-

prima da dança, o corpo, alicerça a sua eficácia e a sua inteligência, não se transformam 

em instrumento sancionatório da capacidade de expressão e de criação? Como pode o 

professor, no contexto da aula de técnica de dança, promover o exercício da criatividade 

e fomentar a expressão individual, ao mesmo tempo que força à sujeição e à 

conformidade o corpo do aluno? 

 Apesar de técnica e criatividade parecerem estar nos extremos opostos do 

continuum que é o ensino da dança, é nosso entender que elas não são mutuamente 

exclusivas, mas sim complementares, se o objectivo último for a formação do bailarino 
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na sua plenitude humana e artística, numa perspectiva herdeira da tradição da Modern 

Dance, em que ele se afirma como cidadão informado e curioso, como intérprete e, 

frequentemente, como criador. 

 No sentido de compreender as circunstâncias e os processos que levam à criação 

de algo novo, impõe-se que analisemos, ainda que brevemente, alguma da teoria 

produzida sobre o domínio da criatividade. 

III 
Criatividade: processo ou inspiração? 

 A perspectiva individualista da cultura ocidental “enfatiza a invenção, a 

novidade, a rejeição da tradição e a auto-actualização” (Sawyer, 2012:273), 

considerando, concomitantemente,  o acto de criar como o ponto alto da realização 

pessoal e associando-o, com frequência, a momentos de inspiração e a factores pessoais 

de excepção, quase na escala da divinização do autor.   

 Contudo, de acordo com Lubart (2003), a criatividade depende de outros 

factores que esta perspectiva idealista não contempla: factores cognitivos (a inteligência 

e o conhecimento sobre um determinado domínio), factores conativos (a motivação, a 

curiosidade, a personalidade, o estilo cognitivo – maior ou menor facilidade em lidar 

com a complexidade e a multiplicidade de informação, maior ou menor capacidade em 

associar ideias – e o estilo de trabalho – a perseverança e a capacidade de concentração), 

factores emocionais (ser mais ou menos sensível à ideia de risco, ter, ou não, a 

segurança pessoal para enfrentar o julgamento dos pares) e factores ambientais (estar, 

ou não, integrado num ambiente que promova e possibilite o acto criativo).  

 O que parece estar patente nesta perspectiva proposta por Lubart é o esbatimento 

da ideia de “génio criador”, tão cara ao modelo cultural do ocidente. O mérito da 

criação advém, aqui, em grande parte, do conhecimento, do trabalho continuado e da 

motivação e, em menor escala, da inspiração. Neste modelo, de base construtivista, a 

criatividade desenvolve-se a partir de sucessivos estágios que operarão, no seu 

encadeamento, o momento de epifania. Ou seja, a criatividade cultiva-se, num processo 

de continuidade que questiona alguns dos estereótipos a ela associados:   

         (…) creativity tends to occur in a sequence of stages. The simplest model 
of the creative process is a two-stage model sometimes called the balloon – an 
expanding stage of divergent thinking where many possibilities are generated, 
followed by convergent thinking as you converge on the one best idea. (Sawyer, 
2012: 88). 
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 Os modelos desenvolvidos para representar o processo de criação, embora 

divergindo no número e na designação dos diferentes momentos, apresentam 

significativas semelhanças quanto à sequência em que estes se desenrolam e quanto às 

operações mentais que cada um deles implica. 

 Se nos é permitido fazer uma súmula dos vários modelos apresentados por 

Sawyer (2012: 89), diremos que todos propõem a existência de um momento 

preparatório, de definição do problema e de questionamento, ou desafio pessoal, 

seguido de uma fase de aquisição intensiva de conhecimento sobre o domínio em que se 

trabalha e sobre outros que lhe possam estar associados, directa ou indirectamente; um 

segundo momento de incubação, ou de processamento de ideias; um terceiro momento 

de produção de ideias (insight), de combinação e de desenvolvimento; um quarto 

momento de verificação, avaliação e selecção dessas mesmas ideias; e um último 

momento, em que elas são apresentadas, ou implementadas. 

 Deter-nos-emos um pouco no terceiro momento, concretamente no que diz 

respeito ao conceito de combinação de ideias, por ser aquele que enquadra a temática 

desta reflexão. 

 Combinar conceitos e ideias é uma competência básica do ser humano e muitos 

avanços criativos, tanto no domínio das artes, como das ciências, têm ficado a dever-se 

a ela. Essa associação, ou combinação, será tanto mais fácil quanto mais propriedades e 

valores essas ideias e conceitos tiverem em comum (Sawyer, 2012:118). Sawyer diz-

nos, ainda, que “There´s intriguing evidence that with very simple instructions, people 

can be encouraged to generate more original and higher-quality combinations”   (2012: 

118)  e, citando Mumford, acrescenta: “when people combined related categories, 

feature-mapping instructions contributed to quality and originality; when they combined 

unrelated categories, metaphor instructions contributed.” (ibidem).  

 Assim, de acordo com a perspectiva de Sawyer (2012), a combinação de ideias e 

a transferência conceptual, ou seja, a metáfora e a analogia, são uma mais-valia para o 

próprio desenvolvimento do processo criativo e das competências a ele associadas. 

Especificamente, no contexto em que nos situamos, o da aula de técnica de dança, a 

metáfora e a analogia servem o duplo propósito de, num plano a longo prazo, 

reforçarem modos de pensamento associativos que estimularão o espírito criativo do 

futuro coreógrafo e, num plano mais imediato, facilitarem a compreensão e a 
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apropriação cinestésicas, transferindo propriedades e qualidades relativas ao movimento 

de um universo exterior para o interior do processo individual de aquisição da(s) 

técnica(s) da dança.   

 Ainda acompanhando o pensamento de Sawyer, esta fase de aquisição de 

conhecimento aprofundado sobre o domínio em que os processos criativos virão a 

desenvolver-se (frequentemente tida como demasiado “especializante” e promotora de 

um tipo de pensamento convergente) é essencial para o desenvolvimento das 

competências criativas futuras: 

 Without first learning what´s already been done, a person doesn´t have the raw 
material to create with. That´s why an important part of the creative process is to 
first become very familiar with prior works, and internalize the symbols and 
conventions of the domain . Creativity results when a person somehow combines 
these existing elements and generates a new combination. (Sawyer, 2012:93).   

Sawyer (2012:94) argumenta, ainda, que a forma como se processa a interiorização dos 

códigos e símbolos do domínio de estudo é determinante para o desenvolvimento do 

potencial criativo do aluno. Fazendo eco desta visão, reflectiremos, de seguida, sobre as 

estratégias que o professor de dança tem à disposição para potenciar o desenvolvimento 

criativo dos seus alunos e contrariar a perspectiva mecanicista, regulatória e 

convergente, habitualmente associada ao ensino da técnica de dança. 

 
 

IV 
Imagem, metáfora, analogia: da instrução à transformação no contexto da aula de 

técnica de dança 

           How can students and teachers maintain a balance between sensitivity to 
personal sensations on the one hand and adaptation to externally imposed 
rhythms and designs on the other? Dance teachers intuitively have hit upon the 
use of images – often poetic and occasionally ridiculous – to help achieve this 
balance. Would a football coach suggest that a player kick the ball as if it were a 
feather? Would a director of an exercise spa direct his clients to think of 
doughnut rings slowly dropping down the thighs as they do leg lifts? Maybe 
today they would. (Franklin, 1996:62). 

 
A linguagem metafórica em contextos de ensino é uma estratégia 

frequentemente usada pelos professores que muitas vezes a utilizam sem dela terem 

consciência e sem lhe atribuírem o devido valor formativo. No contexto específico da 

aula de técnica de dança, a metáfora e a analogia sugerem imagens mentais que 

promovem a consolidação da linguagem técnica (a resposta cinestésica adequada a um 
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determinado problema – unidade de vocabulário, passo ou exercício), e desenvolvem as 

capacidades expressivas do estudante/bailarino. Erskine, propõe para esta metodologia a 

designação de “métodos somáticos”:         

           Somatic methods using imagery designed to affect alignment and dance 
performance on a neurological level, emphasise neuromuscular re-patterning to 
alter movement habits. In dance, mental imagery evokes the physical 
characteristics of an absent object or dynamic event (Krasnow et al., 1997). 
Visual imagery and kinaesthetic imagery are representations of visually 
comprehended concrete objects or events, or kinaesthetically comprehended 
movements, which are actively generated and manipulated by the dancer. 
(Erskine, 2009:7) 

Assim, a metáfora estende-se às próprias acções do corpo, “dando pistas” 

(Erskine, 2009:7) ao aluno, a partir do seu próprio conhecimento e da sua experiência 

noutros domínios, para que ele possa alcançar novos objectivos, técnicos, expressivos e 

criativos, a partir de uma perspectiva pessoal. A metáfora, em forma de movimento, 

opera sobre o corpo e sobre as suas acções uma transformação qualitativa. Por outras 

palavras, a metáfora torna-se no instrumento da metamorfose cinestésica que transforma 

o corpo naïf em corpo eficaz e inteligente. 
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Resumo 
Baseados na perspetiva instrumentalista da Dança, pretendemos desvendar um outro 
potencial da dança, em que a aprendizagem de conceitos processar-se-á envolvendo o 
corpo com soluções criativas de movimento, desenvolvendo uma metodologia de 
trabalho centrada na abordagem interdisciplinar. Esta ideia é sublinhada por Griss: 
“(…) «Teach from the known to the unknown», you will understand the value of 
allowing children to learn from their bodies” (1998:14). 
Esta apresentação foi construída com base na parte experimental do estudo de 
doutoramento, apresentando a estrutura e conceção de sessões de dança de âmbito 
interdisciplinar. Centramo-nos, assim, na análise das sessões de dança criativa, 
perspetivadas de forma a articular os conteúdos de dança com os da área disciplinar de 
Matemática (aprendizagem interdisciplinar). 
 
Palavras-chave: Dança criativa, sessões de dança, aprendizagem interdisciplinar, 
Matemática, 1.ºCiclo do Ensino Básico 
 
 
 

Dança na escola: uma metodologia de trabalho interdisciplinar? 

Este estudo pretendeu analisar o potencial da dança na aprendizagem na esfera 

educativa. A dança na educação desempenha um papel imprescindível no crescimento 

integral e harmonioso da criança, nos diferentes domínios do desenvolvimento. Na 

escola “dance is more than exploring different ways to make a shape or learning a series 

of steps to music; it is a way of moving that uses the body as the instrument for 

expression and communication” (Purcell, 1994, p.5). A criança poderá, assim, satisfazer 

a sua necessidade de expressar ideias, pensamentos e sentimentos através da 

experimentação vivencial de aprendizagens, pelo movimento e pelo corpo. Segundo 

Lazaroff (2001) e Zwirn (2005) as atividades que envolvem o movimento, como a 

dança, quando relacionadas com os conteúdos das outras áreas curriculares, poderão 

estimular as aprendizagens, tornando-as ativas, concretas e físicas. Esta conceção 

instrumentalista foi ancorada a estudos que relacionam os efeitos da dança com a 

estimulação na área académica (Almeida, 2007; Catteral, 2002; Gabbei & Clemmens, 
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2005; Keinanen, Hetland & Winner, 2000; Keun & Hunt, 2006; Kim, 2002; McMahon, 

Rose & Parks, 2003; Minton, 2003; Morin, 2004). Enquadrámos esta problemática, do 

contributo da dança na aprendizagem académica, no método de ensino interdisciplinar. 

Qual será o potencial da dança na aprendizagem, pela envolvência do corpo e do 

movimento, quando a articularmos com a área disciplinar da matemática, estabelecendo 

conexões entre os conteúdos e afinidades entre as matérias? 

 

O estudo 

O objetivo do estudo foi verificar o impacto da dança na consolidação da 

aprendizagem de temas/conceitos da área disciplinar da Matemática em crianças do 2.º 

Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico (7/8 anos). Este estudo, quasi-experimental, 

decorreu em contexto educativo, durante 5 semanas, em duas escolas de Coimbra do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo de 2010/2011, entre 31 de janeiro a 4 março de 

2011. Integrou 166 crianças do 2.ºAno, envolvendo oito turmas, das quais cinco foram 

consideradas grupos experimentais e três de controlo. A intervenção incidiu no âmbito 

da consolidação dos conteúdos. Os conteúdos de matemática foram desenvolvidos 

semanalmente pela professora titular da turma e na semana de consolidação, os grupos 

experimentais relembraram os conteúdos de matemática através de aulas de dança e os 

grupos de controlo através da metodologia tradicional. Tivemos dois momentos de 

medida, pré e pós testes, sendo os alunos avaliados através de um teste elaborado a 

partir dos conteúdos que foram definidos. No quadro 1 apresentamos os conteúdos da 

matemática trabalhados:  

Sema
na 
 
 
1 

(31 
jan. a 
4 fev.) 

Números até 700; Composição e 
decomp. de nºs   
Projecto 14 
Contagem de 10 em 10 
(com dezenas e centenas) 
Multiplicação por 10 
Multiplicação por 20, 30, 40...     
(unidade , dezenas)       
 Dinheiro  
.observar notas; reconhecer moedas 
.dinheiro/custo de objectos 

Seman
a 

 
 
 

2 
 (7 a 11 
fev.) 

Números até 800; Composição e 
decomp. de nºs  
Projecto 14 (continuação) 
Relações temporais:   
hora e dia (horas do dia); mês e ano 
(estações do ano, meses/nºdias) 
 Dinheiro (continuação)  
(Trocar dinheiro; problemas) 
Horas (ponteiros do relógio) 
Dinheiro/ custo de objectos 
Adição/subtracção 

Sema
na 
 

 
3 

(14 a 

Números até 900; Composição e 
decomp. de nºs  
Projecto 13 
Sistema de numeração decimal 
(relação unid/cent.) 
noção de milhar (quadro; identificar a 

Seman
a 

 
 
 

4 

Números até 1000; Composição e 
decomp. de nºs 
Projecto 13 (continuação) 
Regularidades na adição e na 
subtracção -  
adição com 3 parcelas 
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Subtracção com transporte 
(empréstimo) 
Problemas   (gráfico; 
multiplicação)                
Adição/subtracção  (centenas) 
>   <   =   (centenas) 
10 em 10 e 100 em100 (centenas)   

18 
Fev.) 

casa das dezenas, unid.- números) 
cálculo 
números vizinhos 

(21 a 
25 

Fev.) 

 

Quadro 1 – Conteúdos da área disciplinar de matemática 
 

As sessões de dança 

Lecionámos, assim, quatro sessões de dança de âmbito interdisciplinar a partir 

dos conteúdos da área disciplinar da matemática (Gilbert, 2002; Monteiro et al., 2010; 

Neto, 2008; Overby et al., 2005). As aulas de dança foram lecionadas na sala de aula de 

cada turma e as planificações das aulas foram aferidas por um professor especialista, 

antes da lecionação. A elaboração dos exercícios de dança baseou-se nos elementos de 

movimento da dança (Corpo, Espaço, Energia e Relação), analisando as similaridades 

entre estes e os conteúdos de matemática e as possíveis conexões entre matérias. Os 

quatro elementos foram desenvolvidos em cada sessão, pensando na medida de 

equidade, selecionando, de cada um, os sub-elementos que apresentaram semelhanças e 

afinidades com os conceitos. Com esta metodologia interdisciplinar e vivencial, 

mediante a articulação e conexão dos conteúdos de duas áreas (disciplinar e artística), a 

criança, a partir do tema da aula, vivenciou de uma forma concreta e palpável os 

conceitos e temas com corpo, num espaço e tempo, individualmente ou em grupo, 

através da exploração de movimentos com soluções corporais e expressivas para os 

problemas propostos. Utilizámos, em todas as aulas de dança, estímulos auditivos 

(músicas, clavas e pandeireta) e visuais (imagens e objetos), estimulando a imaginação e 

a criatividade cinéticas. A sessão de dança de âmbito interdisciplinar (Monteiro, 2007) 

teve uma duração de 60 minutos e uma estrutura com cinco partes: apresentação do 

tema, aquecimento relacionado com o tema, desenvolvimento criativo do tema_através 

dos elementos da dança, apresentação/ análise das composições dançadas e a conclusão 

da aula. Os exercícios de dança, das 3.ª e 4.ª partes das sessões, o Desenvolvimento 

criativo do tema_através dos elementos da dança e a Apresentação/ análise das 

composições dançadas, respetivamente, estão sistematizados no quadro abaixo 

indicado: 
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Sessão de dança 1 Sessão de dança 2 
Dança do multiplicar por 10  
Dança do multiplicar por 20,30  
Dança das notas e moedas  
Dança: será que já sabes? 

Dança dos ponteiros  
Dança dos dias e meses  
Dança - quanto dinheiro?  
Dança: será que já sabes? 

Sessão de dança 3 Sessão de dança 4 
Dança das figuras 
Dança do milhar 
Dança das casas  
Dança do vizinho 
Dança: será que já sabes? 

Dança – o resultado é… 
Dança das 3 parcelas 
Dança da subtração com transporte 
Dança – Ajudas-me?  
Dança: será que já sabes? 

Quadro 2 – Os exercícios de dança das quatro sessões 

 

Nas quatro aulas, na primeira e na última partes - Apresentação do tema e a 

Conclusão da aula mantivemos a mesma estrutura de exercícios. E a parte do 

Aquecimento relacionado com o tema, 2.ª parte, foi feita a partir de exercícios que 

trabalharam a vivência corporal dos números e a composição e decomposição dos 

números, com uma progressão na numeração durante as quatro semanas, como está 

exposto no Quadro 1.  

Nas Figuras 1 e 2 podemos observar os desenhos que as crianças realizaram após 

as aulas de dança. Estes registos retratam a vivência destes exercícios com a 

corporalização dos números e a relação do passo com a centena, respetivamente.    

 

 

         
Figura 1 – Exercício dos números           Figura 2 –  Exercício da composição e                    
decomposição                                                              dos números 
                                                                                     
 

Na parte seguinte, Desenvolvimento criativo do tema_através dos elementos da 

dança, realizaram-se diferentes danças (Quadro 2) relativas aos temas e conteúdos 

definidos. Todas estas danças englobaram ações, partes e formas com o corpo, num 

espaço próprio e/ou geral com níveis, direções, trajetórias e dimensões do movimento. 

Reuniram, também, qualidades de movimento de forma rápido/lento, 
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acelerado/desacelerado, repentino/suster, fluente/controlado, pesado/leve realizadas 

individualmente, a pares e em grupo. Na 4.ª parte - Apresentação/ análise das 

composições dançadas-, em todas as quatro aulas, era realizada a - Dança: será que já 

sabes? -, que envolvia a apresentação das composições dançadas criadas nos exercícios 

anteriores.  

A título de exemplo, de seguida, descrevemos alguns exercícios de dança para 

mostrarmos a sua conceção na lógica interdisciplinar, que orientou a articulação dos 

elementos de movimento da dança com os conteúdos de matemática. Na sessão de 

dança 1, as crianças vivenciaram a Dança do multiplicar por 10 e, na sessão 2, a Dança 

dos ponteiros, representadas nas Figuras 3 e 4, respetivamente. 

 

 

           

Figura 3 – Dança do multiplicar por 10                     Figura 4 – Dança dos ponteiros 

 

Na primeira dança, as crianças relacionaram a unidade ou a dezena ao número e 

ao tamanho dos passos, explorando diferentes deslocamentos com o andamento da 

música. Multiplicavam por 10 quando através de um salto as pernas «agarravam» o zero 

no ar, representando-o e, depois, com dedos das mãos mostravam o número, dançando. 

A Dança dos ponteiros, da sessão de dança 2, foi desenvolvida a pares em que um 

elemento representava o ponteiro das horas e o outro dos minutos e dançavam o meio-

dia ou as 18h, como os exemplos da figura 4 tão bem ilustram. Da sessão de dança 3 

apresentamos os exercícios intitulados a Dança das figuras e a Dança das casas (Quadro 

3). 
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 Desenvolvimento criativo do Tema _ através dos elementos da dança 

25´  
Par
cial 

 
 
 
 
 
 
 

 
D 
U 
R 
A 
Ç 
Ã 
O 

  
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 
 

        Organização       
           
Roda concêntrica, 
pares  
(nº1 frente/nº2 trás) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Roda concêntrica, 
pares  
(nº1 frente, nº2 trás) 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Descrição 
 
5. Dança das figuras  
5.1. Primeiro os nºs 1, exploram 
movimentos pelo espaço interior da roda até 
encontrar a figura que represente 2 dezenas, 
apanham a figura e voltam à posição inicial, 
explorando movimentos; depois, mostram as 
figuras aos nºs 2 que realizam o número de 
movimentos não locomotores 
correspondente às unidades – 20; repete os 
nºs 2 - 5 dezenas. 
Repetem com 3 centenas e 6 centenas; 
representam com passos grandes as 
unidades, (um passo grande = 100 unidades) 
 
(…) 
7. Dança das casas 
7.1. Os nºs1 de cada par fazem os 
movimentos com o andamento da música 
(grandes/pequenos) e os nºs2 copiam como 
se fossem a sombra, sem saírem do lugar; 
quando a música parar ficam em posição 
estática e nºs1 deslocam-se* até encontrar 
um número que tenha um 3 na casa das 
dezenas; Repete com as seguintes casas, 
trocando de funções: 
5 na casa das centenas 
7 na casa das unidades 
1 na casa dos milhares 

   Observações 
 
Dezena=10 
unidades 
Centena=100 
unidades 
                 ou10 
dezenas 
                  
 
Cartolinas no chão 
(12 de cada)  no 
centro da roda, 
com as Figuras: 2  
e 5 dezenas; 3 e 6 
centenas  
 
 
 
 
 
 
Faixa 10. Cd - 
Corea, C. (1984). 
“Children’s 
songs”  
 
Cartolinas no chão 
, no centro da 
roda, com 
números : 
430; 334;732; 
940; 581 
509;533;562;987;
857 
707;167 e 1000 
(3x) 
 
*unidade - passos 
pequenos 
dezena – passos 
médios 
centena – passos 
grandes 
milhar – passos 
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muito grandes 
(com salto) 

Quadro 3 – Um excerto do plano da sessão de dança 3 
 
 

Conclusão 

Saber = ações com as partes do corpo, números até 1000, dinheiro, espaço 

próprio, adição com 3 parcelas, movimentos rápidos/lentos, composição e 

decomposição de números, formas lineares e redondas com o corpo, números, dimensão 

do movimento - grande/pequeno, comprido/curto, largo/estreito-, relações temporais, 

relação com o outro- por baixo, por cima, através/passar, frente, trás, ao lado, à volta-, 

horas,…. Dança + Matemática = uma metodologia de trabalho centrada na abordagem 

interdisciplinar, interligando os elementos de movimento da dança com os conteúdos da 

matemática. Dançar para aprender2 ? Sim. Neste estudo, os alunos que consolidaram 

os conteúdos nas aulas de dança apresentaram diferenças significativas nos ganhos de 

aprendizagem na área disciplinar de matemática, por comparação ao grupo controlo. 

A dança com o corpo no âmago do seu processo de aprendizagem envolve-o na 

exploração de situações através de diferentes formas de movimentos expressivos e 

criativos, sendo considerada uma atividade vivencial. Com esta metodologia de trabalho 

interdisciplinar, a dança potencia experiências de aprendizagem que levam à exploração 

e à descoberta de noções/conceitos abstratos em concretos, conduzindo a novas 

descobertas que ligam, integram e assimilam os saberes no processo de ensino-

aprendizagem. Apresentámos, assim, um modelo de intervenção, isto é, uma 

metodologia de trabalho para a resolução da equação “Saber X (Dança+Matemática) 

= aprender2”, demonstrando um outro potencial da dança, destacando o efeito positivo 

da dança na aprendizagem.  

 

Referências 

Almeida, A.  (2007). Creative dance and cognition: a study on physical expression of 
concepts.Degree of Master of Arts. University of Alberta. Faculty of Physical 
Education and Recreation. Edmonton. 

Catteral, J. (2002). The arts and the transfer of learning. Em: R.J. Deasy (ed.) Critical 
Links: Learning in the arts and Student Academic and Social development. Arts 
Education Partnership, Washington DC. pp. 151-157. 

Gabbei, R. & Clemmens, H. (2005). Movement from Children’s Storybooks. Going 
beyond pantomime. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 76 (9): 
32-37. 

Gilbert, A. (2002). Teaching the Three Rs. Through Movement Experiences. National 
Dance Education Organization. Maryland: Silver Spring. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

85 

Griss, S. (1998). Minds in Motion. A Kinesthetic approach to teaching elementary 
curriculum. Heinemann. Portsmouth, NH. 

Keinänen, M., Hetland, L. & Winner, E. (2000). Teaching cognitive skills through 
Dance: Evidence for near but not far transfer. Journal of Aesthetic Education. 34 
(3/4): 295-306. 

Keun, L. & Hunt, P. (2006). Creative dance: Singapore children’s creative thinking and 
problem-solving responses. Research in Dance Education. 7 (1): 35-65. 

Kim, J. (2002). The effects of creative dance instruction on creative and critical thinking 
of seventh grade female studentes in Sepul, Korea.  Em: R.J. Deasy (ed.) 
Critical Links: Learning in the arts and Student Academic and Social 
development. Arts Education Partnership, Washington DC. pp. 15-16. 

Lazaroff, E. (2001). Performance and motivation in dance education. Arts Education 
Policy Review. 103 (2): 23-29. 

Mcmahon, S., Rose, D. & Parks, M. (2003). Basic reading through dance: the impact on 
first-grade student’s basic reading skills. Evaluation Review. 27 (1): 104-125.   

Minton, S. (2003). Assessment of high school students’ creative thinking skills: a 
comparison of the effects of dance and non-dance classes. Research in Dance 
Education. 4(1): 31-49. 

Monteiro, E. (2007). Experiências criativas do movimento: infinita curiosidade. Em: 
Moura, M. e Monteiro, E. (eds.) Dança em contextos educativos. – Cruz 
Quebrada: Edições FMH. p. 179-191.  

Monteiro, A., Rocha, C. (2010) Matemática. 2.ºAno. Coimbra: Editora Arnado. 
Morin, F. (2004). The arts and academic achievement: a review of research. Educators’ 

Notebook. 15 (4): 1-3. 
Neto, H.  (2008) Despertar Matemática 2.ºAno. 1.ºCiclo do Ensino Básico. Maia: 

Edições Livro Directo. 
Overby, L, Post, B. & Newman, D. (2005). Interdisciplinary Learning Through Dance. 

101 MOVEntures. USA: Human Kinetics. 
Purcell, T. (1994). Teaching children dance. Becoming a master teacher. Champaign: 

Human Kinetic Publishers.  
Zwirn, S. (2005). Creative teachers, creative students: Arts-Infused learning experiences 

for early childhood educators. Hofstra Horizons. Spring 2005. pp.24-30. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

86 

ENSINO-APRENDIZAGEM DA DANÇA - QUE DESAFIOS? 
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Resumo 
O conhecimento em dança abarca um conjunto de experiências complexas, de âmbito 
sensorial, imaginativo, crítico e social que podem ser agrupadas como uma paleta de 
competências de transformação. Assim, que repercussões têm todos estes aspetos, a 
nível do gesto, do movimento e do corpo, no âmbito educativo da dança? Talvez a 
questão se centre na tríade multiplicidade-Interação-integração de um espectro de 
literacias sublinhando diferentes formas de dar sentido a linguagens artísticas e 
suscitar a exploração de estruturas curriculares e de abordagens pedagógicas com 
‘contaminação’. Assim, produzir conhecimento em dança tornou-se uma necessidade 
evolutiva para a sua permanência. Os diferentes saberes em causa assim o destacam e, 
a hegemonia, mas também a riqueza da multiplicidade de discursos, o tornam 
premente. Como transformar então o vivenciar dos vários domínios da dança, em 
experiências de aprendizagens significativas e consistentes? 
 

Palavra-chave: Movimento, Corpo, Literacia, Arte, Orientações Pedagógicas 

 

Conhecer 

 Como refere Mae Barbosa (2003), “se a arte não é tratada como conhecimento, 

mas somente como um ‘grito da alma’, não estaremos oferecendo uma educação nem no 

sentido cognitivo, nem no sentido emocional. Por ambas a escola deve se 

responsabilizar” (p. 23). Esta afirmação destaca o que, frequentemente é apontado, pelo 

menos teoricamente, quanto à importância da Arte no curriculum escolar, independente 

do país da sua origem. Despertar a curiosidade, o pensamento crítico, a sensibilidade 

estética e a compreensão do mundo, com uma elevada componente cultural é, do ponto 

de vista das intenções, um dos pontos mais interessante e valiosos permitindo, como que 

quase uma preocupação por uma chamada literacia no âmbito das Artes… na teoria, 

claro.  

 Mas aqui pretendemos destacar não tanto a evidência da importância da 

educação artística, mas a consideração das disciplinas artísticas como um direito, uma 

área disciplinar, ou seja, implicando saberes, conhecimento, capacidades e 

competências. Mas que tipo de conhecimento? Burton, Horowitz e Abeles (2000) são 

claros quando referem que o conhecimento em dança abarca um conjunto de 

experiências, complexas, de âmbito sensorial, imaginativo, crítico e social que podem 
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ser agrupadas como uma paleta de competências de transformação. E, a dança como 

‘conhecimento’ é destacado por Warburton (2002) como “a domain of knowledge with 

key concepts and cultural practices” (p. 104). De notar que Marques (2003) e Barbosa 

(2003) a defendem igualmente, como área de conhecimento, ao permitir que, por meio 

do corpo que dança, se estabeleçam relações com sons, palavras, imagens, facultando 

narrativas e diálogos, permitindo uma (re)leitura diferenciada de nós mesmos, dos 

outros e do mundo. Assim, poderemos dizer que um certo modo de trabalhar o corpo, 

leva a um certo modo de pensá-lo e de imaginar em dança. De certo modo, de 

comunicar ideias sobre o corpo e o mundo. Que papel então para o movimento? Que 

efeitos perceptuais específicos podem produzir? 

 Antes de mais pensamos que temos de reflectir sobre a materialidade desse 

movimento, i., e., o próprio corpo. É preciso, então, compreendê-lo e depois de entender 

esse corpo, perceber o seu dançar e,  ‘perceber ‘, como refere Triidapalli que se trata de 

“um estado cognitivo”. (2008-2009: 40) 

 

Que corpo? 

 A Dança, destaca desde logo dois conceitos primordiais: o de movimento e, o de 

corpo. Amiúde, porém, a ênfase é colocada em um corpo sujeito e objecto, onde criar e 

interpretar acontecem no mesmo lugar, um corpo ‘impregnado’ numa relação biunívoca 

com o que o rodeia e como ‘invade’ o que o circunda. Criador e criação, aparecem 

assim como uma única e só pessoa. Por isso se, por um lado se torna pertinente a 

questão colocada por Sulian Vieira relativa ao posicionamento de Davini de que se o 

corpo é um instrumento, onde estará então o instrumentista? Não menos interessante é o 

que Isabel Marques, uma década antes, questionava, quanto à diferença entre possuir e 

ser um corpo “ou entre um corpo que está comigo e um corpo que sou eu” (1998: 72). 

E, esta ambivalência tem sido causadora de inúmeras reflexões, essencialmente do 

ponto de vista filosófico e que a contemporaneidade tanto tem destacado. Uma coisa 

parece porém ser unânime, a de que o corpo constitui de facto o último reduto, mesmo 

(ou essencialmente) na pausa, no silêncio, na ausência ou na suspensão de movimento. 

 À exaltação do corpo, suas potencialidades e constrangimentos que esta análise 

parece relevar, torna-se pertinente reflectir sobre a complexidade do corpo e seu papel 

na produção do conhecimento em Arte. Como defende Madalena Vitorino, (2001) 

“Tudo o se prende com a dança está e emana do corpo” (p.3). Helena Katz (2003) 
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demonstra que o que torna única a dança é o facto de ela ser ‘o pensamento do corpo’, 

expressão/título da sua tese de Doutoramento em 1994.  

 A este propósito, pertinente também se torna trazer um pouco o pensamento de 

Lagoa Henriques, quando declara “a dança é, realmente, a poética do gesto, a 

corporização que cresce nesse gesto” (In memorian, 2001, 

http://www.revistadadanca.com/node/226). Para Gonçalo Tavares falar mesmo em um 

corpo-pensamento-livre faz sentido, dança que cada vez mais se aproxima do 

quotidiano. Por isso, torna-se legítimo questionar, como refere Tércio (2007), que 

sentido, para a possibilidade de pensar o pensamento a partir da experiência do corpo? E 

que repercussão tem este aspecto, a nível do corpo, do gesto e do movimento no âmbito 

educativo da dança? 

 Poderemos referir, como Isabel Marques defende, que o corpo é fonte de auto-

conhecimento. O comunicar-se com os outros faz parte dessa educação do corpo. 

Sensações, prazer e desprazer, gostos e desgostos impressos e (re)conhecidos em um 

corpo, com uma valência social, política e cultural tornam-se fundamentais. Podemos 

mesmo referir que somos o resultado de tudo o que vivemos, das experiências, atitudes, 

valores e afetos que foram (en)formando o nosso percurso. E concordamos com a 

autora, no contexto da nossa comunicação e intervenção, quando desmistifica a ideia de 

que “dançar se aprende dançando" (Marques, 2003: 19). 

 Compreender o corpo através da dança que as multiplicidades de corpos que 

estão presentes nas salas de aula tornam premente, destacam em último reduto, as 

múltiplas relações que se estabelecem com outras áreas do conhecimento, legitimando e 

desenvolvendo o empreendimento educativo.  

Mas então, quando é que o movimento se transforma em dança? E será essa a questão, a 

da transformação? Que sentido tem?  

 

Que movimento? 

Por vezes, diz-se que a dança é movimento, mas esta afirmação não é 
inteiramente elucidativa, na medida em que proporciona uma certa confusão 
entre mobilidade e dinâmica. Na verdade, para que exista dança não é 
indispensável verificar-se uma deslocação de lugar. O que é essencial é que o 
lugar do corpo seja um lugar dinâmico. Ou seja, a dança é movimento porque é 
corpo. E mesmo que este corpo não seja um ser em deslocação por diferentes 
lugares, ele está inevitavelmente em movimento, pois o movimento é condição 
da sua existência. (Tércio, 2005: 3- 4),  
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E acrescentaríamos: mesmo na ausência, na suspensão que nunca o é, de forma 

plena, do movimento, há dança. Se pensarmos que o movimento pode ser um modo de 

observarmos a expressão da mente através do corpo e, que, por outro lado, as mudanças 

nas qualidades de movimento podem ser indicadores de mudança do foco sobre o corpo, 

entendemos uma forma de produzir mudanças na relação mente-corpo, que a dança 

parece ser exímia. E talvez aqui resida o que alguns falam, do conceito vago de 

intencionalidade. 

 Mas algo parece ser consensual, a de que o movimento produzido pelo corpo 

desenvolve assim a capacidade de pensar sobre o próprio movimento ‘em movimento’. 

O questionar de um corpo está assim interconectado na sua capacidade de perceber e de 

elaborar informação enquanto percebe; de um corpo que percebe agindo e age 

percebendo, que observa e modifica que, sendo observado é modificado.  

 

O corpo que possivelmente formula movimentos como hipóteses e um corpo 
que se dispõe, que se coloca em prontidão para o exercício de mover-se pela e 
com a duvida, sugerindo outras e novas possibilidades de movimentos como 
perguntas e também como possíveis resoluções. (Tridapalli. 2008-2009: 40) 
 
 

A riqueza da relação que corpo e movimento estabelecem parece pois inegável 

potenciando, um novo paradigma de reflexão sobre a dança.  

 

O desigual e o singular 

‘Dança: movimentos para que corpo?’ (Freire, 2001: 38). E esta questão torna-se 

bastante pertinente. Se não vejamos, o que refere Freire: (…) “O mundo da dança, até 

pouco tempo atrás, era um território só para os corpos perfeitos, “perfeitos” tanto no que se 

refere à ausência de deficiência física, quanto aqueles corpos definidos a partir do padrão 

exigido pelo balé clássico” (ibid: 39). Por outro lado, Daniel Tércio coloca a questão de outra 

forma, quando pergunta qual “a natureza do movimento do corpo que dança” (2005: 4), 

dando contudo também ênfase ao papel do corpo. E este é o nosso ponto de partida, para 

o título ‘o desigual e o singular’. 

Sobre esta questão Albright, (1997: 58) refere: ‘Assistir a um corpo deficiente 

dançando nos força a ver com uma dupla visão e ajuda-nos a reconhecer que, enquanto uma 

performance de dança é calcada nas capacidades físicas de um dançarino, essa não é 

limitada por ele (Freire, 2001: 40). E este aspeto prende-se quanto a nós, com o conceito 

de ‘autenticidade’ que Tercio refere (2005). E, de facto, parece-nos inegável a criação de 
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novos centros de significação para o corpo no âmbito da dança. Numa multiplicidade 

participativa que sublinha a dúvida ‘de que pode um corpo’ e que destaca todo um 

potencial ilimitado de descoberta e de exploração no âmbito educativo alvo do nosso 

interesse. E parece pertinente se colocar a questão: movimento dançado ou corpo dançante? 

Será como um corpo desobediente no conceito, segundo Studart (2010)? 

Mas que repercussão tem tudo o que foi dito se pensarmos na dança em contexto 

educativo? O ‘desigual e singular’, em cada um de nós, não se tornam assim local 

privilegiado das preocupações pedagógicas que este contexto deve implicar? 

 

Aprendo, logo danço 

Quando falamos em aprendizagem no âmbito da arte em geral e, da dança em 

particular, alvo da presente reflexão, declaramos como que a perseguição e a descoberta 

de todo um mundo sensorial, do conhecimento e da capacidade de exploração do 

médium de expressão (movimento dançado ou corpo dançante?) assim como da 

compreensão das diferentes áreas artísticas e seu valor cultural. “Percepção, 

sensibilidade, intuição, memória, capacidade de projeção e intencionalidade são 

algumas das ferramentas mais poderosas que possuímos enquanto espécie humana, 

todas elas vivenciadas a partir da linguagem e da arte”.(Canda & Batista, 2009: 112). E 

são, quanto a nós, essencialmente dinâmicas da percepção que estão em destaque pois, 

como diz Freire (2001): “é por meio de nossos sentidos que recebemos informação do 

ambiente interno e externo”. (p. 48). Assim, o meio envolvente, de relação com o próprio 

e com o outro… evidenciam e ‘criam’ outras realidades, transformadas, revisitadas, 

inventadas. 

 Bannon destacou a importância da dança na relação de cada um com o outro no 

mundo, quando refere: 

 

I suggest that it is the cohesion of interconnected modes of knowing that is of 
significance in learning. Indeed, the purpose of learning is to come to 
understand one’s being in the world (…) We need to be versatile and articulate 
in recognizing a shift in dance knowledge, exploring and explaining both its 
nuances and the complex interactions through which it was nurtured. (2010: 51-
52) 
 

E este conceito de interacção destaca o de ‘comunicação’, mas de uma forma 

bem particular. Como refere Gil (1997) “A dança seria assim a expressão da 

impossibilidade de reduzir o corpo a uma géstica. Constitui-se como um desafio, um 
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dispositivo de transgressão da seriedade ameaçadora dos signos” (p.72). Para Robatto 

(1994) que declara que “O corpo é o próprio conteúdo material – “o meio é a 

mensagem” (p.286) a comunicação na dança realiza-se a vários níveis: individual, 

interpessoal, ambiental, social, universal, religioso, etc, destacando três planos: ‘físico, 

psicológico e intelectual’ (ibid, p.36). E esta última ideia, reporta-nos uma vez mais para 

Gil (1997) e para o conceito de ‘metáfora’: “A metáfora está no centro do pensamento 

simbólico” (p. 39) e parece evidenciar as experiências individuais e, nomeadamente a 

nível das sensações quinestésicas. Mas não só. Destaca ainda o conceito de ‘imagética’, 

contribuindo para a facilitação da aprendizagem do ‘material de dança’, ou da criação 

de cenários ficcionais na procura do movimento e do gesto, ou até do desempenho do 

intérprete enquanto tradutor de emoções, ou até, em ensaio no treino mental (aquisição e 

retenção) 

On the whole, the theory of imagery improving movement facilitation 
has been supported, although some instances of bias or reliability of results have 
resulted in a need for further research beyond the confines of this dissertation to 
further prove the effectiveness of ideokinesis and mental practice. (Vyas, 
2012:17) 
 

É por isso uma mudança de paradigma a que se assiste, como referimos no início. 

Paradigma entendido como uma maneira de entender, de perceber, de agir, a respeito do 

mundo. E, a tal ‘competência e apetência’ que falávamos, destaca a necessidade de uma 

integração de saberes. Da perseguição da relação entre o chamado ‘saber declarativo e 

‘saber processual’. Entre um ‘knowing that’ académico e um ‘knowing how’ 

instrumental.  

E uma das questões que se coloca na contemporaneidade tem a ver com um 

certo esbatimento recente das linhas de configuração das disciplinas artísticas. (Tercio, 

2005: 2). E, por isso, esta mudança de paradigma que estamos vivendo torna pertinente 

o conceito de Literacia em Artes (Dills, 2007; Schultz, 2007). Ou seja, na tríade 

multiplicidade-Interação-integração de um espectro de literacias (Cope & Kalantzis, 

2000). E, do que à dança diz particular respeito, McCutchen (2006) coloca-a da seguinte 

forma: “To deliver a comprehensive program, teachers use numerous ways to invite 

learners to move, dance, create, critique, edit, refine, study, perform, label and reflect. 

Through such a wide range of experiences, we build dance literate students.” (p. 9).  
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Assim… 

 Tratar por “tu” a dança (Monteiro, 2006) é, de certa forma, querer torná-la 

acessível, criar a paixão pela sua experimentação e perseguir o hábito da sua prática, nas 

suas três vertentes: desempenhar/interpretar, construir/criar, observar/apreciar, 

defendendo o seu imprescindível contributo para a (in)formação do cidadão colectivo e 

pessoa singular. 

 O conceito de ‘lteracia em Artes’ e, concomitantemente a mudança de 

paradigma, permite esta concepção integrada de uma possibilidade de superação 

epistemológica frente à fragmentação dos conhecimentos. E, como defende Porpino 

(2006), Arte e educação são de facto realidades imbricadas, estejam no contexto 

formalizado do ensino ou não. Mas é sobre a dança que a nossa reflexão incide e, assim, 

uma pergunta se impõe: Em que consiste a mais-valia da dança e o que consideramos 

ser a sua imprescindibilidade em termos educativos? E, mais importante do que isso, 

que experiências de aprendizagem no âmbito da dança devem ser facultadas aos alunos? 

Que abordagens? Que áreas de conteúdo, que estímulos, temas, situações a propor? 

(Monteiro, 2009). Como não tornar inconsequente e arbitrária a nossa intervenção 

pedagógica? Que saberes? De que competências e apetências se trata? (Monteiro, 2002). 

Declaramos assim a importância da qualidade do processo e do produto, mas 

essencialmente da dimensão cognitiva, sensitiva e performativa da dança. Numa 

palavra, defendemos o modelo intermédio de ensino da dança na educação, pela 

adequação, sentido e valor que permite imprimir à formação de crianças e jovens. 

Interferir/desenvolver e explorar novos modos de pensar, e de agir de um corpo 

performativo é o que nos move como fundamental para re-pensar o contributo da dança, 

desta poética do movimento, “reativando o conteúdo semântico do verbo grego poïein, 

que significa ‘fazer’, ‘fabricar’ “. (Moser, 2006: 47).  

 Para terminar gostaríamos de referir que produzir conhecimento em dança 

tornou-se uma necessidade evolutiva para sua permanência, como para cada uma das 

disciplinas artísticas, respeitando quanto a nós um equilíbrio - nem sempre evidente - 

entre especificidade e contaminação. Os diferentes saberes em causa assim o destacam 

e, a hegemonia, mas também a riqueza da multiplicidade de discursos, assim o tornam 

premente. 

 O “exercício da percepção, a exploração do trabalho sensível, crítico, reflexivo e 

o estímulo à imaginação” (Canda & Batista, 2009: 110), apesar de referenciados nestes 

autores relativamente à experiência teatral, parece-nos adequado e pertinente para o 
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âmbito da dança em particular, mas também de outras formas artísticas em geral. É 

aliás, uma vez mais no plano das intenções que percebemos como, teoricamente existe a 

inquietação de desenvolver e alertar para o contributo da Arte. É mesmo possível ler a 

seguinte afirmação e, citamos: “Valorizar a Arte como forma de conhecimento” na 

página do ministério da educação relativo ao ‘Programa de Educação Estética e Artística 

em Contexto Escolar”. Mas mesmo que esta implementação se torne de facto possível, 

estará o professor pronto a assumir riscos e a se expandir para novas direcções? Exige o 

professor inovação e criatividade, mas consegue praticá-las no seu quotidiano 

pedagógico? Que desafios se colocam a este empreendimento que se pretende 

significativo, válido e determinante para a formação artístico-pedagógica dos nossos 

estudantes? E que responsabilidades para com uma comunidade em geral, para a qual 

urge perseguir uma desejável literacia no domínio artístico? 
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Resumo  

Utilizando como principal referência teórica Epistemologias do Sul de Boaventura 
Sousa Santos, traça-se o percurso da formação de um pensamento e conscientização de 
uma maneira de existir no mundo, tendo como ponto de partida uma história particular. 
Na dança que é estar ora “deste lado da linha” e ora “do outro lado da linha” nasce 
Corpo Intruso, a gerar relações em diversas direções. Ele chega para abalar, provocar 
alguma mudança no jeito de pensar. Corpo Intruso se mostra um desrespeitador de 
limites um desestruturador do sistema. Revela um modo de existir na vida e é arte. A 
importância em assumir-se Corpo Intruso revela a potencialidade de transformação 
sócio-política-cultural e artística. 
Uma investigação cênica, visual e conceitual. 
Corpo Intruso se manifesta em Zuleika Brit e é Manifesto! 
 

Palavras-chave: corpointruso, performance, dança, deficiência 

 

Introdução: O Fazer História do Corpo Intruso 

 Este artigo tem como objetivo reconstruir o percurso da formação de um 

pensamento, ou melhor, da conscientização de uma maneira de estar no mundo.  

Parte-se de uma história particular, com a argumentação de que essa se conecta com 

outras histórias particulares, diversas e dispares, em uma dimensão mais ampla de 

questionamento da temática aqui proposta. 

 Iniciei nas artes cênicas como atriz de teatro em 1992 e em 1996, já formada 

pela escola técnica de ator, atuava em diversas montagens. 

 No dia 20 de agosto de 1997 sofri um derrame - Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) - do lado direito do cérebro que ocasionou uma hemiplegia1 esquerda, enquanto 

estreava um espetáculo em praça pública. A causa fora o rompimento de um aneurisma 

que ali estava desde o nascimento. Um apagão das funções motoras do meu lado 

esquerdo fez-me distanciar de mim mesma, EU. A mudança ocorrida foi brutal e 

repentina. Eu/corpo2 mudou radicalmente de referência. Como afirma Damásio (2000)  

01 – paralisia total do braço e perna de um lado do corpo 
02 - Rengel, Lenira Peral (2007). Corponectividade - Comunicação por Porcedimento Metafórico nas mídias e na 
educação. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade de São Paulo. São Paulo/SP. A autora prefere retirar o 
pronome possessivo “meu”, para corroborar com a noção que não tem um corpo e sim que se é um corpo. 
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sobre o corpo como sustentáculo do self “[...] a noção de um indivíduo único, 

delimitado, que muda gradualmente ao longo do tempo mas, de algum modo, parece 

permanecer o mesmo. [...] De fato, a continuidade de referência é o que o self precisa 

proporcionar.” (p. 177) 

 Mesmo com essa perda de referência integrei um workshop de BUFÃO3, a fim 

de aprender a utilizar a deficiência de maneira criativa. Enquanto os colegas de curso se 

faziam de deficientes e experimentavam a deformidade fictícia em seus bufões, eu 

experimentava um estado latente de bufão uma vez que minha “deformidade” era real. 

Com o passar dos meses retomei a autonomia e voltei a trabalhar. Desta vez como 

assistente de direção na montagem de Revolução na América do Sul (Augusto Boal) e 

professora de interpretação e diretora em duas escolas técnicas de teatro (1998-2002).  

“Afinal como atriz é que eu não poderia trabalhar”.  

 Naquela época (1997/1998), pelo menos por onde circulava, não tinha o 

conhecimento da existência de algum/a atriz/ator profissional com deficiência nos 

palcos de São Paulo. Atriz/ator com deficiência eram coisas incongruentes e sem 

possibilidade de questionamento; e acredito que ainda o seja. 

 Os indivíduos, além de serem levados a ver o mundo com as lentes do 

espetáculo, são incentivados a se tornar um de seus participantes pela imitação do estilo 

de vida dos personagens da moda. A imitação, contudo, não pode ir longe. A maioria 

nem pode ostentar as riquezas, o poder político, os dotes artísticos ou a formação 

intelectual dos famosos, nem tampouco fazer parte da rede de influências que os 

mantém na mídia. Resta, então, se contentar em imitar o que eles têm de acessível a 

qualquer um, a aparência corporal. Daí nasce a obsessão pelo corpo-espetacular. 

(COSTA, 2004, p. 230)Afirmo que, mesmo a/o atriz/ator sendo um/a profissional 

pertencente a uma linguagem artística e que portanto tem acesso à informação com a 

possibilidade de enxergar as coisas por um prisma diferenciado e até menos 

massificado, também é vítima desta obsessão pelo corpo-espetacular e todo o universo 

que deriva disso. 

03 - “O bufão, como o louco, é um marginal. Este estatuto de exterioridade o autoriza a comentar os acontecimentos 
impunemente, ao modo de uma espécie de paródia do coro da tragédia. Sua fala, como a do louco, é ao mesmo tempo 
proibida e ouvida. “Desde as profundezas da Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o 
dos outros: do que ele diz fica o ditto pelo não ditto (…); ocorre também, em contrapartida, que lhe atribuam, por 
oposição a todos os outros, estranhos poderes, como o de dizer uma verdade oculta , prever o future, o de enxergar 
com toda ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não consegue perceber” (FOUCAULT, 1971:12-13) PAVIS, 
Patrice, Dicionário de Teatro/Patrice Pavis; tradução para a língua portuguesa sob a direção de J. Guinsburg e Maria 
Lúcia Pereira. – São Paulo: Perspectiva, 1999.   
04 - Aqui com o significado não só literal, no sentido de uma pessoa famosa na sociedade; como também a 
significância de artista. perceba que o significado de atriz/ator ou até mesmo artista nos últimos anos, sofreu uma 
mudança no significado, tornou-se celebridade. 
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 Se observarmos a comercialização e a fabricação de  celebridades4 , que existe 

em todos os países, “as tais” tornaram-se modelos a serem seguidos, pois “nos 

mostram” como é que se deve “ser” para poder “existir”: bem sucedidas;  bem amadas; 

belas de “corpo e alma”; esbeltas; aparentam ter menos idade do que realmente têm, em 

suma, elas nos “vendem” uma vida plena de satisfações, sem lugar para o fracasso. 

 Tendo como base esta maneira de pensar, voltar ao “normal” tornou-se o único 

objetivo de vida, pois queria poder a atuar como antes. O eu/corpo passado era o ideal, o 

modelo a ser alcançado; o eu/corpo presente era como um problema a ser resolvido, 

uma vez que tratava-se de um corpo que estava fora do padrão social. 

 Tornara-me espectadora passiva, de mim mesma, separando-me de minha 

própria vida presente onde a vida passada era única possível de existência. Tornei-me 

“matável” por mim mesma. Como explica Agambem (2002) o “matável” é o tipo de 

vida humana que é incluída em sociedade pela sua exclusão, ou seja, paradoxalmente é 

considerado uma vida exterminável por qualquer um, e sem que este sofra qualquer tipo 

de represália. 

 No entanto, voltei a atuar como atriz (2000) e a partir deste retorno, iniciei uma 

reconstrução do meu caminho artístico. E então, voltar ao “normal” perdeu o sentido. 

Compreendi que o eu/corpo do presente é que era o “normal”; não havia o que 

consertar. 

O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num 
sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam 
as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais 
que dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo “deste 
lado da linha” e o universo “do outro lado da linha”. (SANTOS, 2010, p. 31) 

 

Curiosamente o AVC reproduz em mim a linha radical que separa dois universos 

distintos: o eu/corpo do lado direito - visível; o eu/corpo do lado esquerdo - invisível. O 

que me leva a crer que o corpo hemiplégico propõe a copresença, que Santos (2010) 

afirma ser fundamentalmente impossível no pensamento abissal. Esta consciência faz-

me refletir e talvez compreender o incômodo que esta presença cênica venha a causar, e 

que este é um ponto importante que considero no meu fazer artístico. 

 Embora tenha voltado a atuar percebi o poder de limitação imposto pelo status 

quo teatral e entendi que não haveria muita possibilidade de usar a deficiência de 

maneira criativa e a meu favor. De certa forma o teatro pedia-me que este “defeito” 

fosse escondido. Decidi, então dar um tempo dos palcos e comecei dedicar-me ao vídeo. 
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Em 2005 participei do projeto internacional Dance Meets Difference da Cia de 

dança/teatro  Din A13 da coreógrafa alemã Gerda König.  O projeto foi realizado em 

São Paulo e Nairobi no Quênia. Via Sem Regra é o nome do espetáculo produzido neste 

projeto, em São Paulo. A montagem contou com a participação de cinco dançarinos 

brasileiros; três com deficiência física e três dançarinos alemães; um com deficiência 

física. Recomeçava aí minha história na dança, contudo eu fazia parte da categoria 

chamada Dança Inclusiva.5 

 Embora a proposta de Gerda, com os brasileiros, fosse a de estabelecer um grupo 

inclusivo em São Paulo, por vários motivos, isso não ocorreu.  Na tentativa de construir 

o grupo, muitas ações foram realizadas e foi então que percebi que a hemiplegia, no 

olhar de algumas pessoas influentes no sistema inclusivo de cultura, não era considerada 

uma deficiência. Talvez a “copresença” referida por Santos (2010) seja a resposta? 

Com subsídio público produzi dois projetos artísticos, e assim nasceu a inCena 2.5: 

- in-Cômodo-ser-eu-só-tanta-gente solo de dança/teatro+multimídia 6 (2007) 

- Cadeira – falando sem tabu! palestra performática+multimídia 7 (2007 

Nas tentativas em vender os trabalhos deparei-me com as seguintes dificuldades: 

- Instituições Culturais: os trabalhos tinham uma “especificidade muito 

específica”8 

- Instituições Culturais Inclusivas, os trabalhos eram ignorados.  

A participação mais importante e de maior visibilidade9 para in-Cômodo-ser-eu-

só-tanta-gente foi em Düsseldorf, onde o solo integrou a programação do Crossings 

Dance Festival (2008) organizado e produzido pela Din A13.   

Como o passar dos anos compreendi que a Dança Inclusiva, apesar de ter sido 

conceituada momentaneamente como tal por Amoedo (2002) em sua dissertação, 

tornou-se um Mercado que vem se proliferando e consolidando como um mercado 

exclusivo e das exceções, já há 10 anos, fabricando Associações relacionadas à inclusão 

que utilizam verba tanto na esfera cultural quanto na social. Não há mal alguns grupos 

de dança ou teatro terem dinheiro, pelo contrário isto é um grande feito, porém será que 

05 - Dança Inclusiva termo criado em 2002 pelo coreógrafo e Diretor Artístico da Cia. Dançando com a 
Diferença da Ilha da Madeira, no âmbito do Mestrado em Performance Artística-Dança na Faculdade de 
Motricidade Humana de Lisboa, Portugal. 
06 – Informações sobre o projeto <<http://incena25.blogspot.com.br/2011/09/in-comodo-ser-eu-so-tanta-
gente.htm>> 
07 - Informações sobre o projeto << http://incena25.blogspot.com.br/2011/09/cadeira-falando-sem-
tabu.html 
08 - pleonasmo proposital 
09 - o solo de dança/teatro+multimídia foi destacado em uma das matérias  sobre o Crossings Dance 
Festival << http://incena25.blogspot.com.br/2011/09/crossings-dance-festival.html>> 
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este fator não engessou um pensamento? Esta terminologia de fato contribui para a 

mudança do olhar em relação à pessoa e artista com deficiência? Se, entre outras 

características, a dança contemporânea surge questionando o padrão corporal da dança 

clássica propondo uma dança autoral que parte do indivíduo, ao determinar que a dança 

feita por pessoas com deficiência deve ser nomeada Dança Inclusiva, não estaria nesse 

conceito “momentâneo” a reprodução de um pensamento abissal? A Dança Inclusiva 

vem sendo encabeçada, majoritariamente, por pessoas que não têm deficiência, e nos 

grupos, em sua grande maioria, os dançarinos com deficiência não assumem o 

comando, o que para mim, reforça a hierarquização sob a pessoa com deficiência. E 

ainda, como enfatiza Matos (2012) o termo Dança Inclusiva “pode implicar em outros 

estigmas como, por exemplo, a dúvida se esses bailarinos podem ser definidos ou não 

como artistas ou mesmo se seu produto é arte.” (p. 67) 

 

Atualizando a história de corpo intruso 

Ao me deparar na impossibilidade de ação, tanto no Mercado Cultural quanto no 

Cultural Inclusivo e em virtude de experiências sofridas na pequena cidade de Macerata 

na Região de Marche na Itália, deparei-me com um modo de existir – CORPO 

INTRUSO. 

Reconhecer-me Corpo Intruso assim como o surgimento do termo foi argumento 

de um processo cognitivo, pois como indica Johnson (2007) “criaturas feitas da carne” 

que somos, “é através das percepções corporais, movimentos, emoções e sentimentos 

que o significado se torna possível e toma a forma que tem.” (p. 09)10 

Encontrei em Corpo Intruso a possibilidade de uma pesquisa em dança e no 

artigo do filósofo francês Jean-Luc Nancy (2000) - O Intruso – o primeiro respaldo 

teórico. 

O intruso se introduz a força, com surpresa ou astúcia, em todo caso sem 
permissão e sem ter sido convidado. Deve haver algo de intruso no estrangeiro 
que, caso contrário, perderia sua estranheza. [...] Uma vez que chega, permanece 
estrangeiro por todo tempo, ao invés de <<naturalizar-se>> simplesmente, a sua 
chegada não cessa. [...] Ou seja, continua sem direito, sem familiaridade e sem 
hábito: um incômodo e uma desordem na intimidade. (NANCY, 2000, p. 11)11 

 

Ao refletir sobre o transplante de coração, e outras doenças que sofreu, 

questionando-se sobre o que é próprio de um, no sentido de ser próprio de algo; como 

pertencimento; como um reconhecimento de si, o que faz-me perceber que Corpo 

Intruso está em relação a, e esta pode se dar com efeito de caleidoscópio, como  se pode 
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ver em Nancy (2000) quando informa que o intruso (coração transplantado) que vem 

para salvar-lhe a vida pode sofrer rejeição “o meu sistema imunológico rejeita aquilo 

que é do outro.” (p. 25)12 

A pesquisa efetivou-se no Master em Práticas Cênicas e Cultura Visual da 

Universidad de Alcalá em Madri. E com a colaboração de colegas e professores foi-se 

criando as definições de Corpo Intruso.  

Importante ressaltar que não se trata de determiná-lo previamente como positivo 

ou negativo, pois Corpo Intruso possui um si ne qua non: deve estar em relação com o 

outro, e portanto o juízo de valor vai depender deste outro.  

 TUDO QUE: Não está convidado, Está fora de contexto, Te tira do centro, 

Desarticula o cotidiano, Não nos damos conta, Pode causar atração e temor, É estranho, 

É “feio”, É frágil 

No entanto pode ser: engraçado, divertido e ter certo humor ... 

Eu nomeio: CORPO INTRUSO (CI) 

Para nortear a prática artística criou-se algumas regras, aqui me detenho ao 

primeiro item da primeira regra – Descorporalização do Performer: 1) Como 

transformar o performer em um objeto, uma coisa, não humano? – que  levou à criação 

de um contêiner de Corpo  

Intruso - Zuleika Brit (um par de óculos de brinquedo).  

 

 Ao responder uma das perguntas de Tschumi (1990) sobre espaço criei 

Zuleika Brit13 - “Se um espaço definido pode se tornar um sinal ou símbolo, poderá ele 

significar um pensamento ou um conceito?”14 (p. 60) 

 

 

 

 

 

10 – Livre tradução do inglês - JOHNSON, Mark. The meaning of the Body: aesthetics of human 
understanding/Mark Johnson. The University of Chicago Press, 2007 
11 - Livre tradução do italiano NANCY, Jean-Luc. Jean-Luc Nancy. L’Intruso. Napoli: Cronopio, 2006  
 

12 – Idem. 
13 – Zuleika - foi sugestão de amigos e Brit são as iniciais de Brasil e Itália, minha dupla cidadania e por ter 
sido na Itália que descobri o modo de existir Corpo Intruso.  
14 – Livre adaptação do inglês – Tschumi, B. (1990) Questions of Space. Architectural Association 
Publications. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

102 

Olá! 

 Sou Zuleika Brit. 

 

Zuleika já se perguntou: 

Sou uma personagem? Sou um objeto? ou Sou uma ação? 

Antigamente Zuleika responderia:  

- “Soy un Acción, un Actitud Intrusa”.15 No entanto, conforme as práticas foram sendo 

desenvolvidas, notou-se certa limitação em definí-la apenas em um perfil.  

Zuleika é personagem/conceito. Zuleika se tornou um verbo – zuleikar.16  

Zuleika é um Manifesto pela Copresença! Zuleika sempre quer zuleikar. 

O corpo com deficiência quando não se submete ao “espaço” que lhe é reservado, 

zuleika.  

Ao zuleikar propõe um estranhamento causando um nó na forma de pensar em quem o 

testemunha em sua zuleikice. Mas não se deve essa estranheza alimentar ... siga 

zuleikando corpo imperfeito e você também corpo perfeito, se quiser ... seja lá de que 

lado da linha você está, pois não adianta!!!  

O inevitável é zuleikar! Uma vez zuleikado, transformado o contexto estará.  

Por isso, zuleike-se, corpo imperfeito!! 

Esta é sua única alternativa. Assumir-se zuleikado.  

Zuleike o sagrado. Inclua-se fora do quadrado.  

Se não zuleikares, exterminado estarás!  

Zuleike-se para Manifestar! 

 

 

 

 

15– Zuleika Brit “nasceu” em Madri e por isso sua língua é espanhol - 
http://zuleikabrit.blogspot.com.br/2011/05/un-accion-encomendada-turista.html visitado em 31/08/2012 
16- Refere-se a uma sugestão da Profa. Dra. Lenira Peral Rengel em transformar em verbo zuleikar  o nome 
da personagem/conceito Zuleika Brit. 
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ACESSIBILIDADE EM TRÂNSITO POÉTICO: AS EFICIÊNCIAS DA DANÇA 

NO CORPO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1. 

 

Fátima Campos Daltro de Castro2 

Escola de Dança – Universidade Federal da Bahia 

 
Resumo 

A gestação de espaços emancipatórios através de práxis educativas em dança no 
âmbito informal tem franqueado o trânsito de informação para a pessoa com 
deficiência que dança, exigindo do corpo outras organizações perceptuais. Tais 
comportamentos podem ser observados pelo fato de fazer outras relações que solicitam 
do corpo certas interpretações que ultrapassam as fronteiras e criam conexões em 
outras esferas relacionais. Nesse sentido, o corpo é aqui entendido a partir do conceito 
de corpomídia (GREINER e KATZ, 2005), que diz do corpo como um sistema sensório 
motor e cognitivamente apto para organizar trocas de informações em consonância 
com o mundo que se lhes apresenta. Compreende-se que á medida que o dançarino com 
deficiência tem acesso á informação, a tendência à vulnerabilidade provocada pelo 
discurso de poder diminui tornando-os mais engajados politicamente, o que aumenta a 
predisposição em romper as incongruências que os cercam (inacessibilidade, pré-
conceito, mercado de trabalho, educação). Ao recusar sem muitas explicações as 
categorizações hegemônicas para dar lugar á interação, o tipo de visibilidade que o 
corpo conquista, portanto, tem uma enorme importância, pois possibilita um 
determinado rumo político para a sua própria permanência no mundo.  
 

Palavras-chave: Dança, Corpo com Deficiência, Emancipação. 

 

Passos e descompassos que ressoam no corpo em busca de emancipação. 

 
Por outra via, torna-se importante também pensarmos que é urgente a 
necessidade de uma inclusão cultural, para que as pessoas com deficiência tenha 
acesso à produção artística como criador, apreciador e frequentador de espaços 
que promovam a difusão da arte (MATOS, 2012, p 169). 

 

O modo de pensar a realidade de hoje são integradoras e apresenta um fluxo 

contínuo de processos e dinâmicas de campos Inter penetrantes de informações. Tal 

modo de pensar o mundo faz parte de processo coevolutivo que modifica o corpo, seus 

                                                 
1Projeto  apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de1 pessoal de Nível Superior Ministério da 
Educação CAPES/MEC – 2011, para Estágio Pós-Doutoral na Escola de Belas Artes - Universidade da 
Barcelona. Tutores a Profa. Dra. Ascención Moreno Gonsalez  e o Prof. Dr. Fernando Hernandez. 
  
2 Profa. Dra. Fátima Campos Daltro de Castro, atua na Escola de Dança da UFBA, Coordenadora do 
Grupo de Pesquisa Poética da Diferença (2009-2012), membro do Colegiado do PPGDANCA (2010-
2012), coreógrafa e dançarina do Grupo x de Improvisação em Dança (1998-2912).  
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modos de comunicação e criam redes de interações nos diversos campos do 

conhecimento, sejam eles filosóficos, psicológicos, sociais, políticos e ou culturais. As 

relações de troca que se constituem entre esses campos vão construindo ajustes 

adaptativos entre corpo e ambiente que favorecem a sua permanência no mundo 

impulsionando-o em direção á emancipação. Assim pensado, as visões mecanicista que 

acompanham o fazer da dança e que impedem que a informação encontre meios de 

expansão, se esbarram na ideia do corpo como sujeito biológico e culturalmente 

implicado, isto é, corpo sujeito construtor daquilo que percebe no mundo, apto 

cognitivamente a criar diálogos possíveis a partir de seus próprios ajustes e arranjos 

(fisiológicos, cinesiológicos, neuronais, culturais, sociais, psicológicos) para comunicar 

algo. Tal proposição se funda na ideia do corpo como mídia de si mesmo, corpomídia3, 

uma espécie de “coautor em tempo integral da realidade” (GREINER & KATZ, 2005), 

sujeito implicado e responsável por suas ações no mundo. Com efeito, tais decisões 

inerentes ao corpo, portanto, também ao corpo do dançarino com deficiência, desloca no 

rumo dos acontecimentos o velho pensamento hegemônico de ideário de corpo, e tem 

radicalmente modificando o pensamento artístico no campo da dança.  

A contribuição da Dança, enquanto área de conhecimento tem avançado nessas 

mudanças e vem corroborando para os deslocamentos tão necessários dentro do campo 

ao propor projetos voltados para as práxis educativas em dança em comunidades 

carentes, especificamente no que diz respeito á dança que é construída com e para 

dançarinos com deficiências. Tais proposições ultrapassam fronteiras antes 

intransponíveis ao se debruçarem sobre os modos de organizações de suas danças, 

observando-os como um discurso poético em funcionamento e construído a partir deles 

próprios (CORREIA, 2007), e, “o resultado exposto sempre revela e situa o nível de 

conhecimento do dançarino, pois seu corpo é sempre corpomídia de si mesmo 

(CORREIA, 2007,p.2)”.  

Interessa-nos chamar a atenção para os projetos de dança que desenvolvem 

ações em comunidades carentes, especificamente aquelas que não têm acesso á esse tipo 

de informação, no intuito de aproximá-los desse ambiente e possibilitar o acesso aos 

bens culturais e artísticos que a cidade oferece. Tais projetos se encontram vinculados às 

pesquisas de estudantes, professores, profissionais da dança e pessoas engajadas no 

pensamento contemporâneo acerca do corpo que dança que, e por serem temporários, 

não conseguem cumprir com fecundidade suas ideias, uma vez que não há continuidade 

dos trabalhos para que a fecundidade de suas ações reverbere no ambiente. No entanto, 

as estratégias alternativas engendradas para diminuir as distâncias e fomentar a prática 
                                                 
3 O conceito de Corpomídia faz parte de estudos desenvolvidos pelas teóricas, Christine Greiner e Helena 
Katz (2005-2012).  
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da dança em comunidades carentes vem avançando e tem importância fundamental no 

rompimento de algumas barreiras, porém, quando se reflete os hábitos comportamentais 

da pessoa com deficiência, evidencia-se que o preconceito é operante, presente e 

recorrente, sobretudo da falta de informação e a intolerância a modelos mais flexíveis de 

entendimento de corpo que continuam circulando. Os evidentes discursos na arte de 

persuadir que vem embutido nos projetos despertam a crença de que está realmente 

acontecendo o exercício da inclusão, mas o que, em realidade, ocorre é o exercício 

perverso da exclusão. Ele é sutil, pois se faz por um mecanismo nomeado exclusão pela 

inclusão, permitindo a aparência camuflada, mimetizada do corpo (AGAMBEM, 2009). 

Dar-se conta da insatisfação geral frente à equivocada proposta de acessibilidade é 

relevante, uma vez que, tais arranjos fomentam a velha ideia do corpo ineficiente e 

improdutivo, o dito corpo coitadinho fazendo arte (CORREIA, 2007), e consequente 

veiculação de imagens congeladas na mídia. Parte-se do princípio que o fato de não ter a 

mesma capacidade motora que o corpo dito ideal para a dança, não impede o dançarino 

com deficiência explorar o seu corpo com expressividade, explorando-o poeticamente e 

comunicando-se de acordo com as suas capacidades corporais – o mesmo que se pede 

de um corpo que não é deficiente em um espetáculo de dança. O que os diferenciará é o 

mesmo que diferencia o corpo não deficiente: as capacidades corporais de cada qual. De 

todo modo, estas ações têm franqueado o surgimento de grupos de dança, e reforçam o 

fato de que, o conhecimento, não está contido apenas no ambiente acadêmico das 

instituições, mas que, além de suas paredes é fruto da diversidade, das interações de 

pensamentos e de trocas de informações entre seus diversos agentes onde o corpo, o 

ambiente e a comunicação se encontram intrinsecamente correlacionados. Confirmam 

que os eventos do mundo habitado (hoje, e mais do que nunca com a globalização em 

alta escala) interferem no modo de compreensão desses agentes transformando-os e 

sendo transformados por eles. Uma condição de codependência que exige 

responsabilidades e reflexões fecundas do fazer, pois suas ações reverberam nos 

acontecimentos da realidade. Aqui não podemos perder de vistas as práticas largamente 

divulgadas que os mantêm atados a espaços de atuação reservados e com metas que os 

distanciam da propriedade do corpo como um processo vivo, cognitivo auto-

organizador.   

O processo de educação em dança é um campo de estudo transdisciplinar com 

uma trama teórico-metodológica com diversas fontes (cinesiologia, fisiologia, história, 

psicologia, neurociências, música, teatro, artes plásticas) e põe em evidência o exercício 

teórico/prático de construção de subjetividades, tanto do sujeito que a produz, quanto á 

aquele que aprecia. Para Katz (2003),“A ideia de um receptor como sendo um sujeito-
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lugar onde ancora algo produzido fora dele já havia sido aposentado pela ciência do 

inicio do século XX, que ensinou que estamos todos implicados naquilo que 

observamos”. Isso significa dizer que a dança comporta imagens visuais mediadoras de 

discussões que contribuem a pensar o mundo e a refletirmos como sujeitos desse 

mundo. Um espaço de interação que permite indagar sobre as maneiras culturais e seus 

efeitos no ambiente/contexto onde todos estão inseridos, e das redes de interação 

relacional entre o passado e o presente que se resignificam para distribuição e recepção 

atualizadas. O corpo, como mídia de si mesmo pressupõe que tudo que é construído e 

vivido por ele corresponde às suas experiências com o mundo. Se boa ou má... é vivido 

e tendem a ser corpomídia das articulações que o atravessam, ás práticas em que estão 

imersos (KATZ, 2005). Se inacessíveis os meios de informações, certamente deixam de 

fora todos aqueles que poderiam contribuir de modo significativo para a construção de 

um mundo considerando suas diferenças, sobretudo, se dar lugar ao pensamento aberto, 

atento ás emergências e não ás repetições do lugar comum, um espaço de intercâmbio, e 

não da imposição (HERNANDEZ, 2010). Os espaços elaborados pelo corpo se 

constituem como lugares de possíveis trocas de informações onde, propositores e ou 

receptores estão se modificando e transformando corporalmente tais informações. Trata-

se de delimitar um lugar para pensar o que pode significar educar desde uma instituição 

escolar (universidades, escola regular), da necessidade de repensá-la, porque as 

representações e os valores disciplinares e sociais estão mudando, e contamos hoje 

ainda com um ensino que responde em muitas medidas a problemas do Sec. XIX 

(HERNANDEZ, 2010).  
Este ponto de vista entende que a práxis educativa em dança corresponde a 

toda modalidade de influências e inter-relações que convergem para a formação de 

traços de personalidade social e do caráter. Implicam uma concepção de mundo, ideais, 

valores, modos de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, políticas, 

princípios de ações frente a situações reais e desafios da vida cotidiana. É possível 

identificar fatores em tempo real através das inter-relações que estão contidas no campo 

de conhecimento (dança) impulsionando modos de organização, interpretação e 

compreensão, na disponibilização corporal para responder e agir ao que está sendo 

inquirido com autonomia. Interpretar e dar sentido ao movimento exige do receptor a re-

tradução e re-expressão da linguagem e dos gestos com suas próprias possibilidades 

mentais. Imaginar o futuro e recordar o passado são funções vitais da memória corporal.  

Punset (2009), explica que o cérebro busca e organiza em seu campo de ação 

aquilo que dará sentido, dar vida ao movimento pela experiência que já possui de sua 

fonte de conhecimento. Nervosismo, tensão, prazer, concentração, compreensão, 
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múltiplos sentidos e significados entram em jogo para alcançar aquilo que se deseja dar 

sentido. O jovem dançarino, por exemplo, ao ter acesso ao palco guarda uma 

expectativa que estimula diversos órgãos do corpo pondo-o alerta para os 

acontecimentos que estão por vir. O corpo antecipatório é estimulado fisiologicamente 

para responder às demandas (LLINÀS, 2003) exigindo-o a certa predisposição. O 

coração acelera, a ansiedade desencadeia estados corporais diversos, e, quando a dança 

se dá a ver no corpo, esses fenômenos fisiológicos se diluem e desaparecem através 

dele, o corpo, todos os tremores e fragilidades que se lhe apresentaram para dar lugar á 

dança propriamente dita. Fragmentos do poema Tereza, de Manuel de Bandeira 

(2003,p.17), para ilustrar impressões sentidas e percebidas subjetivamente, 

 
A primeira vez que vi Tereza 
 Achei que tinha pernas estúpidas 
Achei também que a cara parecia uma perna.  
Quando vi Tereza de novo 
Achei que os olhos eram muitos mais velhos do que o resto do corpo [...] 
Da terceira vez não vi mais nada 
Os céus se misturaram com a terra... 

 
Cada experiência vivida com práticas de exercícios técnicos e ou criativos, 

subjetivos, gradativamente o corpo aprende e apresenta respostas motoras mais 

eficientes em relação ao equilíbrio, a orientação espacial e ao condicionamento físico. 

Ao relacionar tais conhecimentos à realidade circundante (contexto), o corpo se 

organiza reconstruindo identidades e apresenta atuação social mais eficiente para 

resolver questões de autonomia que possam ser utilizados no dia a dia, tais como 

desenvolver a visão crítica com reflexões acerca de si mesmo e dos acontecimentos do 

entorno. Do ponto de vista intelectual amplia os espaços de circulação e discussões nos 

diversos ambientes, abrindo frentes de ações que possam se articular para olhar a pessoa 

com deficiência entendendo-a como um complexo de possibilidades de relações. Um 

trecho da análise crítica do espetáculo “O canto de cada um” do Grupo x de 

Improvisação em Dança (2003) no entendimento de Matos (2012, p. 156), “Quando se 

retira o véu da normalidade e surge o dançante da pessoa com deficiência na sua mais 

crua materialidade, a arte/dança esgarça as expectativas das normas e revela , nos 

corpos em fronteiras, a poética da imperfeição”.     

Este texto reflete algumas inquietações acerca do corpo da pessoa com 

deficiência que dança, uma pesquisa apoiada pela CAPES/MEC-2011- vinculado á 

escola de Belas Artes da Universidade de Barcelona. O trabalho compreendeu estudo de 
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caso, utilizando diversos métodos para adequar à realidade do ambiente visitado. Até 

onde foi possível observar (não desconsiderando a complexidade que aporta), a 

experiência junto ao Grupo de Dança da Fundação Psico-Art de Catalunya- Barcelona 

/Espanha, sob a coordenação da Sra. Jannick Nior evidenciou que a inacessibilidade ao 

ensino da Dança tem estimulado projetos interessantes fora das paredes das instituições 

acadêmicas, inspirados e renovados pelo desejo de buscar condições educativas de 

acesso ao conhecimento, reclamam atenção na medida em que possibilitam espaços de 

troca de informação e de encontro. No entanto, apesar do florescimento no campo 

alternativo ter possibilitado a emergência de grupos de dança em ambientes de pouca 

acessibilidade, o campo apresenta lacunas e carece de estudos mais fecundos e de 

propostas socioeducacionais mais consistentes no campo da dança.  
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Resumo 

A presente pesquisa é escrita a partir do trabalho desenvolvido para a construção da obra 
coreográfica e tese de doutoramento em Artes Cênicas homônimas, Fabulações. Trata-se 
da proposta de uma escrita performativa dos movimentos, da cena e da teoria da dança, 
em que referenciais técnicos e estilísticos são questionados sobre seu caráter determinante 
para a construção e o enquadramento dos corpos.  
É através das dúvidas apresentadas à dança, sob o estatuto de linguagem artística, que 
propomos para ela a construção de um discurso fragmentado, interrompido, em que os 
contágios sofridos nos encontros realizados no mundo não podem ser negligenciados. À 
representação é conferida a qualidade de expressão de sentido – de acordo com a leitura 
deleuziana, a quarta instância da proposição, o próprio acontecimento – e a linguagem é 
construída na superfície, assumindo os paradoxos internos inerentes à fatalidade de seu 
surgimento. São os paradoxos que vão conferir à linguagem o escape da condição 
dialética para a construção dos movimentos e da cena da dança segundo uma condição 
performativa, instável e pontual. 

 
Palavras chave: dança, performativo, superfície. 

 

 

O trabalho realizado no Laboratório de Pesquisa e na Prática de Montagem, 

junto aos alunos da Unirio convidados para o projeto, tem início através da elaboração de 

jogos de construção de movimento desenvolvidos a cada dia, de acordo com as demandas 

e as necessidades surgidas nas relações pontualmente estabelecidas. Trata-se de uma 

prévia da pesquisa Fabulações que culminará na tese de doutorado defendida pelo 

programa de pós graduação em Artes Cênicas da Unirio, e do espetáculo de dança 

homônimo, que tem sua estréia no programa Solos do Sesc Copacabana, no Rio de 

Janeiro, em março de 2010.  

O universo a ser produzido é o universo caracterizado pelo jogo. Os objetos de 

cena, uma vez descontextualizados, transformam-se em brinquedos cuja essência é a 

própria condição intermediária entre “ter sido” e “agora não mais”, o resíduo diferencial 

temporal capaz de constituí-los como imagens essencialmente históricas. E é na 

proposição do jogo – e o espectador aqui incluído – na transformação dos objetos em 

brinquedos, que estes se tornam instrumentos de apresentação de mundo, cumprindo o 

retorno à infância para a linguagem, o momento anterior à palavra, em que ela ainda não 
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assumiu seu compromisso com a significação. Ela apresenta-se como potência para a 

experiência; a palavra é marca e o mundo em questão é inaugurado poeticamente.  

Sob a leitura de Derrida dos arquivos freudianos, os objetos se apresentariam como 

coisas que se elevariam de nós como próteses; desvinculados das instâncias da memória, 

eles pressupõe o esquecimento. O conceito do arquivo cumpre a denúncia das perdas 

inerentes aos encontros; estrutura que suspende a dialética ao não admitir registros, fruto 

do encontro anterior à reflexão, em que a freqüentação bruta do mundo é argumento para a 

percepção. Por arquivo, o porvir assim permanece, desvinculado de um saber prévio, 

dependente apenas de um evento, de uma experiência ainda irredutível a qualquer registro. 

É no embate imediato com as imagens triviais, que os movimentos podem ser 

expressivamente arquivados e os arquivos, no entanto, perdidos na relação, por não se 

inscreverem nem no sujeito, nem nas imagens do mundo externo através das quais foram 

constituídos, por afeto. O arquivo é denúncia efêmera do acontecimento a ser expresso, 

fato ainda não efetuado. A possibilidade de metaforização das palavras e a conseqüente 

transfiguração dos objetos de seu uso comum, permitiram a aproximação da dança a um 

estado “performativo”, de referências cambiáveis, mutantes que mantém o estado porvir.  

Admitindo parâmetros não generalizantes para uma construção performática, a 

linguagem é desenvolvida, por fatalidade; a dança abandona, os modelos e inaugura um 

estado performativo. A abertura à performatividade inaugura uma história que não se 

compromete a falar do passado, mas deixa falar as imagens transitórias, captadas pelos 

possíveis enquadramentos realizados, oferecendo ao espectador/leitor, pontos de vista. 

De volta aos objetos: os arquivos são muitas vezes deflagrados pela relação direta 

estabelecida entre os performers, ou pelas imagens visuais e sonoras utilizadas como 

estímulo à criação de movimentos sem mediações. No mais, o próprio termo “objeto” 

denuncia um pólo dialético, no caso anterior às necessidades apresentadas pelo trabalho. 

Pela recepção das imagens do mundo, imagens sonoras, imagens de movimento, os 

referentes da criação artística esgarçam, perdendo a condição de modelo, o desconhecido 

pode, então, ser reconhecido em seu poder de afecção. Os referenciais gramaticais para a 

palavra, no caso da palavra artística, referenciais técnicos, históricos e estilísticos, são 

destituídos de seu caráter determinante, e a assimilação das triviais imagens do mundo 

permitem cumprir à linguagem o processo de humanização. 

Agamben realiza sua análise sobre as possibilidades simbólicas para a significação 

das palavras. Ele denuncia a visão de Hegel sobre o significar: a crença na igualdade entre 

símbolo e signo, e neste último, a unidade entre significante e significado. Tal unidade 
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estaria também implícita em Aristóteles e seria amplamente referente ao século XIX. O 

que para Hegel, no entanto, significaria a vitória sobre a superação do símbolo na obra de 

arte, para Agamben significa o grande equívoco contemporâneo sobre o processo de 

significação, no qual se elimina a leitura da barreira, /, na definição do signo, S/s. No 

símbolo, mantém-se a dualidade do ser e da aparência, e pode-se observar a intuição grega 

sobre a verdade como desvelamento. 

O autor denuncia, ainda, o enquadramento do signo como manifestação entre forma 

e conteúdo, ocorrida na linguagem uma vez assumida sua unidade. Ele apresenta, assim, a 

Fabulações, o questionamento sobre a intenção inicialmente pretendida, de “tradução” das 

imagens e dos afetos significativos de cada performer ao longo de sua trajetória. O que 

seria formalmente equivalente aos traumas sofridos em termos de objetos cênicos? Como 

adequar para eles, novos usos que sugiram estados surgidos a partir de encontros no mundo 

realizados? O autor precisa a origem de tal equívoco ocidental no processo de significação, 

na leitura realizada pela psicanálise do episódio da Esfinge no mito de Édipo. Essa leitura 

teria, por referência, os parâmetros de Édipo, para a decifração simples do enigma, 

conferindo a ele um significado. O ocidente estaria, então, em dívida com a Esfinge, 

justamente ao decifrá-la, ao destituí-la de sua condição enigmática, simbólica, a qual 

Agamben associa a idéia de ser não “apenas obscuridade, mas um modo mais original de 

dizer” (Agamben, 2007, 222). 

De volta ao barrado, /, ele cumpre a evidência das impossibilidades existentes entre 

S e s, para além das tentativas de sua mútua adequação. Agamben enuncia a condição do 

enigma arcaico de não precedência do significado sobre a apresentação do enigma. Sob 

esse ponto de vista, é possível estabelecer a crítica aos argumentos de Fabulações: os 

significados desvelados pelos objetos não são previamente  determinados, mas surgem 

simultaneamente a sua presença, por intuição. O “enigmático significante” (Agamben, 

2007, 221) que esconde o significado, assim mantido, sob a condição do enigma, é o que 

permite ao espectador participar do jogo, apresentando sua tentativa de tradução, pela 

incompletude de seu próprio gesto.  

Agamben apresenta a metáfora, como “paradigma do significar por termos 

impróprios” (Agamben, 2007, 227), convertida, a princípio, pelos teóricos barrocos, em 

um distanciamento das coisas em relação ao referencial da forma. Ela funcionaria ao 

modelo do signo como uma quebra do acordo por ele traçado entre significante e 

significado. O autor atribui à metáfora originária – a que ainda não foi aceita como 

referente para a linguagem – a impossibilidade de existência de uma forma própria, 
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distanciando a metáfora da pretensão de substituição “lá onde há apenas um deslocamento 

e uma diferença no interior de uma significar único” (Agamben, 2007, 236), e impróprio. 

Ele associa metáfora e fetiche como equivalentes, respectivamente, no reino da linguagem 

e dos objetos. Os objetos, testemunhas de que as palavras de movimento podem ser 

parafraseadas, metaforizadas, não substituem a relação que originou a intuição de seu uso, 

mas atestam sua perda.  

Aproximo a leitura simbólica da obra ao arquivo como uma noção, apenas, para a 

qual o registro se perde no ato da relação. O conceito não admite filiação, não tem ligação 

com corpo ou nome próprios, e nega a temporalidade histórica ao se referir ao porvir. Por 

arquivo, perdemos a possibilidade de acesso à memória e o que se apresenta como enigma, 

como simbólico, não pode ser traduzido em signo consciente, a forma se mantém separada 

de seu significado.  

Diante dos argumentos apresentados por Agamben, cabe encontrar os dispositivos 

práticos que permitirão afastar “tradução” de “decifração”, aproximando-a de “cifração”. 

São os jogos que tentamos desenvolver para a descoberta das falas de Fabulações, jogos 

essencialmente profanatórios, seja em relação à significação das palavras de movimento ou 

às origens associadas a cada fábula em questão. 

O que é, então, o performativo? Como pensar a possibilidade de um estado 

“performativo” para a dança, pela troca de suas palavras, a troca dos nomes próprios, ou 

por sua re significação, assumindo o poder simbólico, enigmático, expressivo que 

apresenta? Até que ponto a palavra se presta a tantas e contínuas re significações, sob 

tantos e distintos contextos históricos e estéticos, sem o prejuízo das inevitáveis heranças 

adquiridas – leiam-se palavras como “belo”, “novo”, “original”, “representação”?  

Deleuze sustenta a questão da diferença, antes apontada por Agamben, através do 

surgimento do paradoxo ao redor da superfície do acontecimento, paradoxo do espelho. A 

visão de Agamben foi tão cara ao projeto na medida da importância inicialmente vinculada 

aos objetos e às imagens, e à dúvida instalada quanto ao melhor procedimento a seguir para 

a construção de uma cena performática da dança. 

A leitura de Deleuze das instâncias da proposição no processo de significação 

nos apresentou outros pontos de vista sobre as mesmas questões, possibilitando-nos 

ampliar o campo das investigações práticas realizadas e estabelecer aproximações entre o 

pensamento dos dois filósofos. A intuição contida na palavra “fabulação”: não estamos 

mais na ordem dos substantivos e suas qualidades, o foco da atenção desloca-se do nome, 

para o verbo, a ação capaz de testemunhar o acontecimento. Nem sujeito, nem predicado, o 
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que nos importam são as ações na qualidade de reações, provindas das relações no mundo 

estabelecidas, o verbo e suas conjugações. O verbo não exprime uma ação, simplesmente, 

mas um acontecimento, o que implica ao performer ultrapassar sua forma e os laços 

sintáticos estabelecidos com as linguagens codificadas da dança e apreender-se, ele 

mesmo, enquanto um acontecimento. Implica também em sua compreensão do 

acontecimento como um indivíduo, com estatuto personificado e nele enxertado, para o 

qual a expressão do sentido projete “próteses do dentro”, fazendo emergir à superfície, 

marcas, rubores na pele.  

Cada performer torna-se um espelho a refletir os acontecimentos e suas 

singularidades e cada mundo assim inaugurado refere-se a uma determinada distância do 

espelho. O performer no estado de “não ser nada”, garante a não adequação da percepção a 

qualquer pensamento de perceber, nasce do que ocorre e afirma sua distância em relação a 

cada outro acontecimento e o segue, e vê surgir a partir de cada um deles outras 

identidades das quais extrai um acontecimento que não é senão ele mesmo de novo, e de 

novo, infinitamente. 

Sob a leitura deleuziana, já não identificamos duas instâncias constituintes da base 

de todo o processo de significação sob qualquer que seja a leitura – o signo lido pela 

semelhança ou pela diferença de seus parâmetros – mas quatro. A linguagem é apresentada 

como possibilidade de expressão das ações estabelecidas no mundo, por meio de 

proposições. À proposição, quatro relações distintas: a “designação” responde pelas coisas 

e seus estados como objetos designados; falo e me refiro a algo com o que me relaciono no 

mundo. Aqui se encaixam os nomes próprios e as singularidades por eles confirmadas, as 

noções de verdadeiro e falso. A “manifestação” de um “eu”, uma pessoa manifesta que 

exprime seus desejos e sua fé, seria a segunda instância reconhecida, princípio de toda 

designação. A “significação” refere-se aos conceitos expressos nas proposições 

significantes, premissa para verdades e erros ao estabelecer ligações sintáticas 

subordinadas a referenciais que determinam, ao menos, condições de possibilidade para as 

coisas. Seria a instância do signo.  

Podemos nos contentar com o uso da linguagem em duas instâncias, como fala ou 

como língua, presos nos círculos sem fim: manifestação/designação/significação, ou 

significação/manifestação/designação. Teremos para tanto, que ignorar os paradoxos 

surgidos. São esses mesmos paradoxos que justificam a atenção conferida à quarta 

dimensão desenvolvida por Deleuze:  a dimensão do sentido. O sentido é o expresso da 

proposição, o que subsiste na relação, o “efeito incorpóreo” (Deleuze, 2009, 20). Ele é 
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dado na dobra da superfície, no que a pele articula o dentro e o fora, no rompimento dos 

dois círculos da significação. Cada círculo se dobra sobre si mesmo, o expresso não é 

material nem ideal, nem particular nem universal; “o sentido é o expresso” (Deleuze, 2009, 

20). 

O sentido não existe fora da proposição e esta, que o exprime, tem características 

perceptivas, imaginativas. Ele não tem, portanto, existência autônoma, mas subsiste na 

proposição, na expressão; não diz respeito, no entanto, a ela mas às coisas do mundo e seus 

possíveis estados assumidos, é um atributo da coisa designada pelo eu manifesto em forma 

de verbo. O expresso é a fronteira, a superfície entre as proposições e as coisas e não se 

confunde com elas. O sentido não é algo próprio atribuído ao acontecimento, ele é o 

acontecimento. 

À característica performativa do experimento artístico: exprimir o acontecimento 

que é o sentido. À Fabulações a partir dessa premissa: não mais histórias a contar, mas a 

produção de um discurso composto de várias partes, fragmentos dirigidos ao espectador; o 

acontecimento passa pela linguagem, é produto da percepção e da imaginação, não da 

memória. Não há nada por trás, nada a desvelar, o que se apresenta não são histórias 

contadas, mas a linguagem instaurada por meio de ações. O mundo inaugurado por 

Fabulações mostra-se plano, superfície de sentidos/acontecimentos. 

Deleuze distingue dois tipos de obra: a primeira, lógica, que alude à significação e 

se refere ao sentido somente através dos paradoxos instaurados nas próprias relações entre 

as implicações e as conclusões da instância da significação. A segunda, a obra fantástica, 

retira diretamente do sentido, a potência do paradoxo. Não será a este último tipo de obra a 

que aludem os processos criativos instaurados a partir da variabilidade de suas referências, 

de sua não filiação a instâncias prévias à ocorrência da linguagem que surge no ato da 

criação, enfim, obras que admitem para si a efemeridade de uma construção performativa 

de seus argumentos? 

 

Referências 

Agamben, G. (2005). Infância e História. Destruição da experiência e origem da 
história. Belo Horizonte: Editora UFMG. 

Agamben, G. (2007). Profanações. São Paulo: Boitempo Editorial. 
Anjos, M. (2010). Arte menor, gambiarra e sotaque. In: Depois do Muro. Recife: 

Massangana. 
Benjamin, W. (2000). Sur la peinture, ou: Signe et tache. In: Ouvres 1. Paris: allimard, 

pp.172-178. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

116 

Carrol, L. (1980). Aventuras de Alice no país das maravilhas. Através do espelho e o 
que Alice encontrou lá. São Paulo: Summus. 

Cavell, S. (1979). The Claim of Reason. Oxford: Oxford University Press. 
Deleuze, G. (2009). Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva. 
Deleuze, G. (2008). Conversações. São Paulo: Editora 34. 
Derrida, J. (2001). Mal de Arquivo, uma impressão Freudiana. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará. 
Goldberg, R. (2006). A Arte da Performance. Do Futurismo ao Presente. São Paulo: 

Martins Fontes. 
Jeudy, H.P. (2002). O Corpo Como Objeto de Arte. São Paulo: Estação Liberdade. 
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of 

Chicago Press. 
 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

117 

PROJETO “DANÇA NAS ESCOLAS”: UM PROJETO DE SUCESSO DO BALÉ 

DA CIDADE DE TAUBATÉ 

 

Alexandra Luppe, Gabriela Velasco, Jenifer Botossi 

Balé da Cidade de Taubaté 

 

Resumo 

O Balé da Cidade de Taubaté, oficializado pelo decreto municipal nº 11.102, de 
13/11/2006, é a primeira companhia de dança da cidade de Taubaté, ação desenvolvida 
pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, com o objetivo de trabalhar a 
dança como instrumento a serviço da educação e cultura.  
O projeto “Dança nas Escolas” acompanha a Cia desde a sua criação e visa contribuir 
para com o alcance dos seus objetivos e cumprimento de sua função social. O objetivo 
deste projeto é utilizar a dança como veículo de conscientização, educação e cidadania, 
e seu público-alvo são crianças matriculadas na rede pública de ensino.  
 A concepção do projeto é baseada nos princípios criativos de Rudolf Laban e na 
proposta triangular desenvolvida pela Educadora brasileira e Doutora em Arte-
Educação Ana Mae Barbosa. Utiliza como forma de montagem coreográfica a criação 
coletiva, conduzida de forma lúdica e dinâmica, pois o resultado cênico apresenta-se 
mais rico em formas, movimentos e expressões.   
 Acreditando que para aprender arte é necessário ver arte, o projeto se propõe a 
levar conhecimento, enriquecer e libertar a capacidade de se expressar, estimulando o 
público a querer assistir, pensar e fazer dança de forma crítica e criativa.  
 
Palavras-chave: Dança-educação, promoção e democratização da cultura 

 

O Projeto 

 O projeto “Dança nas Escolas”, desenvolvido desde a fundação do Balé da 

Cidade de Taubaté em 2006, visa contribuir para com o alcance da função social da Cia. 

O objetivo deste projeto é utilizar a dança como veículo de conscientização, educação e 

cidadania. O público-alvo atendido pelo projeto são crianças matriculadas na rede 

pública de ensino.  

Inspirado na frase “todo artista tem de ir aonde o povo está”, cantada por  

Milton Nascimento, transforma  momentaneamente o pátio de brincar, correr, comer da 

criança, em um teatro: palco e plateia.  

Os espetáculos que compõem o projeto utilizam como forma de montagem a 

criação coletiva, conduzida de forma lúdica e dinâmica, oferecendo um resultado cênico 

rico em formas, movimentos e expressões. Os espetáculos são desenvolvidos 

especialmente para as etapas de evolução das crianças e para o espaço onde será 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

118 

apresentado, e abordam temas de interesse educativo e social, tais como a reciclagem do 

lixo, e a percepção musical. 

Apresentado semanalmente, em duas seções, divididas entre as faixas etárias do 

público escolar, com duração de 35 minutos, o projeto geralmente complementa 

programas anteriormente desenvolvidos pelos professores em sala de aula.  

Após um período de conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente 

com os diversos professores da escola, os alunos assistem ao espetáculo sobre a 

reciclagem do lixo urbano, por exemplo. A interação entre os conteúdos trabalhados na 

escola e o espetáculo apresentado é de fundamental importância para a apreciação e 

compreensão do tema, um dos objetivos do projeto. 

 A proposta de proximidade máxima dos bailarinos com as crianças propicia a 

ambos uma comunicação direta, olho no olho, uma intensa e rica troca de emoções e 

sentimentos. Os movimentos dos bailarinos são acompanhados pelas reações das 

crianças, que por sua vez também criam seus próprios movimentos e interpretações, 

rompendo a barreira entre público e palco, inventando uma nova cena, complementando 

o espetáculo, integrando todos em uma só ação. 

 

Diretrizes do projeto 

O projeto é norteado pelos princípios criativos de Rudolf Laban e pela proposta 

triangular, desenvolvida pela Educadora brasileira e Doutora em Arte-Educação Ana 

Mae Barbosa. 

Citando Bertold Brecht: 

Nosso público precisa aprender a sentir no teatro, - e insiro aqui a dança- toda a 
satisfação e a alegria experimentadas pelo inventor e pelo descobridor, todo o 
triunfo vivido pelo libertador. (Ernst Fischer comentando sobre Bertold Brecht 
no livro A Necessidade de Arte 1976, p. 14 e 15) 

 

Como já disse Maurice Béjart: 

É preciso que cada um de nós, ao sair de um espetáculo de dança que o tenha 
entusiasmado, se debruce sobre esse problema e o encare em nível da existência 
e não apenas no do espetáculo, transpondo desse modo a satisfação interior para 
o plano da participação duradoura. Lugar da dança é nas casas, nas ruas, na vida. 
(Béjart, citado por Garaudy, 1980, p. 10). 

 
 

E continua: 

...dançar é tão importante para uma criança quanto falar, contar ou aprender 
geografia. ... A obra de arte deve apoderar-se da plateia não através da 
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identificação passiva, mas através de um apelo à razão que requeira ação e 
decisão. As normas que fixam as relações entre os homens hão de ser tratadas no 
drama como “temporárias e imperfeitas”, de maneira que o espectador seja 
levado a algo mais produtivo do que a mera observação, seja levado a pensar no 
curso da peça e incitado a formular um julgamento, afinal, quanto ao que viu: 
Não era assim que devia ser...Precisa deixar de ser assim.  

 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) 

estabeleceu em seu artigo 26, parágrafo 2º que: 

� O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. 

� A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano tem direito 

ao acesso a esse saber. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a educação em arte 

propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que 

caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno 

desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas 

quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 

natureza e nas diferentes culturas. (PCN- Arte-1997) 

 Sendo assim, o espetáculo desenvolvido para ser apresentado a uma plateia 

escolar valoriza os elementos que poderão ser trabalhados nas aulas de dança da escola: 

1- Ser produto da criatividade dos envolvidos. 

2- Explorar temas da realidade próxima, possível ou desejada. 

3- Oferecer material de apreciação crítica e contextualização. 

 Apresentar uma coreografia resultante de pesquisa direcionada para um tema 

escolhido e para um público específico, onde a criatividade da equipe foi estimulada e 

as soluções resultado de trabalho coletivo, estimulam e ampliam o campo de visão 

estética e crítica do aluno/espectador. 

 Quando o aluno assiste um bailarino profissional em ações como tremer em uma 

passagem da dança, balançar como se estivesse solto ao vento, rastejar para pedir ajuda 

ou demonstrar fragilidade e visualiza formas inusitadas, enriquece seu repertório 

próprio de movimentos.  
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 Acreditando que para aprender arte é necessário ver arte, a proposta do projeto 

direciona-se no sentido de que para o aluno compreender, apreciar e criar dança ele 

precisa assistir dança com frequência, de todo o tipo e principalmente aquela cujos 

conceitos serão trabalhados nas aulas de dança escolar. 

  Ana Mae Barbosa diz "o que a arte na escola principalmente pretende é formar 

o conhecedor, fruidor e decodificador da obra de arte (...). A escola seria a instituição 

pública que pode tornar o acesso à arte possível para a vasta maioria dos estudantes 

em nossa nação". 

Antes de propor ao aluno em uma sala de aula de dança as propostas de 

movimento de Rudolf Laban, por exemplo, é necessário que ele tenha acesso a obras de 

dança que contenham esses elementos de uma forma bem trabalhada e contextualizada, 

direcionado especialmente para ele em seu cotidiano. Seu aproveitamento e 

entendimento nos exercícios propostos em aula serão muito mais produtivos, 

compreendidos e agradáveis. 

 

Histórico do projeto 

 Dentro da perspectiva de que o profissional bailarino tem por função como 

cidadão integrar, interagir e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade, o projeto surgiu da necessidade de trabalharmos a inclusão social dos 

bailarinos, que, como funcionários públicos, desejavam atuar como cidadãos para 

melhorias socioambientais. 

 Nossa Companhia Municipal foi criada dentro do Departamento de Ação Social, 

possibilitando-nos maior contato e compromisso com a sociedade. 

 O primeiro trabalho do projeto foi o Matéria Prima, sobre reciclagem do lixo 

urbano. A proposta coreográfica é resultado de experimentação tema do trabalho de 

especialização intitulado “Os Princípios Criativos da Dança de Rudolf Von Laban: 

relato do desenvolvimento de um projeto com alunas do nível intermediário de balé 

clássico da Escola Municipal de Artes “Maestro Fêgo Camargo” de Taubaté, de 

Alexandra Luppe. Posteriormente desenvolvido com o elenco profissional do Balé da 

Cidade, apresentou-se de 2006 e 2007 em todas as Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental.  

 O espetáculo “Matéria Prima” tem como objetivo desenvolver a consciência da 

importância do reaproveitamento de materiais no nosso dia-dia. O espetáculo tem como 

personagem principal Pedro, um catador que descobre no lixo muito mais que uma 
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forma de ganhar dinheiro, encantando-se com a história de cada material, sua origem e 

importância. O personagem enxerga no lixo a beleza, a essência da matéria prima que 

gerou cada objeto, transcendendo a aparência e buscando tesouros no caos.  

 Outro espetáculo desenvolvido foi “Pedro e o Lobo”, criado especialmente para 

público infantil e direcionado às creches municipais. Nesse trabalho as dificuldades com 

a comunicação com crianças de até 6 anos,  sendo a maioria entre 3 e 5 anos, foram 

trabalhadas com muito cuidado, pois o contato era direto e muito próximo.  

 A preocupação maior foi conseguir conduzir esse público por todas as emoções 

da história sem que se perdessem numa só, como o riso ou o medo. Esse último dosando 

muito bem a atuação do Lobo Mau, principalmente. 

  Obra de Serguei Prokofiev, foi criada para estimular crianças a ouvir música e 

conhecer os sons de uma orquestra. Conta a história do menino Pedro, que sai pela mata 

para caçar um terrível lobo mau, e dos amigos que o acompanham: um passarinho, um 

pato e um gato. O balé foi desenvolvido pela Cia para acompanhar a Orquestra 

Sinfônica Infanto-juvenil de São Paulo, em 2006 e 2007e apresentou-se em importantes 

espaços culturais, entre eles a Sala São Paulo e Teatro do Ibirapuera, tornando-se tema 

do Projeto para as creches da Rede Municipal de Ensino em 2008 e 2009. 

 Em 2010 participou do Circuito Cultural Paulista, programa do Governo do 

Estado de São Paulo, apresentando o trabalho didático A Fada dos Espelhos, que conta 

de forma original a História da Dança, por diferentes cidades do interior do Estado, e 

em 2011, o trabalho escolhido pelo Circuito foi Matéria Prima. 

Atualmente o Projeto Dança nas Escolas desenvolve o trabalho A Chave do Tamanho, 

inspirado na obra de Monteiro Lobato.  

 O trabalho pretende alertar para os horrores das guerras e a fragilidade do ser 

humano diante de catástrofes. 

  O livro “A Chave do Tamanho” foi lançado pela primeira vez em 1942, ano em 

que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Nessa história, Dona Benta e toda a 

turma do Sítio do Picapau Amarelo estão tristes com as notícias que chegam pelo rádio 

e pelos jornais contando sobre os bombardeios e as mortes causadas pela guerra. 

Escondida de todos, Emília resolve dar um jeito nessa situação e parte para uma 

aventura arriscada que pode acabar com toda a civilização.  

O famoso escritor Monteiro Lobato, natural da cidade de Taubaté, e as fabulosas 

aventuras de seus personagens, serão fonte de inspiração para a nova montagem 

coreográfica. 
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Resultados 

 Como resultado, o projeto se mostra eficiente quanto a cobertura (alta 

porcentagem de escolas e alunos que já participaram) e efetivo quanto ao cumprimento 

de seus objetivos.  

 A Cia já criou 2 espetáculos educativos para atenderem ao projeto: "Matéria-

Prima", e "Pedro e o Lobo". Ambos foram apresentados na rede municipal de ensino 

infantil e fundamental da cidade de Taubaté e em outras escolas particulares e eventos, 

atingindo um público aproximado de 20.000 alunos entre os anos de 2006 e 2009. Nesse 

período, 100% das escolas municipais de ensino fundamental (52 escolas) e 77% das 

pré-escolas/creches municipais (53 pré-escolas/creches) receberam o projeto. 

Além disso, o projeto estimula a formação de público para espetáculos e possibilita a 

vivência cultural para um público que tem pouco acesso a tais atividades. 

Neste ano, a Cia está desenvolvendo uma nova coreografia para atender ao projeto, 

inspirada na obra de literatura infantil “A Chave do Tamanho”, do escritor Monteiro 

Lobato. 

 Com isso, observamos que o projeto se mostra como uma política pública 

cultural inclusiva, com significativo grau de impacto na difusão e promoção cultural, 

além de ser uma ferramenta aliada ao desenvolvimento educacional de crianças. 
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BANALIDADE REQUINTADA EM PERFORMANCE: O ATRITO ENTR E 
LAPSO, DEVANEIO E NECESSIDADE COMO ESTÍMULO À AÇÃO FÍSICA  

 
 

Gláucio Machado Santos 
Universidade Federal da Bahia – Escola de Teatro – Departamento de Técnicas de 

Espetáculo 
 
 

Resumo 

Este artigo apresenta reflexões calcadas no processo de montagem do texto “Ubu Rei” 
encenado em 2009, em Salvador, Bahia, Brasil. O raciocínio é consubstanciado à luz do 
comentário de Lacan sobre a letra “r” da palavra merdre: uma banalidade requintada 
de lapso, de devaneio e de poema. Aciona-se Bachelard para  discutir a poética da 
utilização do corpo em cena. Em acréscimo, o instinto da teatralidade, de Evréinoff, e a 
natureza do jogo, segundo Huizinga, expandem a investigação para sugerir 
imbricações relativas à habilidade de empregar o corpo de modo a desordenar a ficção 
construída por Jarry, mas manter as suas relações humanas. Aliada às considerações, a 
noção de graça cunhada por Kleist adensa a argumentação. Já o preceito da 
necessidade, observado por Aristóteles, é contraposto à contribuição do lapso para 
escrutinar-se o esforço de sequenciar as ações físicas. Nessa perspectiva, as afirmações 
de Dupont, quanto à herança aristotélica, problematizam a organicidade desse corpo 
cênico. Assim, a qualidade expressiva de cada intérprete é tomada como significação 
pura, célula para uma articulação desobrigada de compor discurso, mas compelida a 
gerar alguma elaboração artística. Compreende-se o corpo na cena pós-dramática 
como uma banalidade cujo requinte de devaneio, lapso e necessidade reverbera poesia. 
 
Palavras-chave: Ubu. Corpo. Pós-dramático. Ação física. Performance. 
 

 

Apresentação 

 Em primeiro lugar, registro o meu agradecimento à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que proporcionou o suporte 

financeiro, através de verba PROEX, para a apresentação deste trabalho na Conferência. 

 Este artigo reúne considerações e constatações elaboradas com base no exame 

do processo de montagem do texto “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, levado à cena no mês de 

julho do ano de 2009 no Palacete das Artes – Museu Rodin Bahia, na cidade de 

Salvador, Bahia, Brasil. A proposta do espetáculo surgiu a partir consórcio entre o curso 

de Bacharelado em Artes Cênicas com habilitação em Interpretação Teatral da Escola de 

Teatro da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e o projeto de pesquisa “Encenação: 

práticas de ensino e caminhos para a sustentabilidade” desenvolvido junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Artes Cênicas da mesma universidade – PPGAC-UFBA. As 

atividades transcorreram vinculadas ao Grupo de Pesquisa em Encenação 
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Contemporânea – G-PEC, registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq. 

 Devo mencionar que o ponto de vista desta escrita é o do próprio diretor do 

espetáculo. Assim, ocupei uma posição privilegiada devido à intimidade com o processo 

criativo do ator, mas também estou passível a certa miopia pelo nível de envolvimento 

com a elaboração artística. Assumo, portanto, que me proponho a realizar um trabalho 

provocativo, o qual é oferecido como forma de partilha das inquietações de um artista 

que procura compor  reflexões teóricas sobre os seus próprios percursos criativos. 

 A estrutura principal de raciocínio é consubstanciada à luz do comentário de 

Lacan (1998, p. 667) sobre a palavra “merdre”, no qual ele define a introdução da letra 

“r” como uma banalidade requintada de lapso, de devaneio e de poema. Com essa 

perspectiva, estruturei também o meu trabalho como encenador e detive os atores da 

montagem de “Ubu Rei” dentro da banalidade. Juntos buscamos a quintessência de dois 

dos três substantivos utilizados por Lacan, lapso e devaneio, em favor de uma prática 

teatral que pudesse evidenciar o poder da brincadeira e os rumos de inventividade por 

ela encaminhada. 

 

Os princípios para o estímulo do intérprete 

 Ao analisar espetáculos recentes, Jon Whitmore (1994, p. 1) insiste no fato de 

que a razão para criar e apresentar teatro é comunicar significações. Entendo, 

particularmente, que tais significações não estão obrigatoriamente ordenadas de modo a 

compor um discurso. Dessa forma, a pós-dramaticidade indicada por Lehmann (2007) 

permitiu ao espectador presenciar resultados de caminhos criativos diversos e, até 

mesmo, divergentes, num mesmo espetáculo.  

 No caso aqui estudado, fragilizei, conscientemente, os meus critérios de 

encenação, o meu próprio discurso como diretor, para fortalecer uma coletiva 

trivialidade enriquecida pelo lapso e pelo devaneio. Esses dois eixos provocativos 

determinaram os parâmetros para a criação atoral no processo de ensaios. Buscamos a 

composição de universos lúdicos pessoais que fugissem do cotidiano, do comum. Isso 

não significou a rejeição dos objetos do cotidiano, mas sim, a rejeição da consciência 

cotidiana. A criação de uma nova consciência era exigida para o trabalho de 

improvisação que investigávamos. A definição de Lacan norteava os atores para 

imergirem nessa busca de novos rumos para a sua própria expressividade. Nesse 

caminho, não foi valorizado o enredo, ou a fábula, do texto “Ubu Rei”. Os universos 
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lúdicos eram criados a partir dos personagens e dos atores independentemente. Tais 

universos só puderam acontecer porque percebemos e delimitamos coerências internas 

para a sua existência, as quais foram pautadas pelas regras impostas à brincadeira. 

Portanto, era determinante estabelecer uma coerência pessoal para sustentar o lapso e o 

devaneio. Todo o improviso dos atores buscava essa criação de coerência interna. No 

entanto, note-se: não havia referência externa para apoiar tal criação, era preciso 

mergulhar em si próprio para gerar coerência. Nesse mergulho, o ator percebia a si 

mesmo e aprendia a captar impulsos básicos de sua expressividade. Era obrigatório 

brincar respeitando a regra e respeitando o personagem pelo que ele é e faz, e não pela 

sua inserção numa história mais complexa. 

 Quanto à construção de uma coerência, acrescentei aos dois eixos de trabalho, 

lapso e devaneio, um terceiro baseado no conceito de necessidade de Aristóteles (1992, 

p. 115). O autor estabelece que uma ação é una se possuir um encadeamento de 

acontecimentos tal que a necessidade de um acontecer após o outro é clara e coerente. 

No trabalho atoral dos ensaios, o que sempre perseguimos foi a composição de ações, 

sua criação e encadeamento. Porém, com o detalhe de que não pretendíamos uma 

construção ficcional estruturada, queríamos apenas a construção de um universo 

primitivo, embrionário. Assim sendo, o princípio organizador das ações era gerado pela 

noção de necessidade. Esse eixo de composição de ações auxilia na constituição de uma 

completude particular para o ator. 

 Dessa feita, as ações físicas eram a própria finalidade do exercício. Isso gerava 

nossa coerência interna. Para aprofundar esse estímulo recorri à Huizinga (1971, p. 6) 

quando verifica que todas “as grandes forças instintivas da vida civilizada: o direito e a 

ordem, o comércio e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a ciência. Todas 

elas têm suas raízes no solo primevo do jogo”. 

 Para despertar no ator o seu espírito fantasista ganhamos portanto três eixos de 

estímulo à criação: lapso, devaneio e necessidade. Era preciso sempre manter-se pronto 

para buscar uma nova ação imbuída da necessidade de execução regida pelo jogo. Ao 

mesmo tempo em que se encontrava apto, o ator canalizava a sua atenção para o 

improviso, permitindo-se ao lapso e ao devaneio, e descobrindo a sua própria 

criatividade. 
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Aportes teóricos complementares para os eixos de trabalho 

 Ao conjunto dessas conceituações, a ideia de graça estabelecida por Kleist 

(1997) pode ser também incorporada. A graça deve ser compreendida e tomada como 

um elemento propiciador de uma nova percepção da criação cênica. Obviamente, aqui, 

estou expandindo a observação de Kleist, que outrora foi pensada sobre o universo das 

marionetes. Essa expansão é consciente e não fica desautorizada pois me baseio na falta 

de consciência que determina o aparecimento da graça, segundo Kleist. Note-se que 

toda a gama de movimentos próprios dos bonecos só existe devido ao fato destes não 

possuírem nenhuma vida, nenhuma consciência, assim como qualquer outro objeto 

inanimado. Como Kleist bem destacou, seus movimentos são regidos por um centro de 

gravidade controlado pelo manipulador e seus membros se deixam levar numa entrega 

total a esse centro. Chamo atenção para a fonte da qual se alimenta a graça vislumbrada 

por Kleist: o vazio de consciência inerente às marionetes. Daí, a grande contribuição do 

lapso para a composição corporal que buscávamos no processo de ensaios. 

 Por outro lado, recorro à filosofia ontológica sobre o caráter durável da infância 

estabelecida por Bachelard (2010) para compreender a poética da utilização do corpo 

em cena. O eixo do devaneio respeita o fato de que, segundo o autor, a criança, nos seus 

devaneios, “realiza a unidade da poesia” (p. 120). Tomando essa criança como uma vida 

primeira, ela coincide com a busca de um universo primevo para a criação atoral. 

Dentro desse fim, a poética encontra uma completude, uma unidade proporcionada pela 

capacidade e habilidade infantis. 

 No esteio dessa unidade, o instinto teatral definido por Évreinoff (1930) tem a 

capacidade de preencher lacunas na composição de ações físicas. Conforme descreve o 

autor: “dê somente um pretexto, uma alusão ao instinto teatral, ele fará o resto” (p. 35). 

Esse instinto está diretamente relacionado ao espírito fantasista do ator. Essas 

potencialidades do intérprete teatral o predispõem ao jogo. Portanto, acredito que, ao 

assimilar o estado de brincadeira infantil proposto nos ensaios, os atores se mantiveram 

numa constante descoberta de uma unidade poética. Estavam vivos e atuantes na 

expressividade cênica que elaboravam. 

 Nossa apresentação procurou ser a presença de uma realidade primitiva e 

paralela em cena. Esse tipo de exercício da expressividade do ator aceitava mudanças 

claras em sua realização concreta a cada momento em que era executado. Ele não se 

caracterizou como uma composição física fechada, limpa e rigorosamente estabelecida. 

Ele prima por ser um estado de brincadeira intensa. A sedimentação das coerências 
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internas para a consecução das ações é mais importante que a exatidão na execução de 

determinada expressão corporal ou vocal. O ator devia ater-se à capacidade de 

construção e manutenção das coerências específicas da estrutura interna do universo que 

ele constrói. Já a sua expressão física externa podia ser diferente em dias de 

apresentação diferentes. 

 O meu trabalho na direção dos atores não foi o de conduzir alguém num 

caminho conhecido de composição de personagem, eu estava acompanhando e 

instigando uma criação pessoal e misteriosa. Nesse movimento, foi imperioso manter-

me acautelado e atento à capacidade criativa e expressiva do ator que se desenvolvia no 

improviso. Nesse instante, o ator era alguém que se esforça na tentativa de exprimir-se 

fora dos hábitos cristalizados inerentes ao nosso cotidiano. Assim sendo, ele perdia as 

suas referências e, mais que isso, perdia as suas defesas naturais perante quaisquer 

críticas advindas da avaliação sobre o seu desempenho. Saber dosar a instabilidade 

desse estado de criação, estimulando os pontos propícios a novas descobertas, foi a 

tarefa mais delicada para mim como diretor. Era necessário perceber os estímulos 

desestabilizadores que proporcionavam desafios instigantes e não paralisantes. 

 A desestabilização se pautava no acompanhamento do desvelamento do ator. 

Juntos descobríamos o nível de complexidade que existe no fato de colocarmos uma 

pessoa em exposição à frente de outras. Uma exposição que não era motivada por 

exibicionismo. Era a busca de uma coragem efetivamente. A intenção de obter um 

impacto contínuo em quem assistiu à apresentação. Como definiu Kantor (1998): 

“devemos fazer renascer esse impacto original do instante em que um homem (ator) 

apareceu pela primeira vez diante de outros homens (espectadores), exatamente 

semelhante a cada um de nós e no entanto infinitamente estranho” (p. 7). Nesse ponto, 

acredito que nosso espetáculo acompanha o texto de Alfred Jarry no que tange a 

estabelecer-se impactante, ser vivente, revelador de uma alma semelhante a de qualquer 

pessoa e no entanto infinitamente estranha. 

 

Por fim 

 O trabalho aqui exposto fundamentou-se essencialmente numa prática de ensaios 

estruturada por mim como diretor e efetuada graças ao rigoroso empenho de alunos-

atores que buscavam uma investigação sobre a interpretação teatral numa qualidade 

específica de performance. Acredito que tal intenção é definida e valorizada por Dupont 

(2007, p. 306) ao solicitar uma reteatralização do teatro através de montagens que não 
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tenham como ponto de partida o texto e a sua leitura, mas, por outro lado, objetivem a 

riqueza do desempenho em cena. 

 Ao longo dos ensaios, esforcei-me em imprimir uma motivação poética à 

construção cênica que lá se processava. Pela poesia da brincadeira e através dos eixos 

do devaneio, do lapso e da necessidade, procurei instigar os atores a perceber o vazio de 

consciência e a plenitude de estímulos que também caracterizam o universo de Ubu. 

Evidenciando esses aspectos, incitei o elenco no caminho do preenchimento desse vazio 

através do aproveitamento de estímulos pessoais, particulares.   

 Na mesma medida em que amadurecíamos esse procedimento, caminhávamos 

no sentido de investigar, revelar e desenvolver aspectos mais pontuais da criação em 

interpretação, como a prontidão de resposta, a generosidade para com o colega de cena e 

a atenção sobre a expressividade de cada movimentação executada. Assim, a qualidade 

expressiva de cada integrante do elenco foi tomada como significação pura, uma célula 

de significado à espera de uma articulação desobrigada de compor qualquer discurso, 

mas com o intuito de gerar alguma elaboração artística. De modo muito particular, as 

conclusões aqui relatadas contaminam-se pelas impressões provocativas de Lacan e 

compreendem o corpo na cena pós-dramática como uma banalidade cujo requinte de 

devaneio, lapso e necessidade reverbera poesia. 

 

Referências 

Aristóteles (1992). Poética (E. de Sousa, Trad.) (3a ed.). Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda. (obra original publicada 334 a.C.) 

Bachelard, G. (2010). A poética do devaneio (A. de P. Danesi, Trad.) (3ª ed.). São Paulo: 
Martins Fontes. (obra original publicada 1960) 

Dupont, F. (2007). Aristote ou le vampire du théâtre occidental. Paris: Flammarion. 
Huizinga, J. (1971). Homo Ludens. (J. P. Monteiro, Trad.). São Paulo: Perspectiva; 

EDUSP. (obra original publicada 1938) 
Jarry, A. (2000). Tout Ubu. Paris: Le livre de poche. 
Kantor, T. (1998). O teatro da morte (A. L. Lopes, Trad.). Folhetin, 0, 2-8. (obra original 

publicada 1983) 
Kleist, H. V. (1997). Sobre o teatro de marionetes (P. Süssekind, Trad.). Rio de Janeiro: 

Sette Letras. (obra original publicada 1810) 
Lacan, J. (1998). Escritos (V. Ribeiro, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (obra original 

publicada 1966) 
Lehmann, H. (2007). Teatro pós-dramático (P. Süssekind, Trad.). São Paulo: Cosac 

Naify. (obra original publicada 1999) 
Evreinoff, N. (1930). Le Théâtre dans la vie (6ª ed.). Paris: Stock. 
Whitmore, J. (1994). Directing postmodern theatre: shaping signification in 

performance. Ann Arbor: Michigan. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

129 

M'BOLUMBÜMBA : ABORDAGENS SOBRE UM UNIVERSO POÉTICO 

ORIUNDO DAS RELAÇÕES ENTRE MOVIMENTO E MÚSICA NA 

CAPOEIRA 

 

Guilherme Bertissolo* & Lia Günther Sfoggia** 

*Escola de Música/Universidade Federal da Bahia/guilhermebertissolo@gmail.com 

**Escola de Dança/Fundação Cultural do Estado da Bahia/liasfoggia@yahoo.com.br 

 

 

Resumo: 

Esse artigo aborda a pesquisa sobre possíveis interações entre movimento e música, 
partindo da imersão no universo da Capoeira Regional na Fundação Mestre Bimba, em 
Salvador, Bahia, Brasil, e culminando na composição de m'bolumbümba: entre o corpo 
e o berimbau, uma obra de dança e música, para uma bailarina, berimbau, projeção 
eletroacústica quadrifônica e vídeo. Após uma pequena introdução, abordaremos a 
obra a partir de um arcabouço conceitual inferido no contexto, mobilizando noções que 
operacionalizam aspectos cinéticos e sonoros a um só tempo. Tais conceitos são: 
ciclicidade, “incisividade”, circularidade e “surpreendibilidade”.  
 

Palavras-chave: Dança, Música, Capoeira, Processos criativos 

 

1 Introdução: sobre a Capoeira Regional e o contexto da pesquisa 

As dinâmicas de um processo criativo guardam complexas teias de relações ao 

mesmo tempo objetivas e subjetivas. A interlocução entre um contexto de manifestação 

eminentemente popular e um recorte com uma abordagem contemporânea possibilita 

variados modos de operar e compreender processos po(i)éticos. 

Esse artigo apresenta resultados atingidos até o momento em uma pesquisa em 

campo para composição, iniciada há mais de três anos. Sob o ponto de vista formal, ela 

está vinculada à pesquisa de doutoramento de Bertissolo1, que investiga a relação entre 

música e movimento e a aplicação em obras a partir de um arcabouço conceitual 

inferido no contexto da Capoeira Regional na Fundação Mestre Bimba, onde não há a 

separação conceitual entre esses domínios. As atividades em campo incluíram aulas de 

capoeira, berimbau e a participação em eventos que envolvem outras manifestações 

afro-brasileiras, tais como puxada de rede, samba de roda e maculelê. Não obstante, o 

contato de Sfoggia fora ainda anterior ao contexto da pesquisa, em setembro de 2008. 
                                                 
1 Curso de Doutorado em Música, Área de Concentração em Composição, no Programa de Pós-
Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, em fase de conclusão. 
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A correlação entre esses dois domínios se refere tanto ao material encontrado 

no contexto pesquisado quanto às metáforas possíveis, discutidas com certa recorrência 

na literatura, como por exemplo em Nogueira (2009), que aborda as projeções 

metafóricas entre esses domínios. Há um profícuo campo de estudo nesse sentido, 

abordando relação entre música e movimento, bem como aspectos musicais a partir da 

experiência corporal (Brower, 2000). 

A capoeira é uma manifestação popular de origem afro-brasileira amplamente 

praticada e reconhecida no Brasil e em diversos países ao redor do mundo. No início do 

século XX, Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado, 1900-1974) resgatou aspectos da 

capoeira, então uma manifestação cultural marginal e proibida no Brasil, e através de 

diversas ações sociais e políticas, foi um dos principais sujeitos que proporcionaram a 

ela o status de representação da cultura afro-brasileira de reconhecida importância, 

estabelecendo uma metodologia de ensino, que é até hoje preservada na Fundação 

Mestre Bimba: a Capoeira Regional2. 

Sob o ponto de vista do referencial teórico para o contexto da Capoeira 

Regional, é preciso mencionar que há um corpus contundente e, cada qual a seu modo, 

os escritos permitem a compreensão do contexto da Capoeira Regional e indicam 

possíveis caminhos metodológicos3. O livro de Hellio Campos (2009), Mestre Xaréu, 

originalmente uma tese de doutoramento, traz uma contribuição descritiva bastante 

importante, que enfoca as determinantes do ensino na metodologia de Mestre Bimba. 

Por sua vez, o livro de Muniz Sodré (2002),  discípulo de Mestre Bimba, assim como 

Mestre Xaréu, empreende uma significativa contribuição teórica e conceitual, a partir 

das memórias e de uma construção de um discurso sobre a mandinga nesse contexto. 

Finalmente, há que destacar o artigo de Flávia Valle (2008), que descreve de maneira 

sucinta os contextos poéticos da criação de uma obra coreográfica a partir dos 

movimentos da capoeira, sob a égide do Sistema Laban/Bartenieff de Análise de 

                                                 
2 A Fundação Mestre Bimba (FUMEB) foi idealizada e criada em 1986, em Salvador, Bahia, 
Brasil, pela iniciativa do Mestre Nenel (Manoel Nascimento Machado), filho de Mestre Bimba, com 
intuito de estabelecer um resgate da metodologia e da memória de Bimba, reunindo discípulos e criando 
uma entidade juridicamente estável, para a criação e sustentação de uma plataforma para a Capoeira 
Regional, preservando elementos históricos, culturais e filosóficos da Capoeira Regional e de outras 
manifestações de origem afro-brasileira. Hoje, a FUMEB, com a Filhos de Bimba Escola de Capoeira, 
oferece aulas de Capoeira Regional berimbau, instrumentos de percussão, samba de roda, puxada de rede, 
maculelê, bem como shows culturais envolvendo todas essas manifestações, possuindo núcleos 
espalhados por todo mundo. 
3 Não é intenção aqui esgotar as possibilidades de abordagens teóricas para esse campo de estudo, 
tampouco ter a pretensão de se abordar a totalidade dos textos sobre o assunto, mas oferecer ao leitor um 
recorte de trabalhos que dialogam com essa pesquisa e fornecem uma espécie de marco teórico. 
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Movimento (Laban/Bartenieff Movement Analysis – L/BMA), gerando materiais 

corporais partindo da capoeira para construir seu trabalho final no curso de Certified 

Movement Analyst, no Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies. A L/BMA tem 

representado um importante campo de estudo para diversas áreas do conhecimento 

(Kovárová; Miranda, 2006). Fernandes (2006) e Miranda (2008) também propuseram 

desdobramentos coreográficos a partir da L/BMA. 

Sfoggia abordou em sua pesquisa de mestrado os desdobramentos criativos 

oriundos do L/BMA a partir de notação e reinterpretação de sequências de movimento. 

Questões mobilizadas nesse artigo são também desenvolvidas com base nos aspectos 

analisados pelo L/BMA aplicados aos movimentos da Capoeira Regional, permitindo a 

correlação com o universo sonoro a partir do arcabouço conceitual, compondo o 

universo poético do espetáculo. 

 

2 m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau4 

m'bolumbumba ou mbulumbumba, em Angola, refere um instrumento musical 

semelhante ao que no Brasil chamamos berimbau5.  m'bolumbümba é um neologismo 

que dialoga com a sonoridade resultante, em referência a Mestre Bimba. 

m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau6 é uma resposta artística às elocuções 

tecidas à respeito da interação entre música e movimento. No espetáculo, diversos 

elementos da Capoeira Regional são postos em diálogo, desconstruídos e 

ressignificados em um contexto po(i)ético. Seu material de base foi engendrado a partir 

de transformações entre o som e os movimentos extraídos do contexto da Capoeira 

Regional. 

A obra é um solo, composta de uma abertura, precedendo quatro atos 

interligados e entrecortados por vídeos, com uma duração total aproximada de uma 

hora. Cada um dos atos possui um nó temático e um toque de berimbau característico, 

sendo os três primeiros com música eletroacústica acusmática e o quarto para berimbau 

                                                 
4 A abordagem sobre m'bolumbümba tecida nessa  seção está diretamente relacionada com o artigo 
“m'bolumbümba:  Capoeira, música e movimento em cena”', publicado e apresentado oralmente no XXII 
Congresso da  ANPPOM - João Pessoa, Brasil, em agosto de 2012. Um clipe com trechos do espetáculo 
que oferece um panorama geral de cada um dos atos está disponível em http://youtu.be/l0lbIsOQsP0. 
5 O berimbau é o principal instrumento utilizado na Capoeira Regional. Possui uma corda metálica 
estendida em um arco de madeira, que ressoa em uma cabaça amarrada à corda. A corda é percutida com 
uma baqueta e acionada por um pequeno dobrão que muda levemente sua afinação. 
6 Obra premiada na 3º Edição do Prêmio Vivadança, Salvador, 2012, e estreada no Teatro do 
ICBA, entre os dias 25 e 28 de abril do mesmo ano. Foi também apresentada em outras ocasiões em 
Salvador e João Pessoa, no Brasil, e foi contemplada pelo Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural, 
do Ministério da Cultura, para ser apresentada em Portugal, em Seia e Aveiro, em setembro de 2012. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

132 

e eletrônica. Diversas ideias para sequências de movimento partiram do L/BMA aplicado 

aos movimentos da Capoeira Regional, em diálogo com as noções do arcabouço 

conceitual.  

Quanto à cenografia e figurino, além de aspectos referentes a este arcabouço, 

foram referidos aspectos de cunho histórico. Elementos tais como uma cadeira, 

tradicionalmente utilizada para treino e memorização da Sequência de Bimba7 e um 

círculo desenhado por velas em cabaças, constroem o espaço comum do jogo da 

capoeira sob uma perspectiva cenográfica e dramatúrgica, evocando práticas comuns no 

contexto, mas ressignificadas a partir do universo poético da obra. Há que se destacar 

ainda que aspectos sociológicos também serviram como fonte para uma rede de relações 

subjetivas que conferiram uma certa noção de narrativa à obra. m'bolumbümba: entre o 

corpo e o berimbau promulga variados diálogos entre cultura, uma tradição popular 

proeminentemente oral, e contextos estéticos específicos, promovendo entendimentos 

contemporâneos na cultura e na arte. 

 

3 O arcabouço conceitual e o universo poiético 

Durante o período de imersão em campo, pudemos participar de diferentes 

eventos e ocasiões relacionados à Capoeira Regional na Fundação Mestre Bimba, desde 

as atividades do cotidiano como rodas e aulas, quanto às atividades esporádicas e 

especiais, tais como batizados, formaturas e comemorações. Esse contato próximo, 

aliado à prática contínua da capoeira, possibilitaram a vivência dos diversos aspectos 

correlacionados entre movimento e música. Os diversos diálogos com os sujeitos em 

ambientes informais, foram estratégicos na metodologia, já que a capoeira é uma 

manifestação de tradição oral, possibilitando o reconhecimento de aspectos primordiais 

por sobre os quais se pode tecer um discurso para a relação entre esses dois domínios. 

Entretanto, o arcabouço conceitual elaborado não pretende fornecer uma explicação 

unívoca sobre a manifestação, mas tecer um discurso que tenha capacidade de dialogar 

com as diversas instâncias teóricas e compositivas dessa pesquisa. 

A ciclicidade mobiliza a complexa teia de relações, onde uma modelagem, após 

ser transformada, é reiterada, formando um ciclo. Na Capoeira Regional o ciclo está 

presente em diversos aspectos, desde o jogo propriamente dito, onde se aplicam regras 

específicas de início, meio e fim até os toques de berimbau, que se sucedem em 

                                                 
7 A Sequência de Bimba é uma série de movimentos elaborada pelo Mestre Bimba, que é repetida 
e praticada a cada aula e a cada Roda pelos praticantes da Capoeira Regional. 
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repetidas modelagens e transformações contínuas que tendem ao infinito. No primeiro 

ato da obra, a riqueza timbrística do toque de São Bento Grande teceu diálogos com as 

diversas etapas de movimento da ginga. Processos de adição gradativa e reiteração 

representam o principal nó temático da composição: ciclos de movimento que partem do 

tronco, desencadeando movimentos de braços e pernas, (com)põem o corpo em 

constante estado de desequilíbrio, desafiando as organizações e estados corporais 

corriqueiros.  

A incisividade trata do diálogo com vários aspectos do jogo e da música que 

visam ao oponente e, por isso, são fortemente incisivos. No segundo ato do espetáculo, 

exploramos diversos traços de gestos incisivos através da exploração de movimentos de 

ataque e defesa. O toque da Idalina Compassada recortado microscopicamente foi 

potencializado em forma de fortes ataques súbitos, gerando ritmos e texturas em diálogo 

com movimentos que enfatizam os membros superiores num movimento contínuo de 

expansão da Cinesfera, entrecortada por um período de pequeno arrefecimento desse 

ímpeto, em um desenho mais contínuo e lento, seguido de uma reapresentação dos 

materiais em forma espelhada, com uma consequente redução da Cinesfera. De um 

modo geral, há ênfase nas variações de tempo, espaços diretos, com fluxos controlados 

e Formas direcionais (Laban, 1976 e 1998).  

A circularidade talvez represente a noção mais literal: a roda de capoeira, a 

característica circular que assumem os toques de berimbau, os diversos movimentos 

circulares do jogo. Entretanto, referimo-nos àquilo que é circular em um sentido amplo, 

não apenas geométrico: é o campo da mandinga, um aspecto constitutivo da Capoeira. 

Estamos diante de um conceito que remete à fluidez, ao líquido como ideia formadora. 

No domínio cinético, vislumbramos movimentos indiretos e formas tridimensionais do 

corpo em movimento, exploração de movimentos partindo do nível baixo e buscando a 

iniciação e sequenciamento para deslocamentos e variações espaciais (Laban, 1976 e 

1998). Esse conceito é desenvolvido prioritariamente no terceiro ato do espetáculo, 

através do toque de Iúna, que sugere um jogo com movimentos giratórios e 

mandingados. 

A “surpreendibilidade”, é uma neologismo que refere a capacidade de 

surpreender. Está fortemente ligada ao movimento da expectativa nos fluxos musical e 

de movimento e talvez esse seja um dos principais elementos da capoeira. Esta é uma 

capacidade que não se pode ensinar, tampouco descrever com precisão. Ela é tão 

dependente do contexto que a sua aparição está constantemente latente, em um eterno 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

134 

estado de possibilidade, à espera de um acontecimento que a torne real. No quarto ato 

ocorrem jogos entre a bailarina, a eletrônica e um elemento novo, o berimbau que é 

tocado ao vivo. O toque em questão é o Hino da Capoeira, não por acaso tocado sempre 

ao final de qualquer atividade que envolva a Capoeira Regional. Este é o único ato que 

propõe uma relativa abertura na estrutura, possibilitando que a cena se construa baseada 

nos elementos de surpresa propostos em cena. Em termos analíticos de movimento, 

remetemos a questões tais como alterações bruscas dos fatores expressivos: tempo, 

fluxo, espaço e forma (Laban, 1976 e 1998) num diálogo entre o movimento e o som 

através da Sequência de Bimba e jogos envolvendo a cadeira e a bailarina. 

 

4 Considerações finais 

m'bolumbümba: entre o corpo e o berimbau é resultado da fricção entre as 

noções de música e movimento na Capoeira Regional, fruto da inquietação artística que 

responde ao rico campo de explorações e virtuais contextos composicionais nela 

latentes. Através da descrição dos diversos processos, da poética e das interlocuções 

teóricas operadas ao longo dessa pesquisa, esperamos ter podido mobilizar e lançar luz 

sobre o compor8 da Capoeira. 
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Abstract 
This presentation claims that the way of subversive aesthetics is possible with a political 
horizon departs from the inseparable understanding of conceptual couple of body and 
image, where body appears to be one of the most important concerns in contemporary 
dance and performance field not only for being the instrument of expressions but also 
being the expression of instrumentalizations. And the image appears at the knot of the 
relationship between body and aesthetics which captures the inevitable relationship 
between the body-politics of subjectification processes and the construction of meaning 
during audience-performer connection. Differing the term body-image from “the image 
of the body” is a conscious decision in order to abstain the handicap of reducing the 
meaning of a performance to the producers’ individual experience or to the decoding of 
signifiers which traps the effect and the affect in the constructed “objective” frames of 
perception. It is aimed to discuss the subversive potential of dancing body-image at 
aesthetical-political level and at the same time to underline the possibility of its 
articulation on rational instrumentalizing mechanisms which forces the dancer to select 
between imitating and presence on the other hand leaves the audiences to the hands of 
regimes of identification or alienation. 
 
Keywords: Body-Image, Dance, Aesthetics, Perception, Politics, Construction of 
Meaning 
 

 

“(…) the truth is a matter of the imagination.” 

Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness, p. 14 

 

 This brief paper aims to discuss the functional roles that the rational construction 

of the dichotomous couple of body and image gets in modern thought, also to 

investigate the possibilities of criticism and a subversive politics on aesthetics. 

Departing from this intention, the notion at the topic “body-image” becomes a keyword, 

considering its distinction with other notions derived from a separate understanding of 

body and image. Disapproving the distinction of body and image both theoretically and 

practically, this notion reminds Deleuze and Guattari’s notion of “becoming” and its 

difference with “being”. In the theory of becoming, neither the body is reduced to an 

essence or core of an identity, nor the image to a representation. While body and image 

are counted as two separate concept in “being”, “becoming” situates the body-image at 

the core of the effect and affect. Becoming, which is defined by the dynamic relations it 
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interacts, doesn’t produce anything rather that itself (Deleuze & Guattari, 2004, p.309). 

In the case of performing arts, this dynamic relation occurs between the audience and 

the performer. In order to get deeper into the discussion on “body and image” and 

“body-image”, it is useful to take a look on the modern structure that constitutes these 

two concepts as identical opposites, considering its wide effect on the structured 

relationship between the audience and performer. 

 The question of “the construction of the body” – in parallel with the construction 

of the subject- has become a widely researched and discussed topic in academy since 

the second half of 20th century. According to Foucault’s (2003a) one of the most 

referred article  “The Subject and Power”, the subject is depicted as a structured form of 

association at social mechanisms whose borders and functions are conditioned by 

institutions and power, which differentiates it from the notion of individual and sets it as 

forms, that the individuals can pass through in society; meanwhile, the body appears to 

be an object that it shaped and tamed for this specific purpose of the necessities of  the 

subject. Considering the institutional, moral, social, religious etc. processes of forming 

and constructing the body, Foucault’s (2003b) writings on subject and the body was eye-

opening in order to show the subject is not a natural substance or equal to the individual 

but a form which is not identical with itself all the time. In all the modern ideologies 

(totalitarian and libertarian) the body is approached to be a wild and natural being –

following the Cartesian dualism- which should be tamed, controlled, educated and 

formed according to the rules of civilized society conserving the Christian motto “the 

body is the prison of the soul”. We can consider the institutional processes of creating a 

dancing body and the rhetorical discourse on how the dancing body should be in this 

context and explain the (neo)avant-garde movement in dance scene and performing arts 

on 60s and 70s against the institutional body.  Bearing in mind that this alienation of 

one’s own body within the social mechanisms of subjectification, functions on subjects 

who assimilate this modern paradox (Foucault, 2003a), the rapprochement between the 

dance and performance, negation of acting and ascension of discussions on 

antitheatricality, focusing on body and body experience become more significant. In this 

context, performativity serves for the subversion of the illusion of truth of the body and 

designates the control of the performer/dancer on his/her own body. Looking at this 

change from today, an important question emerges: by this way, is the body liberated or 

just shifted its place between two end points of modern dialectics?  
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 This relocation of the body not only occurs at the dance scene but also at other 

processes of subjectification and the discourses on body in various fields. The discourse 

on the autonomy of the body, started to serve as the new medallion with two faces, 

where one creates the illusion of authenticity while the other claims performativity. 

Listening Bojana Kunst (2003), who has claimed that the “autonomy thus became the 

key strategy employed by the body to enter the stage of modernity” (p. 62), it can be 

said that the body became the new control tool of the modern paradox. This explosion 

of the body in different fields like arts, academy, politics, daily life etc. has failed 

somehow to produce an adequate political argument against the emergence of body as a 

fetishistic object of desire and an object of redemption at the same time.  Performativity, 

which was serving as the key term for identity struggles against the totalistic authentic 

body politics, became to be an effective functional tool for capitalist authorities’ identity 

politics. In this context, body appears to be both a lost-fetishistic-authentic being that 

keeps the doors of nature, and a useful source of investment which adds value to the 

owner with strategical acts (Baudrillard, 1998). The body politics of neo-liberal 

authorities gains power from the strategical positions of this binary opposition which 

works on body.  To emancipate the body –or the discourses on the body- firstly, it is 

necessary to get free from this dichotomous identification and start to ask ‘what a body 

is capable of’ instead of the trying to crystallize its boundaries (Deleuze, 1978).  There 

comes the knot where the image and the body intersect. To form, shape and tame the 

body is only possible with the existence of a language which identifies it (and its image) 

by codes. In this manner, our bodies turn out to be the “maps of power and identity” 

(Haraway, 1991, 81). This discourse of body carries a high importance for the dancers 

and performers in terms of the concern of self and self-image. Identifying the body as 

“being” also means to reduce it to a form that can simply change inside the legitimate 

boundaries of system of signs which canalizes the impact and perception of it to a 

certain representative image. Deleuze (1978) emphasizes during his lectures on Spinoza 

that “a body must be defined by the ensemble of relations which compose it, or, what 

amounts to exactly the same thing, by its power of being affected” (p. 7). The body, 

which is directly situated at the center of social mechanisms, power relations and 

politics, reserves the potentiality to transform, to break and to contort the language from 

which it is besieged and instrumentalized. Intending to re-politicize the body going 

beyond the dichotomous ends of modern pendulum, this approach brings the question of 

image to a point that is inseparable from the question of the body. The more the body is 
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defined in terms of relations of dominating and dominated powers, the more the image 

needs to be investigated within its structural bond with the body. 

The body and the image are constructed as identical opposites in modern thought 

in parallel with the binary couple of subject and representation. The displacement of the 

body between authenticity and performativity, which is mentioned above, gives rise to 

the displacement of the image as well. In many modern ideologies the image of the 

body is a representative ideal where body is considered as a deficient being which 

should be shaped according to the ideal image it corresponds to. The leading power of 

the subjectification is the image at this point. When the body started to be considered as 

the real source of subjectification at the second half of twentieth century  due to the 

political, social and economical changes of the time, the legitimate meanings that an 

image produces began to multiply considering various subjective points of view – 

which reminds the famous phrase of Roland Barthes (1967) “the birth of the reader 

must be ransomed by the death of the Author” (p. 6). Apart from various points that 

differ these two regimes of images and bodies, they have an important common politics 

on communication and the control of it.  While totalitarian regimes inhibit and control 

the communication by imposing one legitimate image for a certain body form, neo-

liberal regimes constructs its hegemony on communication by ambiguity of images and 

meanings. This distinction, which matches the performers experience with the body and 

the audiences’ with the image, inhibits the participation and alliance of these two 

experiences.  

When we consider the two avant-garde break points in 20th century art history, 

we can see clearly that one regime calls forth another claiming to criticize the previous 

one in terms of politics of representation. The polarization occurred between the ones 

who tries to criticize the representational value of specific subject forms and struggles to 

change and replace the ‘wrong representations’, and the ones who rejects totally the 

notion ‘representation’ claiming anti-representative performing act in order to get free 

from the domination of representation. But both sides has overlooked some realities 

when they position themselves at the limits. First one took the problem of representation 

only at the epistemological level ignoring the realities of the body, while the other tried 

to save the body claiming to kill the image and overlooked that the territorialization of 

the representation is not immanent to the image but to the system of codes and signs of 

the dominating language. In both cases the body becomes the source and the image 

becomes the representative surface. Jacques Rancière instances this dilemma with two 
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notions of Roland Barthes, who spent many years on semiology and structuralism. In 

his writings on photography and images, Roland Barthes brings forward two notions: 

studium and punctum. This two notions helps us to understand that an image is never 

equal to what it is and what we see in Barthes’ theory. Studium, one side of the 

medallion, considers the image as a readable, decipherable surface according to the 

rules of semiology which ascribes an objective and scientific position for its reality. 

However, Barthes (1981)  admits the deficiency of studium and his dissatisfaction of 

always reading signs at all the images around. The notion punctum steps into the breach 

at this point. Punctum connotes the subjective affect of the image on someone which 

renders the act of deciphering as insignificant. Ranciere (2007) states that “the contrast 

between the studium and the punctum arbitrarily separates the polarity that causes the 

aesthetic image constantly to gravitate between hieroglyph and senseless naked 

presence” (p. 15). This arbitrariness appears to be the key paradigm of strategic schema 

of todays’ politics of aesthetics. Especially when we consider the two critical positions 

in art history, this contrast will be more clear. Ranciere states that today we are face to 

face with a growing suspicion about the political capability of images, especially after 

the discourses of the unrepresentable. According to Ranciere (2009) “the current 

scepticism is the result of a surfeit of faith” (p. 103) and, to go beyond this border to 

reconsider the political capability of the images, it is necessary to criticize this strategic 

binary schema.  

Images create effects in terms of power.  Images can serve for certain power 

relations and forms of thinking  with codes and signs they carry. This function leads to 

the strategic position of images on creation of meaning and reality and construction of 

the visual and imagery memory of the society. American art critic and historian Hal 

Foster (1985) states that the field of struggle for political powers became cultural 

representative codes as much as the means of production, homo significans as much as 

homo economicus. Representative codes have a functional role in the system of 

semiology working with the structured relationship between signifier-signified to 

construct the signification. Baudrillard analyzes the semiotic approach in parallel with 

the paradigms of political economy of commodities. Similar to political economy of 

commodities, political economy of sign also indicates a type of consumption (of signs) 

that produces value/significance – which is called “productive consumption” 

(Baudrillard, 1981, p. 123). However, it is not a profit which is produced by the political 

economy of sign but a form of sovereignty on account of the ideological functions of 
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the signs. The system of representative codes and signs, which is also structured 

between the performer and the audience, tends to inhibit different potential networks of 

communication by reducing the meaning of images into certain signs/codes and creating 

judgments rather than conversation. It is important to keep in mind that the “signs are 

not signs of a thing, they are signs of deterritorialization and territorialization” (Deleuze 

& Guattari, 2004, p. 75) which marks a threshold between the creative aesthetics and 

the functional aesthetics of the body-image. Signs do not expose the meaning but the 

powers which function, take control, dominate, besiege and expressed on the images or 

things.  

Where the production of images and forms is the common denominator of arts 

and capitalistic production mechanisms, to restructure the regimes of affection which 

affords to give meaning to common things is the shared activity of arts and politics. 

According to Ranciere (2009) the change over between arts and politics is not a change 

from the fictional to the real, but a passage between two forms of fiction production. 

Therefore, if fiction is to construct a space and time with the delimitations of the visible 

and invisible, the thinkable and the unthinkable, the doable and the undoable, briefly the 

possible and the impossible, remembering Le Guin’s sentence at the introduction, we 

can say that reality is a matter of imagination where politics of aesthetics take place. 

Even though the notion ‘aesthetics’ today carries various meanings ranging from the 

norm of the beauty to a criterion of judgment of taste, in this text it is used as a certain 

regime to define arts and its affectional power which came into the picture  at the end of 

18th century. This emergence of aesthetics was carrying the modern paradoxes since it 

claims the seperations between arts and politics but at the same time it created  two 

distinct ways of making politics. Aesthetics is about ‘how’ we give meaning, percieve 

and interpret the things and facts. That is why aesthetics (experience and perception) 

can be as structured as the language whereas it can enter the field of (aesthetic) politics 

starting to reshape the sense of the common and the mechanisms of perception. 

Ranciere claims that “: the aesthetic effect is initially an effect of dis-identification” and 

reminds after that “there is no measure enabling us to calculate the dis-identifiying 

effect” (2009, p. 73).  Dis-identification is a key term for avoiding the impositions done 

by the strategic end points of body-image separation, reducing the body to an identity 

pairing it off with a representative image. Conceptualizing body as “becoming” rather 

than a “being” provides us to see the process but not the act, potentiality but not the 

limits, moreover, opens a way to imagination and not to restricted field of judgments. If 
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a body-image forces us to contemplate a nonexistent image, there exists the power of 

imagination which reshapes the reality-fiction bound by bringing to light a new 

landscape of the possible. To emancipate the structured relationship of the dancer and 

the audience is a matter of politics which necessitates a continuous debate on aesthetics 

and body-image in dance scene together with ever-changing politics on identity and 

body. 
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Resumo 
A perspetiva inclusiva enquadra-se num movimento de âmbito mundial e neste quadro 
devemos considerar ainda a mudança do conceito de deficiência e a incapacidade 
para um modelo biopsicossocial. A expansão global de oportunidades de vida para 
pessoas com deficiência associa-se ao conceito de inclusão e a sua participação no 
domínio das artes e expressões surge como um direito. Nas artes do espetáculo, 
incluindo aqui a dança, é visível o aumento no número e variedade de oportunidades. 
Investigadores e profissionais têm vindo a documentar diversas experiências neste 
domínio, porém são escassas as iniciativas que tenham preocupação em documentar e 
fundamentar as suas práticas, bem como a identificação dos objetivos principais.  
O presente trabalho visa descrever e comparar diferentes companhias, com 
experiências comprovadas no âmbito da Dança Inclusiva, mediante uma metodologia 
de estudo de caso. Serão ilustrados os fatores de sucesso, quer ao nível dos 
participantes quer ao nível dos contextos formativos e performativos, identificadas as 
finalidades, os seus resultados e focados os aspetos da profissionalização de intérpretes 
com deficiência e a capacitação de professores para a intervenção com dança e 
inclusão. Será contudo sobre o contexto artístico e o desempenho performativo em 
situação de espetáculo que incidirá essencialmente esta intervenção. 
 
Palavras Chave: Companhias de Dança; Inclusão; Oportunidade; Contextos 
Formativos; Dança Inclusiva. 

 
 

Introdução 

Este título, de forma intencional, omite o que ainda se pretende seja um direito – 

a Inclusão – mas que apenas se deseja temporariamente necessário. Até a diferença não 

ter de ser ‘incluída’, mas verdadeiramente aceite. Enquanto não, é pois um conceito a 

implementar e sobre o qual nos propomos refletir. 

 

Concetualização 

A perspetiva inclusiva enquadra-se num movimento de âmbito mundial, que 
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emergiu na década de 90 em diversos fóruns internacionais1. Enquanto perspetiva, 

advém de um conceito que, obviamente vai muito além significado da palavra 

inclusão, quando vista isoladamente sem relevar os diferentes aspetos envolvidos 

quando de um conceito se trata. 

 A Inclusão é suportada por documentos das Nações Unidas, da UNESCO, do 

Conselho da Europa e da União Europeia, tendo em vista o reconhecimento e garantia 

dos direitos das pessoas com deficiências ou incapacidade. Por outro lado a mudança 

do conceito de Deficiência e Incapacidade para um modelo biopsicossocial situado ao 

nível da compreensão das dificuldades no funcionamento dos indivíduos e eventuais 

restrições nos vários domínios da vida (OMS, 2004)2 deve ser tido em consideração 

quando falamos de pessoas com deficiência. 

Compreendemos o conceito de Inclusão como gerador de uma série de mudanças 

que trouxeram vários benefícios sociais a diferentes parcelas da população e, entre 

estas, estão as pessoas com deficiência.  

 Atualmente a expansão global de oportunidades de vida para pessoas com 

deficiência deve ser associada ao conceito de Inclusão, sendo que a participação de 

pessoas com deficiência no domínio das artes e expressões surge como um direito 

assim como uma realidade com múltiplas facetas (nomeadamente de caráter 

terapêutico, recreativo e ou performativo). A participação de pessoas com diferentes 

tipos de incapacidades físico-motoras, sensoriais e/ou intelectuais nas práticas artísticas, 

tem sido visível por um aumento no número e variedade de oportunidades nas artes do 

espetáculo, incluindo aqui a dança.  

 Só depois de extremas mudanças nas abordagens sociais direcionadas 

inicialmente ao tratamento das pessoas com deficiência e posteriormente o 

deslocamento deste olhar, levando-o a uma perspetiva mais humanizada, como 

acabámos de mencionar. Só depois de acompanharmos as imensas transformações 

ocorridas no universo das artes cénicas, por exemplo, onde muitas vezes, na 

atualidade, a individualidade dos intérpretes é relevada e explorada em cena nas 

mais diferentes perspetivas artísticas, enfim, só depois muitas mudanças – várias 

delas conseguidas sobre a égide da Inclusão - é que algumas pessoas com deficiência 

puderam vislumbrar a possibilidade ser nos dias de hoje, por exemplo, intérpretes ou 

                                                 
1Booth, T & Lynch, J. (2003). Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education. Paris: 
UNESCO 
2OMS (2004). Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde. Lisboa: 
Direcção Geral de Saúde. 
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criadores profissionais no âmbito da dança. 

Enquanto a Inclusão for vista única e exclusivamente enquanto uma palavra e não 

enquanto um conceito que é, dificilmente se poderá compreender o que vem a ser o 

conceito de Dança Inclusiva3 e, muito menos, se conseguirá atingir a sua almejada 

transitoriedade, proposta desde a sua criação. 

 

Objetivos 

 O presente trabalho visa descrever e comparar diferentes companhias e/ou 

artistas e dirigentes, com experiências comprovadas no âmbito artístico, mediante uma 

metodologia de estudo de caso.  

 Serão ilustrados os fatores de sucesso, quer ao nível dos participantes quer ao 

nível dos contextos formativos e performativos, identificadas as finalidades, os seus 

resultados e focados os aspetos da profissionalização de intérpretes com deficiência e a 

capacitação de professores para a intervenção com dança e inclusão. Será contudo sobre 

o contexto artístico e o desempenho performativo em situação de espetáculo que 

incidirá essencialmente esta intervenção. 

 

Conclusão 

 Três foram os artistas entrevistados até este momento, constituindo a base para 

que as suas diferentes histórias de vida pudessem nos ajudar a constituir um panorama 

atual de como é compreendida esta “dança dos diferentes corpos”, por aqueles que a 

fazem na prática e, em alguns casos, também a investigam teoricamente. 

 Edu O. é intérprete e criador e tem 35 anos. No Grupo X de Improvisação e 

Dança, onde também é diretor geral, está no elenco desde o ano de 1999 e atualmente 

está a cursar um mestrado em Dança na Universidade Federal da Bahia. Anderson Leão 

é diretor artístico da Companhia Gira Dança, 34 anos, licenciado em Educação Artística 

com Habilitação em Desenho, como intérprete esteve no elenco da Roda Viva Cia. de 

Dança entre os anos de 1999 e 2004. Carolina Teixeira, 34 anos, é coreógrafa, intérprete 

e investigadora. Integrou a Roda Viva Cia. de Dança em 1996 onde permaneceu por 

onze anos, iniciou-se como bailarina e chegou à direção artística da companhia. 

 Os entrevistados e/ou companhias observadas para este trabalho foram 

selecionados não só pela sua experiência no âmbito em questão, mas também pela 

                                                 
3 Amoedo Barral, J. H. (2002). Dança inclusiva em contexto artístico: análise de duas companhias. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa. 
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reconhecida qualidade dos trabalhos que desenvolvem atualmente ou que já 

desenvolveram. O Grupo X de Improvisação em Dança, a Companhia Gira Dança e 

ainda a Roda Viva Cia. de Dança, inquestionavelmente, são referências no universo 

brasileiro das Artes e da Inclusão tento, todos eles, realizado espetáculos fora do seu 

país de origem. 

 Em Portugal a Companhia Integrada Multidisciplinar (CiM) seria uma das 

referências a incluir, mas não recebemos atempadamente a resposta para incluir as suas 

perspetivas nesta fase. Relativamente ao Grupo Dançando com a Diferença, também 

uma referência portuguesa, as entrevistas do seu fundador e diretor artístico, Henrique 

Amoedo, realizadas por diferentes meios de comunicação social e também em outras 

investigações académicas serviram de base para a recolha de informações acerca do seu 

modo de pensar estar questões. 

 Outros indivíduos e companhias foram contatados, mas não foi possível recolher 

a tempo os seus depoimentos. Com certeza o serão na publicação final deste artigo. 

As relações entre a arte e a terapia nos trabalhos de índole inclusiva, apesar de 

transcenderem o âmbito de natureza artística das perspetivas em questão, são ainda 

abordadas em várias experiências, como idênticas.  

 A dança, pode ser concetualizada por forma a abranger as múltiplas 

experiências, mas é o contexto artístico e o desempenho performativo em contexto de 

espetáculo, performance e até instalação, que interessam aos artistas entrevistados. 

 Investigadores e profissionais têm vindo a documentar diversas experiências no 

domínio das artes performativas, onde obviamente a dança está incluída, porém são 

ainda escassas as iniciativas que tenham preocupação em documentar e fundamentar as 

suas práticas, bem como a identificação dos objetivos principais e secundários, além dos 

seus resultados.  

 Relativamente ao conceito “Dança Inclusiva”, como em tudo, há pontos de 

convergência e divergência. Concluir que o mesmo é o ideal, mesmo que 

transitoriamente, é algo questionado, mas ainda não há o mínimo consenso do que viria 

depois. Estaríamos prontos para assumir somente a Dança? 
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AÇÃO COLABORATIVA: PERMANECER E SOBREVIVER EM DANÇA  
 

Iara Cerqueira Linhares de Albuquerque1 
UFBA 

 
 

Resumo 
No estudo colaborativo em dança, artistas atuam e organizam pensamentos que se 
transformam à medida que essa prática se instaura a cada ação e/ou proposição 
coreográfica. Parece que a parceria ou ação colaborativa como aqui é citada conflui à 
tentativa de continuidade e permanência em dança, ou seja, uma ideia de 
prosseguimento. Numa criação compartilhada as trocas/negociações se organizam 
como um exercício de continuidade da construção composicional refletindo corpo e 
ambiente numa relação numa relação co-adaptativa. O processo co-evolutivo do corpo 
afasta a possibilidade de se pensar corpo e cultura como elementos dissociados, ou 
seja, não se pode ter cultura sem os corpos que a produzem. As informações são 
produzidas no corpo, partindo de reflexões críticas e enunciando signos que são 
cultura. Pensando corpo como produtor de significados e articulador de informações é 
pertinente o entendimento de corpo como mídia de si mesmo, cuja teoria corpomídia, 
defendida pelas pesquisadoras brasileiras, Helena Katz e Christine Greiner, entendem 
corpo não como um mero receptáculo onde se transporta a informação de um lugar 
para o outro, mas, segundo esta teoria, que toda e qualquer informação que entra em 
contato com o corpo, o modifica. 
Esse artigo também reflete sobre a operacionalidade do corpo/dança abstraindo-se de 
um pensamento dualista e apresenta Jorge Albuquerque e Adriana Machado, 
pensadores e estudiosos que refletem e conduzem entendimentos e coerências a esse 
estudo partindo de pressupostos evolutivos darwinianos.  

 
Palavras-chave: teoria corpomídia, parceria, colaborativa. 

 

              Essa comunicação procura refletir o exercício colaborativo em Processos de 

criação em Dança. Esse artigo trata-se de um recorte da Dissertação de Mestrado 

defendida no Programa de Pós-Graduação em Dança, da Universidade Federal da Bahia 

em março de 2010, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Busca-se a 

continuação dessa discussão em um espaço dialógico e possível fruidor de um estudo 

sem separações entre teoria e prática, promovendo discussões, sem delimitações 

epistêmicas reverberando em difusão e construção de conhecimento. Diante da 

complexidade que envolve o exercício criativo em dança, inclui-se nesse sentido, o 

quanto pesquisar sobre dança instrumentaliza o trabalho corporal e gera possibilidade de 

outros entendimentos. Dança como pensamento significa entender corpomente2 

                                                 
1 Iara Cerqueira Linhares de Albuquerque é artista de dança e performer. Mestre em Dança pelo 
PPGDança/UFBA. Co-criadora e diretora do Grupo HIS Contemporâneo de Dança (Salvador / Ba). 
Licenciada e Bel em Dança pela Escola de Dança/UFBA. 
2 O corpo “é sempre corpomente assim mesmo, tudo junto” (KATZ, 2005, p.129). 
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interagindo num mesmo ambiente. Essa escrita situa-se como uma ação política por 

compartilhar reflexões, do/no corpo que dança. Segundo Machado3 (2007, p.64), 

“Corpo é imagem em movimento. Não é apenas ‘ação para’, mas ‘ação em si mesmo’, 

condição em sua própria feitura”. Inserido nesse contexto, o artista ao apresentar uma 

produção artística com questões que inclui atos que confluem numa pulverização de 

interesses tocantes ao mundo político, contribui nas percepções e entendimentos que 

envolvem processos de criação de forma colaborativa. Em experiências pessoais de 

criação artísticas em dança que envolve processos compartilhados, potencializa-se um 

discurso coletivo que provém de corpos diferentes atuando num fluxo contaminatório 

que em alguns momentos se encontram, através de relatos pessoais e/ou culturais 

confluindo familiaridades.  

 

Processo De Criação em Dança Colaborativo 

 
Corpo: o trançado da trama que se trança em rama. (KATZ, 2005, p. 94)4.  

 

O processo de criação em dança é muitas vezes associado a um entendimento 

em que para se criar algo, necessariamente não se precisa pensar, basta dançar. Um 

pensamento dualista em que a dança apenas surge, como se fosse um tipo de ocorrência 

divina, mágica ou até mesmo como se o corpo operasse entre o on e o off, 

mecanicamente. Nesse trajeto, pesquisas artísticas continuam sendo desenvolvidas por 

autores que reforçam e garantem essa estabilidade ao longo do tempo, fortalecendo um 

entendimento de “dança como algo que vem de dentro”, uma espécie de emersão 

guardada dentro do corpo que se manifesta como um tipo de qualidade específica. Esse 

entendimento atrelado aos conceitos de manifestação e qualidade são 

epistemologicamente perigosos e fazem parte da contaminação e da composição dessa 

mesma trajetória. Para quem se interessa em realmente estudar a dança em sua 

especificidade e entendê-la como ação cognitiva do corpo, enuncia a necessidade de 

                                                 
3 Adriana Bittencourt Machado é pesquisadora, professora do Programade Pós-Graduação em Dança da 
Universidade Federal da Bahia. Possui graduação em Dança pela Universidade Federal da Bahia, 
Mestrado e Doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2007). 
4 Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Educação da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (1971) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (1994). Desenvolveu a Teoria Corpomídia (2001, 2003, 2004, 2005), em parceria com a Profa. 
Dra. Christine Greiner. Sua atuação profissional concentra-se na área da dança, do jornalismo cultural e 
das políticas públicas. Seu atual projeto de pesquisa investiga as conseqüências políticas da Teoria 
Corpomídia. 
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proposições que resvalam na contramão de um pensamento que prescinde de auto-

explicações. Na dança, por exemplo, a busca por uma tradução em ação, pode ser 

associada a um gesto, um objeto ou uma disposição espacial. A teoria da Evolução 

apresentada por Charles Darwin5, no seu livro Sob a origem das Espécies (1895) e 

atualizada por neodarwinistas a exemplo de Richard Dawkins6 (2001) com um 

pressuposto co-evolutivo ajuda a pensar e investigar as seleções e mudanças propostas 

por vários coreógrafos inclusive Marcelo Evelin7 ao propiciar a percepção de que cada 

dança é um tipo de acordo entre corpo e ambiente e, portanto, um fazer pensar que 

ocorre simultaneamente e diferenciado, como também anuncia os índices evolutivos dos 

estados perceptivos de cada coreógrafo; seu modo de estar no mundo e seu 

entendimento de dança. Discorrer sobre a teoria corpomídia é propor novos modos de 

entender, pesquisar e criar dança que se encontram presentes no contexto profissional o 

qual me encontro inserida. É nesse sentido que se situa o interesse em pesquisar sobre 

estratégias coreográficas, atrelando teoria/prática, produzindo sentidos para composição 

coreográfica. Deste modo o desenvolvimento dessa pesquisa dialoga diretamente com 

essa teoria e não descola com o fazer criativo/artístico. Há quem diga que faz dança 

contemporânea discorrendo nesta fala: a tarefa do artista é praticar a arte e não falar 

dela. Tal afirmação ganha força de argumento, pois encontra terreno fértil para a 

reprodução e ausência de questionamentos quanto a sua veracidade dificultando o 

exercício da dúvida sobre questões dogmáticas via dualismo cartesiano, alicerçando 

pensamentos rígidos e descontextualizados, uma via única. Quando se procede com 

reflexão/reconhecimento e construção em relação a um processo de criação, o artista 

recorre a um exercício de identificação do seu processo, mapeando suas estratégias de 

criação, que instigam um caminho criativo/compositivo sobre suas referências e seus 

prosseguimentos, consequentemente criando pontes de conexão e gerando documentos, 

formulações, sejam esses, resenhas, resumos, cartas, ensaios, danças, etc. “A teoria 

precisa ser necessariamente uma reflexão da experiência vivida, porque ela se organiza 

durante a ação” (GREINER, 2005, p. 23)8. 

                                                 
5 Charles Darwin (1809-1882) publicou em 1859, A Origem das Espécies. Nesse livro ele introduziu a 
idéia de teoria da evolução, a partir de um ancestral comum. 
6 Zoólogo e neodarwinista, publicou os seguintes livros: O Gene Egoísta, Desvendando o arco íris, o 
Relojoeiro Cego, dentre outros. 
7 Coreógrafo, diretor, pesquisador e professor de improvisação e composição. O Processo criativo desse 
coreógrafo foi o objeto de estudo de minha Dissertação defendida em 2012 no PPGDança/UFBA,  
“Estratégias Coreográficas no Processo Artístico de Marcelo Evelin”, inclusive indicada para publicação. 
8 Possui graduação em Jornalismo pela Faculdade Casper Líbero (1981), mestrado em Comunicação e 
Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1991) e doutorado em Comunicação e 
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Reverberações Criativas 

O exercício da prática reflexiva, argumentativa e propulsora de questões para 

o artista, no processo de criação, seja de dança, pintura ou música, possibilita a 

construção do pesquisador em dança, o que difere de um produtor de arte mecanizada, 

direcionada a uma demanda de mercado. Ao fazer um estudo reflexivo, propõe-se um 

despertar/refletir sobre esse/aquele processo criativo, consequentemente produzir 

conhecimento que impulsionarão novas cogitações acerca do processo de criação 

artística. Nas pesquisas de dança em que participo como intérprete, colaboradora ou 

coreógrafa, fica claro que não existe essa fronteira que determinados coreógrafos 

costumam citar, como por exemplo: eu mando você executa, não precisa pensar. Aqui, 

o interesse é enfatizar pesquisas corporais compartilhadas, experimentações e ações em 

dança em que o conhecimento se desenvolve a partir da feitura e a ação de fazer no 

corpo se encontra implicada no conhecer. O pensamento colaborativo se encontra 

presente na maioria das pesquisas de dança e entendo a importância de compreender 

ações do pensamento/corpo como possibilidades de composições em dança e como 

aquisição de informações para criação de nexos de sentido.9Importante ressaltar o 

quanto a teoria e a prática estão vinculadas nessa relação, pois contextualizam e 

esclarecem, sem pré-conceitos a reflexão do artista em sua criação, como mola 

propulsora a novos questionamentos e também como um espaço de moderação e 

flexibilização da própria ação criativa do artista/pesquisador de dança. Pode- se então 

argumentar que esse modo de fazer dança, entendendo como uma continuidade de ações 

onde a dança se tece na particularidade de suas conexões e acordos permanentes evita o 

reducionismo abstrato de um conceito sobre dança, como colabora para fomentar as 

relações e as conseqüências éticas, políticas e estéticas. Pensar dança contextualmente, 

significa pensar corpo como mídia de si mesmo10, em que as informações oriundas do 

ambiente, ao serem processadas juntamente com as informações presentes, 

reconfiguram-se continuamente, ou seja, significa pensar corpo como agente de 

negociação, um corpo que co-evolui com o ambiente e, que, portanto renegocia 
                                                                                                                                               
Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997).Juntamente com Helena Katz é 
autora da Teoria corpomídia. 
9 São modos relacionais em busca de conexões de modo a favorecer a produção de novos sentidos. “(...) 
realidade das dinâmicas co-evolutivas, cujo processo de crescente complexificação se dá por meio de 
crises reorganizativas do equilíbrio do sistema que as inclui – o ambiente” (BRITTO, 2008, p. 14). 
10 Corpo como mídia de si mesmo, refere-se ao conceito de Teoria do corpomídia desenvolvido pelas 
autoras Helena Katz e Christine Greiner , em que “...corpo não é um lugar onde as informações que vêm 
do mundo são processadas para serem depois devolvidas ao mundo” (GREINER, 2005, p.130). 
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constantemente sua coleção de informações. Segundo a Teoria do corpomídia 

(GREINER, 2005, p.131) “o corpo não é um meio por onde a informação simplesmente 

passa, pois toda informação que chega entra em negociação com as que já estão”, enfim, 

este conceito embasa um pensamento muito pertinente à dança e justifica a necessidade 

do pesquisador de encontrar acordos teórico/práticos que se reorganizam 

continuadamente. Sob o olhar dessa teoria a dança se desierarquiza e destitui autorias 

dominantes. Assim sua composição se organiza com um tipo de feitura em um 

determinado espaço-tempo, com informações partilhadas e contaminadas, mas com o 

modo de se organizar que depende de um acordo relacional complexo e, portanto 

particularizado. Um processo compositivo de criação coreográfica em dança oportuniza 

ao participante o reconhecimento, a sistematização e a reflexão sobre esse processo, o 

que permite re-conhecer algumas estratégias/procedimentos como modos de construção 

e como se organizam os eixos de discussões que permeiam seu universo artístico como, 

por exemplo, o processo coletivo/colaborativo.  

 

Conhecer Dança: Ambiente Co-Evolutivo. 

Vieira11 (2006) afirma que arte é uma estratégia evolutiva do mundo, não é 

simplesmente um adereço fazendo parte da configuração da realidade, se situa como 

uma forma de conhecimento e lida com a complexidade das relações do ser vivo com o 

ambiente. As estratégias e procedimentos que são utilizadas no processo criativo em 

dança se constituem em proposições/discussões sobre diversas abordagens que se 

aproxima de teorias em busca de uma percepção mais apurada de mundo. O diálogo 

arte/ciência nos aproxima dessa realidade através de uma conversa que se compactua à 

medida que se relaciona/testa/conecta. As reflexões teóricas utilizadas na feitura dos 

trabalhos artísticos são experimentadas à medida que se cria, observa e partilham-se os 

procedimentos que consequentemente vão se organizando. Novos sentidos são 

produzidos a partir de uma relação de cruzamento de corpos/pensamento promovendo 

uma coerência em que para produzir conhecimento deve-se praticar. Arte segundo 

Vieira (2006, p.99) é uma forma refinada de conhecimento. Ao ampliar essa relação arte 

e ciência, o exercício proposto de apresentar na pesquisa de Mestrado experiências em 

dança sobre um coreógrafo, entrevistas e aproximações de referenciais teóricos, 

                                                 
11 Jorge Albuquerque Vieira, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Professor 
Assistente Doutor da Faculdade de Dança Angel Viana. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase 
em Metafísica. Astrônomo, Professor e pesquisador das seguintes teorias: Teoria Geral dos Sistemas, 
Teoria do Conhecimento, Teoria da Complexidade e Semiótica peirceana. 
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apontando as questões trazidas e pontuadas nas coreografias pode propiciar uma 

instrumentalização acadêmica para formação de profissionais da área uma vez que essa 

aproximação como forma de conhecimento ganha complexidade na medida em que 

amplia seu repertório de informação interdisciplinarmente durante o processo de criação 

artística. A dança encontra-se em mutação constante devido à complexidade de 

organização e nas relações de coadaptação. Nesse sentido um processo de criação se 

organiza na identificação com outro corpo e nas conexões com as informações obtidas 

do contexto sócio cultural da cada corpo/ambiente. As idéias desenvolvidas pelo 

cientista Ilya Prigogine12 permite entender s irreversibilidade do tempo, e, portanto, a 

irreversibilidade dos processos: a evolução. Assim, podemos perceber que o 

determinismo não impera nos sistemas dinâmicos, a exemplo da dança e sim, como 

sistema que se auto-organiza e conquista autonomia a partir dos modos presentes no 

processo de criação, Na criação compartilhada em dança é possível observar a não 

linearidade pelas relações efetuadas. Um processo artístico colaborativo se encontra 

inserido em ocorrências não determinísticas, assim como a natureza de um modo geral. 

Vivemos afastados do equilíbrio, na imprevisibilidade, diferente do que pretendia a 

física clássica. A capacidade criadora presente em determinados processos artísticos 

conflui para enfatizar o pensamento prigogineano em que arte e ciência são regidas pela 

criatividade. “A natureza começa onde as trajetórias deixam de ser determinadas, onde 

se quebram os foedera fati que regem o mundo em ordem e monótono das evoluções 

deterministas. Lá começa também uma nova ciência, que descreve o nascimento, a 

proliferação e a morte dos seres naturais” (PRIGOGINE, 1997, p.218). O processo de 

criação de um coreógrafo não pode ser pensado no sentido de um pertencimento 

individualizado, mas como um pertencimento de pares, uma partilha que ultrapassa a 

idéia de unicidade já que o compartilhar ocorre desde o momento da escolha ao que se 

propõe a ser estudado e investigado, discutindo abertamente as possibilidades que 

venham a surgir como procedimentos de composição. Fica explícito que nos processos 

colaborativos de dança contemporânea, essa abertura em discutir sobre os 

procedimentos/ações implica numa flexibilidade de diálogo/interação entre criadores e 

co-criadores favorecendo e criando pontes de conexão entre arte e ciência, aproximando 

as práticas artísticas e teóricas. O exercício colaborativo no processo de construção de 

obras coreográficas se configura em um lugar de trânsito, consequentemente o 

                                                 
12 Químico Russo, autor de diversos livros, dentre eles: O Fim das Certezas e A Nova Aliança. 
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movimento artístico/criativo se constrói nos encontros e no fazer/ação em que o intuito 

de investigação é predominantemente compartilhado. A ponte que se estabelece entre 

arte e ciência conjugam-se numa idéia de complementaridade como parte de 

entendimento de mundo, indissociável ao fazer criativo. 
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Resumo 

O objetivo deste workshop é difundir, através da praxis, as ideias artístico-pedagógicas 
de Carl Orff e Gunild Keetman: Abordagem Orff-Schulwerk (presente em cerca de 50 
países dos cinco continentes). Com o trabalho prático em primeiro plano, Orff e 
Keetman pensaram e desenvolveram uma abordagem artístico-pedagógica holística, na 
qual a pessoa humana (criança, jovem ou adulto), experimenta, age, aprecia, sente e 
interage artisticamente, desenvolvendo aspetos cognitivos, afetivos e sociais. Através da 
exploração, da improvisação, da composição e da interpretação, palavra, música e 
dança combinam-se e proporcionam, a todo o ser humano, momentos profundos de 
prazer artístico, aprendizagem, conhecimento e crescimento. Na sociedade pós-
moderna e multicultural em que vivemos, através de experiências artísticas 
elementares, a abordagem Orff-Schulwerk continua a enriquecer, de forma holística, a 
vida humana. 
A metodologia do workshop basear-se-á em atividades práticas, nas quais o elemento 
ritmo se assumirá como elo de interação entre música, palavra, movimento e dança. De 
forma integrada e humanista, as expressões verbal, musical e corporal conduzirão à 
vivência e partilha de experiências artísticas tão criativas, quanto emocionais.  

 

Palavras Chave: Orff-Schulwerk; Música, Movimento e Dança na Educação  

 

Contextualização teórica 

 Numa simbiose constante entre criatividade, improvisação e fruição, o potencial 

musical humano - que tem na sua origem o envolvimento do corpo enquanto fonte 

natural de criação e expressão de vivências artísticas -, potencia o crescimento holístico 

do homem (físico, sensorial, psicológico, intelectual e social). Esta nova consciência de 

corporalidade, forneceu ao compositor e pedagogo Carl Orff sólidas bases de 

pensamento e, consequentemente, impulsionou a génese da sua filosofia de 

aprendizagem musical activa: Orff-Schulwerk 1. Nas suas palavras (Orff 1963): 

Uma nova forma de sentir a actividade física, a prática desportiva, a ginástica e a 
dança assolou a juventude da Europa. (…) Mary Wigman, coreógrafa e bailarina 
de grande talento, aluna de Jaques-Dalcroze e Rudolf von Laban, iniciou uma 
nova forma de dança expressiva. O trabalho destes últimos teve grande influência 

                                                 
1 A expressão Orff-Schulwerk será abreviada para a sigla OS.  
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artística e pedagógica”. (Orff, 1963:134-136) 2   
 

Defendendo a união entre música, palavra/linguagem e movimento e influenciado 

pelos múltiplos (e interdisciplinares) estudos de Curt Sachs, Orff desenvolveu a ideia de 

que Dança e Música Elementar devem ser descobertas através da prática. Kugler (2011), 

revigora este princípio:  

O conceito de atividades “auto-produzidas implica que a compreensão da música e 
da dança só é possível através da participação activa. A Dança Elementar não é 
dança para palcos e a Música Elementar não é para apresentação pública. Ambas 
pressupõem uma participação ativa. (Kugler, 2011:28 ) 3 

 
Após a experiência com adultos na Günther-Schule, a observação de crianças, 

que vivem e absorvem o imediato do seu mundo de fantasias, solidificou, em Orff, a 

ideia de que música, dança, linguagem e canto se encontram de tal forma unidos que o 

sua abordagem pedagógica é indissociável. Esta aliança entre formas de expressão 

estético-artísticas é um dos consistentes pilares de toda a filosofia educativa de Orff e 

Keetman. Na verdade, numa época de grandes avanços tecnológicos, em que a 

“maquinaria” possibilitava gravações “perfeitas” e a transformação de sons estridentes 

em belas linhas melódicas, Orff conseguiu, em conjunto com Dorothee Günther e 

Gunild Keetman, idealizar e implementar uma filosofia de aprendizagem activa, 

acreditando que “os homens são capazes de fazer melhor que as máquinas certas 

actividades: inventar uma rima, cantá-la e criar melodias e acompanhamentos. E, ainda 

por cima, podem fazer tudo isto em grupo.” (Regner, 2001:3).4 Partilhando o princípio 

de que “se existe algo chamado talento musical (interpretado como capacidade inata e 

predisposição para a actividade musical) então ele existe em igual medida na grande 

maioria da população” (Sloboda, 2005:301)5, a OS pressupõe que, através da expressão 

vocal, instrumental e corporal, a música está ao alcance de todo o ser humano, 

assumindo-se como força de ampliação das suas capacidades artísticas, criativas, 

                                                 
2 “A new feeling for physical activity, for the practice of sport, gymnastics and dancing had seized the 
youth of Europe. (…) The highly gifted Mary Wigman, pupil of Jacques-Dalcroze and Laban, created a 
new kind of expressive dancing”. (Orff, 1963:134-136).       
3 “The concept of self-generated activity implies that the understanding of music and dance is only 
possible through active participation. Elemental Dance is no stage dance and Elemental Music is not for 
public performance. Both presuppose active participation”. (Kugler, 2011:28).  
4 “Los hombres todavía somos capaces de hacer mejor que las máquinas ciertas 
actividades: Inventar una rima, cantarla y crear melodías y acompañamientos. Y, 
además, todo ello podemos hacerlo en grupo.” (Regner, 2001:3).   
5 “ If there is such a thing as musical talent (interpreted as an inborn capacity for and predisposition 
towards musical activity), then it exists to equal measure in the vast majority of the population”. 
(Sloboda, 2005: 301). 
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cognitivas e emocionais.  

O próprio termo Schulwerk, que em todo o mundo manteve o alemão original, é 

representativo da forma de pensar do seu “criador”. Literalmente, o termo Schulwerk 

pode traduzir-se como “obra escolar”. Porém, em Orff, o seu significado deve ser 

entendido numa vertente mais profunda. A palavra Werk corresponde, em português, a 

obra e, segundo a ideia orffiana,6 este termo deve ser visto como “oficina” na qual 

imergimos em processos de trabalho prático, de vivências artístico-musicais que 

estimulam a criatividade e a improvisação. Também o conceito de Schule não deve 

resumir-se à sua tradução literal de “instituição escolar”, onde crianças e jovens passam 

parte da sua vida, assumindo, em Schulwerk, um sentido mais amplo e promissor: uma 

fonte de inspiração que, através de práticas e reflexões profundas, ligadas tanto aos 

sentidos, quanto às emoções e à mente, proporciona o crescimento holístico da pessoa 

humana. Neste particular, Bischoff (2009), afirma: 

Carl Orff foi um grande defensor de uma educação de forte influência 
humanizadora, temendo que se as oportunidades para nutrir o potencial de se 
relacionar corpo, mente e espírito fossem ignoradas na fase inicial da vida, o 
potencial da criança nunca poderia ser plenamente desenvolvido. Orff sentiu 
fortemente que as crianças devem ser envolvidas em situações que 
despertam e estimulam o crescimento através da música (Bischoff, 2009:6) 7  

 
Resumindo ideias apresentadas por Maschat (1999), os pontos seguintes procuram 

expor, de forma teórica, os pressupostos pedagógicas centrais da OS, ainda que a sua 

essência seja eminentemente prática:  

− O trabalho prático e a vivência estão em primeiro plano. O participante, 

criança ou adulto, tem que sentir, vivenciar, desfrutar, atuar, interagir e, assim, 

desenvolver aspectos cognitivos e afetivos. Música e dança são artes vivas e, 

por conseguinte, envolvem aspectos físicos e emocionais.  Trabalhar de forma 

ativa, pressupõe também uma reflexão posterior dos conceitos aprendidos, não 

podendo entender-se, de modo nenhum, a OS como forma isolada de 

“activismo puro”; 

− A dimensão social adquire relevante importância. Cantar, dançar, tocar, ouvir 

e criar música em grupo, proporciona um ambiente afetivo de grande 

                                                 
6 Que é característico ou próprio das ideias pedagógicas de Carl Orff e Gunild Keetman.   
7 “Carl Orff was a strong proponent of education that serves as a humanizing influence and feared that if 
opportunities to nurture the potential to relate body, mind, and spirit were ignored at an early age, the 
child’s potential might never be fully developed. Orff felt strongly that young children should be involved 
in occasions that awaken and nurture growth through music”. (Bischoff, 2009:6).   



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

158 

importância para a aprendizagem, pois em todas as culturas a música é uma 

forma de expressão e comunicação interativa. Integrando um grupo, cada 

indivíduo desenvolve capacidades particulares, dada a permanente “troca de 

papéis” existente entre “guiar” e “ser guiado”, num ambiente de forte 

colaboração, partilha e aprendizagem individual e social; 

− O corpo humano é o primeiro e principal instrumento musical. A voz surge 

como instrumento primordial de expressão, tanto ao nível da história geral da 

humanidade, como no crescimento pessoal de cada indivíduo. O canto, por seu 

lado, é uma forma de desenvolvimento natural da própria linguagem falada, 

que, por si só, constitui um eixo fundamental da educação estética. Tanto pela 

sua vertente rítmica, (aspeto rítmico-linguístico de onomatopeias, rimas, 

lengalengas, etc.), como pela vertente expressiva, (contos, poesia...), trabalhar 

a linguagem proporciona um elemento expressivo de enorme riqueza. Outros 

membros do corpo humano (mãos / pés) são recursos expressivos de grande 

valor, tanto na realização de ritmos musicais, como de “gestos sonoros”8 que 

acompanham dança, linguagem e canções; 

− Apresentando grandes possibilidades de desenvolvimento técnico-musical, os 

instrumentos de percussão de altura indeterminada, em conjunto com as 

lâminas e a flauta de bisel – Instrumental Orff –, têm a particularidade de 

serem tecnicamente acessíveis para principiantes, para além de 

proporcionarem, simultaneamente, experiências rítmicas, melódicas e 

harmónicas. O mérito de Orff consiste em ter redescoberto estes instrumentos 

para o ensino; 

− Movimento, experimentação, descoberta e jogo são fontes de conhecimento 

indiscutivelmente relevantes por implicarem o envolvimento dos sentidos. 

Através do movimento, a nossa “corporalidade” expressa emoções. 

Movimento e dança são formas de expressão intimamente ligadas à música. 

São uma das portas de acesso à música, dado poderem expressar-se e 

interiorizar-se, através deles, a maioria dos parâmetros musicais;  

− A experimentação, improvisação e criação são aspectos essenciais da OS. 

Explorar possibilidades de diferentes “materiais” e, a partir deles, criar um 

                                                 
8 Entenda-se por “gesto sonoro”, gesto expressivo que produz um som. Definição apresentada por Verena 
Maschat in Curso Internacional de Verano “Música y Danza en la Educación” 2004. Madrid: 
Asociación Orff España.  
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ritmo, um texto, um acompanhamento ou uma melodia, uma dança ou um 

conto, são exemplos claros de atividades enriquecedoras da personalidade e do 

desenvolvimento das capacidades estético-artísticas e afetivas. A criatividade 

permite ao indivíduo evoluir em relação a si mesmo, à qualidade das suas 

relações e à construção da sua personalidade. À experimentação estão ligadas 

ações como propor, descobrir, criar, refletir, às quais, por sua vez, está inerente 

a noção de que sentir, pensar, agir e comunicar, implica aspectos físicos, 

sensoriais, intelectuais e sociais;  

− Na OS, música, linguagem e movimento jamais serão campos diferenciados. 

Não o são para a criança, bem como para a vida social diária de inúmeros e 

variados povos, nos quais cantar, falar, dançar e jogar se apresentam como 

atividades inseparáveis. Esta relação estreita entre linguagem, música e dança 

favorece a motivação, a compreensão, a expressão e potencia a vivência de 

sentimentos e emoções; 

− A educação artística e estética desenvolvida com base na OS, pressupõe a 

integração de diferentes formas de arte/expressão, criando um vínculo entre o 

ser humano e o meio que o rodeia. Por conseguinte, múltiplos aspectos da 

personalidade (do pessoal ao social) são trabalhados de forma integral e 

integrada.  

 

 Em súmula, da interelação entre linguagem, música e movimento, numa 

perspectiva  criativa e humanista, a OS pode ser entendida como uma abordagem 

educativa holística (artística, estética, cognitiva e emocional) direcionada para o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais inerentes à formação integral de 

qualquer ser humano. De forma resumida e esquemática, Cunha (2005:63) concluiu que 

“as três palavras que melhor parecem definir a OS são Music, Movement, Creativity” 
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Figura 1: Possível definição esquemática da OS (Cunha, 2005:63). 
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Resumo 
Este trabalho pretende refletir, a partir de três obras criadas pelo grupo 4º Coletivo, a 
diversidade dos corpos como um elemento que integra a dramaturgia da dança. 
Procura explicitar que, ao reunir o diferente e o inusitado, uma criação artística pode 
tornar-se reveladora das possibilidades de um dançar único composto pelo múltiplo, 
pelo diverso, pelo querer e pelo possível. Elege as relações entre saber, conhecer e viver 
– constantemente presentes nas obras estudadas – como linha condutora das análises. 
Das observações desenvolvidas destaca-se a experiência estética como superação de 
um pensar/fazer dança muitas vezes estigmatizada, o saborear como possibilidade de 
envolver-se com a dança em/com todo os seus sentidos de modo a favorecer a 
construção de novos conhecimento e a raiz, como a procura incessante da gênese de um 
movimento e da originalidade de um corpo vivido que passa a ser compreendido como 
a própria pessoa que o vive. Conclui-se que neste dançar o protagonismo é a 
diversidade, elemento essencial para que se perceba o quanto a dança pode ser uma via 
de compreensão sobre os diferentes corpos que agem e vivem na complexidade de um 
mundo. Corpos que provém e promovem a complexidade da própria vida. 
 
Palavras-chave: Corpo, Dança, Complexidade, Experiência Estética. 

 

Introdução 

 Pensar em dança é refletir sobre corpos em movimento. Movimento este, repleto 

de intencionalidade e em que os corpos manifestam sentido e significado.  

Estes corpos, ao posicionarem-se e ao assumirem os seus encaminhamentos em/na 

dança, de algum modo, comunicam e presentificam-se como corpos falantes imersos em 

distintos territórios que, em conjunto, contribuem para a caracterização de uma sempre 

nova realidade. Mais do que serem compreendidos preocupam-se com a possibilidade 

do dizer, com a virtualidade de uma ação que está sempre em construção. 

 A necessidade de desterritorialização, em contexto de dança, já foi evidenciada, 

assim como o trânsito pelo não-lugar, o qual tem sido bastante explorado. No entanto, 

para desterritorializar é preciso conhecer primeiro o território, do mesmo modo que para 

desconstruir é necessário construir e ter acesso a uma estrutura adaptavel, móvel que 

faça referência a esta desconstrução. É neste movimento, nesta dinâmica entre o que se 
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fez, se faz ou almeja fazer, entre o resgatar, pesquisar e explorar movimentos que o 

Grupo de Dança 4º Coletivo, núcleo contemporâneo do CODAPTEC1 elabora e 

compõem as suas obras. Nelas é possível identificar a sua proposta de intervenção que 

tem por base a motricidade em dança que objetiva evidenciar as diferentes 

possibilidades do dançar presente em todos os corpos. Por ser uma proposta tão 

interessante, socialmente útil e de valor artístico inestimável, apostámos neste estudo de 

caso - 4º Coletivo -  para ser integrado nesta conferência na temática o corpo e a 

estética. 

 O 4º Coletivo, desde sua origem, foi composto por criadores/intérpretes, 

preocupados em desmistificar os estereótipos ainda presentes no âmbito da dança. Ao 

integrar diferentes idades, corpos, vivências, pretende desenvolver a experiência 

estética, tendo o corpo em movimento de dança como o seu principal objeto artístico. 

As suas obras emergem das paixões e emoções, da construção e reelaboração de 

conceitos, da diversidade das suas vivências artísticas, bem como da necessidade de 

enquadrar e  integrar o diferente no que já conhece. 

  Compreender esta experiência passa a ser possível quando se tem como 

orientação a proposta de Shusterman (1998) que, ao desenvolver os seus estudos, 

possibilitou um novo olhar e leitura aos trabalhos de John Dewey (1859 - 1952) sobre as 

artes, de modo geral, e a estética, de modo específico. Esta abordagem permite construir 

um caminho viável para o desenvolvimento de uma estética contemporânea. Sob esta 

perspetiva pode-se então olhar para a experiência estética como sendo a experiência de 

um corpo vivido.  

 Construir obras de dança que permitam tanto ao intérprete/criador quanto ao 

espectador reelaborar seus saberes por meio de novas abordagens da dança e ainda 

possibilitem o religar de diferentes áreas de conhecimento é o desafio proposto pelo 

grupo 4º Coletivo.  

 Como superam este desafio? A superação faz-se  por meio de processos 

diversificados. Entre eles destaca-se a criatividade como partilha das experiências e 

construção de novas vivências e a investigação como possibilidade de religar diferentes 

saberes e fazeres no âmbito das artes.  

                                                 
1 Este grupo de Dança está vinculado à Universidade Técnica de Lisboa e tem como sede a Faculdade de 
Motricidade Humana. Desde o início de seus trabalhos que foi dirigido pela Professora Doutora Ana 
Macara. 
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 Como uma atitude a ser evidenciada, o construir coletivamente pode caracterizar 

uma das peculiaridades deste fazer dança proposto pelo grupo 4º Coletivo. Deste modo, 

os seus integrantes são constantemente solicitados a criar e, de tal modo, sentem-se 

responsáveis e comprometidos não só com a construção das obras, bem como com a 

construção de corpos artísticos. Estes corpos estão aqui entendidos como aqueles que 

intencionalmente se dispõem para a realização e/ou desenvolvimento da dança enquanto 

arte.  

 

A criatividade como um processo. 

 Todo processo criativo é um exercício de compor e recompor, o qual coloca o 

sujeito em movimento, em trânsito. Possibilita ainda a quem o desenvolve vislumbrar 

vários caminhos, várias possibilidades de procurar e organizar o conhecimento, de 

alguma forma estabelecer uma “certa” estrutura ao caos (Marquez, 2012).  

 Por meio deste processo é possível também reconhecer que a proposição de uma 

organização é geradora de uma nova “desorganização”. Nesta dinâmica nada é certeza, 

tudo é possibilidade (Sérgio, 2003, 2005; Morin, 2008).   

 Quando se opta em olhar para a dança pelo seu viés processual é possível 

identificar toda a sua complexidade como também é possível perceber seus 

agenciamentos, os quais podem ser tanto promotores quanto resultantes (Britto, 2011). 

Marques (2011) enfatiza a necessidade de compreender os corpos que dançam, como 

“potenciais fontes vivas de criação e de construção, de reconfiguração e de 

transformação dos cotidianos”. Para a autora “corpos são pensamentos, perceções, 

sensações, atitudes, ideias, comportamentos e posicionamentos em constante diálogo 

com a arte e com o mundo” (Idem, ibidem, p. 32). Para tanto, o Corpo/Homem precisa 

estar preparado, aberto, desimpedido para a utilização tanto do aparato tecnológico 

quanto para as novas experiências junto às diferentes técnicas e estéticas inseridas em 

contexto de dança, mas não só. Ao vivenciarem distintas propostas de organização do 

movimento, confrontam-se com diferentes ideias, linguagens, muitas delas 

desconhecidas, tanto para o bailarino quanto para o público em geral.  

 Neste sentido, para que possam por em discussão todo o contexto onde, hoje, o 

Homem se insere, deve-se permitir viver a experiência da dança de forma crítica e 

sensível e, à partir daí, estabelecer a partilha.  

 A criatividade como processo pode então ser percebida como uma ação que 

permite “a ocorrência simultânea e contínua de muitas relações de diferentes naturezas e 
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escalas de tempo” (Britto, 2011, p. 185). A natureza relacional passa assim a constituir o 

processo de criatividade e a propicia modificações simultâneas entre todos os elementos 

relacionados. 

 A primeira obra do grupo 4º Coletivo teve como ancoragem os trabalhos 

literários da poetisa Florbela Espanca. “Florbela de Alma”, como foi intitulada a obra, é 

o reflexo da influência desta mulher no viver e compreender de tantas outras mulheres, 

de tal modo, foi vetor de modificação de comportamentos.  

 Pensar a partir dos poemas de Florbela, foi o desafio deste processo que resultou 

num trabalho enigmático, repleto de reflexões e ações que desestruturam alguns 

alicerces de como se constrói um dançar de como se vivencia uma dança.  

 Ao integrar na execução da obra bailarinos com diferentes níveis e 

conhecimento, de técnicas, diferentes idades, e também diferentes necessidades, 

colocaram em cena a diversidade como protagonismo.  

 O saber dança, foi evidenciado pelo viver a dança, cada um a sua forma, cada 

um dentro de suas possibilidades, cada um a explorar o seu espaço e a conquistar o seu 

lugar. Tem-se aí o saber como a construção de uma identidade, que é única, mas que 

pode também ser múltipla.  

 Neste processo a aceitação do diferente foi uma necessidade evidente desde a 

interpretação das poesias de Florbela Espanca, que para cada elemento teve um sentido 

próprio, até as relações estabelecidas pelo dançar que incitaram um desdobramento dos 

corpos, na utilização de novas linguagens, novas vivencias e experiencias. 

 Saber-se corpo e permitir-se vivenciar estas experiências foi um dos caminhos 

explorados pelo 4º Coletivo que possibilitaram a emergência de um novo movimento 

caracterizado como um novo conhecimento de/sobre a dança na contemporaneidade.  

 A experiência estética permite a emergência de significados de pensamentos e de 

linguagens e tanto pode ser própria e única quanto coletiva e múltipla. Por meio desta 

todos são chamados à reflexão e a um posicionamento atuante frente a sua arte, frente a 

sua dança, frente a sua vida. 

 As coreografias apresentadas permitiram reconhecer “um processo em 

desenvolvimento que ao atingir seu ponto culminante, dissolve-se na corrente da 

experiência seguinte. Ela impulsiona-nos ao desconhecido e convida-nos a construir 

uma nova experiência estética” (Shusterman, 1998, p. 267).  Entre os saberes e fazeres 

presentes neste dançar, esta obra evidencia o quanto é imprescindível, para que a 
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presentificação da dança seja um acontecimento, integrar tanto a objetividade quanto a 

subjetividade do bailarino em cena.  

 Neste sentido, Batalha (2007) indica que a Dança necessita ser vista e vivida, 

entre outras dimensões, enquanto escrita e leitura que conecta e relaciona, através do 

movimento intencional, os indivíduos ao seu meio, aos outros e ao mundo.  

 Explorar a conectividade em dança amplia as possibilidades de ser, agir e reagir 

em seus diferentes contextos. Rengel (2009) desenvolve o termo “corponectivo” como 

possibilidade de compreender este trânsito constante como também para indicar uma 

situação em que corpo e mente são trazidos juntos.  

 A objetividade e subjetividade está no Corpo e só com esta compreensão se torna 

possível chegar ao corpo/dança próprio de cada um.  

 

O saber e o sabor da Dança 

 Compreender tanto o corpo vivido quanto o corpo percebido é possibilidade do 

dançar. “V. E. R. – Vermelho, Encarnado, Rubro”, segunda obra completa do grupo 4º 

Coletivo, incita o perceber e compreender por meio do saborear a dança. Desta forma o 

degustar assume a linha condutora do agir em cena. 

 As coreografias elaboradas para esta obra, instigam tanto o bailarino quanto o 

público a sentir o prazer de dançar. Explora a diversidade de significados, permitindo a 

troca de sensações e sentidos entre os diferentes elementos que integram a obra. 

 A própria etimologia da palavra “saber” que do latim remete para “sãpere” no 

sentido de ter gosto, exalar um cheiro, um odor, perceber pelo sentido do gosto; faz 

também uma referência, no sentido figurado, ao conhecer. De tal modo infere-se que 

para saber/conhecer dança deve-se ter a experiência do sentido, do sabor de dançar. 

 Assim, a performance dos integrantes deste grupo extrapolam os limites do 

palco buscam integrar o público não só pela relação corpo-dança-movimento mas 

também convidando-os a saborear gomos de laranjas, expondo-os às sensações do sumo 

no corpo ou ainda observar o degustar uma cebola em cena. Estes e outros momentos 

evidenciam a pluralidade presente no fazer da dança, mesclam os sentidos e explicitam 

a necessidade de saborear a dança como quem experimenta um novo conhecer. 

 Ao utilizarem da obra literária de Roland Barthes (1915-1980) como fonte de 

inspiração, absorvem também sua conotação filosófico-poética. Neste sentido tratam a 

criação do movimento em dança com a possibilidade das múltiplas interpretações 

considerando que cada elemento que integra ou participa do espetáculo constrói o seu 
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saber, por meio de seu conhecer. Para as autoras, falar de Vermelho Encarnado Rubro, é 

falar de emoções, de amor, ódio, alegrias e tristezas, mas é também falar de 

possibilidades de desejos de conquistas e utopias. 

 Estas emoções são vividas e percebidas pelos corpos em movimento de dança. 

Tornar o sujeito consciente desta experiência é propiciar a perceção de ser a dança a 

própria “consciência com” uma vez que pensar o corpo nada mais é do que a vivência 

encarnada deste mesmo corpo (Sérgio M., 2008, p. 60).  

“Entra em cena, portanto, um corpo entendido como condição existencial de ser-no-mundo, 

sendo por meio dele que criamos relações, intervimos, percebemos/conhecemos, nos 

expressamos. Um corpo que é corporeidade/ existência/ percepção” (Alves, 2010a, 2). 

 Possuir a consciência dos diferentes estados do corpo em movimento de dança, 

tem sido tema de diferentes estudos ao longo desta primeira década do Século XXI. No 

entanto quanto mais se fala sobre este corpo mais dúvidas surgem em relação a ele. 

 Dantas (2009) evidencia esta “intensa teorização sobre o corpo dançante” como 

uma das dificuldades de se escrever sobre dança: “como teorizar sobre a dança e sobre o 

corpo dançante sem se distanciar abusivamente da sua experiência?” (2009, p.3).  

 Também esta é a preocupação do grupo 4º Coletivo quando integra nos seus 

trabalhos de criação coreográfica a pesquisa sobre o movimento por meio do próprio 

movimento. 

 A última obra do grupo, intitulada “Pano Cruo”, talvez seja o exemplo deste 

explorar a diversidade, desenvolver novas pesquisas do movimento, religar diferentes 

saberes, para procurar encontrar as suas próprias origens.  

 É nos cruzamentos destes saberes que são estabelecidos pontos de interceção o 

que permite continuar a tecer uma rede de relações entre a diversidade de corpos pois, 

afinal, todos são corpos a viver a sua corporeidade na contemporaneidade. 

 

A essência e a raiz 

Na medida em que se envolve efetivamente no processo de criação, o intérprete 
se aproxima do que denominamos de uma consciência cênico-vivencial – aquela 
construída no/pelo envolvimento do corpo com o texto a ser dançado, encenado; 
com o espaço a ser criado-recriado, com o tempo a ser construído-reconstruído, 
ou seja, com a intencionalidade que mobiliza a ação, que cria percepção, que 
cria consciência e se expressa cenicamente. (ALVES in TOMAZZONI et all, 
2010 p.219) 

 
 Pano Cruo, estreou no dia 19 de abril de 2012 em Carnaxide, Portugal. 

Resultado de mais de um ano de pesquisa e de criação integra mais uma vez a literatura, 
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por meio da obra da poetisa Ana Viana, Professora da Universidade de Lisboa, e 

também a pesquisa da linguagem musical por meio da obra original, desenvolvida para 

este espetáculo, pelo Professor Eduardo Lopes, da Universidade de Évora. 

 Pano Cruo surge como uma raiz rizomática que é constantemente fragmentada 

mas é capaz de ressurgir como um novo elemento. Esta associação ao rizoma na ótica 

desenvolvida por Deleuze & Guatari (1996), como estrutura que permite o surgimento 

do novo, como fenómeno autónomo, talvez seja a mais adequada para falar desta obra.   

 Embora possua características já apontadas tais como a diversidade dos corpos 

dos intérpretes, bem como a variedade dos movimentos, possui como diferencial a 

maturidade de quem busca desvelar o que até então parecia estar, ainda, encoberto. O 

corpo próprio. 

 A relação com a terra, com a semente, com a raiz, é característica de uma busca 

interior que conquista na partilha a liberdade de ser o que se é. 

 O corpo neste espetáculo constitui-se como elemento essencial do “self”, assume 

a relação e ligação entre o individual e o social, torna-se sinal de identidade. 

Embora estejam voltados para si, os corpos presentes não estão fechados em si. É 

possível evidenciar as tensões estabelecidas entre um ser sujeito e um ser objeto, um ser 

identidade e um ser representação, um ser que é e um ser que quer vir a ser. Um ser que 

é presença, que é processo e que é projeto. 

 Esta obra evidencia diversos estados de corpos numa ação dinâmica. Corpos que 

trafegam por diferentes espaços, exploram diferentes territórios, movimentam-se por 

lugares e entre-lugares e nestes vão propondo organizações e trocas constantes com o 

entorno e o imaginado o que permite a emergência de distintas conexões (Greiner, 

2007). 

Percebe-se assim necessidade de escutar o próprio corpo, na verdade, 

compreender a própria vontade para que seja possível construir a fala e o discurso. A 

necessidade de dizer alguma coisa é caracterizada como uma necessidade própria do ser 

humano, de tal modo, uma necessidade do corpo.  

Rengel (2009) mostra-nos que a linguagem é tanto verbal quanto não-verbal pois 

“mesmo no silêncio há linguagem” e que esta advém de uma necessidade de transmitir 

informação que é também uma necessidade biológica e não apenas sócio cultural. É 

uma habilidade complexa pois requer a integração de diferentes elementos que atuam 

em simultâneo: perceção, inferência, julgamento, ideia.  
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 Para suprir esta necessidade de dizer, o Corpo que é sujeito age e é na ação, que 

se faz existência (Sérgio M., 2005a) e por ser existência, deixa gravado em cada um as 

marcas de quem somos, de quem fomos e a possibilidade daquelas que poderemos ainda 

vir a ser. 

 

Conclusão 

 Ao propormos refletir a diversidade dos corpos como um elemento que integra a 

dramaturgia da dança e ao estabelecermos como linha condutora as análises dos 

espetáculos de dança criados pelo grupo 4º Coletivo, este trabalho evidenciou a 

necessidade de reconhecer o corpo na dança como presença, como processo e também 

como projeto. 

 Ao analisarmos as obras tendo por base os autores aqui referenciados, percebe-

se que é a diversidade dos corpos, que nas análises efetuadas é a própria pessoa, o 

verdadeiro protagonismo da Dança. 

 De tal modo este fenómeno é transcendente, que dificilmente queremos arriscar 

e comentar que a dança, pode ser considerada uma via de compreensão para os 

diferentes corpos que agem e vivem na complexidade do mundo. Por sua vez agrada-

nos este conceito dos diferentes corpos, ou dos corpos presença, processo e projeto, que  

provém e promovem a complexidade da própria vida. 
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FINA FLOR DIVINO AMOR: DA GIRA DA UMBANDA AO CORPO DA CENA 

 

Larissa S. Turtelli e Graziela E. F. Rodrigues 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (Brasil)1 

 

Resumo 

A Umbanda é uma manifestação religiosa afro-brasileira extremamente dinâmica na 
qual o corpo possui importância fundamental. Esta manifestação promove processos 
corporais complexos que se constituem em farto material de estudo. As danças neste 
ritual, assim como em outros rituais, lidam com aspectos sensíveis do corpo (emoções, 
sensações, memórias, transformações da imagem corporal e do espaço-tempo, dentre 
outros) que são desconsiderados em grande parte das técnicas de dança chamadas de 
"eruditas". Essa mobilização integrada do corpo possibilita um mover-se no qual os 
limites físicos dos corpos dos médiuns são superados e as individualidades respeitadas. 
A obra cênica "Fina Flor Divino Amor – Iyabá Legba Hei!" foi criada através do 
Método BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete) com base em pesquisas de campo em 
terreiros de Umbanda brasileiros, nas quais o foco foram as entidades Pombas Giras. 
No processo de criação dessa obra foi buscada a integração do corpo encontrada na 
Umbanda com o intuito de se aproximar da força corporal presente nessa 
manifestação, um "corpo-emoção" que dança a partir da sua própria "corporalidade", 
gerando uma força carregada de eletricidade. Esse processo de integração e pesquisas 
corporais é próprio do método de criação utilizado, o BPI. (Pesquisa com apoio 
"Auxílio Regular FAPESP" e "FAEPEX-UNICAMP"). 
 

Palavras chave: Umbanda; Corpo; Criação; Bailarino-Pesquisador-Intérprete. 

 

 

O Corpo na Umbanda 

 A Umbanda é uma manifestação religiosa brasileira fruto de um entrelaçamento 

de saberes, sendo preponderantes aqueles oriundos do candomblé (religião afro-

brasileira), do espiritismo kardecista e de práticas indígenas brasileiras. Trata-se de uma 

manifestação extremamente dinâmica em sua estrutura, como afirma Augras (1983) "a 

umbanda transforma-se sem cessar, e torna-se, por isso, de difícil alcance para o 

observador" (p.28). 

 Brumana e Martínez (1991) apontam a importância do corpo na Umbanda, 

colocando-o como sendo o "núcleo" desta manifestação:  

                                                 
1 Esta pesquisa conta com o apoio "Auxílio Regular FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo" e do "FAEPEX – Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da 
UNICAMP". 
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O núcleo da Umbanda [...] é portanto o corpo como objeto de ameaça ou de 
reparação, como instrumento de controle e de manifestação das forças com que se 
ameaça ou se repara. A Umbanda é, portanto, uma religião corpo-a-corpo [...] O 
corpo é então campo de batalha e arma, significado e significante; tudo começa e 
termina nele (p.384-385). 

 

 A Umbanda promove processos corporais complexos que se constituem em farto 

material de estudo. As danças nesse ritual, assim como em outros rituais, lidam com 

aspectos sensíveis do corpo (emoções, sensações, memórias, transformações da imagem 

corporal e do espaço-tempo, dentre outros) que são desconsiderados em grande parte 

das técnicas de dança chamadas de "eruditas". 

 Rodrigues (1997) ressalta a força do movimento do orixá2 incorporado no 

médium: 

Qualquer descrição pormenorizada do movimento não revelaria a dimensão de 
que o corpo é tomado. O corpo sua, bufa, aumenta de volume e de largura. 
Expande-se. Há pulsações, dínamos, contensões e impulsos. Todo um corpo-
emoção faz com que, ao olharmos, fiquemos antes de qualquer entendimento, 
arrepiados (p.65). 

 

 Essa mobilização integrada do corpo possibilita um mover-se no qual os limites 

físicos dos corpos dos médiuns são superados e as individualidades respeitadas. Martins 

(2008) destaca estes aspectos nas danças do Candomblé: 

 

Nessa atmosfera o uso da improvisação extrapola qualquer aprimoramento técnico 
do corpo ou constituição física do filho-de-santo [...] As habilidades motoras são 
desenvolvidas através da identificação da dança como um todo e da introjeção das 
imagens que se processam na aprendizagem silenciosa com os religiosos mais 
velhos. Cada filho-de-santo constrói, assim, a sua própria corporalidade (p.83). 

 

 No processo de criação do espetáculo Fina Flor Divino Amor – Iyabá Legba 

Hei!  foi buscada essa integração do corpo, com o intuito de se aproximar dessa força do 

corpo encontrada na Umbanda, um "corpo-emoção" que dança a partir da sua própria 

"corporalidade". Esse processo de integração e pesquisas corporais é próprio do método 

de criação utilizado, o BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete). 

 

As Pombas giras 

                                                 
2 Segundo Verger (2002) "O orixá seria, em princípio, um ancestral divinizado, que, em vida, estabelecera 
vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças da natureza [...] ou, então, assegurando-lhe a 
possibilidade de exercer certas atividades como a caça, o trabalho com metais ou, ainda, adquirindo o 
conhecimento de propriedades das plantas e de sua utilização" (p.18). 
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A Dança é como o vento que não tem um rumo certo... 
Mas se você tiver a visão que o "diabo" tem, 
você verá que a vida é uma dança constante, 

e a maior arte da vida é dançar sem cair.3 
 

 São tantas Pombo Giras quanto mulheres no mundo "são centenas delas, com 

séculos de história. São negras, vermelhas, brancas e escarlates. São sacerdotisas, magas 

feiticeiras, enfim, mulheres de vida" (Rodrigues, 1997, p.131). São guerreiras, trazem 

na capacidade de fluidez e superação das dores um de seus pontos de força. 

 "De onde vem Maria Padilha? Ela vem do balanço das ondas do mar, da 

tempestade e dos raios, do movimento das sete cores do arco-íris" (Rodrigues, 1997, 

p.132).  

 As Pombas Giras são tidas como entidades espirituais que se manifestam nos 

corpos dos médiuns nos templos de Umbanda brasileiros. São fortemente presentes no 

imaginário popular brasileiro. Pombogira... Bambogira... Bombogira. Figuras ambíguas, 

relacionadas a todas as polaridades, aos movimentos, à subversão da ordem social. Raul 

Lody (como citado em Meyer, 1993) classifica a Bambogira como "a síntese social da 

mulher que, por excelência, se rebela aos padrões e normas convencionais" (p.99). 

 Pomba Gira Maria Padilha acolhe em seu corpo as aflições de quem vem lhe 

procurar, percorrendo os campos emocionais de seus consulentes e espelhando-os nas 

espirais de suas saias. "O momento é que indica aquilo que a cigana deve dançar. Para 

Maria Padilha, não há amanhã, não há ontem, há o agora, o ritual que vai começar 

abrindo espaço para sua atuação" (Rodrigues, 1997, p.132). 

 Suas danças expressam todas as categorias de sentimentos. Ela sapateia, os 

ombros serpenteiam, ela se lança ao chão com tremor de todo o corpo. Eleva-se nos 

metatarsos dos pés, dançando com vaidade. Apresenta um corpo elétrico e esfuziante. 

Os estados de ânimo mudam rapidamente, sucedem-se quedas e suspensões. Maria 

Padilha gargalha, seu corpo é percorrido por impulsos, ela fecha os olhos e nos carrega 

para suas paisagens (Rodrigues, 1997). 

 "Pomba Gira é uma rosa, uma força, que sustenta o coração de uma pessoa e que 

desmorona, mas jamais perde a sua coroa. Ela luta em que esfera for preciso para ser 

uma mulher" (Depoimento do Cigano Alejandro, incorporado no pai-de-santo Carlos 

Alberto da Costa, Brasília, 2011). 

 

                                                 
3 Pomba Gira Maria Padilha citada em Rodrigues, 1997. 
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O Método BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete) 

 O BPI é um método de pesquisa e criação em dança criado por Graziela 

Rodrigues, a partir de 1980. Desde 1987 ele vem sendo desenvolvido na UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas, Brasil). É um método que engloba estudos em 

diversas áreas, principalmente das artes, psicologia e pesquisas de campo de 

manifestações tradicionais populares brasileiras. 

 A criação artística do espetáculo Fina Flor Divino Amor – Iyabá Legba Hei!  

teve como princípio os três eixos que embasam o Método BPI: Inventário no Corpo, 

Co-habitar com a Fonte e Estruturação da Personagem (ver Rodrigues, 2003). 

 Os procedimentos de trabalho relacionados a cada eixo do Método BPI 

promovem no corpo diferentes configurações, que favorecem o desenvolvimento das 

especificidades de cada eixo. Essas configurações do corpo, ou estados do corpo, dizem 

respeito, por exemplo, ao corpo estar mais voltado para a pesquisa das próprias 

sensações e memórias (relacionado ao Inventário no Corpo), ou a estar preparado para a 

apreensão do meio externo (Co-habitar com a Fonte), ou ainda voltado para a 

exteriorização e integração dos sentidos que estão em si (Estruturação da Personagem). 

Estes estados do corpo envolvem uma ampliação da consciência e da auto-percepção, 

bem como o desenvolvimento de uma noção de identidade. 

 Na prática do Método BPI existem cinco principais ferramentas utilizadas como 

meios para se alcançar uma realização corporal gerada no cerne do corpo da pessoa, são 

elas: (1) A Técnica de Dança do BPI; (2) A Técnica dos Sentidos; (3) Os Laboratórios 

Dirigidos; (4) As Pesquisas de Campo; (5) Os Registros. (Rodrigues, 2010) 

 Dentre essas, destacamos aqui a Técnica do Sentidos: "são circuitos de 

imagens/sensações/emoções/movimentos, não importando a ordem com a qual eles se 

apresentem. É um referencial para o Intérprete trafegar em seu corpo um conteúdo que 

se tornará consciente" (Rodrigues, 2010, p.02). A Técnica dos Sentidos auxilia o 

intérprete a descobrir o repertório de suas imagens corporais e reconhecê-las, visando 

alcançar ao longo do trabalho a sua integração. São circuitos vivenciados a partir de um 

contato profundo do intérprete consigo mesmo em movimento, no qual ele modela em 

seu corpo com tonicidade os corpos frutos de suas imagens internas (Rodrigues, 2010). 

 No método BPI uma personagem vem à tona no corpo do intérprete a partir do 

processo instaurado. Ela é criada pelo intérprete e pelo diretor, mas esta criação não se 

pauta em uma escolha racional de qual personagem o intérprete irá fazer, ela é a 
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nucleação dos conteúdos que emergem do corpo do intérprete, isto é, de suas sensações, 

emoções, imagens e memórias, vividas em movimento. 

 Através da personagem do Método BPI o intérprete vive em si "um outro" que se 

forma com algo de si mesmo. Este outro o possibilita conectar-se com realidades 

palpáveis de contextos sociais específicos de uma forma que seria difícil de acontecer 

sem a aceitação e construção deste "outro" em seu corpo. A personagem no BPI é uma 

estruturação que flexibiliza o eixo do intérprete. 

 

O Espetáculo Fina Flor Divino Amor 

 A pesquisa de campo do processo criativo foi realizada intensamente durante 4 

meses seguidos4. Envolveu principalmente templos de Umbanda da região de Campinas 

(SP-Brasil), mas também houveram pesquisas importantes realizadas em Brasília (DF-

Brasil) e São Paulo (SP-Brasil). Foram visitados cerca de 20 terreiros5 em mais de 50 

idas a campo. Foram muitas as Pombas Giras encontradas, Maria Padilhas, Maria 

Mulambos, Maria Rosas, Damas da Noite, Pombas Giras das Sete Encruzilhadas, Setes 

Saias, Pombas Giras Ciganas... 

 Fina Flor Divino Amor – Iyabá Legba Hei!  constrói uma dramaturgia e uma 

estética, oriundas da cultura popular brasileira. O espetáculo não apenas "fala" da 

Umbanda, desenvolve toda uma linguagem corporal baseada nos movimentos de 

incorporações e desincorporações, e assume a realidade pesquisada dentro da sua 

própria estrutura dramatúrgica. 

 O espetáculo traz um corpo que sintetiza o universo das Pombas Giras no 

mundo. A intérprete, tendo como lócus os terreiros de Umbanda no Brasil mergulha nas 

essências das Pombogiras e na sua relação com a própria dança: construção e 

desconstrução, dinamização dos sentidos, dança que faz girar os volteios de suas saias. 

 O processo de criação do espetáculo Fina Flor Divino Amor gerou uma 

personagem que, como é próprio do Método BPI, anunciou seu nome: NADJA. É uma 

Mensageira, mulher Pombogira, que no trânsito entre mundos acolhe as dores das 

mulheres em seu corpo, ajuda a lavar o sofrimento e a extravasar todo tipo de 

sentimento, sem censura. Um mergulho no corpo da mulher, em suas memórias 

ancestrais.  

                                                 
4 De agosto a dezembro de 2010 e em fevereiro de 2011. 
5 "Terreiro" é o nome comumente dado ao templo de Umbanda no Brasil. 
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           Seu corpo apresenta alta tonicidade, é fogo, é terra, é veio d'água escura que 

escapa por entre os vincos das pedras. Nadja é corpo onde se juntam ossos de mulheres 

de todo o mundo, em uma única corda, formando uma corrente que ora luta, ora é 

esmagada, ora acalenta esperança.  

 "- Ô cigana linda/ Leia a minha mão./ Diga um segredo/ Que eu lhe dou um 

tostão./  

- Um tostão eu não quero/ Eu não quero não/ Quero apenas um sorriso/ Dentro do seu 

coração" (Ponto de Umbanda). 
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Resumo 
A proposta  Workshop de dança contemporânea – criação de movimentos improvisados 
a partir de recortes do espaço apresenta um estudo do corpo a partir de uma 
abordagem/entendimento/experimento do espaço cênico a partir de uma investigação 
motora em dança improvisação. Nesse texto, propõe-se discutir e questões que 
envolvem a compreensão/experimento da composição improvisada e ocupação de 
espaços distintos para apresentação. Três idéias se entrecruzam – a improvisação em 
dança, o espaço em que o experimento/apresentação da dança acontece e a experiência 
do dançarino improvisador que compõe a cena. Ao final do texto, apresenta-se o 
conteúdo programático que está dividido em quatro etapas de realização – 1-
Condicionamento físico (contato com superfícies do espaço); 2- composição (noções 
compositivas em grupo e individual em recortes diferentes do espaço); 3 – Espaço 
(estímulo a uma atenção do espaço e suas especificidades para compor movimentos); 4 
– Ocupação (ampliando a noção de recortes intervindo em outros espaços ao redor 
e/ou fora do local do workshop mantendo um caráter exploratório do que fora 
experimentado nos primeiros momentos do encontro). Sugere-se um tipo de avaliação 
implicada nas etapas,  como também após experimentos em conjunto com os 
participantes. 
 
Palavras-chave: dança improvisação; criação de movimentos; recortes do espaço; 
composição improvisada. 
 
 
 

Introdução 

Esse texto discute assuntos implicados numa proposta de workshop de dança 

contemporânea a ser compartilhada, que aborda o estudo do corpo de dançarinos ou 

pessoas interessadas em criar movimentos a partir de recortes do espaço. A abordagem 

em dança aqui proposta se dá a partir da improvisação em dança e requer um 

esclarecimento sobre as etapas de condução da aula, bem como no reconhecimento das 

pessoas que compõem o grupo ali presente. É necessário esclarecer sobre o interesse de 

que para cada turma que esteja vivenciando esse workshop novos caminhos e reflexões 

possam ser agenciados, como também para cada lugar (cidade, sala de aula, etc,) em que 

os dançarinos participantes estejam, as atividades de criação e apresentação da dança 

sejam adaptadas à realidade dos mesmos. Mais especificamente, o foco da improvisação 

parte de uma relação entre o corpo que se move e diferentes superfícies e recortes do 
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espaço (o local em que está improvisando). Dessa forma, a depender dos profissionais 

presentes, o desenvolvimento do workshop pode se desdobrar em caminhos distintos, 

seguindo um cruzamento entre três idéias específicas que se discutem ao longo do 

tempo: a improvisação em dança, o espaço em que essa improvisação é criada e as 

características do grupo (experiência de vida e artística das pessoas e sua respectiva 

relação com o espaço) que se propõem a estar realizando tais atividades. O primeiro 

momento então, todos se apresentam e dialogam a respeito de seus propósitos, suas 

expectativas e sua experiência com improvisação em dança. Durante a conversa, os 

participantes são estimulados a falar um pouco sobre onde moram, ruas por onde 

passam, espaços da casa em que mais permanecem e como (e se) os detalhes do espaço 

em que convivem são elementos que chamam a atenção durante suas atividades 

cotidianas. 

 

Improvisação em dança 

       A idéia de improvisação em dança é um campo de experimento artístico e de 

pesquisa que abrange áreas específicas que se diferenciam dentro do próprio campo. 

Improvisar é um modo de ignição (MARTINS, 2002), um modo do corpo operar, sem 

planejamentos prévios, porém o sentido da palavra improviso, muitas vezes pode soar 

como algo que substitui um planejamento prévio – um tipo de improvisação na qual o 

sujeito faz do erro de algum planejamento a oportunidade de criação. No entanto, não é 

nesse sentido que esse estudo aborda a discussão da improvisação na dança, pois 

estamos falando de uma intenção em improvisar, a ação de improvisar ocorre porque se 

deseja criar algo sem planejamento prévio. Mas ainda assim, mesmo quando se acorda 

que improvisadores são improvisadores porque querem criar algo sem planejamentos 

prévios, existem modos diferentes de operar na improvisação em dança, que apontam 

para objetivos, metodologias e até mesmo estéticas de cena diferenciadas. Segundo a 

pesquisadora Zilá Muniz (2004), mais recentemente a partir da década de 1990, surge 

um tipo de improvisação denominada composição instantânea – na qual os dançarinos 

estão ao mesmo tempo criando e compondo, preocupados com uma estrutura 

compositiva que aparece no instante da cena, a qual apresenta elementos coreográficos 

como desenhos espaciais, dramaturgia, etc. Essa preocupação compositiva, que não é 

mais apenas uma liberação do corpo em criar sem planejamentos prévios e nem 

tampouco criar laboratórios de movimentos para uma obra posterior, faz dessa operação 

de improvisar uma fonte de reflexões e de constatações sobre como manter o corpo num 
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estado de alerta em que os sentidos da cena são criados e dar-se a ver (para quem 

assiste) também algumas pistas de compartilhamentos da cena. 

       A atenção1 (DAMÁSIO, 2000) do corpo pode ser direcionada para diferentes fontes 

de criação, ou seja, um improvisador, dentre outras possibilidades, pode estar atento às 

suas sensações internas, de olhos fechados – e a partir dessas sensações, criar novos 

movimentos, modificar sua respiração, etc. , ou esse mesmo improvisador pode estar 

atento a alguém que improvise junto com ele e a partir da conectividade (MORAIS, 

2010) criar algo em seu corpo. Propõe-se, nesse workshop que o estado de atenção do 

improvisador esteja voltado para recortes do espaço – primeiramente através da 

percepção de superfícies em quais o corpo cria contato para aos poucos, ampliar a 

percepção sobre o contexto em qual essa superfície está inserida, partindo de uma 

micro-percepção à uma macro-relação com o espaço ao redor da improvisação. 

 

Um modo de dançar com o espaço 

       O espaço aqui referenciado se trata do lugar físico (sala de aula, banheiro, quarto, ar 

livre, etc.) em qual se realiza a criação e a apresentação da dança – que nesse caso não 

se trata de um espaço como um teatro. Dessa forma, refere-se aqui a espaços que não 

foram planejados previamente para serem utilizados como palcos. Considera-se o fato 

de que esses espaços apresentam em seu formato e funcionamento, além de uma 

estrutura física, um contexto ao seu redor, como também um modo do corpo utilizá-lo 

em seu cotidiano. Interessa aqui, a superfície (daquilo que abrange o contato da pele 

com os aspectos físicos do espaço e suas texturas) e, interessa também o que acontece 

nessa superfície, como ela é utilizada cotidianamente. Essa idéia de uso, na geografia, 

alcança a escala do corpo (CARLOS, 2011), ou seja, a função do lugar, pode ser 

observada em geografia, a partir daquilo que o corpo faz nesse lugar, para além do que 

fora planejado (uma casa – construída como casa residencial– pode ser usada como 

restaurante, por exemplo). Dessa forma, a superfície de paredes de uma casa, a estrutura 

de vãos, portas e cômodos será de uma casa residencial, porém o modo como ela é 

utilizada é diferente – as pessoas sentam para almoçar, num lugar público, comercial – 

um restaurante. Interessa aqui, considerar – enquanto potencial de criação - esse 

contexto que envolve além da estrutura da casa, o modo como o corpo (das pessoas que 

                                                 
1Segundo o autor António Damásio, a atenção pode ser básica ou focalizada, contudo pode estar 
focalizada nos acontecimentos internos do próprio corpo de uma pessoa, dando a impressão de que a 
pessoa está desatenta, quando na verdade está com a atenção focalizada internamente. 
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utilizam esse lugar) usa os recortes do espaço. De que maneira isso poderia ser incluído 

numa improvisação em dança? Digamos que na observação daquilo que acontece num 

determinado lugar, numa espécie de mapeamento, o dançarino possa experimentar o uso 

de um local enquanto os movimentos e as ações que ali se realizam cotidianamente. 

Voltando ao exemplo da casa/restaurante, o dançarino quando estiver experimentando a 

superfície, pode estar em contato com o chão da casa, com as portas da construção, com 

as mesas e cadeiras de forma livre. Quando estiver experimentando o contexto, estará 

sentado numa mesa do restaurante, talvez comendo algo de fato, ou estará seguindo os 

caminhos que garçons e clientes fazem nesse lugar, buscando estar inserido no contexto 

do lugar. Aquilo que ocorre no improviso, no caso da utilização do uso do espaço, parte 

dessa conexão de estar tal/qual o corpo usa o espaço para daí ampliar os movimentos. 

Mais uma vez utilizando o exemplo da casa/restaurante, o dançarino poderia para 

improvisar, ampliar os movimentos realizados enquanto se almoça nesse restaurante, ou 

correr percorrendo os caminhos que o garçom realiza durante o seu trabalho de garçom, 

e assim por diante  descobrindo possibilidades de criação no momento do experimento, 

já que o fato de estar no lugar público junto a outras pessoas, já faz desse experimento a 

própria apresentação.  

       A relação com um determinado espaço físico se dá via percepção sensório-motora, 

na qual imagens sensitivas (visuais, auditivas, olfativas, táteis, gustativas) podem ser 

criadas como modo de relação entre o corpo e o meio externo (DAMÁSIO, 2000). Para 

além desses cinco sentidos, Berthoz (1996) nos explica sobre a cinestesia como sexto 

sentido do corpo, que seria nada mais que o movimento do corpo como modo de 

percepção.  Na dança, o estudo motor é o modo pelo qual a poética, a criação e os 

discursos artísticos são construídos, ou seja, o corpo está no viés do assunto e o modo 

pelo qual esse assunto se mostra é também pelo corpo. Na improvisação em dança, esse 

modo de criar discursos com o corpo pode se dá no ato da própria apresentação, ou seja, 

os movimentos podem ser criados no mesmo instante em que se mostra a outras 

pessoas. A atenção nesse caso, estará operando de um modo em que os acontecimentos 

ao redor estão sendo encaminhados para algo que está sendo assistido por outras 

pessoas. O corpo está sendo visto e está criando um diálogo (no sentido de mostrar o 

próprio corpo dançando) com quem assiste em tempo presente.  
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O espaço de cada um que dança 

A experiência de vida das pessoas que se relacionam com o espaço é de fundamental 

importância nesse processo, pois o modo de aprender a se relacionar com o espaço 

depende dessa experiência. Essa informação é sensitiva, corporal, mas ela é também 

cultural. Hall (2005)  explica sobre uma dimensão do espaço a qual denomina dimensão 

oculta – a cultura. O autor discute sobre a proxêmica – o modo como as pessoas em 

diferentes culturas se aproximam ou se afastam, e, mais ainda, como a organização do 

espaço influencia nessas aproximações ou afastamentos. Dessa forma, um grupo de 

alunos nascidos em Portugal tem experiências espaciais distintas de um grupo de alunos 

nascidos no Brasil, por exemplo. Assim como um professor que propõe uma atividade a 

partir da experiência do espaço com os alunos precise considerar que o modo como 

esses alunos se relacionam com o espaço é diferente, por conta de suas histórias de vida 

e suas experiências culturais com o espaço. Isso pode variar desde países diferentes até  

numa escala menor, entre diferentes bairros, ruas ou casas em quais o sujeito tenha 

vivido.     

       Em suma, o tipo de composição em dança aqui proposta é improvisada – feita no 

instante da apresentação – e sugere ao dançarino um modo do corpo estar atento às 

condições que um determinado espaço apresenta (superfície e contexto), bem como à 

sua própria experiência em espaços anteriores. A improvisação será considerada uma 

composição na medida em que os elementos com os quais o corpo interage para dançar 

convoque o sujeito que dança para uma melhor conexão com o que acontece no tempo 

presente. Uma conexão com os aspectos físicos do espaço, mantendo a sua atenção com 

o que ocorre externamente, sem perder também conexão com suas sensações internas. 

Esse modo de compor pode talvez contribuir para uma flexibilização da atenção de 

quem dança, no que diz respeito aos aspectos do espaço e das pessoas que convivem 

nesse espaço, como também potencializar a experiência do sujeito que dança enquanto 

compositor e dançarino da sua própria apresentação. O espaço utilizado como lugar de 

acontecimento, de compartilhamento e criação artística pode ser um exercício de 

autonomia do dançarino que está se posicionando a cada movimento e tomando 

decisões e escolhas a partir de lugares e contextos. 

  
Ementa: Estudo do corpo a partir de uma abordagem/entendimento/experimento do 

espaço cênico. Investigação de ignições motoras através da improvisação em dança. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

181 

Compreensão/experimento da composição improvisada e ocupação de espaços distintos 

para apresentação. 

 

Conteúdo programático e etapas de realização: 

•  Condicionamento físico a partir do contato muscular com a superfície do chão, 

reconhecimento do peso do próprio corpo em contato com superfícies distintas 

horizontais (chão, objetos que permitam um contato horizontal), verticais 

(parede, espelho, janela, porta). Respiração que acompanha uma determinada 

série de execução de movimentos. Aguçamento da percepção sensório-motora 

como preparação para posterior composição.  

• Composição – direcionamento da execução de movimentos para uma 

intencionalidade compositiva. Discussão/compreensão/experimento acerca de 

atividades de composição em dança, na perspectiva do dançarino. Conectividade 

entre as pessoas do     grupo: respiração conjunta; atenção; emergência.  

• Espaço- Discussão/conversa/experimento acerca da especificidade de compor a     

partir do espaço e suas características distintas com reverberações na geração de 

movimentos e  estados de corpo diferenciados. 

• Ocupação – Experimento interventivo em espaços diferenciados reunindo os 

conteúdos trabalhados durante o workshop. 
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Resumo 

Este artigo discute alguns problemas gerados por representações relacionadas às 
produções artísticas que incluem bailarinos com deficiência. Para essa análise adotam-
se os conceitos de diferença e repetição propostos por Deleuze (1988) e busca-se 
apontar potenciais agenciamentos que possibilitem a geração de espaços de resistência 
e de micropolíticas, tanto em ambientes educacionais como em algumas propostas 
coreográficas que incluem dançarinos com e sem deficiência. Ao mesmo tempo, 
sinalizamos que apesar de algumas correntes da dança na cena contemporânea 
apostarem na desconstrução do corpo idealizado, ainda encontramos uma grande 
rejeição em relação à inclusão de pessoas com deficiência em espaços educacionais da 
dança e/ou em trabalhos de grupos profissionais que incorporam dançarinos com e sem 
deficiência. As configurações apresentadas nesta análise servem como ponte para a 
discussão sobre as representações que são construídas e fixadas na dança, tanto no seu 
ensino como na produção artística, principalmente no que se refere às relações entre os 
conceitos de corpo, identidade e deficiência (disability).  
 
Palavras-chave: dança; deficiência; diferença; micropolíticas. 
 

 

Gilles Deleuze, no prólogo de seu livro “Diferença e repetição” (1988), anuncia 

que a supremacia da identidade, independente da forma como esta é formulada, 

determina o mundo da representação. A falência da representação se dá com o advento 

do pensamento moderno e, num mundo imerso em simulacros, as identidades se tornam 

simuladas, “produzidas como um efeito ‘ótico’ por um jogo mais profundo, que é o da 

diferença e da repetição” (Deleuze, 1988, p.16).  

Ao longo do livro, em sua complexa construção filosófica, Deleuze apresenta a 

ideia de que o conceito de diferença não pode ser pensado a partir dos princípios 

norteadores da representação (identidade, analogia, oposição e semelhança), já que estes 

propiciam uma quádrupla sujeição da diferença à representação. Nesse sentido, quando 

se submete a diferença a essa quádrupla sujeição, gera-se um processo de “mediação”1 e 

                                                 
1 Para Deluze (1988), a diferença se faz diferindo, isto é, difere-se a partir de si mesma. Por ser uma ação 
interna e direta, dispensa qualquer mediação feita a partir do conceito. 
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cria-se uma representação da diferença, atendendo às exigências do conceito geral e, 

assim, “salva-se” a diferença por meio de um “momento feliz”. 

Para abordar a relação entre dança e diferença, proponho discutir alguns 

problemas da representação e as permanências que essa abordagem traz para o cenário 

da dança e, para essa finalidade, inicio por alguns processos de “mediatização” da 

diferença. Partindo do princípio da identidade – vista como conceito indeterminado –, 

esta tem o papel de reconciliar a diferença e relacioná-la ao conceito em geral. Como a 

diferença é vista na negatividade, trata-se, também, de estabelecer um “momento feliz”. 

Nas palavras de Deleuze (1988, p. 65), “a diferença deve sair da caverna e deixar de ser 

o monstro”, ou só deve permanecer como monstro aquilo que se desvincula do 

“momento feliz”. 

Deleuze enfatiza que a identidade é, muitas vezes, relacionada com a aparência, 

um modelo que posiciona a identidade como essência do mesmo, que seleciona os 

aspectos da diferença que podem ser inscritos no conceito geral, bem como a forma 

como isso ocorre, fazendo com que a própria diferença desapareça. A semelhança se dá 

no interior do modelo, já que a identidade tem o semelhante como unidade de medida. 

Pensar na produção da dança com pessoas com deficiência a partir desse 

prisma implica reconhecer que em muitos trabalhos artísticos e práticas educacionais 

não é validada a singularidade de cada corpo que dança. É pelo corpo que, num 

primeiro momento, a diferença é exposta e se estabelecem limites entre o sujeito, o 

mundo e o outro, criando pares opostos como normal/anormal, eficiente/deficiente. Por 

outro lado, se consideramos que o corpo que dança não é instrumento de nada e este 

deve ser considerado como mídia de si mesmo, cujas informações e cruzamentos 

culturais estão contidos no próprio corpo em suas negociações com o ambiente, como é 

proposto na teoria do corpomídia de Greiner e Katz (2001), faz-se necessário pensar nas 

singularidades do corpo que dança e na transitoriedade de seus processos. 

Muitas coreografias tentam esconder as singularidades dos corpos de dançarinos 

com deficiência, a partir de perspectivas artísticas que buscam anular essas diferenças e 

direcionam esses dançarinos para a normalização e a “superação de si mesmo”. Por essa 

via, escondem-se suas singularidades e/ou controla-se seu corpo através da transposição 

de padrões de movimento normalmente esperados para um corpo que dança. Desse 

modo, são estabelecidas aproximações com padrões estéticos e técnicos na tentativa de 

relativizar as diferenças e mostrar que as pessoas com deficiência também “podem 

fazer”, implicando essa atitude, em sua maioria, em propostas normalizadoras. Nas 
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questões educacionais, perspectivas tradicionais de corpo e de processos de ensino-

aprendizagem em dança não abarcam, em suas abordagens, corpos singulares e, com 

isso, fazem com que o aluno com deficiência tenha que se enquadrar em modelos 

tradicionais de ensino da dança, os quais foram pensados e dirigidos para corpos 

idealizados e ditos normais. 

Se a diferença é um mal e busca-se salvar o momento feliz, isso também se 

dá em plena sintonia com plateias que estão ávidas pela comoção, ao se sentirem 

partícipes de um ato de superação, de sua convivência temporária com esse “outro”, 

restrita a esse momento de fruição (preferencialmente com ênfase no belo). Destarte, 

esse tipo de espectador se comove com o apagamento da diferença (somos todos iguais) 

e se sente aliviado com o reforço de seus próprios valores de normalidade, já que se 

cobre a diferença com o fino manto da normalidade, o que faz com que os dançarinos 

com deficiência permaneçam no que denomino de superfícies dissimuladas, nas quais se 

disfarça a diferença de uma forma crua. 

Referente ao segundo pilar, a semelhança, Deleuze explana que esta relação não 

se finda na semelhança da cópia ao modelo, mas também inclui na semelhança do 

percebido, uma semelhança do sensível “(diverso) consigo mesmo”. Nesse sentido, o 

que é desigual tende a se igualar, o diverso passa a ser tomado como matéria do 

autêntico, perde-se a intensidade situada no “ser do sensível, em que o diferente se 

refere ao diferente” (op. cit., p. 421). 

Na dança, esse viés pode, igualmente, ser atrelado ao exemplo anterior, da 

plateia, mas, ao mesmo tempo, também pode desvelar um modelo oposto, em que todos 

passam a ser considerados como “os deficientes” ou “os incapazes”. Dentro de uma 

categoria uniforme que não abre espaço para as singularidades massifica-se a 

representação/delimitação de corpo e/ou de dança para a pessoa com deficiência (afinal, 

eles são os deficientes). Muitas vezes, a essas pessoas só é possibilitado o acesso à 

dança como terapia, instaurando-se o modelo médico nessa relação. 

O terceiro princípio da representação, a oposição, apresenta determinações 

estabelecidas no interior do conceito, delimita a diferença sob a forma de limitação ou 

como uma forma de negação, e não possibilita relacionar a diferença ao positivo. Para 

Deleuze a diferença é ela própria afirmação. Por esse motivo esse autor afirma que na 

representação sempre há uma singularidade não representada, já que ela não é universal. 

Na dança encontramos muitos discursos sobre dançarinos com deficiência, os quais 

generalizam as experiências, definem modelos de criação, e, muitas vezes, numa relação 
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hierárquica de poder, colocam o artista com deficiência sob o domínio discursivo, 

criativo, cultural e político de pessoas sem deficiência. Ao mesmo tempo, no campo das 

macropolíticas, tenta-se negar essa diferença para que ocorra a permanência do já 

estabelecido e não haja necessidade de mudanças da ordem instaurada. Ou, ainda, pela 

perspectiva do senso comum, podemos identificar esse tipo de percepção em 

comentários, como: Eles dançam direitinho, apesar de serem deficientes. 

O quarto princípio subordina a diferença à analogia do juízo e se dá por relações 

de conceitos e predicados determináveis, os quais geram categorias. Essa categorização 

ocorre por método de divisão, que gera um jogo de contrários. Como explana Deleuze 

(1988, p. 425-426), “esta distribuição da diferença, totalmente relativa às exigências da 

representação, pertence essencialmente à visão análoga”.  

Podemos ver isso, por exemplo, em formas de conceituar as danças produzidas 

com dançarinos com deficiência. Apesar de considerar que o uso de termos como 

“dança inclusiva” ou “disabled dance”, surgidos nos anos 90, tenha sido uma ação 

política para promover a visibilidade dessa produção artística (impulsionada por todas 

as políticas inclusivas), a permanência desse termo por um tempo dilatado pode 

estagnar fronteiras internas na própria dança. Estas não seriam delimitadas por modos 

de organização e processos artísticos, mas essencialmente por pares antagônicos 

referentes ao corpo, que sustentam perspectivas como normal/anormal, 

eficiente/deficiente. Além disso, essa divisão de categoria pode continuar a dificultar a 

entrada dessa produção em circuitos tradicionais de dança, como os festivais, bem 

como, também, pode dificultar que essas produções sejam consideradas como artísticas 

e concorram com as demais produções em convocatórias públicas de fomento à dança. 

Esses exemplos relacionados à área da dança reforçam que a representação é 

convergente e finita, e ela não adquire o poder de afirmar a divergência e o 

descentramento, pertinentes à diferença, já que esta, quando instaurada, se faz diferindo. 

Para Deleuze, a diferença deve ser vista como ruptura, descontinuidade, como um 

elemento perturbador de uma ordem previamente estabelecida. Nesse sentido, o ser se 

diz na diferença, expressa-se na multiplicidade, na sua divergência, como algo “acabado 

ilimitado”.  

Como coloca Deleuze (1988, p. 76), o “ser se diz num único sentido de tudo 

aquilo que ele se diz, mas aquilo de que ele se difere: ele se diz da própria diferença”. 

Assim, a diferença se instaura na relação direta com o outro, nos agenciamentos, e não 

pode ser vista como negação ou como negativo de limitação ou de oposição.  
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Diante do exposto, indaga-se: como podem ser potencializados agenciamentos 

que criem espaços de resistência e de micropolíticas? 

Gostaria, aqui, de apresentar algumas respostas provisórias. Primeiramente, é 

mais do que necessária a ruptura com pensamentos hegemônicos que ainda prevalecem 

em nossa sociedade e que apresentam, dentre outras perspectivas, a pessoa com 

deficiência como incapaz. Por outro lado, considero que essa potencialidade de 

mudança no campo da dança está fortemente nas mãos dos artistas com deficiência, em 

seus modos de afetarem e serem afetados. Se a diferença se faz diferindo, e esta é 

singular, única, precisamos que cada um dessas individuações e discursos se desvele e 

potencialize as divergências e descentramentos da diferença e os potenciais 

deslocamentos e disfarces da repetição2. Para Deleuze, apesar de a repetição ser 

comumente vista como generalidade, como elementos iguais que possuem o mesmo 

conceito, ela precisa ser compreendida em seu caráter transgressor e como 

singularidade, pois é necessário localizar o “se” da repetição, a singularidade naquilo 

que se repete. 

Essa é uma ação (bio)política desses artistas, já que, como colocam Deleuze e 

Guatarri (1995), os agenciamentos não se centram no poder, mas nos desejos, e o 

biopolítico, com seus fluxos ondulatórios, pode significar microespaços de resistência. 

Nessa perspectiva, a biopolítica pode ser uma potência positiva, uma força criadora que 

articula simultaneamente a singularidade e a pluralidade, abarca as dissonâncias e 

possibilita a desterritorialização. Essa perspectiva se correlaciona com a proposta de 

Sandhal e Auslander (2005), quando propõem em seu livro “Bodies in commotion” um 

entendimento de disability como performance e que, dentro dessa perspectiva, partindo-

se da experiência diária do artista com deficiência e de sua performatividade, possam 

ser confrontados outros modelos de abordagem da deficiência como o médico, o 

filantrópico e o freak-show. 

Assim, na dança (bem como na sociedade em geral), essa potência positiva 

gera mudanças na compreensão do campo de ação do dançarino com deficiência, o qual 

assume uma atitude proativa, seja como criador, intérprete, militante e gestor de seus 

processos e de suas colaborações, seja com pessoas com ou sem deficiência, ao mesmo 

tempo em que indaga espaços tradicionalmente não ocupados por eles. Vale ressaltar 

que no cenário brasileiro a profissionalização de grupos de dança com dançarinos com e 

                                                 
2 A repetição, para Deleuze, é baseada na diferença, e ela não é a repetição do mesmo, mas é produção de 
singularidades. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

188 

sem deficiência, como o Grupo X, Grupo Pulsar, Núcleo Luís Ferron e artistas 

independentes como Edu O., tem propiciado que os solos da dança se tornem mais 

movediços, ao mesmo tempo em que a inserção de suas produções no cenário da dança 

contemporânea tem colaborado para que tanto o campo dança como o próprio público 

sejam confrontados com outras informações, criando zonas de estranhamento.  

As singularidades, vistas como potências positivas, possibilitam 

deslocamentos e podem gerar reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem, bem 

como levar a plateia a refletir sobre concepções estagnadas de corpo, dança e 

eficiência/deficiência. No campo educacional ainda são poucos os espaços que estão 

acessíveis (tanto físicos quanto em relação a propostas pedagógicas) para as pessoas 

com deficiência e, nesse sentido, as Universidades e demais espaços de formação 

precisam reformar suas certezas sobre o corpo que dança.  

Além disso, a presença do dançarino com deficiência na cena, distante da 

perspectiva de fomentar o sentimento de compaixão ou superação, pode levar a plateia a 

dialogar e confrontar a história desse corpo com a história, valores e (pre)conceitos do 

seu próprio corpo, podendo, por esse caminho, criar desestabilizações, bem como 

desafiar as representações de corpo que são estabelecidas na dança. Assim, num viés 

deleuziano, esses corpos podem se tornar um elemento perturbador da ordem 

instaurada, e esses dançarinos se dizem na diferença. Pequenas fissuras que começam a 

ser delineadas apontam que esses deslocamentos, de uma forma ou de outra, já 

demarcam uma reconfiguração territorial na dança. Ampliam-se os rastros pelos quais se 

pode iniciar uma dialogia com a diferença, baseada na singularidade. 
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Resumo 

Esta palestra demonstrativa pretende tecer um espaço de dialogia entre uma 
educadora-pesquisadora, uma coreógrafa-pesquisadora, um criador-intérprete e o 
público, visando levantar e problematizar diferentes discursividades sobre as relações 
estabelecidas entre corpo, diferença, ação política e emancipação, a partir da 
discussão sobre processos e resultados cênicos que envolvem dançarinos com e sem 
deficiência. Para tanto, serão apresentados registros videográficos dos espetáculos “O 
canto de Cada um”, do Grupo X, e “Judite quer chorar, mas não consegue”, de Edu O., 
com o intuito de compreender a ação artística como um possível espaço emancipatório 
para o artista com deficiência. Além dos registros coreográficos será utilizada a 
improvisação no ato da encenação, a qual se baseará em proposições construídas a 
partir da interferência do público e/ou com consignas elaboradas pelos dançarinos no 
momento da cena. Essa proposta pretende apresentar outros modos de se compreender 
e construir nexos entre corpo, dança e diferença, distanciando-se de abordagens 
hegemônicas presentes em obras coreográficas, nas quais a inserção do dançarino com 
deficiência é abordada a partir da perspectiva da normalidade, superação ou comoção. 
Assim, compreendemos que a dança como ação política é um potencial espaço de 
emancipação e de transgressão para o dançarino com deficiência. 
 
Palavras-chave: dança; diferença; emancipação; ação política; corpo. 
 

 

Jogo improvisacionais para possíveis (des)loc(ações) 

Este texto pretende refletir, em sua estrutura, a proposta inicialmente projetada 

para a lecture demonstration: ser um diálogo entre os autores e o público, aqui focado 

em você, leitor. Para tanto, escolhemos a estrutura do jogo improvisacional como modo 

de organizar o texto/a cena com o intuito de torná-los moventes, gerando convergências, 

divergências e contaminações, a partir de um roteiro que apresenta duas propostas de 

jogos improvisacionais, os quais serão utilizados como dispositivos para possíveis 

deslocações. Este termo foi pensado aqui em um duplo sentido: como deslocar+ação, ou 
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seja o ato de deslocamento, e como des+locar, tirar alguém do lugar ou fazer sair da 

articulação.  

Para situar nossas reflexões gostaríamos de apresentar uma breve 

contextualização. Em duas teses de doutoramento – “Corpo Sitiado..., a comunicação 

invisível. Dança, rodas e poéticas” (2007), de Fátima Daltro, e “Cartografias de 

múltiplos corpos dançantes: a construção de novos territórios corporais e estéticos na 

dança contemporânea brasileira” (2006), de Lúcia Matos  – a questão da dança com 

dançarinos com deficiência é foco das pesquisas. Na primeira, Daltro investiga como o 

estigma opera pelo aumento da exposição midiática de imagens de cadeirantes, analisa o 

campo da dança com cadeira de rodas e apresenta um estudo de caso baseado na 

percepção da plateia sobre o espetáculo “Judite quer chorar, mas não consegue!”, de 

Edu O. Vale ressaltar que Fátima Daltro é coreógrafa e fundadora do Grupo Xis de 

Improvisação em Dança. Na segunda pesquisa, Matos realiza um levantamento de 

grupos brasileiros de dança que possuem em seu elenco dançarinos com deficiência e, a 

partir desse mapeamento, seleciona quatro grupos brasileiros de dança contemporânea – 

dentre eles, o Grupo X –, e de cada um deles analisa um espetáculo e colhidas 

informações sobre o processo de criação.  

Nesse momento, uma terceira pesquisa encontra-se em curso, “As políticas 

públicas para a inclusão: suas implicações nas práticas artísticas e no entendimento da 

dança com pessoas com deficiência”, do mestrando Eduardo Oliveira (Edu O.). Vale 

ressaltar que Edu O. é arteterapeuta e atua como dançarino e coreógrafo do Grupo X, 

além de desenvolver trabalhos solo, como o espetáculo “Judite quer chorar, mas não 

consegue!” (2006), além de participar de projetos com outros artistas ou com 

companhias internacionais, como o projeto Unlimited da CandoCo (UK). 

É a partir desses nossos espaços de encontros que construímos esta proposta. 

Assim, utilizaremos como recortes para os jogos improvisacionais questões 

relacionadas à análise dos espetáculos “O canto de cada um”, do Grupo X, e “Judite 

quer chorar, mas não consegue!”, de Edu O.  

Neste texto, usaremos a estrutura de diálogo e, para situarmos as reflexões de cada 

um dos autores, colocaremos cada fala em destaque por meio do uso de itálico e de 

iniciais – Fátima Daltro (FD), Lúcia Matos (LM) e Eduardo Oliveira (EO). Os demais 

parágrafos são construções conjuntas e ficarão sem nenhuma identificação específica. 

Ao leitor, esperamos que faça suas inferências em notas que esgarcem o texto e criem 

novas dialogias. 
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Jogos improvisacionais 1 – Da cena ao texto, do texto à cena 

 O espetáculo “O canto de cada um” – baseado na improvisação em cena e que 

explora o universo das relações humanas –, foi montado em 2003 e contou com a 

participação dos dançarinos Fafá Daltro, Juliana Rocha, Hugo Leonardo, Jamille 

Antunes, Edu O. e Clênio Magalhães, além do músico Ricardo Bordini, da cantora 

Andréa Daltro e do videomaker Victor Venas.   

(LM) A ênfase dada pelo grupo na inserção de diferentes singularidades não se 

restringe apenas à questão da inclusão de um dançarino com deficiência. O Grupo 

explora a singularidade de cada corpo que dança e suas multiplicidades de estados 

corporais. Não há uma preocupação com a busca de uma resposta uníssona; 

repercutem no palco diferentes experiências, que dialogam entre si e com o ambiente, 

gerando novos impulsos e novas configurações compositivas. 

Para ilustrar essa proposta gostaríamos de discutir uma das cenas de “O canto”. 

Há a presença do jogo na cena em que a dançarina Fátima Daltro, vestida com asas de 

anjo, rompe o espaço e começa a perturbar a ordem instaurada. Os demais dançarinos, 

com as cadeiras de rodas espalhadas pelo palco, iniciam um jogo das cadeiras, com uso 

de corridas para sair de uma cadeira e ocupar outra.  

(LM) Edu O. continua sentado na cadeira de rodas, realizando uma sequência de 

movimentos que envolve braços e tronco. Outros dançarinos começam a ocupar as 

demais cadeiras e, a cada sentar, repetem a sequência de movimentos gerada por Edu, 

o que faz com que a cena se torne potencializada pela repetição, num sentido 

deleuziano, através do deslocamento e do disfarce. Nesse momento, Edu O. acaba 

ficando “fora” desse jogo que apresenta uma rápida mobilidade.  

(LM) Cada vez que a sequência de movimentos tem a interferência da 

brincadeira, Edu O. permanece em sua cadeira de rodas, fingindo não estar atento, mas 

uma impaciência é desvelada por um sacudir de mãos. Fica claro aqui um duplo 

sentido da cena: por um lado, apresenta a clara dificuldade de inserção da pessoa com 

deficiência física nas brincadeiras dos andantes, caso não seja feita uma adaptação 

para que outros referenciais de movimento sejam incorporados. O segundo aspecto 

refere-se à dupla “função” da cadeira: para a maioria, um objeto feito para sentar, sem 

necessidade de uma marca pessoal; para alguns cadeirantes, ela se torna a extensão do 

corpo, com sua inscrição pessoal. Assim, como brincar no jogo das cadeiras, nos 

moldes tradicionais, se esse objeto é a própria marca do caminhar para o cadeirante? 

Nessa cena Edu O. opta pela imobilidade/estabilidade da cadeira, já que sua 
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particularidade do “andar”, ou seja, sua mobilidade sobre rodas, não foca as pernas 

como o andante. Há aqui uma outra organização corporal, que causa estranhamento à 

pessoa sem deficiência. Assim, desvelam-se aspectos da exclusão na inclusão. 

Referente ao espetáculo “Judite quer chorar, mas não consegue!”, Edu O. 

interpreta uma lagarta que se recusa a virar borboleta com medo do mundo que a espera 

e, por isso, isola-se numa planta venenosa. Nesse processo, Judite cria um espaço de 

exclusão para si mesma. 

(FD) Este trabalho foi construído por um dançarino que tem paraplegia e utiliza 

cadeira de rodas para sua locomoção. Um artista corpomídia que escolheu (entre as 

diversas possibilidades) a dança como profissão. 

(EO) Essa proposta foi originalmente criada como um solo de Dança, em 2006, e 

desdobrou-se em outras configurações, como livro infantil impresso e audiobook, assim 

como num curso de dança para crianças, a partir da pesquisa de movimento e dos 

elementos cênicos do espetáculo. Desde a sua primeira apresentação tem conquistado 

inúmeros prêmios e editais, circulado por inúmeras cidades brasileiras e também na 

França; despertado interesse em pesquisadores que o utilizaram como objeto de 

estudo; tem sido utilizado por outros profissionais em trabalhos próprios, a exemplo 

das contadoras de história Ana Luiza Reis e Drica Rocha, em seu projeto Histórias da 

Diferença, e serviu de estímulo para a criação de poesias, desenhos e música para 

diversas pessoas. 

(EO) A dramaturgia cênica fundamenta-se nas técnicas de improvisação e clown, 

para a criação não apenas da personagem, mas para toda a concepção do espetáculo, 

além de utilizarem-se elementos teatrais. O trabalho corporal lida diretamente com o 

intérprete improvisador como agente construtor de sua própria obra, que busca 

construir sentidos a partir do modo como o corpo dialoga com os acontecimentos do 

momento e que estão colados às suas experiências de vida, à coleção de informações 

que o constitui. 

(EO) Apresento minhas indagações e inquietações através do pensamento de 

Michael Serres (2004, p. 32), “Nossa evolução e, talvez, a evolução de toda a vida 

constituem nessa dureza amedrontadora, tímida e temerária: não ficar na própria casa 

em repouso, sair em direção ao mundo das coisas, desalojar-se.”. Este foi o principal 

estímulo que guiou a construção da personagem Judite e do roteiro coreográfico, que 

segue uma linha narrativa levando o espectador a visualizar o cotidiano solitário da 

lagarta, sua forma estranha de falar, o hábito de ficar na janela, tomar chá, cantarolar 
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músicas para espantar o medo, a lembrança dos membros da família que conseguiram 

se transformar em borboleta e o sonho com a pipa. Momento em que a personagem 

vislumbra a possibilidade de voo. É a partir do sonho que Judite “cai na real” 

(consciência) de sua condição e da inevitável transformação.  

Essa cena chama atenção ao revelar os pontos de mudança da narrativa, como 

apontado por Bicalho e Milanez (2008, p. 7):  

Judite (personagem) está no seu casulo, simbolicamente enunciada na presença 
de sua saia, momento em que a personagem interage com imagens de seu 
cotidiano, manipulando-as e fixando-as na saia, até o momento no qual a 
personagem se desprende por completo deste adereço cênico. A imagem 
construída é a de uma experiência privada, inquestionável, irrenunciável, que 
define a própria condição de lagarta/borboleta na qual vive a personagem. 
 

Tanto a abordagem presente em “O Canto” como em “Judite” nos levam a 

pensar sobre que espaços de inclusão/exclusão que sustentamos ao redor do tema corpo 

e deficiência. Este primeiro recorte nos leva a propor o seguinte jogo improvisacional: 

flexibilizar nossa percepção para outros corpos. 

 

Jogos improvisacionais 2 – O senso comum e os bilhetes deixados para Judite  

A questão da visão do senso comum sobre a pessoa com deficiência ainda 

permanece como um grande problema.  

(FD) Observa-se que a questão do preconceito é recorrente e decorrente, 

sobretudo, da falta de informação e a intolerância a modelos mais flexíveis de 

entendimento de corpo continua circulando. Essa questão também se faz presente 

quando analisamos as relações instauradas no processo de fruição de obras de dança 

com dançarinos com deficiência. 

(LM) Isso me remete a uma das cenas de “O Canto de Cada Um”. Hugo 

Leonardo declama trechos do poema Tereza, de Manuel Bandeira, e simultaneamente 

faz alusões à perna, enquanto um dançarino se locomove como um cachorro, um 

poodle, que se torna – adotando o termo usado no espetáculo – o “nó terapêutico” da 

cena. Forma-se um cortejo dos demais dançarinos em torno da cadeira de rodas, sendo 

esta empurrada por duas dançarinas, que exibem suas esbeltas e despidas pernas. 

Apesar das pernas das dançarinas estarem em evidência, surge uma referência dúbia. 

As pernas em questão na cena são mesmo as torneadas pernas das dançarinas ou se 

aponta, também, para a deficiência das pernas de Edu, nas quais o público usualmente 
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foca seu olhar? Surge aqui a questão da falta, tão frequentemente relacionada ao corpo 

do deficiente.  

(LM) Não posso deixar de ressaltar que, muitas vezes, a plateia também sustenta 

um olhar normalizador, o qual comumente acha pouso seguro em obras coreográficas 

que sustentam a visão de comoção, piedade e de superação em torno da pessoa com 

deficiência. Por outro lado, em outros tipos de espetáculos nos quais os artistas com 

deficiência se colocam a partir de seus modos singulares de enunciar dança, o 

espectador é confrontado com outras informações, o que o leva a perceber o “se” da 

diferença e a dança se torna, também, uma ação política, aqui utilizada no sentido do 

que se refere ao cidadão. 

(LM) Nesse senso comum, dança é compreendida equivocadamente como 

movimento e expressão universal. Assim, o corpo como mídia dessa arte é tratado como 

um instrumento que se direciona para um grande apelo do seu significado emotivo. Ao 

mesmo tempo, essa perspectiva é uma via em que a inclusão se direciona apenas a uma 

concessão espacial. 

(FD) A política de fazer escolhas e tomar decisões, inerente ao corpo e, portanto, 

também ao corpo de pessoas com deficiências, se modificou radicalmente em tempos 

recentes no caso do deficiente e um dos fatores de importância nesta mudança tem sido 

a acessibilidade ao universo da dança. No entanto, embora a dança tenha contribuído 

com o rompimento de algumas barreiras, quando se reflete sobre os hábitos 

comportamentais e trabalhos artísticos direcionados a esses corpos observa-se que a 

questão do preconceito é decorrente, sobretudo, da falta de informação e a intolerância 

a modelos mais flexíveis de entendimento de corpo continua circulando. Em meu 

doutoramento, o conceito de corpo utilizado é aquele em permanente troca de 

informação com o ambiente, corpomídia (GREINER e KATZ, 2005). O corpo, entendido 

como sistema complexo, podia ser capaz de romper com o estigma do corpo coitadinho 

fazendo arte, consequentemente, livrando-se dos padrões impostos, que, por serem 

hegemônicos (redutores), distorcem algumas descrições de corpo. A análise junto à 

obra de dança do coreógrafo intérprete Edu O, Judite quer chorar, mas não consegue!, 

confirma cabalmente tal proposição. 

 (LM) Entretanto não podemos esquecer que a compreensão de corpo como 

sistema complexo por si só não garante a supressão de estereótipos. Quero dizer que o 

corpo necessita se livrar da representação, e isto só ocorre quando este se diz na 

diferença. Aí, sim, é gerado um outro tipo de informação à plateia. 
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(FD) Nas apresentações, se solicitou ao público que, ao término do espetáculo, 

deixassem bilhetinhos para Judite sobre a sua impressão do espetáculo. Os bilhetinhos 

trouxeram à tona o que já era visível no comportamento do público: não eram raros os 

movimentos da plateia para enxugar a lágrimas que escorriam pelo rosto. A 

dramaturgia cênica desvelava as inquietações e questões que acompanharam a 

pesquisa, e que até os dias ecoam nos trabalhos desse artista. Os bilhetes apontam para 

o velho pensamento hegemônico de corpo ideal para dança, comungam a predisposição 

à vitimização, valores que difundem a ideia do corpo deficiente que dança como fonte 

de tristeza, de improdutividade e de invalidez permanente.  

(FD) Essa baixa expectativa também está presente em alguns dos bilhetinhos 

direcionados para Judite, tais como: “Sei não, esse corpo, se ele não pode dançar, por 

que não procura algo que ele possa realizar, ser ator, por exemplo! Não entendi nada!; 

Ou: Menino, você é doente, mas é legal!” 

(FD) Foram poucos os bilhetes que se aproximaram da poética Judite como este: 

“O momento de chão com a saia. Tem momento das coisas que só ele pode fazer. Na 

escada e no chão. E a saia só roda daquele jeito porque a perna é daquele jeito... essas 

são as pérolas.” 

(FD) No espetáculo, e especificamente no corpo que o dança, o que o diferencia 

dos demais é que o encantamento se debruça sob os efeitos do corpo do dançarino 

deficiente físico no sentido do corpo coitadinho superando seus limites. O corpo 

desencaixado e visto em seu contorno que incomoda. No entanto é um corpomídia como 

qualquer corpo o é.  

(FD) Mesmo com apoios restritos, artistas com deficiência politicamente 

engajados têm rompido algumas barreiras, fomentando discussões e reflexões em torno 

da dança, do corpo com deficiência e da acessibilidade. Tais informações socializadas 

permitem que as teorias se aproximem e possam revelar a realidade emergente na qual 

o corpo, seja ela qual for, é corpomídia, por ser assim está apto cognitivamente para 

tecer diálogos possíveis com os mundos que se lhes apresentam. Se corpo com ou sem 

deficiência, o que os diferenciará são as capacidades corporais de cada qual. 

Assim, para um segundo jogo improvisacional, propomos: O que será que pensam 

de mim? Esperamos que outros jogos propositivos surjam dessa ação e sejam cada vez 

mais singulares e emancipatórios. 
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 “VALE”: COMO UMA MANTA DE RETALHOS SE COSEU O MUNDO DA 
MADALENA  VICTORINO 
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Resumo 
“Vale”, da autoria de Madalena Victorino, é uma obra coreográfica premiada e 
reconhecida no meio artístico português, caracterizada por possuir uma dinâmica 
interativa intensa com os lugares e as pessoas por onde passa, estando sempre em 
evolução. A coreógrafa explora una linguagem expressionista contemporânea, com um 
olhar aberto ao mundo que a rodeai, retendo nela a imaginação de uma e mil 
possibilidades de devolver a esse mundo, o cariz de ser humanamente habitável.  
 
O presente artigo enquadra-se no âmbito pedagógico da Dança na Comunidade e 
pretende identificar os significados pessoais dos participantes comuns (crianças, 
jovens, sénior, famílias) que se envolveram nesta obra como bailarinos voluntários, 
junto a sete bailarinos profissionais, no Teatro Trindade de Lisboa. 
 
Conduzimos o nosso estudo na forma de estudo de caso (Snake, 2007, Bogdan R, & 
Biklen S. (1994). Aplicou-se um questionário de três perguntas abertas sobre três 
situações (laboratório, palco e descobertas). Foram colhidas as respostas para cada 
situação para posterior análises de conteúdo.  
 
Os resultados direccionam-nos para a percepção da riqueza educativa do “Vale”, 
potenciando às pessoas, as inter-relações humanas e a capacidade da inteligência 
colectiva.  

 
Palavras-chave: Dança, comunidade, educação, bailarinos não profissionais. 
 
 
 

“A Dança é também um texto de emoções feito através de ações”. 
Madalena Victorino 

 
1. Introducción 

“Valle” se convirtió en un espectáculo coreográfico y musical recreando el 

ambiente rural en ambiente urbano en pleno corazón de  Lisboa,  después de una 

semana intensa de laboratorio experimental, con más de cuarenta participantes locales 

(niños, jóvenes, adultos, familias y séniores),  siete profesionales de la danza y seis de la  

música, como Carlos Bica. La obra del “Valle” transporta nuestra reflexión a aspectos 

como: a) la relación del hombre y la naturaleza (tierra- rio-mar); b) la relación dialéctica 

de la piel del hombre y de los animales (educación y salvajería) c) el confronto (el toro 

y el hombre); c) la sensualidad humana y animalesca de la relación; d) las 

interrelaciones humanas de un colectivo específico; e) el cotidiano, las costumbres y las 
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fiestas del colectivo; f) el paralelismo entre el amor y el abismo g) la naturalidad 

temible de los fenómenos “naturales”; y por supuesto, h) el lado efímero de la Danza, 

como si de la vida se tratase. 

La dinámica profesional y el “saber hacer danza”  al estilo de Madalena 

Victorino imprimieron al “Valle” características peculiares en el proceso del laboratorio 

experimental, orientando al grupo de personas a través de  una organización innata, 

propia y  orgánica. El cuerpo y el movimiento fueron las señales de entendimiento 

armónico en este trabajo de inclusión educativa - artística- patrimonial, no formal y 

transversal. ¿Será que esta forma de “hacer” danza responde a la pregunta de algunos 

escépticos sobre la posibilidad de convertir en artistas a personas comunes, no 

bailarines, de diferentes edades, en una semana? ¿Qué significado tuvo para los 

bailarines no profesionales? Será el palco un espacio de formación personal y social? 

  

2. Objetivos 

a) Rescatar los significados personales de personas comunes, no profesionales, de 

diferentes edades,  que como participantes voluntarios, integraron el laboratorio 

coreográfico “Valle”, junto a bailarines profesionales, en el teatro Trindade de 

Lisboa, en Abril de 2010. 

b) Realzar la función educativa de la danza performativa en los espacios no 

formales,  como el teatro. 

 

3. Metodología 

El presente trabajo es un estudio de caso múltiplo por tratarse de un 

acontecimiento poco habitual (Stake, 2007) en los bastidores artísticos de Danza en 

Lisboa. La naturaleza de  investigación es exploratoria (Quivy & Campenhoud  2005), 

la cual pretende extraer información de fuentes directas sobre la experiencia vivida en el 

“Valle”, como actividad artística educativa centrada en la dimensión humana de las 

personas (Carl Rogers 2000; Sousa, 2010). 

 

3.1 Sujetos de la muestra 

La muestra de estudio  está formada por los participantes que adhirieron al 

cuestionario voluntariamente: 3 niños, una adolecente, 10 jóvenes adultos, 5 adultos de 

media edad y 4 adultos de edad avanzada. 17 participantes de género femenino 

(73,91%) y 6 (26,09%) de género masculino. Los participantes fueron agrupados por 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

199 

cuestiones didácticas de estudio, según los ciclos de vida de Cross (1984), en que un 

joven entra en la adultez a los 22 años y estabiliza cerca a los 40 años, para pasar a la 

fase de la media-edad entre los 40 a 60 años y posteriormente a la edad avanzada. 

 El “Valle” de forma general (41 participantes no bailarines) se caracterizó no 

sólo por contar con personas de diferentes edades y genero, sino con personas de 

diferentes nacionalidades, formas de comunicación, profesiones, intereses y condiciones 

(trisomía 21, por ejemplo), confiriéndole una heterogeneidad predominante  y un 

estatuto inclusivo.    

 

3.2 Instrumento y colecta de datos 

Se aplicó un cuestionario de tres preguntas abiertas, en el cual los participantes 

podían exprimirse usando palabras sueltas para posterior análisis de contenido (Bardin, 

2004). La validez del contenido fue realizada por una especialista en Danza  y 

Educación.  Las  cuestiones fueron: ¿Qué vivieron durante el laboratorio coreográfico? 

¿Qué sintieron en el palco? ¿Qué es lo que quedó dentro de cada uno después de pasar 

por el “Valle”? Nuestro criterio obedeció seguir el rumo de lo particular a lo general por 

aproximación, permitiéndonos reflexionar sobre la práctica elaborada (Schon, 1983) del 

“Valle”. 

 

4. Análisis de los resultados 

Durante el laboratorio coreográfico (1º cuestión) fueron los niños que 

inicialmente valoraron los aspectos socio afectivos como la amistad y la representación 

artística: “me sentí un emperador; un río” (Respuesta 1), ya que para ellos la interacción 

grupal genera más confianza, adaptándose así a situaciones nuevas requiriendo o no de 

tiempo y motivación. Mientras que los otros participantes destacaron al aprendizaje de 

la danza, como vivencia principal, centrado en  el aspecto cognitivo. Como resultado de 

esta procura incesante y común de las personas adultas, se instaló el estado de fatiga o 

estrés, posteriormente manifestado, bloqueando el trabajo expresivo. Según  la Dra. 

Irina Antonio (2011) La ansiedad, la frustración y la inseguridad son manifestados ante 

el estimulo artístico y a la vez detonadores para que las personas se confronten a sí 

mismas, pasando a ser el cuerpo vivido que se expone en la danza a ser la puerta de 

entrada y salida como protagonista intermediario y pacificador de la resolución de 

problemas personales y colectivos.  
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En la experiencia vivida de palco (cuestión 2) observamos que la alegría y la 

emoción son transversales a todos los participantes. El palco se torna un albergue 

integrador en que el conflicto de generaciones es un estigma que no existe. Todos 

aprenden juntos de una misma situación, permitiendo que los participantes se unan, se 

apoyen mutuamente con mayor voluntad, creatividad y economía de esfuerzo, ya que 

los esfuerzos individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza. El 

nerviosismo hace parte de todos, aliado al implacable sentido de responsabilidad del 

adulto. La democratización de la danza transpira de forma innata y fluye naturalmente 

acompañada del conjunto de emociones de los participantes: fantasía, alegría, energía, 

bienestar, nerviosismo, concentración, belleza, ansiedad, satisfacción, conocimiento, 

integración, naturaleza, autovaloración, responsabilidad, interacción, suavidad, 

disciplina, cooperación, grandeza, adrenalina, cooperación comprometida, magia y 

felicidad. 

En la cuestión 3 relativa a lo quedó dentro de estas personas después de la 

performance observamos que fue descubrir la amistad. El diálogo y expresión 

intergeneracional se facilitó a través de  la aproximación  y la aceptación del otro Este 

es un proceso excepcional en la práctica pedagógica de la danza en la comunidad bien 

direccionada. Observamos también en las respuestas como segundo punto fuerte que 

nació el aprecio por el colectivo pasando a  valorizarse el “poder por el trabajo en 

equipo” que devuelve, por su vez,  la autoestima, el sentimiento de realización y la 

credibilidad en las propias capacidades de todos los participantes, donde cobra más 

valor la representación grupal que individual, ya que la armonía que representa es lo que 

capta la plena atención del público. Para Anna Halprin “A healthy community is a 

community that can find a way to create together” (una comunidad saludable es 

aquella que puede encontrar el camino para crear juntos) y esta es la grandeza  de la 

danza al estilo del “Valle”: devolver la humanidad a las personas y a su comunidad no 

con palabras sino con acciones pedagógicas en una sala de espectáculo. Surgieron otras 

respuestas en lo que las personas descubrieron en el Vale con menor frecuencia que  

merecen ser destacadas: autoconfianza, creer en nuestra creatividad, amor, tolerancia, 

realización, sonrisas, energía interior, inspiración, serenidad, pasión, plenitud, bálsamo 

sin fin, compartir, caminos de vida diferentes, equilibrio, respetar la diferencia, tener 

abertura a experiencias nuevas, entusiasmo, cuerpo, nostalgia, movimientos, libertad, 

belleza humana, fuerza desconocida en mi, enriquecimiento personal, integración, 

triunfo, humildad, redescubrir, magia de la vida, soy capaz, nunca es tarde para 
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aprender, superación, poder de la palabra, autoestima, belleza del cotidiano y la edad no 

es un obstáculo. 

 

5. Conclusiones 

La obra “VALLE” parte de una visión humana y patrimonial imposible de sernos 

dimisionarios de su mensaje. Para los bailarines voluntarios constituyó ser una práctica 

intercultural, intergeneracional, integrativa, educativa, inclusiva, artística, cultural y 

social promoviendo lo mejor que hay en el ser humano en interacción con un colectivo. 

Los principales hallazgos de los participantes del “Valle” (Amistad y el poder 

del trabajo en equipo)  delatan la necesidad de  mayor dinámica y participación  entre 

las personas en el seno de sus comunidades o universos, por lo que se hace necesario 

trabajarlas de forma más regular y no esporádicamente. Es necesario imprimir vida a la 

vida y energía que genere más energía en las personas. El teatro, la sala o espacio de 

espectáculos puede cumplir con esta función, promoviendo la revolución del nuevo 

comportamiento humano que teja las redes de una inteligencia colectiva, ya que toda 

persona que desee trabajar en equipo deberá tener una cualidad indispensable como es 

el dejar pasar por alto los rasgos individuales, sus preferencias personales o los detalles 

del carácter que le disgustan, en pos de aceptar su contribución al esfuerzo del grupo, 

por lo que no es fácil trabajar en equipo. Es un desafío buscar nuevos caminos, nuevos 

comportamientos y transformaciones que surjan del trabajo colectivo desenvolviéndose 

una inteligencia colectiva, de apoyo mutuo, ejemplificado por Kropotkin, 2003 en las 

hormigas o abejas y por el “Valle” con Madalena Victorino en la praxis de la danza para 

la comunidad.  

Nuestro estudio no sólo revela que el “Valle” promovió el desarrollo personal y 

social de los participantes, sino que fue la compuerta de reconciliación con la 

corporeidad de muchos participantes voluntarios.  Mientras el movimiento físico de la 

danza se tornó efémero, el movimiento de las emociones del cuerpo vivido  se tornó 

eterno en el Valle:   “…como una manta de pedazos se cosió  el "mundo " da 

Madalena” (Respuesta 7).  
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Resumo 

Partindo da (in)definição que caracteriza a dança contemporânea e os seus métodos e 
processos de criação, na qual é possível reconhecer a importância que o intérprete 
assume nestas propostas coreográficas, pretendemos refletir sobre a problemática em 
torno da necessidade de contribuir para o desenvolvimento das suas capacidades 
criativas em contextos de formação. Com o objetivo de valorizar o 
ensino/aprendizagem da composição coreográfica e na perspetiva de que é necessário 
repensá-lo em função da proximidade com as práticas artísticas implementadas em 
contexto profissional, propomo-nos identificar alguns dos princípios pedagógicos que 
nos parecem fundamentais contemplar nos seus modelos e propostas de intervenção. A 
importância da definição de percursos essencialmente singulares é então a perspetiva 
que pretendemos sublinhar.  
 

Palavras Chave:  Dança Contemporânea -  Intérprete - Composição Coreográfica - 
Ensino/Aprendizagem – Criatividade 
 

 

A dança contemporânea é um fenómeno complexo cuja definição não é estável 

 A complexidade do fenómeno da dança contemporânea e a diversidade dos seus 

métodos e processos de criação, sugerem-nos uma multiplicidade de questões 

relacionadas com a definição de corpo, movimento, coreógrafo e intérprete, bem como 

das possíveis relações que estabelecem entre si. Esta diversidade confere à dança 

contemporânea uma certa instabilidade, uma dificuldade assumida de a definir e 

circunscrever de forma precisa e consensual. No entanto, parece-nos possível destacar 

traços da sua singularidade, marcas da sua especificidade, elementos que a caracterizam 

como uma linguagem artística com uma natureza própria. Focando-nos na ideia de que 

não há regras fixas, nem definições únicas, mas sim, que uma das característica 

fundadoras da dança contemporânea é a sua multiplicidade, convocamos para esta 

reflexão alguns autores que promovem e inspiram a nossa tentativa de destacar 

elementos desta prática artística, que se revelarão essenciais para a definição de linhas 

orientadoras do ensino/aprendizagem da composição coreográfica, acompanhadas 

também por questões resultantes da nossa própria experiência em dança.  
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 Na tentativa de sistematizar algumas características que nos permitem ensaiar 

uma definição de dança contemporânea, deparamo-nos com uma primeira questão que 

tem marcado muitas das reflexões sobre esta prática artística, o binómio 

corpo/movimento. A dança é a presença do corpo ou a dança é movimento? 

 Falamos de escolhas, diz Louppe: "To be a dancer is to choose the body and the 

movement as one’s relational field, as one’s instrument of knowledge, thought and 

expression” (Louppe, 1997/2009, p.37). Na obra Poetics of Contemporary Dance, 

(1997/2009) a historiadora francesa, Laurence Louppe, propõe uma reflexão para a 

compreensão e uma possível estabilização de uma teoria do movimento. Segunda esta, a 

dança surge como metáfora para a vida e para o que dela importa reter, dando-nos conta 

de diferentes estéticas e correntes de pensamento, bem como demonstrando que várias 

redes de influência operam na construção de um discurso coreográfico. O espaço, a 

composição e os fluxos, não só energéticos mas também imagéticos, existem assentes 

numa lógica de pesquisa contínua e maturada. As opções terminológicas de Louppe são 

reflexo de importantes considerações teóricas, conceitos como ‘body states’ e ‘body 

matter’,  que incluem noções como ‘energias corporais’, ‘intensidades, formas de 

presença’, ‘auras’, ‘fantasmas’, ‘duplos e múltiplos’1, fazem-nos circular para uma 

dimensão não literal do corpo.  Jonathan Burrows em A Choreographer’s Handbook 

(2010), também se refere ao facto de na dança contemporâneo podermos ter uma 

abordagem ao corpo plural e diversificada, ora centrando o corpo numa pesquisa sobre a 

sua fisicalidade, ora na sua dimensão mais representativa e referencial, partindo de uma 

abordagem mais conceptual ou filosófica. O autor conclui que em ambos os casos é 

através da forma como se relacionam e organizam no tempo, no espaço e pela sua 

continuidade, que estes corpos atingem e refletem algo que reconhecemos como 

coreografia.  

 Entendemos assim, que a relação estabelecida entre corpo e movimento é central 

na dança contemporânea, sendo a sua forma e definição resultado de  decisões estéticas, 

da ordem do sensível, do conceptual, da comunicação e de uma intencionalidade 

particular, refletindo  o olhar de determinado coreógrafo ou trabalho coreográfico e que 

se vai materializando ao longo de um processo criativo complexo. Sublinhamos aqui, a 

ideia de que o corpo está intimamente ligado à pesquisa e elaboração de material de 

movimento, Louppe refere-se a este corpo como ‘corpo-produtor’. Promove-se  a ideia 

                                                 
1 Tradução livre.  
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de que é através da experiência do corpo, numa pesquisa a solo ou em grupo,  que se faz 

emergir o material de movimento. Estas experiências são diversificadas, ocorrem em 

contextos variados e segundo modelos que os próprios coreógrafos redefinem ao longo 

do processo de criação e sua composição. O conceito de ‘material’ é também explorado 

por Burrows, aplicando-o não só ao material de movimento, que muitas vezes surge de 

um processo de improvisação e que posteriormente será organizado em função da 

coreografia, mas referindo-se também à centralidade que o intérprete assume nas suas 

criações, “The performer I choose to work with is the first and the most important 

material of a dance piece”. (Burrows, 2010, p.5) Através da noção de ‘corpo-produtor’ 

proposta por Louppe e da ideia de que o intérprete é central na construção coreográfica 

contemporânea, de Burrows, identificamos aquela que nos parece ser uma das principais 

características da dança contemporânea, que o intérprete é quase sempre convocado 

para intervir na criação de material de movimento, sendo o seu contributo fundamental 

para a pesquisa e desenvolvimento do processo criativo. Charmatz & Launay (2011) 

acrescentam ainda o carácter desafiador que reconhecem no intérprete de dança 

contemporânea:  

 

“(...) Being a ‘dancer’ or a ‘contemporary artist’ is not about branding the effort onto 
the flesh. The issue, rather, is to challenge your thoughts on the profession, on the 
show, on the contemporary dance and the demands it places on those claiming to 
practice it.”  (p.19-20) 

 

 Na criação coreográfica contemporânea o corpo assume cada vez mais um lugar 

para além do virtuosismo técnico, um corpo mais centrado na expressividade do 

movimento, nas suas capacidades emotivas, dramáticas e de comunicação. Mesmo que 

apresentadas com simplicidade, as ideias exploradas pela dança contemporânea também 

se revelam através de formas que se podem considerar virtuosas. (Burrows, 2010, p.77)  

 Não há uma metodologia única para a criação em dança contemporânea, os 

processos são diversificados e esta é talvez uma das razões pelas quais a dança 

contemporânea se mantém e renova constantemente. Também Charmatz & Launay 

identificam a necessidade de, independentemente do método e processo de trabalho, 

este ser planeado em profunda articulação com o intérprete, valorizando assim o seu 

contributo:  
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There is no single method for working with performers. All have their merits as 
far as I am concerned: previously composed work, work proposed by others or 
by myself, work composed by two or three people or by a single individual. This 
reflection on what is at stake gives way to a great variety of rehearsal modes, to 
open modes that make the idea of a rough version acceptable. What is essential, 
however, is that the project be planned around the performers, as roles are not 
interchangeable.  (Charmatz & Launay, 2011, p. 46) 

 

 A relação entre coreógrafos e intérpretes, através destes pressupostos,  envolve-

se numa procura incessante de novos modelos e procedimentos, baseados 

essencialmente numa forte relação de partilha. Exemplo disso é o trabalho do 

coreógrafo Francisco Camacho, que “confere liberdade criativa aos intérpretes e espera 

que o espetáculo tenha o contributo do que em cada um deles é único” pois segundo 

este “(...) têm um papel ativo durante o processo de criação” (Fazenda, 2007, p. 178). 

A coreografia revela-se como uma forma de arte complexa, tornando-se ainda mais 

complexa pelo facto das regras e ferramentas através das quais se pratica a sua 

composição serem constantemente questionadas e reconsideradas pelos seus próprios 

intervenientes.  

 Comum a Louppe (1997/2009), Charmatz & Launay (2011) e Burrows (2010) é 

também a ideia de que o conhecimento e o domínio da composição coreográfica são 

essenciais na formação do intérprete de dança contemporânea, reflexo de uma prática 

cujo fundamento assenta em questões de carácter aberto, com o intuito de envolver o 

intérprete de forma ativa nos processos de criação coreográfica, não devendo este ser 

negligenciado em função de um investimento exclusivamente centrado na formação 

técnica. A formação técnica do intérprete de dança contemporânea é essencial, exerce 

funções específicas no seu desempenho e deve ser promovida, no entanto, esta não 

deverá substituir o estímulo e desenvolvimento de capacidades de índole criativa.  

 Destacamos deste breve enquadramento alguns aspetos que nos parecem 

fundamentais para a caracterização do intérprete de dança contemporânea: o intérprete 

intervém de forma ativa no processo de criação, assume-se como um ‘corpo-produtor’ 

fazendo emergir material de movimento através de uma pesquisa física, representativa e 

referencial, sem ser necessariamente literal, materializando-se num corpo 

essencialmente sensível; revela capacidade de resposta a situações  e estímulos criativos 

diversificados; demonstra  domínio das técnicas de dança, sem se exibir 

necessariamente através de formas virtuosamente complexas. Parece-nos então 

incontornável que o ensino/aprendizagem da composição coreográfica se torna 
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fundamental na formação do intérprete de dança contemporânea, pois o seu contributo 

será imprescindível para o desenvolvimento criativo dos projetos em que está 

envolvido.  

 Nesta perspetiva a questão essencial que se impõe é a seguinte:  

De que forma é que este paradigma influencia e sugere um questionamento do 

ensino/aprendizagem da composição coreográfica contemporânea?  

 
O ensino/aprendizagem da composição coreográfica como experiência criativa 

 Reconhecendo que a dança contemporânea se define como uma prática artística 

diversificada, cujos métodos e processos são plurais, mas que se configura de forma 

específica, parece-nos  importante que o ensino/aprendizagem da composição 

coreográfica seja definido através de princípios pedagógicos que procurem promover a 

pesquisa de percursos individuais e singulares, através de uma aprendizagem 

essencialmente prática.  

 Nesta reflexão não é nossa pretensão definir uma proposta ou modelo de 

intervenção concreto, mas sim identificar aquele que nos parece ser o elemento que de 

forma imprescindível contribui para uma valorização do ensino da composição 

coreográfica na formação de futuros agentes nesta área artística - a criatividade. 

Segundo Bahia (2007, p.2), a criatividade pode ser definida como “a capacidade de 

superar ideias tradicionais, regras, padrões ou relações já existentes e de criar novas 

ideias, formas, métodos, interpretações com significado”, sendo esta fundamental em 

qualquer processo educativo. A dança e os seus contextos de formação, devem assim 

perseguir e procurar consubstanciar a ideia de que “Authentic dance learning is 

communication in action, intellectual, emotional and physical in nature, where mastery 

meets creativity.” (Huddy & Stevens, 2011, p.164). Torna-se assim fundamental que a 

criatividade seja projetada de forma intrínseca em qualquer conteúdo e objetivo das 

estratégias de ensino/aprendizagem da composição coreográfica, bem como fazer-se 

repercutir nas ações do professor.  

 Da nossa própria experiência em dança, tem sido comum encontrarmos 

planeamentos nesta área de intervenção centrados em conteúdos como: a tradução de 

pensamentos ou ideias em corpo/movimento; a improvisação como ferramenta de um 

processo de composição; o estudo de estímulos; construção e composição da frase de 

movimento; consciencialização de elementos da composição (corpo, movimento, frase, 

transições, sequências, secções, unidade; variedade e contraste; clímax); componentes 
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estruturais do movimento: ações, dinâmicas, espaço e relações; para enumerar apenas 

alguns de uma ampla e diversificada lista de possibilidades, resultado de uma prática 

artística também ela abrangente. Em articulação com a decisão sobre a pertinência ou 

valorização de determinado conteúdo, parece-nos de facto importante refletir sobre 

estratégias que promovam o desenvolvimento da criatividade, sendo que para tal se 

torna também essencial refletir sobre o posicionamento e ação do professor.  Também 

aqui, como na realidade da prática artística que decorre no âmbito da dança 

contemporânea, onde o coreógrafo se reposicionou nos métodos e processos de criação 

atuais, revelando-se como elemento fundamentalmente promotor de situações criativas, 

também o professor deverá planear as suas intervenções com o intuito de proporcionar 

um espaço de emergência do movimento como expressão criativa. Potencia-se assim, 

por oposição a uma visão tradicional do ‘professor que ensina dança’, o papel do ‘artista 

que ensina através da dança’, acentuando a sua relação com as práticas coreográficas 

atuais. “The Teaching Artist, developed to address the pedagogical and cultural divide 

between the traditional dance teacher and the dance artist who teaches: traditionally, one 

teaching about dance and the other, teaching through dance.” (Huddy & Stevens, 2011, 

p. 157)  

 Impõem-se então questionar que estratégias poderemos adotar para desenvolver 

a capacidade criativa no âmbito do ensino/aprendizagem da composição coreográfica?  

Na perspetiva de tornar central a criatividade em qualquer planeamento nesta área de 

intervenção, propomos alguns princípios pedagógicos, que essenciais em qualquer 

processo criativo, nos parecem também ser um contributo fundamental neste âmbito:   

Exploração e Experimentação – estimular a pesquisa do corpo e do movimento  na 

construção em dança; valorizar a importância do processo criativo; encorajar a pesquisa 

de novos desafios coreográficos através do rompimento com modelos pré-estabelecidos; 

disponibilizar tempo para que o pensamento criativo possa emergir; promover a 

resolução de propostas de carácter aberto com o intuito de abordar as suas diversas 

perspetivas.  

Concretização / Materialização – desenvolver a capacidade de decisão; desenvolver a 

capacidade de articular, transformar e redefinir ideias; valorizar a importância do 

produto criativo através da sua materialização em propostas coreográficas singulares.  

Reflexão Crítica –  alargar o conhecimento estético e técnico da área de intervenção;  

estimular a reflexão como um lugar de questionamento.  
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Sem qualquer ordem ou prioridade estes princípios parecem-nos de facto essenciais para 

que se promova o desenvolvimento da personalidade criativa, característica que 

reconhecemos como fundamental para o desempenho e integração do intérprete de 

dança contemporânea em contexto profissional. Reforçamos assim, a ideia de que o 

ensino/aprendizagem da composição coreográfica deverá configurar-se como um lugar 

onde se promovem e materializam experiências criativas do movimento e o seu 

questionamento reflexivo. Tal como referem Sternberg & Williams (2003): 

We all tend to make a pedagogical mistake by emphasizing the answering and 
not the asking of questions. The good student is perceived as the one who 
rapidly furnishes the right answers. The expert in a field thus becomes the 
extension of the expert student – the one who knows and can recite a lot of 
information. As John Dewey (1933) recognized, how we think is often more 
important than what we think. We need to teach students how to ask the right 
questions (good, thought-provoking, and interesting ones) and lessen the 
emphasis on rote learning. (p.3) 

 

Considerações Finais  

 A proposta de desenvolver uma abordagem ao ensino da composição 

coreográfica, que seja  essencialmente exploratória, estimulante e reflexiva, é resultado 

de padrões propostos pelas práticas atuais e da necessidade fundamental de promover e 

valorizar a criatividade no intérprete de dança. Torna-se então pertinente desenvolver 

uma visão pedagógica assente na aquisição de competências que permitam desmistificar 

os métodos e processos de composição coreográfica e assim garantir uma maior e mais 

duradoura eficácia na sua implementação prática. Partindo de uma definição que se 

revela assente em pressupostos que lhe conferem uma instabilidade intrínseca, as 

práticas da dança contemporânea  e as  competências exigidas pelo tecido artístico e 

profissional contemporâneo, revelam-nos que o estímulo para a criatividade, a 

autonomia, a capacidade de análise, de pesquisa e de fundamentação são competências 

cuja aquisição é relevante. Nesta perspetiva, parece-nos necessário que o 

ensino/aprendizagem da composição coreográfica se atualize e questione através de 

modelos estruturados, mas que simultaneamente se mantenham abertos e permeáveis a 

novos conteúdos e promovam a criação de novas abordagens coreográficas.  

 Esta área de investigação revela-nos ainda a importância de procurar 

especificidades nos métodos e processos de trabalho de coreógrafos, para que de forma 

mais objetiva, no futuro, possamos desenvolver propostas de intervenção singulares e 

baseadas no aprofundamento sobre o conceito de criatividade e estratégias para o seu 
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desenvolvimento. Tal como nos processos coreográficos, também a investigação se 

configura aqui como um percurso de procura e questionamento, que comummente 

designamos por “work-in-progress”.  
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Resumo 

Denise Namura e Michael Bugdahn são bailarinos e coreógrafos e juntos dirigem a 
Companhia À Fleur de Peau, sediada em Paris, França, desde 1988. Este artigo 
pretende expor parte do processo e alguns resultados de pesquisa de campo realizada 
junto de À Fleur de Peau em 2008 (Residência Artística financiada pelo Ministério da 
Cultura do Brasil). Namura e Bugdahn vêm desenvolvendo ao longo de 26 anos uma 
linguagem artística própria, uma pesquisa única em que a pedagogia encontra-se 
imbricada com o trabalho de composição cênica, na forma do discurso dançado. Nesta 
experiência de Residência Artística elegemos o método etnográfico para abordar o 
campo. Por se tratar de pesquisa de prática artística (Fortin, 2009), os locais 
privilegiados para o estudo foram o “estúdio”, a “sala de aula” e os “teatros”. 
Partimos de perguntas geradoras para guiar o processo de observação/reflexão e 
apresentamos aqui duas delas: como a prática de Namura e Bugdahn pode ser aplicada 
em outros espaços de criação artística? O que nós, enquanto artistas residentes, somos 
capazes de criar a partir do contato com a companhia nesta experiência?  
 
Palavras Chave: cia à fleur de peau; residência artística; dança contemporânea; dança 
teatro; ministério da cultura do Brasil; composição cênica; etnografia de práticas 
artísticas; ensino da dança. 
 

 

Apresentação 

Este texto expõem parte da pesquisa de campo realizada durante Residência 

Artística2 com a Companhia À Fleur de Peau3, de Denise Namura e Michael Bugdahn, 

nas banlieues de Paris, na França, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. A 

brasileira Denise Namura e o alemão Michael Bugdahn são bailarinos e coreógrafos e 

juntos dirigem a Cia À Fleur de Peau, fundada em 1988 em Paris. Ao longo destes 24 

                                                 
1 Bolsista de Doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
2 A Residência Artística foi financiada pelo Ministério da Cultura do Brasil, através do edital de 
divulgação 3/2007, Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural (processos nº. 01400.012965/2007-80 e 
01400.013242/2007-06). Site: http://www.cultura.gov.br/site/2008/03/12/selecionados-de-janeiro-
fevereiro-ou-marco-de-2008/  
3 Site: http://cieafleurdepeau.blogspot.com.br/, acessado em 23ago2012. 
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anos vêm desenvolvendo e sedimentando um trabalho único, tanto nas artes do 

espetáculo como no ensino da dança em contextos formais e não formais. A dupla se 

apresenta, cria, dirige e ensina dança em diversos países ao redor do mundo. 

Nós, autoras deste artigo, éramos as artistas residentes e tomamos como ponto de 

partida para orientar o trabalho de campo, que é a própria residência, o método 

etnográfico, revisitado tendo em vista as discussões sobre etnografia das práticas 

artísticas (Fortin, 2009). A convivência dialógica com Denise Namura, Michael 

Bugdahn e os bailarinos da Cia, mas especialmente com Namura, assim como as notas, 

abundantes, em caderno de campo e muitas filmagens em câmera digital e MiniDV são 

o ponto de partida para a apresentação deste texto. 

Acompanhamos a 4ª edição do Festival Les Hivernales, no qual pudemos assistir 

a uma retrospectiva de vários espetáculos da Cia: Deux temps, trois mouvements: 

Retrospective em duo, Petites Histoires Dansées, Miroirs de l´âme. Petite esthétique de 

l´être et du paraître4, uma Conférence-dansée, além de ateliers para crianças, no ensino 

formal. Fora do festival acompanhamos o estágio Les gestes qui parlent, na Escola 

Departamental de Teatro5, com a montagem de Gene et tics e a Saison Culturelle 

2007/08, no Conservatório de Música e Dança de Chilly-Mazarin, onde aconteceram 

ateliers para crianças e adultos e a apresentação do espetáculo Aller-retour simple6. 

Realizamos entrevistas com Denise Namura, Michael Bugdahn e Ella Jaroszewicz. 

 

Companhia À Fleur de Peau: do abstrato ao palpável - Uma metodologia 

polivalente 

A pesquisa pela teatralização do movimento é o alicerce da linha criativa e 

pedagógica da Cia. O trabalho nasceu na França e teve como base a mímica e o teatro 

físico. Na antropofagia dessas duas disciplinas e no encontro com a dança, À Fleur de 

Peau constituiu uma linguagem própria que se traduz em um trabalho pedagógico e em 

obras coreográficas em que a dança acontece junto com o teatro. Durante todos esses 

anos de trabalho, Denise e Michael desenvolveram dezenas de exercícios, jogos, 

treinamentos e sequências ligados à pesquisa do corpo, da dança, da mistura de gêneros 

e, sobretudo, imbricados com o trabalho de composição cênica.  

                                                 
4 Disponível em http://miroirsdelame-afleurdepeau.blogspot.ca/, acessado em 23ago2012. 
5 Situada em Corbeil-Essonnes, departamento 91. Site: http://www.edt91.com/, acessado em 23ago2012. 
6 Disponível em http://allerretoursimple.blogspot.ca/, acessado em 23ago2012.  
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Em suas bagagens Denise e Michael carregam uma forte influência do trabalho 

dos poloneses Jerzy Grotowsky, Henry Tomaszewski, Zygmunt Molik, Ella Jaroszewicz 

e do teatro físico como o Zéro Théâtre e o Théâtre du Mouvement. Na França, Denise 

foi aluna do próprio Grotowsky, e tanto ela como Bugdahn se formaram no Studio 

Magenia-Academia Européia de Teatro Corporal7, com direção artística de Ella 

Jaroszewicz, fundadora da escola. Foi nessa escola também que nasceu a parceria da 

dupla. À Fleur de Peau se define como Dança Contemporânea ou Dança Teatro, pois as 

fronteiras entre as linguagens da Mímica, Dança, Teatro e Música são tênues. Embora o 

trabalho da Cia tenha vindo a crescer em muitas direções ao mesmo tempo, 

contribuindo para a própria afinação do método, podemos dizer que é possível traçar 

alguns elementos comuns que estão presentes tanto nas aulas como nas obras 

coreográficas. Esses elementos, por sua vez, encontram-se imbricados entre si e 

aparecem desde o início da aula, pois trata-se de uma metodologia polivalente que 

envolve o corpo como um todo, sendo criada e recriada conforme o público, as faixas 

etárias, os contextos e projetos.  

1. O subtexto e as emoções: o trabalho de imaginação feito com os bailarinos 

pode ser a base para a construção do subtexto, dos estados emocionais e das intenções 

teatrais. Para Stanislavski (2005) o subtexto é como uma teia de variados padrões e 

movimentos interiores dentro de uma peça e de um papel. Pavis (2005) esclarece o 

subtexto como um instrumento psicológico que informa sobre o estado interior da 

personagem, possibilitando uma distância significante entre o que é dito no texto e o 

que é mostrado na cena. Nesse sentido, a ideia de um texto que não é falado em cena, 

mas é falado no pensamento enquanto se está em cena, ligado ao corpo, ao movimento e 

à passagem para uma forma dançada, é o que se procura. O trabalho propõem a abertura 

do imaginário e maneiras de acessá-lo e assim, por exemplo, mudar a qualidade dos 

movimentos. 

2. Música e Movimento: a pesquisa pode se orientar de dois modos, o 

movimento fazendo música ou a música fazendo o movimento. No primeiro a música é 

a própria movimentação, na qual se transpõem elementos da música como ritmo, 

acentuação, pausas, andamentos, duração. Desse modo, o movimento faz a música no 

corpo e, portanto, não há música externa a ser seguida e sim algo interno que é 

exteriorizado em movimento dançado. No segundo, a música é o ponto principal da 

                                                 
7 Site: http://www.magenia.com, acessado em 23ago2012. 
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criação. Assim, escutar bem a música, criar marcações em cima dela (que podem 

coincidir ou não com as marcações musicais do compositor) são determinantes.  

3. O erro em cena: trabalhar com o erro significa forjá-lo, ou, se ele acontece por 

acaso nos ensaios ou durante os workshops ou aulas, em tal ponto da coreografia ou da 

sequência de movimento que está sendo trabalhada, o erro pode vir a ser matéria de 

criação ou fonte de inspiração. O importante é notar que o trabalho com o erro se 

constitui como um forte elemento para a entrada dramatúrgica. Ao colocar o erro em 

cena, aproxima-se do que há de mais humano, ou seja, é revelador de fragilidades e 

realiza, de forma imediata, uma aproximação com o público.  

4. O preenchimento de imagens: construção de poesia. O preenchimento de 

imagens é um artifício que pode ser utilizado em vários contextos. Como exercício o 

intérprete deve caminhar pelo espaço, pausar e fazer uma pose ou completar a pose das 

outras pessoas. Está implícito também a necessidade de se fazer escolhas, de trabalhar a 

duração, bem como noções de espaço e de tempo, e construção de sentidos que vão 

sendo tecidos e desfeitos em tempo real. 

 

Criações a partir do estudo 

Na Residência Artística o processo de observação/reflexão do trabalho de À fleur 

de Peau foi orientado por perguntas geradoras, entre as quais: como a prática de 

Namura e Bugdahn pode ser aplicada em outros espaços de criação artística? O que nós, 

enquanto artistas residentes, somos capazes de criar a partir do contato com a Cia nesta 

experiência? (Carneiro, 2008; Santos, 2008). As perguntas imprimiram um olhar para os 

processos de criação de obras (Salles, 2006) da Cia, com o intuito de “praticar a 

pesquisa” em nossos lugares de prática artística. A partir do estudo do material 

pedagógico e artístico de À Fleur de Peau foram desenvolvidos experimentos cênicos 

coreográficos, realizados como ‘resposta’ à pesquisa de campo.  

Façamos uma breve aproximação à coreografia Complexo de Bram Van Velde8 

(Carneiro et al, 2008), especificamente aos aspectos em que o processo de criação e a 

coreografia convergem com os estudos sobre À Fleur de Peau. 

                                                 
8 O “Complexo de Bram Van Velde” foi desenvolvido por Marília Carneiro, Isabela Palmeira, Mariana 
Carneiro, Maurício Andrade, na disciplina de composição em grupo, com orientação do coreógrafo Paulo 
Caldas, na  Faculdade Angel Vianna, no Rio de Janeiro, entre Fevereiro e Julho de 2008, e apresentado na 
Mostra da Angel no Centro Coreográfico do RJ em 2008, no Festival Panorama de Dança, Teatro Nelson 
Rodrigues, em 2008 e na Mostra Conexões Dançantes, Teatro Noel Rosa, em 2009. Para ver as imagens 
acesse o site www.complexodebramvanvelde.wordpress.com. 
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1. Procura por um tema que surge da inquietação de vida dos bailarinos 

envolvidos na criação. Para trazer o tema para o corpo utilizamos o recurso da Cia de 

responder a um questionário.  

2. Criação das sequências de movimento e partilha de vocabulário: a partir de 

um exercício da Cia de apresentação em roda surgiram quatro sequências de 

movimentos. Com este gestual foram compostas as situações e as cenas do experimento 

coreográfico. Dedicou-se tempo para realizar estas sequências com precisão no 

uníssono, como sugere a Cia. 

3. Escolha das situações para montagem das cenas. Escolhemos 

intencionalmente os elementos de composição observados em À fleur de Peau que 

desejávamos ver como funcionavam na performance: o erro; a casualidade; o texto dito 

em cena; o subtexto; o preenchimento de imagens; a comunicação entre os bailarinos; o 

conjunto que dança em uníssono; a não unidade nos diferentes corpos; a valorização das 

diferenças como forma de dar “cor” ao que se enxerga no palco; a simplicidade; e o 

casamento com a música.   

4. O processo de ganho de complexidade da criação da coreografia foi registrado 

em vídeos. Os vídeos serviram para limpar as sequências e proporcionar um plano geral 

para a afinação das marcas, da compreensão de detalhes e entendimentos comuns entre 

os bailarinos.  

5. O elemento ‘casamento com a música’ foi explorado como chave para a 

composição. A música foi a urdidura que manteve a criação. 

6. Aspectos ligados à interpretação: foram trabalhados elementos de relação com 

o público e entre os bailarinos, especialmente o olhar. Há marcas na coreografia para 

que as ações aconteçam. A composição foi imbricada desde o princípio com a 

interpretação. Não há um momento sequer em que a coreografia não diga ao intérprete o 

que fazer sobre relações a estabelecer com os outros bailarinos e com o público, como 

sugerem Denise e Michael. 

 

Considerações Finais 

O desenvolvimento da coreografia Complexo de Bram Van Velde permite uma 

reflexão acerca da funcionalidade dos procedimentos criados pela Cia. Procedimentos 

que colocam a técnica como ponto de partida para uma permanente investigação do 

movimento em etapas progressivas, nas quais os exercícios vão se complexificando até 

chegar a uma forma. Complexo de Bram Van Velde seguiu uma releitura corporal 
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partindo dos elementos de composição desenvolvidos por Namura e Bugdanh e trouxe 

como pano de fundo o humor, que é uma característica marcante da Cia. O trabalho 

criado a partir do estudo de À Fleur de Peau revela também a autonomia do bailarino 

como criador, enfim um modo de se servir do corpo transdisciplinar.  

Sobre À Fleur de Peau, de modo geral, o que permanece é um trabalho no qual a 

coreografia, como forma final, mesmo que não seja para ser apresentado a um público, é 

o veículo para expressar significações concretas, pois procura-se uma aproximação com 

o espectador. O que se vê é a simplicidade dos movimentos, deixando a impressão de 

que qualquer pessoa poderia executar a coreografia. Contudo, quando se experimenta a 

linguagem da Cia ou se olha mais de perto é possível ver que a virtuosidade encontra-se 

em outros lugares, como por exemplo, ao lidar com tantas linguagens juntas ou na 

própria originalidade dos movimentos que surgem a partir da valorização do intérprete, 

ou seja, a partir de suas especificidades, segundo Denise, da compreensão do bailarino 

como um ser humano. 

A residência artística nos fez abordar Paris a partir da Dança e dessa forma, o 

que é viver/residir/experimentar a cidade de uma maneira artística? Não fomos em Paris 

para criar como acontece em muitas residências, mas para observar e pesquisar, recolher 

informações. E assim o que caracteriza uma pesquisa em dança? Com relação ao estudo 

de À Fleur de Peau a criação coreográfica pode ser pensada como “resposta”, como 

síntese do aprendizado. São trabalhos que se colocam em relação, tanto à obra da Cia 

quanto à experiência da residência artística, na qual os estudos desembocam em novas 

obras. 
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Resumo 

 As Rodas,  as Rimas e os Jogos, caracterizam-se e constituem-se enquanto 
actividades rítmicas e expressivas da cultura popular. O carácter lúdico, educativo, 
criativo e transformador aliado ao elevado valor, sociocultural, relacional, pedagógico 
e formativo da aprendizagem experiencial, possibilita trabalhar repertórios populares 
assim como promove a fusão cultural conducente a  novas e criativas aprendizagens, 
baseadas na pedagogia do desenvolvimento. Apresentamos de forma descritiva e 
reflexiva os aspectos similares e únicos que caracterizam a triologia, Rodas, Rimas e 
Jogos. Avançamos com sugestões práticas de aprendizagem vivencial para cada um dos 
repertórios populares que têm como função principal  a linguagem expressiva, possível 
de experimentar, criar, observar, apreciar, transgredir e transformar, em novas 
propostas estético-artísticas e lúdico-educativas.   
 

Palavras Chave: rodas, rimas, jogos, contexto lúdico-educativo, tradição e inovação 

 

 

Introdução 

 As rodas, brincadeiras de roda, danças de roda ou simplesmente danças, 

elementos estruturantes da cultura popular, “perpetuadas pela transmissão oral e (...) 

aceitação colectiva” (Moura, 2006: 99),   definem-se como sequências coreográficas de 

movimentos, brincadeiras do folclore, dançadas, cantadas e muitas vezes mimadas 

através de melodias e coreografias simples (Moura, 2006; Sardinha, 2000), acessíveis e 

lúdicas, transmitidas oralmente, abandonadas em cada geração e reerguidas na geração 

seguinte "numa sucessão ininterrupta de movimento e de canto" (Cascudo, 1999:146 ).  

 As rimas  ou lengalengas (Abreu, 1994; Adolfo, 1994 e Moura, 2006) ou ainda 

cantilenas/cantarelos (Soares, 2008), assumem-se como “trocadilhos de palavras com 

ou sem significado explícito, formando frases, versos, expressões faladas, cantadas, (...) 

os provérbios, (...) as ladainhas, as destrava línguas e os jogos de palavras” (Moura, 

2006:100). Assumem funções comunicativas de expressão verbal, características da 

cultura popular, com o objectivo de trabalhar e desenvolver, preferencialmente, a 

disponibilidade articulatória e oratória, a memorização e percepção de símbolos, signos, 

motivos e significados e a dissociação segmentar. Com elevado valor pedagógico, 
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facilitam a educação e o desenvolvimento afectivo, cognitivo e psicomotor da criança 

(Soares, 2008). 

 Os  jogos, jogos cantados ou jogos de movimento rítmico-expressivos integram 

a exploração e a experimentação de acções e comportamentos com recurso à voz, à 

melodia, à mímica, ao movimento (Moura, 2006), à vivência imaginária da realidade 

quotidiana e ao cumprimento da regra (ibid; Vygotsky 1999; Rooyackers, 2003) 

conferindo a essência da criatividade, a mais valia de vanguarda do jogo, em contexto 

educativo e criativo de aprendizagem.  

 Neste âmbito analisamos os aspectos similares e únicos desta triologia cultural e 

popular, específica da cultura tradicional, capaz de ser usada, reproduzida, preservada 

mas também reinventada. Apesar de identitariamente diferentes,  rodas, rimas e jogos, 

assumem natureza expressiva, mais ou menos formal,  possível de trabalhar propostas 

criativas, lúdicas e artísticas, com recurso à pedagogia do desenvolvimento, que  

preconiza“ (...) não as funções maduras, mas as funções em vias de maturação" 

(Vygotsky, 1979:138), possíveis de operacionalizar em contexto educativo formal, 

informal e não formal e dirigidas, preferencialmente, ao público infanto-juvenil.   

 Enquanto elementos integradores da educação artística, danças, rimas e jogos 

revelam-se excelentes materiais para trabalhar a sociabilização, a amizade, a 

solidariedade, a auto-estima e a abertura cultural conducente ao diálogo intercultural (a 

aceitação do outro é uma aptidão que se adquire com a prática partilhada e participada) 

 onde as atitudes etnocêntricas, os preconceitos culturais, os estereótipos, a 

 discriminação e o racismo são percebidos e, se não ultrapassados pelo menos 

atenuados, na mesma geração, entre gerações e entre culturas. Pela natureza, quer do 

repertório quer da recriação inovadora promovem, ainda, a capacidade de liderança, de 

iniciativa e de rapidez de raciocínio . Trabalhar rodas rimas e jogos em contexto lúdico-

educativo possibilita aprendizagens participativas e a aquisição de competências 

interculturais que possibilita aos intervenientes conviver com as diferenças culturais e 

não apesar delas (Sampson, 2009).  

 
 

As Rodas: caracterização e possibilidades didácticas 

 Consideradas “brincadeiras” da cultura tradicional, do universo infantil, 

dançadas, cantadas, mimadas, com melodias e coreografias lúdicas e acessíveis, 
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destacam-se pela sua constância. São transmitidas oralmente, abandonadas e 

recuperadas em cada geração, independente da decisão pessoal.  

 Como principais características referimos: 1) acompanhamentos sonoros 

acessíveis, pela repetição, marcação e cadência rítmica e melódica, específicos da 

cultura popular e tradicional infanto-juvenil, o mesmo é dizer o seu carácter orgânico, 

facilitador da apreensão, reprodução e interpretação; 2) motivos musicais e 

coreográficos fáceis de identificar (AB, ABC), memorizar e reproduzir; 3) reprodução e 

interpretação coreográfica realizadas maioritariamente com movimentos cadenciados e 

marcados, sincronizados (movimentos, gestos, posições, relações) com os motivos 

sonoros (letra, canção) ou de género musical (moda, mazurca, batuque, sevilhanas, etc.). 

As danças constituem-se como actividade prazeirosa integradora das linguagens, 

sonora, corporal e verbal, onde música, corpo, emoção e pensamento actuam 

conjuntamente, qual "mandalas vivas" (Cascudo, 1988), impulsionando-se entre si e 

possibilitando a ampliação da própria expressão.    Relativamente às 

possibilidades didácticas de aplicação e desenvolvimento das rodas numa visão 

contemporânea, sugerimos, além da abordagem tradicional de reprodução e 

interpretação de modelos culturais e populares pré-definidos e transmitidos de forma 

geracional, uma abordagem criativa e inovadora sobre os materiais coreográficos 

específicos da cultura popular e tradicional: Neste sentido sugerimos: 

- Experimentação rítmico-motora, sócio-relacional,  comunicativo-expressiva e criativo-

inovadora de diferentes melodias do cancioneiro infantil. 

- Aprendizagem, reprodução e interpretação de canções (letras e melodias) populares 

acompanhadas com percussão corporal, com  batimento de palmas, batimento de 

estalinhos e também com gestos mimados e diversidade de movimentos cadenciados: 

em sincronização, oposição, contraste, alternância, etc.. 

- Aprendizagem, reprodução e invenção de sequências coreográficas e coreografias com 

utilização de variabilidade de passos, de movimentos, de posições e de relações 

(gestualidade de acordo ou em contra posição com a letra) com diferentes andamentos 

(acelerando, retardando, rápido, lento, moderado e mistos), diferentes dinâmicas e 

intensidades (fraco, forte, aumentando, diminuindo e combinação entre eles). 

- Criação de composições rítmico-expressivas de raiz popular e tradicional infantil, 

valorizando o estilo individual - interpretação criativa.  
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- Composição coreográfica tendo como ponto de partida o modelo coreográfico 

aprendido  e como ponto de chegada a criação de novos arranjos ou produtos 

coreográficos. 

 A abordagem contemporânea e criativa das Rodas ficará sempre dependente do 

público alvo com que se trabalha, assim como, do gosto, formação e competências do 

educador-animador, porém deverá ser promovida e operacionalizada em contexto 

lúdico-educativo e etno-artístico, onde tradição e inovação se fundem num processo de 

experimentação e vivência lúdica, pedagogicamente estruturado no sentido de novos 

arranjos  performativos de tradições coreográficas infantis das culturas implicadas, 

como sejam: Indo eu a caminho de Viseu, Ah, Ah, Ah minha Machadinha, A saia da 

Carolina, Linda Trigueirinha (Moura, 2006:103) ou qualquer outra brincadeira dançada, 

nacional ou internacional (Muiñeira corrida – Espanha; Batuque – Cabo Verde; Ciranda 

– Brasil, de entre outros). 

 

As Rimas: caracterização e possibilidades didácticas 

 Linguagem popular e infantil de textos com frases curtas, encadeamentos 

fonéticos, provérbios populares, rimas de embalar, vocábulos inexistentes, 

(re)inventados, sentidos “absurdos”, trocadilhos de palavras, tendo como interesse 

principal a fonética  e o ritmo das frases (curtas, longas, pedagógicas, “nonsense” etc.), 

como são exemplo as Rimas portuguesas: O tempo diz ao tempo; Se a sua pessoa; Que 

linda tarde; Se é verdade (Moura, 2006:104); Pico pico seranico, Gato maltês, Ó Iépo e 

Tai Tai Ié (Nova Zelândia), etc.. A voz na criança constitui-se como o seu principal 

instrumento, através do qual se expressa e comunica (Ferreira, 2008) assim, trabalhar 

rimas e lengalengas possibilita trabalhar  a entoação, a extensão vocal, o timbre, a 

expressão, com recurso a explorações diversas sobre a intensidade, andamento e 

dinâmica.   

 As Rimas associam-se a brincadeiras e jogos psicomotores porque se 

experienciam e desenvolvem acompanhadas de movimentos do corpo, de gestos (de 

mão, de dedos, de cabeça) de posições, expressões e relações. O mais importante na 

aprendizagem vivencial e criativa das rimas é o divertimento sonoro que os fonemas 

articulados e o humor decorrente do absurdo proporcionam. Como principais 

características destacamos: a) fonética e ritmo próprio das frases; b) repetição 

persistente e continuada; c) liberdade expressiva conducente à criatividade e à  

imaginação e d) experimentação do jogo rítmico rítmico-expressivo falado e cantado 
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(voz, sons), dramático (faz de conta, imitação, mímica e personagem) e psicomotor 

(gestos, caretas, posturas e movimentos) potenciando a actividade lúdica e criativa da 

criança.  

“Através das rimas, da repetição de palavras ou ideias, da sequência lógica das 
afirmações, o texto é aprendido mais facilmente. A rima cruzada (ABA’B’ ou 
ABCB) tão importante na poesia popular e a organização do poema em versos 
regulares de 7 sílabas (redondilha maior) ajuda à memorização” (Ferreira, 
2008:5) 
 

 Ao nível das possibilidades didácticas defendemos: 

- Criar sequências de gestos e movimentos com interpretação e improvisação com 

recurso ao drama ao faz de conta (atitudes, sentimentos, sensações, ....)  

- Vivenciar as Rimas, recorrendo a diferentes sonoridades, oralidades, melodias, gestos, 

durações, intensidades, ritmos e movimentos 

- Compartilhar e reinventar novas Rimas através de actividades, rítmico-oratórias,  

rítmico-articulatórias, gestuais e motrizes com e sem par, em pequenos grupos, em solo. 

- Criar novas rimas, criativas e inovadoras, com recurso a diferentes possibilidades 

estruturais, como são exemplo: a) “palavra puxa palavra”, a última palavra de um verso 

é a primeira do verso seguinte ou b) “comboio de palavras”, onde a última sílaba de 

uma palavra, constitui o inicio de  uma nova palavra. 

- Recriar e inovar sobre rimas específicas das culturas implicadas, como são exemplo as 

nursery rhime anglo-saxónica, comptime ou formulette francesas (Soares, 2008),  

 

Os Jogos: caracterização e possibilidades didácticas 

 Definidos como ludicidade, “brincadeira” de situações lúdicas, com regras de 

comportamento,  sobre cenários imaginários num contexto social específico. 

Caracterizam-se por conjunto de elementos lúdicos, de criações anónimas das gerações 

que vão sucedendo , diluídos em repertório, em linguagem e identidade comunitária da 

cultura não oficial e popular. Desenvolvem-se essencialmente pela oralidade em estreita 

associação com o jogo mimado e dramatizado: cantar, dançar, sentir, pensar, mimar, 

compartilhar, transformar e exercitam as capacidades de planear, de imaginar situações, 

de representar papéis e situações quotidianas. Cria-se o que Vygotsky (1979) define de 

Zona de Desenvolvimento Próximo onde a imitação e o ensino desempenham papel 

crucial. É tão determinante o jogo na formação da criança e da sua personalidade, que 

não é possível pensar num sem  o outro, aliás crianças que não sabem jogar revelam-se 

mais tarde adultos que não sabem pensar (Chateau, 1946).  



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

222 

 Como principais características dos jogos cantados específicos das culturas 

populares e tradicionais, referimos: a) conhecimento e cumprimento das regras de 

comportamento; b) carácter voluntário, espontâneo e organizado; c) utilização da voz, 

melodia,  gestos, movimento  e mimica; d) acessibilidade de compreensão, 

memorização e reprodução, pela repetição, marcação e cadência  (sons, gestos, ritmos,... 

movimentos); e) sincronização dos gestos, posturas e movimentos  com o significado, 

real ou fictício, das palavras; f) experienciação e desenvolvimento do jogo rítmico 

(palmas, voz, sons), dramático (imitação, mimica, personagens) e psicomotor (gestos, 

posturas e movimentos) potenciando a actividade lúdica e criativa determinantes na 

formação da criança.  

 Ao nível das possibilidades didácticas sobre os jogos cantados e rítmico-

expressivos, como avançamos: 

- Associar o canto e a verbalização das palavras, canções, melodias,  às acções, gestos, 

posturas, posições e relações, correspondentes de cada jogo. 

- Explorar, vivenciar e relacionar  a voz, as sonoridades, os gestos e os movimentos com 

o significado (real ou fictício) das palavras. 

- Reproduzir e recriar o jogo rítmico (palmas, voz, sons),  o jogo dramático (imitação, 

mimica, personagens) e o jogo psicomotor (gestos, posturas e movimentos) dos jogos 

aprendidos. 

- Improvisar,  transformar e inovar sobre jogos já existentes – fusão e inovação cultural, 

de acordo com o contexto lúdico-educativo (grupo, espaço, materiais, educador) e etno-

artístico (recriação em espaço performativo de jogos com história) permitindo alterar e 

adequar regras e comportamentos. 

 A título de exemplo lembramos alguns jogos cantados e rítmico-expressivos: 

“(...) Que linda falua, Loja do mestre André, Senhora dona Anica, Se és feliz; Sou 

cowboy e capataz de uma fazenda” (Moura, 2006:103), Carrasquinha, Escravos de Jó 

(Cabo Verde e Brasil) de entre muitos outros. Em todos eles além do padrão original a 

reproduzir e interpretar, poderão ser explorados, improvisados e reconstruídos diferentes 

acções, ritmos, dinâmicas, mímica, instrumentos, gestos, posições, relações no sentido 

de uma estética contemporânea de jogos de movimento específicos das culturas 

populares e tradicionais. 

 

Materiais sonoros: possibilidades e princípios didácticos 

 Os materiais sonoros possíveis de utilizar são proporcionais à imaginação do 
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educador e dos educandos, e muito pouco consequência do acervo sonoro e musical que 

possa existir: música gravada, canto, voz, palmas, percussão no e com o corpo, 

instrumentos pobres, flauta, piano,... etc. etc. Eles deverão contribuir para facilitar o 

desenvolvimento das apetências específicas do património cultural e tradicional infantil 

assim como a aquisição de novas competências criativas e artísticas. Neste sentido 

sugerimos: 

- Explorar o corpo como instrumento de percussão (mãos, joelhos, pés; batendo, 

friccionando, deslizando, etc.). 

- Produzir sons com os orgãos vocais: estalinhos da língua, sibilar, trautear, canto, 

rimas, ladainhas, histórias, palavras (diferentes dinâmicas, sons, ritmos, timbres e 

associações). 

- Reproduzir sons corporais, instrumentais, fragmentos rítmicos ou melódicos, 

agregados sonoros. 

- Experimentar diferentes instrumentos musicais (velocidade, intensidade) de forma 

aleatória e diversificada. Os brinquedos musicais regionais da tradição popular 

portuguesa podem constituir-se como instrumentos musicais elementares (Ferreira, 

2008) possíveis de exploração e experimentação. 

 - Improvisar ritmos e melodias para acompanhar as Rimas e os Jogos. 

- Organizar, recriar e improvisar situações rítmicas e melódicas com e sem recurso a 

famílias de instrumentos. 

 Em suma progredir de ritmos simples e expressividades básicas (imitação, 

reprodução em sincronização, pergunta-resposta) para ritmos e expressividades mais 

elaborados. Avançar de variações graduais (aumentar - diminuir; acelerar - retardar) 

para variações contrastantes (lento – rápido, forte – fraco). Trabalhar primeiramente as 

complementaridades e as  simultaneidades e posteriormente os contrastes e a 

alternância. 

 

Objectivos e impacto da triologia, Rodas, Rimas e Jogos 

 Trabalhar rodas, rimas e jogos em contexto educativo infanto-juvenil, mais ou 

menos formal, contribui para a educação expressiva e criativa (aprendizagem 

experiencial da imaginação, da sensibilidade e do sentido criativo e crítico), 

fundamental na educação integral do indivíduo (aglutinadora quer da dimensão 

transitiva (memorização de conhecimentos, métodos e técnicas), quer da dimensão 

expressiva e criativa)). É pois importante que o educador/animador  promova a 
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consecução de objectivos socioeducativos, histórico-culturais, recreativos e artísticos, 

como sejam: 

- Suscitar a actividade lúdica, criativa e transformadora, com recurso à cultura popular e 

tradicional infantil; 

- Divulgar, preservar e reconstruir  a história cultural local e também a memória social e 

colectiva;  

- Promover a inovação e a fusão cultural na relação dialética e contemporânea, 

criatividade e  tradição;  

-  Conhecer e vivenciar, em contexto educativo, o património cultural e tradicional; 

- Potencializar a relação pedagógica entre a educação formal, a educação informal e a 

comunidade, no que ao repertório tradicional e expressivo diz respeito; 

- Valorizar o impacto formativo, lúdico, rítmico-expressivo, sócio relacional e 

patrimonial das Rodas, Rimas e Jogos.  

 Relativamente ao impacto que as rodas, rimas e jogos propiciam junto do seu 

público alvo, assistimos a repercussões positivas nos domínios, histórico-cultural, sócio-

afectivo, psicomotor, comunicativo-expressivo e etno-artístico, em consequência: 1) do 

conhecimento  e reconstrução de tradições populares, através de som, movimento e 

símbolos, ligando e religando gerações; 2) da maturação e crescimento das relações 

consigo mesmo, com o outro, com o grupo e com a comunidade; 3) do desenvolvimento 

da memorização, concentração, coordenação, dissociação segmentar, oralidade, 

articulação, pronúncia e dicção; 4) da estruturação e organização das capacidades físicas 

e mentais; 5) da experimentação e vivência do jogo lúdico, simbólico, interpretativo, 

afectivo, mimado e expressivo e 6) da apropriação, transformação e fusão da tríade, 

motricidade - gestualidade criativa e simbólica – cultura popular e tradicional.  

 Rodas, Rimas e Jogos contribuem assim e em contexto de brincadeira criativa e 

educativa para uma educação de qualidade assente nos 4 princípios estruturantes 

referidos por Dellors (1996) aprender a conhecer (atenção, memória e pensamento), 

aprender a fazer (aptidão e comportamento), aprender a viver e conviver em conjunto 

(participar e cooperar) e  aprender a ser (discernimento, autonomia e responsabilidade 

pessoal). 

 

Conclusão 

 Rodas, Rimas e Jogos integram o repertório popular e tradicional e assumem 

como principal função a linguagem expressiva, o jogo simbólico, possível de 
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experimentar, criar, observar, apreciar, recriar, transgredir e transformar, no sentido da 

construção criativa de propostas estético-artísticas, histórico-culturais e interculturais. 

Divulgar, preservar e inovar com e através destes materiais, enquanto forma e tradição 

rítmica, melódica, cultural e popular é trabalhar e promover a identidade cultural, o 

amadurecimento emocional e expressivo (o simbolismos das letras e textos do 

cancioneiro infantil são disso exemplo), assim como a brincadeira pela brincadeira tão 

importante no crescimento infanto-juvenil. 

Assim sendo a sua aplicação em contexto lúdico-educativo com público infanto-juvenil 

o educador/artista animador deverá: 1) conhecer muito bem os materiais e repertórios 

tradicionais infantis que transmite; 2) privilegiar a organização das actividades das 

rodas, rimas e jogos que os educandos compreendam (idades); 3) conhecer bem o grupo 

com que se trabalha – dinâmica, ansiedades, tensões, potencialidades, limitações; 4) 

sociabilizar os educandos através do trabalho em, com e para o grupo(s); 5) promover a 

interculturalidade e a aquisição de novos repertórios; 6) proporcionar aprendizagem 

vivencial lúdica, simbólica, afectiva, mimada, expressiva, relacional, interpretativa e 

performativa conducente à actividade criadora e transformadora que muito beneficiará  

se o educador-artista assumir uma postura e atitude perspicaz, flexível, determinada, 

coerente e com autoridade. 

 Em termos lúdico-educativos a abordagem deve progredir da dependência para a 

autonomia dos educandos, valorizando os  instrumento do pensar: emoções, 

sentimentos, fantasias, movimentos, expressões corporais, atitudes, gestos, símbolos 

(comunitários e pessoais) e relações interpessoais e grupais. 

 A aprendizagem vivencial, criativa e contemporânea das tradições infantis, 

Rodas, Rimas e Jogos, se por um lado permite cristalizar a resignificar a tradição, 

valorizando as histórias da história cultural infantil e contribuindo  para a diminuição do 

analfabetismo cultural, popular e tradicional, por outro lado trabalha a criatividade, a 

improvisação e a inovação acompanhando a cultura em movimento.  
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EXPERIMENTAL E DISTÚRBIOS SUBJETIVOS 
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Resumo 

Este trabalho analisa a performance “Luxo, elegância e sofisticação”, realizada na 
Rodoviária do Plano Piloto de Brasília durante o evento “Performance, corpo, política 
e tecnologia”, por via do edital Cultura e Pensamento, em novembro de 2010. 
Para examinar os desdobramentos da performance abordada neste texto tomo de 
empréstimo o método etnográfico cunhado pela antropologia, que agencia a relação do 
corpo do pesquisador em campo. A apropriação deste adapta-se às necessidades do 
trabalho de arte, contaminações necessárias para performar um método científico 
experimental. 
Durante a performance duas mulheres vestidas de forma ostensivamente elegante 
caminham sobre salto alto revirando latas de lixo para comer restos de comida podre. 
O contraste proposto pela imagem de corpos aristocráticos revolvendo o lixo da 
rodoviária, comendo restos dos quais se servem os moradores de rua e habitando a 
sujeira da miséria trai os signos e promove distúrbios subjetivos: potência 
desarticuladora da ideia coerente de realidade; efeitos causados pelo deslocamento dos 
corpos que a executa.  
A crítica desta performance permeia muitas ações na arte contemporânea com as quais 
dialogaremos. A relação de ricos (1º mundo), e pobres, catadores de lixo (3º mundo) é 
presente, presença, performance. 
 

Palavras-chaves: Performance, etnografia experimental, desvio, sujeito. 

 

 

Apresentação 

O corpo em performance pode se inserir em espaços cotidianos, propor dúvidas, 

desestabilizar normas sociais. Estas ações geram afectos, reações (a)diversas. 

Experiências estranhas que podem vir a construir conhecimentos a partir de desejos.  

Para examinar os desdobramentos da performance abordada neste texto tomo de 

empréstimo o método etnográfico cunhado pela disciplina antropológica, que lida com a 

relação do corpo da pesquisadora em campo. Faço livre apropriação deste, adaptando-o 

às necessidades do trabalho de arte, contaminações necessárias para performar um 

método científico próprio.  

                                                 
* Maria Eugênia Matricardi é discente do curso de Artes Visuais na Universidade de Brasília. É 
performer e investiga esta linguagem com o Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos, orientado pela 
Professora Dra. Maria Beatriz de Medeiros. 
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 Transitar pelo lugar dx.1 outsider 2, alargar, arregaçar as fronteiras borradas dos 

parâmetros de normalidade. Experimentar no próprio corpo o gosto da transgressão de 

si mesmx. E por consequência, proporcionar as transeuntes a participação de alguma 

forma, mesmo que seja à distância ou por um breve incômodo. 

Tratarei de “Luxo, elegância e sofisticação”, performance feita por Luara Learth 

e eu na rodoviária de Brasília durante o evento Performance, corpo, política e 

tecnologia, realizado em novembro de 2010. 

 

Etnografia experimental 

 A etnografia enquanto método cunhado pela disciplina antropológica, lida com a 

imersão do corpo dx pesquisadorx em campo, em interação e observação direta com os 

agentes em situação cotidiana. Experimental, por propor uma construção de realidade 

absurda, em que não se busca extrair dados de seu contexto a fim de torná-los objetivos. 

Um dos interesses seria tomar como “ponto de apoio a análise de rupturas experimentais 

em jogos de sociedade para mostrar, pela desarrumação (breaching), o pano-de-fundo 

moral das atividades comuns” (Coulon, 1987, p.82). Coloco a não necessidade de torná-

los objetivos como dados mensuráveis. Estes estão em contínua construção, transição, 

partindo de uma opinião própria, sem distanciamento. Não por acaso escrevo em 

primeira pessoa. 

 

Descrição da performance 

A performance “Luxo, elegância e sofisticação” confronta simbolicamente os 

valores de beleza e poder com o conceito de abjeção: eu e Luara Learth** , trajadas de 

forma ostensivamente elegante com vestidos longos, um vermelho outro cinza em tom 

grafite, salto alto, maquiagem, caminhamos pela calçada do CONIC3 em direção à 

Rodoviária de Brasília. A heterogeneidade cultural da rodoviária a torna um ecossistema 
                                                 
1 
  O “x” será utilizado ao longo do texto como forma de inclusão de gêneros na linguagem. 
 
2 
  Conceito sociológico utilizado por Howard S.Becker que faz abordagens sobre desvio de normas 
sociais. 
 
 ** Luara Learth é discente do curso de Artes Cênicas na Universidade de Brasília. Faz 
parte do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos. 
3  
      O CONIC é uma área localizada no Setor de Diversões Sul de Brasília; abriga bares, lojas comerciais 
de caráter mais popular, igreja evangélica, faculdade de arte, prostíbulos subterrâneos, sindicatos, e 
pessoas dos mais diversos tipos. 
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único onde confluem pessoas de diferentes localidades e classes. Espaço público não 

esterilizado que permite a convergência dos mais distintos corpos, potência geradora de 

dissensos, o centro geográfico e afetivo do Plano Piloto. Neste espaço a possibilidade de 

interação é intensificada. 

Chegamos. Descemos a escadaria. São inevitáveis os comentários sobre a nossa 

presença, visivelmente destoante das pessoas vestidas de forma mais despojada e 

cotidiana. 

 Olhares, bocas entreabertas. Balbuciavam comentários obscenos feitos quando 

nós estávamos de costas para eles. Hiperexposição de desejos. Ao descer a escada 

caminhamos em direção à pastelaria Viçosa. Observamos um pouco. Em seguida 

começamos a revirar o lixo. Ali pegamos as bordas de pastéis rejeitadas e comemos. 

Tomamos o último gole de caldo de cana dos copos descartáveis por onde nadavam 

moscas varejeiras.  A Luara encontra restos de uma lasanha de frango azeda embrulhada 

em uma marmita, come um primeiro pedaço que quase lhe volta do estômago, mas não 

perde a elegância; oferece-me um pouco. Um mendigo, senhor idoso, se aproxima de 

forma delicada. Estende os braços inundando o espaço com seu silêncio desejoso que 

dispensa palavras para mediar encontros, nos fazendo compartilhar o alimento, 

experimentando, desta forma, a possibilidade de prazer e gentileza que existe na 

precariedade. Neste momento senti que todas as interdições que poderiam promover 

distanciamento entre nós, como identificadores de classe, raça ou gênero se dissolveram 

de forma efêmera e intensa ao mesmo tempo. 

 Os olhares não passam impunes. Estamos cercadas pela perplexidade, acessos de 

uma piedade estranha que não tem coragem de se aproximar. O abjeto toca o nojo e o 

desejo ao mesmo tempo. O olhar é apreendido pela aversão. 

Seguimos o caminho. Vasculhamos as demais latas de lixo de todas as 

plataformas da rodoviária, depois fomos até a outra pastelaria.  

Esta prática abjeta de se alimentar de restos é suportada socialmente quando os 

corpos que a praticam são negros, pobres, miseráveis, corruptos em sua integralidade 

nos termos desta cultura hiperindustrial. São estigmatizados: trazem nas unhas, pele, 

carne, pêlos, cáries, cheiro e trapos que vestem as marcas físicas e simbólicas do 

sofrimento.  

Um dos estranhamentos causados pela imagem suscitada pela performance 

poderia ser a desvinculação de desvio com estigma. Demos indícios de uma identidade 

social promovida visualmente pela ideia de status, depois rompemos com esta pré-
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concepção frustrando a expectativa normativa. O desvio não foi cometido por quem 

carregava consigo a estigma. Símbolos de prestígio foram tensionados com símbolos de 

estigma. 

Símbolos de prestígio podem ser contrapostos a símbolos de estigma, ou seja, 
signos que são especialmente efetivos para despertar a atenção sobre uma 
degradante discrepância de identidade que quebra o que poderia de outra forma, 
ser um retrato global coerente... (Goffman, 1975, p.53).  
 

Dentro da economia social em que existimos, no contexto de Estado nacional 

moderno, apenas os sujeitos, constituídos enquanto cidadãos, com acesso material e 

simbólico têm os direitos humanos resguardados. Xs outrxs, ditxs marginais, não sendo 

consideradxs sujeitos, tampouco cidadãs, ficam na fronteira do que é compreendido 

como humano, logo, perdem a justificativa social de terem seus direitos garantidos. Não 

é racional que pessoas que não têm comida como necessidade primordial recorram ao 

lixo para se alimentarem. “Quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente 

a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de 

acordo com as regras estipuladas pelo grupo.” (Becker, 2009, p.15). Nos colocamos em 

um contexto duplamente outsider: primeiramente pelo fato de utilizar uma estética 

aristocrática para atuar como miserável, e depois, outsider novamente, por não 

corresponder dentro do grupo social marginal como pertencente.  Um lugar entre, nem 

cidadãs, nem marginais por completo, deslocadas de qualquer contexto cognoscível. 

Corpos construídos com adornos da tecnologia de produção de beleza hegemônica se 

deslocam da higiene esterilizadora para sentir na carne o gosto da miséria: habitar 

lugares de poder para deixar-se permear pelo abandono que estes mesmos poderes 

promovem. Experimentar esta potência em sentidos, não em teoria. Segundo Foucault 

(1995), os mecanismos de poder que domesticam o corpo passam a sofrer os efeitos de 

sua revolta: “E, assim, o que tornava forte o poder passa a ser aquilo por que ele é 

atacado... O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio corpo...” (p.146). 

    Corpos que não foram projetados pelas tecnologias sociais para serem associados ao 

feio, e que, em tese, não poderiam pertencer ao universo da miséria. Como lidar com a 

dificuldade destas imagens? A beleza exterior se torna uma forma de controle tão 

expressiva no âmbito social que marca a atualidade como uma sociedade da aparência 

em função dos mecanismos coercitivos de controle estético dos corpos. O grotesco, 

quando associado ao belo e luxuoso se torna ainda mais terrível para os olhos.  
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Não era pra ser mais ou menos suportável ver um ser humano específico comer 

lixo, deveria ser insuportável para qualquer pessoa, sem distinção. Contestamos 

pronunciamentos silenciosos que tabelam os valores dos corpos. Pretxs, pobres e 

menidgxs podem, mulheres de alta classe não. As mesmas regras são aplicadas de forma 

diferente de acordo com cada corpo.   

Marcadores de gênero se apresentaram de forma densa. A questão não passa pela 

análise da suposta beleza que há nos nossos corpos, mas os signos utilizados para 

veicular valor de beleza. Não somos modelos, apesar de termos cara universitária de 

mulheres bem tratadas. Fizemos uso da estética publicitária para nos aproximarmos do 

imaginário acerca do estereótipo da mulher burguesa. Um vínculo com o que é caro, 

luxuoso, logo, associado ao belo. E que, por estes lugares que sugerimos ocupar não 

poderíamos estar em situação de desamparo, sendo mais adequado que fossemos 

providas.     

Se for lá em casa tem cama, comida e roupa lavada...(disseram durante a 

performance) 

Experimentamos um lugar visceral que é limite: a necessidade primeva por comida, 

esta sensação potencializada é tomada de empréstimo daquelas pessoas que vivem na 

rua e engolem lixo cotidianamente. Isto nos atravessa e nos faz comer qualquer coisa, 

nos permite sentar e sentir o nada fluindo pela dilatação do tempo.  

 Conhecemos na carne o empoderamento e o desprezo profundo pelo corpo, que 

é usado sem limites e perspectivas posteriores. Certa vez perguntaram: Vocês não 

tiveram medo de pegar alguma doença? Correram o risco de pegar hepatite, 

leptospirose, infecção generalizada. Podiam ter morrido. Percebo o quanto esta 

preocupação corrobora a ideia da performance. Não nutrimos preocupação por aqueles 

que vivenciam a podridão diária. O argumento da mesma pessoa foi de que elxs já se 

acostumaram, desenvolveram um sistema imunológico contra os micróbios, apropriado 

para sobreviver de restos. O álibi utilizado é a afirmação de outra materialidade 

corpórea. Mas o que vemos são peles corroídas por sarnas, desnutrição, suplício por 

falta de atendimento médico. O que de fato cria imunidade é a nossa sensibilidade.   

  O cheiro nauseante do chorume já não incomoda mais. Moradorxs de rua por 

perto dormem o sono dos solventes. Levantamos e seguimos. Um homem joga uma 

bituca de cigarro no chão, brasa ainda acesa, me abaixo, coleto, fumo. Um policial 

conversa com uma moça, reviro o lixo em sua frente, ele dá um passo atrás. Nenhum 

comentário. Por uma questão de contraste estético a noção de desvio ficou confusa. Ele 
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não incomodou por eu estar revirando o lixo porque não é crime, pra mim. Dormir na 

calçada, sentar no chão, e simplesmente existir não consta nos autos penais, no entanto, 

para os marginais pode ser crime. É considerado impróprio os corpos marginais estarem 

em lugares higienizados, a presença polui simbolicamente, ameaça os sujeitos, e a 

polícia define a circunscrição em que os não sujeitos podem habitar temporariamente.  

 Subimos as escadas. Encontrei um copo de caldo de cana vazio no lixo, 

sentamos no chão, braço estendido pra cima, copo na mão, sinal de esmola. A senhora 

que pedia moedas antes de chegarmos saiu. Questão territorial clara, somos 

concorrência. Uma moça depositou 1 real no copo. Levantamos pra tomar uma dose de 

pinga, meia dose de cachaça ordinária por 1 real. Um gole pro santo e o resto pra gente.  

 

Atentado simbólico e distúrbios subjetivos 

A performance arte traz uma inconveniência teórica. Sua inadequação em um 

conceito definido provoca incômodos, ela transita como linguagem, seu movimento 

contínuo impede que seja disciplinada. Sua potência vem do corpo, e é a singularidade 

de cada corpo, com suas marcas físicas e simbólicas, com seu significado social, 

sentidos táteis e experiências sensuais, que se pode propor uma ruptura com o que se 

entende normativamente por realidade. E é esta desestabilização de realidade, o 

impedimento de relacionar um conceito a uma imagem de forma coerente, que 

proponho como distúrbio subjetivo. Um atentado simbólico, uma absurdificação do 

meio material e psíquico em que vivemos. Há um desmembramento da “anatomia 

política” Foucaultiana, em que os corpos são disciplinados, tornados dóceis para maior 

eficiência, obediência e utilidade social. Distúrbios necessários para conferirem um 

caráter experimental à pesquisa, dispositivos de uma etnografia voltada para a 

linguagem performática não cristalizada para não querer aderir à pesquisa uma 

estabilidade da qual as coisas não gozam. 

 “Define-se a interação como uma ordem negociada, temporária, frágil, que deve 

ser permanentemente reconstruída a fim de interpretar o mundo.” (Coulon, 1995, p.16).   

As situações absurdas, efeitos materiais e sensíveis causados pela performance, 

abrem fissuras que revelam instabilidades constitutivas da ideia de um sujeito definido 

que habita uma realidade coerente.  O conflito que surge ameaça as fronteiras destas 

delimitações: indício da possibilidade de rearticulá-las.        
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ENTRE RASTROS, LAÇOS E TRAÇOS: UM ENSAIO SOBRE A TRAJETÓRIA 
DO CORPO-ARTE E SEUS PROCESSOS CRIATIVOS EM DANÇA 

CONTEMPORÂNEA 
 

Natália V. Alleoni, Elisabeth Zimmermann 

Campinas: UNICAMP. Instituto de Artes, Mestrado em Artes da Cena; CAPES 

 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo aprofundar-se em questões levantadas em diários de 
campo (laboratórios cênicos), e também, em trabalhos como aluna e arte educadora da 
UNICAMP (2005/12), no que se refere aos processos criativos em dança contemporânea 
(em especial relacionada à dramaturgia de Pina Bausch), e da memória corporal do 
bailarino, partindo do olhar fenomenológico (Ponty, 1945) da pesquisa em arte, olhar 
esse, que aqui, busca enfatizar a experiência (Larossa, 2002). A proposta se dá na 
observação do bailarino que trás para a sua criação, como potência cênica, algumas 
questões de sua formação artística e de trajetória de vida, questões essas que se fazem 
concretas nas constantes dialéticas poéticas que o movem. A construção do corpo-arte 
apresentado aqui por meio de relatos pessoais, da imagem corporal (Schilder, 1935) e da 
experimentação de um novo processo criativo - que é moldado pelo meio em que se 
apresenta e as pelas relações que nele são estabelecidas (Jung, 1928) - torna-se o objeto 
de estudo geral dessa pesquisa. Ao observar – na prática – as imagens simbólicas que 
emergem e se concretizam no corpo nos laboratórios de criação cênica, busca-se, por fim, 
um diálogo entre vida e obra, construindo para tal, uma linguagem corporal 
autobiográfica. 
 

Palavras-Chave: Processo Criativo; Imagem Corporal; Imagens Simbólicas, Memória 
Corporal. 

 
 
 Nas palavras do escritor Leonardo Magalhães (2007) no artigo intitulado 

Personagens abandonadas a si mesmas - ensaio breve sobre a escrita de Clarice 

Lispector nós encontramos que a literatura enquanto construção de signos e arquétipos, 

que alcançou, no Brasil, a maturidade com obras referenciais, tais "Macunaíma", de 

Mário de Andrade, e "Grande Sertão Veredas", de Guimarães Rosa, cedeu espaço, na 

geração dos anos 50 e 60, a uma literatura de introspecção e depoimento, onde a voz 

narrativa pode até tecer enunciados sobre o transcendente, mas sempre a partir de si 

mesma. Isto é, falando do universal ao discursar sobre o individual. Podemos dizer que 

assim é Clarice Lispector, mergulhada em suas dúvidas, sempre tentando testemunhar o 

"caos interior" que dá luz a uma "estrela dançarina", nas palavras do profeta alemão 

Friedrich Nietzsche.  
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 Diante de sua máquina datilográfica, desabafando seus temores e ansiedades 

existenciais, sem retocar ou revisar os textos, Clarice Lispector procura registrar suas 

'epifanias', ou seja, encontros imediatos com a percepção de ‘ser-existente’.  

 Sua escrita, sem paralelo traz o desconforto diante dos fatos que outros julgam 

cotidianos e normais. A percepção que remove os véus do padronizado é o instrumento 

que Clarice Lispector manuseia ao relatar suas experiências com o que passa 

despercebido aos demais.  

 Ao evitar retocar ou revisar seus textos, Clarice Lispector procura manter a 

integridade (e instantaneidade) de seus relatos que pretendem 'fotografar' um momento e 

a emoção que este produz na mente sempre alerta. Partindo de situações-limite (um 

homem em fuga, em "Maçã no Escuro", ou uma mulher diante de uma barata, em "A 

vida segundo G.H.", entre outros), Lispector mostra as reações de uma personagem que 

perde as referências e precisa criar nova. Quando todo o castelo de cartas da realidade 

desaba, sobram apenas uns fragmentos de identidades e lembranças de uma segurança 

volátil. 

 Lispector é trazida como introdução deste estudo porque sua escrita contempla 

uma gama imensa de temáticas escolhidas para essa pesquisa. Ela aborda de forma 

poética - e artística!- a instabilidade, instantaneidade, a memória resignificada, quebra 

do mecanicismo, observação minuciosa de si, a potência da experiência, a identidade do 

indivíduo entre outras tanta temáticas valiosas para essa pesquisa de mestrado. 

 Esse estudo busca acrescentar para a pesquisa em dança, assim como Lispector 

para literatura, a experimentação e a reflexão da prática artística dentro da linguagem 

autobiográfica. Com esse trabalho, busca-se entender corporalmente como que a voz 

narrativa fala do universal ao discursar sobre o individual. 

 Sendo assim, a correlação feita entre a escritora - e sua escrita epifânica - e a 

proposta corporal aqui sugerida, é justamente a capacidade de se construir uma obra 

autobiográfica cujas personagens, mesmo não sendo uma descrição literal do narrador 

em si, não deixam de ser uma extensão de suas emoções, perspectivas, críticas, crenças, 

angustias, ou seja, são contemplações de um ser criativo e expressivo, que busca no 

autoconhecimento, a singularidade de suas obras. 

 A hipótese é que o “corpo-arte” - aqui trabalhado por meio da dramaturgia e 

memória corporal-, ao ser vislumbrado como um material de autoconhecimento, permite 

ao indivíduo elaborar questões internas, emoções e histórias de vida que estavam 

latentes ou ainda camufladas por mecanismos de defesa. Torna-se assim, além de um 
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material de autopercepção, uma potência de criação, que gera uma poética estética 

interessante, ou seja, pode ser um caminho e/ou também, um fim. Nesse caso, os dois. 

 

Tempo de Travessia 

 A dança, assim como as demais artes, vem sofrendo inúmeras modificações ao 

longo dos anos e dentro desse novo panorama contemporâneo, versátil e profundamente 

inquieto, a dança clássica, por exemplo – que ainda é a base técnica de muitos atuais 

bailarinos profissionais-, dá espaço à profissionalização dentro da dança 

contemporânea, e o reflexo disso não é perceptível apenas nas modificações corporais e 

técnicas dos bailarinos (dosagem de tônus, trabalho muscular e ósseo, uso diferenciado 

do peso corporal, relação com o espaço e o tempo etc.), mas reflete também, nos novos 

rumos da pesquisa em arte, nos novos formatos dos eventos artísticos, científicos e 

culturais, no novo perfil do profissional da arte, do mercado artístico e do público em 

geral. 

 Desta maneira, muda-se assim, também, a dramaturgia cênica que marca os 

novos trabalhos artísticos, principalmente de companhias independentes compostas por 

pesquisadores-artistas. Assim também, mudam-se as metodologias a serem trabalhadas 

em sala de aula, muda-se o que move o bailarino - e ao mudar isso, muda-se todo um 

sistema social, cultura, educacional etc. relacionado à arte do movimento. Essa 

mudança, torna-se aqui, dança! 

 É justamente nessa transição estética, que contempla um novo trabalho corporal 

e um olhar mais sensível para necessidades psicomotoras do indivíduo que dança, que 

essa pesquisa se alicerça. Observa-se aqui, a trajetória do corpo do ponto de vista da 

memória corporal e do processo de individuação, que fazem parte da formação do 

indivíduo, dos investimentos narcísicos e dos mecanismos de defesa que norteiam os 

processos criativos, e da potencia da experiência que nos move dentro desse novo 

panorama artístico. 

 O dançarino em seu processo de formação individual (que contempla a realidade 

psíquica e física) se torna, ao longo de sua carreira, um desbravador de fronteiras, ao 

mesmo tempo em que se apresenta inconscientemente envolvido por suas primeiras 

referencias psicocorporais. É em resposta ao seu percurso artístico que o dançarino – 

que é o objeto de estudo dessa pesquisa-, molda sua identidade e imagem corporal e é 

dentro desse panorama amplo que a sociedade vivencia essa releitura da realidade. 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

237 

 O balé clássico é uma técnica de dança com vocabulário próprio, com 

características específicas e valores claros (muitas vezes, duros). Para a compreensão do 

“universo psicológico” que envolve o bailarino torna-se imprescindível um mergulho 

profundo na cultura corporal dele, nas memórias que estão inscritas em sua 

movimentação mais genuína, atentando-se as suas motivações, desejos e obsessões, para 

que se possa entender o vazio, rejeição, alívio e/ou fascínio que ele sente ao se deparar 

e/ou mergulhar na técnica contemporânea, que traz em sua essência justamente a quebra 

de valores e a reconstrução de formas e sentidos. É justamente essa quebra, esse 

rompimento, essa extrapolação das fronteiras técnicas – e principalmente emocionais, 

que mobiliza esse projeto. 

 Essa pesquisa, que é um estudo de caso, nos permite compreender como que o 

rompimento estético, que a travessia psicocorporal de uma técnica para outra pôde 

proporcionar ao interprete em questão - que também é a pesquisadora-, a construção de 

um discurso corporal expressivo e dramático, e, portanto, também, nesse caso, 

autobiográfico. 

 Podemos dizer, assim, que as respostas dessa pesquisa estão nesse corpo que dá 

voz ao inconsciente, que resignifica à memória, e que corporifica as suas experiências.  

 

Das Sensações Ao Movimento 

 A dança que escolhemos observar, estudar e vivenciar é aquela concebida por 

meio da elaboração das experiências de vida do indivíduo que compartilha com o 

público sua visão de mundo por meio de suas criações cênicas.  

 A universalidade de seu discurso, num primeiro momento, vem contradizer a 

temática autobiográfica proposta, mas se observado com cautela, percebe-se que na 

experiência individual, carregamos uma gama imensa de universalidades a serem 

discutidas, trabalhadas e é justamente focando nisso que trazemos Jung para a 

discussão, na conceituação do inconsciente coletivo e do processo de individuação, por 

exemplo. 

 Essa pesquisa parte do pressuposto de que a dança é, antes de tudo, a elaboração 

(ou projeção, num caráter primário) de emoções, memórias, imagens, inspirações e 

potências físicas de um indivíduo que se desnuda diante do mundo e assim, se coloca 

como agente de arte, agente esse, que é capaz de tornar arte, seu caos interno. 

 Ou seja, poder-se-ia dizer que essa pesquisa se justifica, antes de tudo, pela 

potencia de vida que ela propõe e pelo caráter humano que ela apresenta, pois a dança 
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não será concebida aqui apenas como uma técnica, mas sim como um caminho para a 

integração do indivíduo. Podemos estendê-la assim, a qualquer público interessado em 

se autoconhecer por meio de seus movimentos. 

 É de suma importância para o bailarino conhecer a fundo a sua trajetória 

corporal, a forma com que a dança foi se transformando, se remodelando e 

reestruturando em seu corpo e como isso é reflexo de suas escolhas de vida. 

 Ao se aprofundar nessa dança aqui nomeada autobiográfica, deparamo-nos com 

algumas importantes questões relacionadas à criação. São elas: necessidade de um olhar 

externo para elaborar o interno num processo laboratorial, busca constante de novas 

estratégias de trabalho a fim de evitar que os mecanismos de defesa sabotem “os 

mergulhos” mais profundos (seja ele ligado ao consciente ou inconsciente), a liberdade 

de dialogar com outras áreas de conhecimento e outras artes (como o teatro, cinema, 

artes plásticas), a coragem de experimentar situações novas e reelaborar antigas 

verdade, enfim, a experimentação do “corpo dilatado” e da pré-expressividade de Barba. 

 

O Corpo da Pesquisa 

 O projeto, inicialmente amplo e relacionado à história da dança foi, aos poucos, 

se transformando num estudo sobre a dramaturgia corporal do bailarino contemporâneo, 

que, nessa proposta, faz de suas criações, um constante estudo sobre si e seu fazer 

artístico. 

 A problemática estava ao pensar que, no estudo histórico das diferentes técnicas 

corporais, poder-se-ia responder inúmeras questões psicoemocionais que norteavam a 

trajetória do meu corpo na dança, seja atuando como educadora, seja como intérprete-

criadora, quando, no entanto, o que eu realmente precisava quanto pesquisadora – e 

artista-, era conseguir olhar para minha própria criação e dialogar com ela, investindo 

no que Pina Bausch já dizia: “Eu não me interesso em como as pessoas se movem, mas 

o que as move”. É exatamente isso... O que me move quanto pesquisadora, é entender 

emocional e corporalmente, o que me move quanto bailarina, para poder assim, repensar 

o ensino da dança, reconstruir uma dramaturgia corporal entre outras tantas funções de 

um fazer artístico mais consciente e sensível. 

 Sendo assim, depois desse remanejamento temático e da construção de novas 

estratégias de trabalho, optei por investir nos laboratórios de criação coreográfica, e ao 

final de cada trabalho, registrar (sensações, imagens, ações, memórias e sentimentos) 
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quais as pistas que meu próprio corpo dava para que eu pudesse dialogar com minha 

trajetória artística e aos poucos, estruturar uma criação cênica. 

 Com esses laboratórios, alguns assuntos têm sido fortemente aflorados, tais 

como a memória corporal, simbologia do corpo, a imagem corporal, o inconsciente, os 

arquétipos e o processo de individuação de Jung, o sujeito da experiência de Larossa, 

entre outros. 

 Entre as estratégias de preparo psico-corporais vale ressaltar o contato com o 

sistema Rio Abierto, no que se refere ao Movimento Vital Expressivo (trabalho com a 

gestualidade natural do ser humano, valorizando os pontos de energia dos chacras 

corporais) e o Trabalho sobre Si (dinâmica de terapia em grupo, que aborda por meio da 

dramatização, as sensações mais genuínas do indivíduo). 

 Esse caminho de busca integral por meio da arte pode ser comparado, em partes, 

pelo trabalho realizado por Nise da Silveira, renomada médica psiquiatra brasileira, que 

foi aluna de Jung e que buscou por meio das pinturas (imagens que emergiam do 

inconsciente) trabalhar de maneira mais sensível com psicóticos numa época em que os 

eletrochoques invadiam as técnicas terapêuticas. Nas palavras de Edson Passetti: “Nise 

da Silveira não concebia a arte separada da vida, teatro alheio à existência, loucura 

como doença, artista como momento profissional. Louco, artista e terapeuta 

ocupacional, como ela preferia se chamar, ao lado de bichos, amigos e amorosidades, 

atentam contra as estabilidades. Vivem intensamente até perderem-se de si. Alguns, às 

vezes, demoram mais para retornarem, vivem mais longamente certos estados do ser, 

silenciosos, alheios, sequestrados”. 

 Assim como Clarice Lispector empresta suas verdades mais profundas para a 

literatura e é capaz de inebriar o leitor com suas epifanias, assim como Nise da Silveira 

consegue trabalhar de maneira mais sensível com psicóticos e lhes possibilita recriarem-

se por meio das suas pinturas, assim como Pina Bausch, consagrada coreógrafa alemã, 

consegue presentear a dança com sua singular maneira de enxergar a vida, criando nos 

corpos dos bailarinos potentes imagens simbólicas, ser mais uma voz nesse coro 

feminino que busca na arte, sua potencia de vida, e por ser vida, de transformação.   
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Abstract 
When examining the body with regard to performance, theatre researchers tend to focus 
their discussions on the body of those who perform on stage and/or on the bodies of 
those who receive the performance. Rarely do we discuss the bodily processes of the 
director. When directing is mentioned, the role is associated with the creative 
conception of a project by way of intellectual and organizational choices alongside the 
bodies and creative talents of those who participate in the project. However, when there 
is a director at work, he or she frequently serves as a filter, a parameter for 
experimentation and/or a bodily thermometer for the actor’s explorations. In this sense, 
the director, via bodily permeability, works constantly sensitizing and (re)directing – 
and at the same time delimiting – the scope of the actor’s bodily experimentation. From 
this perspective the bodily permeability of the director assumes a critical position 
because it precedes and mediates the reception of the work embodied by the actor. This 
article explores this permeability and its implications from a critical and practice-based 
perspective. It questions the consciousness and responsibility exercised by means of this 
privileged position and considers the outcomes of actor-director collaborations deeply 
engaged in the body.  
 
Keywords: directing methodology, embodiment, permeability, performance, actor-
director collaboration 
 
 
 When examining the body with regard to performance, theatre researchers tend 

to focus their discussions on the body of those who perform on stage and/or on the 

bodies of those who receive the performance. Rarely do we discuss the bodily processes 

of the director. When directing is mentioned, the role is commonly associated with the 

creative conception of a project by way of intellectual and organizational choices 

alongside the bodies and creative talents of those who participate in the project. As a 

group theatre director myself, i.e., as a member of a “group [that] establishes an ethics 

whose principles give unity and coherence to its productive, organizational, political 

and cultural procedures” often exercising the role of director, I frequently find myself 

fully focused on the bodies of actors, audience members, or even both simultaneously 

(Trotta, 1995, p.32).  
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 And yet when there is a director at work in a given project, he or she frequently 

serves as a filter, a parameter for experimentation and/or a bodily thermometer for the 

actor’s explorations. In this sense, the director, via bodily permeability, works 

constantly sensitizing and (re)directing – and at the same time delimiting – the scope of 

the actor’s bodily experimentation. From this perspective the bodily permeability of the 

director assumes a critical position because it precedes and mediates the reception of the 

work embodied by the actor.  

 This article explores this permeability and its implications from a critical and 

practice-based perspective. It questions the consciousness and responsibility exercised 

by means of this privileged position and considers the possible outcomes of actor-

director collaborations deeply engaged in the body.  

 

Critical Notes on the Permeability of Directors 

 Many important publications by renowned theatre directors address the actor-

director relationship and suggest paths toward an optimal creative and productive 

collaboration. Among the most influential are On Directing (1972, republished in 1997) 

by Harold Clurman, the award-winning Notes on Directing (2003), by Frank Houser 

and Russell Reich and more recently On Directing and Dramaturgy: Burning the House 

(2010), by Eugenio Barba. These publications also emphasize the collaborative nature 

of this relationship as a crucial component for effective play-making. This collaborative 

nature implies in itself a certain degree of permeability. However, most of these 

directors also uphold their central decision-making position, which suggests a limit to 

their degree of permeability. How does permeability configure itself for each of these 

well-known directors and what are their implications with regard to the creative 

process? 

 For Harold Clurman, the acclaimed American Group Theatre director, “direction 

is not achieved solely through verbal concepts. For stage embodiment words alone do 

not suffice” (p.171). At the same time the author acknowledges that “it is not the 

director alone who shapes the production, he employs everyone’s talent. He chooses 

those whom he may be able to inspire and those he believes will aid and inspire him. As 

a leader, he must be a knowing follower” (p.173). Permeability in this case is equated to 

mutual inspiration and functions in both ways in so far as it serves the director’s master 

plan of talent employment. In bodily terms, despite the inequity of the relationship, 

permeability seems to be at the fundamental level of breath. From the Latin in-spirare, 
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both actor and director breathe ideas into each other; communicate to each others’ 

spirits. Clurman’s take on this form of communication is possibly the reason why he 

believes a director’s personality is among his chief qualities. “The director’s essential 

qualities as a human being, which he perhaps unconsciously communicates, cannot be 

pinned down. There are no lessons for acquiring this inalienable personal touch” 

(p.173). Clurman points towards a fundamentally embodied permeable relationship yet 

he is unable to “pin it down” and associates it with “a mystery [in this] of which the 

director may not be conscious. It is an emanation which we inadequately designate as 

‘personality’. It goes beyond the demonstrable specifics of the craft” (p.172). At the 

same time, the inequity of the relationship seems to suggest that the actor’s body must 

be far more permeable than the director’s, since the first is continuously serving the 

latter. In other words, the director is “inspiring” the actor much more than the actor is 

“inspiring” the director. But in so doing, isn’t the director running the risk of 

continuously and forcefully embodying the actors with his own ideas and therefore 

loosing a potentially creative ally and collaborator? 

 Frank Hauser and Russell Reich’s Notes on Directing offers a similar take on the 

director’s role and assumes a similar mode of theatre production. Hauser and Reich also 

presume the existence of a play script whose intellectual dissection is the director’s first 

and foremost responsibility, followed by casting and finally working with staging 

elements. In this case the director’s role is equated to that of an obstetrician:  

      

You are the obstetrician. 

You are not the parent of this child we call the play. You are present at its birth for 
clinical reasons, like a doctor or a midwife. Your job most of the time is simply to 
do no harm.  
When something does go wrong, however, your awareness that something is awry – 
and your clinical intervention to correct it – can determine whether the child will 
thrive or suffer, live or die. (bold and italics as in original p.9) 
 

 
The director-obstetrician metaphor became widely known and is perhaps still used. 

Permeability is no longer a mutual exercise between actor and director at the level of 

breath or spirit but a technical function mostly applied in remedial circumstances; 

evasive with regard to conceptual responsibility (the director is not the parent), but 

whose intervention may determine life or death. Permeability operates once again on a 

fundamental level – life and death – but distanced in terms of shared commitment and 
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collective engagement, producing as a result a mostly impermeable director with regard 

to the collaborative aspect of creation. This might explain the existence of notes within 

the book such as “You [the director] can’t have everything” (p.11) and “The best 

compliment for a director: ‘you seemed from the beginning to know exactly what you 

wanted’ (p.14) or “Put actors at ease but don’t befriend them” (p.19). At the same time, 

much like Clurman who states miscasting is a directorial blemish (p.6), for Hauser and 

Reich “Directing is mostly casting” (p.17). In both cases the director is less permeable 

than the actor, who in turn must compensate proportionally in permeability in order for 

this type of creative collaboration to thrive.  

 Barba’s most recent publication offers the perspective of a director within a 

collectively and collaboratively organized mode of theatre production. In this case, “the 

scenic materials were all the elements proposed by an actor: sequences of physical and 

vocal actions, texts, songs, costumes or objects” (p.53). In order “to weave the actors’ 

dramaturgies – their organic materials – into a living text” (p.204) Barba functions as a 

surgeon: “I had in my hand scissors and needle, as my role demanded but I was cutting 

and sewing skin and human flesh. (…) In my hands, the living matter on which I was 

operating mutated, risking bleeding and dissipating its vital charge” (p.54). He 

acknowledges the vital risks involved within this mutual and highly permeable actor-

director relationship and uses bodily procedures to describe it, but he also reveals “I did 

not worry about meaning. I wanted only to arrange a dance of sensory stimuli which 

had an impact on my nervous system. (…) If my kinesthetic sense was not persuaded, I 

insisted on elaborating day after day, proposing modifications and even radical cuts 

such as the elimination of most of a sequence” (p.54, 55). In other words, despite the 

degree of permeability in both actor and director, meaning-making is subjected solely to 

the director’s sensory stimuli. It seems that although initially equally highly permeable, 

slowly throughout the creative process, the director maintains allegiance to his senses 

and in so doing becoming less and less permeable to the actor, who in turn diminishes 

proportionally in terms of conscious meaning-making contributions toward the 

production.  

 The different approaches on directing examined above, enable three important 

points to consider for a more explicitly embodied examination of permeability. First, 

that permeability is a vital, personal and embodied characteristic of the directorial role, 

which is exercised continuously as part of the collaborative aspect of the craftsmanship; 

second, that it’s intensity and flow may be manipulated; and third, that in so for as 
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permeability is subjected to the director’s ideas/will/senses or resumed to a single flow 

in direction in the actor-director relationship, it reduces the collaborative aspect in the 

creative relationship. 

 

Permeability in Collaborative Meaning-making 

 If permeability is such a vital characteristic for the actor-director collaboration 

then how exactly does it work in the director’s body? Because of its embodied nature I 

have no other choice than to assume a situated positionality and describe how it 

operates in my particular body as a director. This is by no means an attempt to 

generalize or model its occurrence but rather a tentative theorization and hopeful 

contribution towards the articulation and praxis of such an important aspect of the craft. 

 I find it useful to describe how permeability operates in three distinct moments. 

Having directed both script-based and devised productions, the first moment begins at 

the pre-production stages when group members reveal their initial inspirations and 

desires for a new project. I try to make myself the most permeable possible so that I can 

listen for propositions that energize and mobilize other members. At this point it is 

incredibly important to take in as much as I can and especially from the actors, who will 

eventually embody many of the project’s ideas and vision. This insures that the bodies 

on stage will speak from a truly personal and positional perspective. I don’t avoid 

proposing myself, but eventually the group must convince (from the Latin convincere, 

i.e. to win together) each other of the best propositions in order for work on a project to 

officially begin.  This first moment lasts until the project acquires a minimally solid 

foundation, in other words, relevant ideas the group is able to articulate and is seriously 

committed towards investigating for performance. 

 The second moment begins when group members start developing the project’s 

major ideas. Initially I am still trying my hardest to be as permeable as possible to the 

actors in order to sense what kinds of creative codes (characters, scripts, songs, or any 

other raw material) they are generating. At this point it is most important that I help the 

actor identify what the fundamental constitution of the code he or she is searching for is 

made of, and to do so I must be highly permeable to the offerings. I let them use my 

body as a parameter for experimentation and/or a bodily thermometer for their 

explorations. Unlike Barba’s directorial process, in this case meaning has already been 

established collectively. Therefore, my degree of permeability may fluctuate from this 

moment on with less risk of reducing meaningful collaboration. I become more or less 
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permeable in order to align, question and critically engage the codes being generated 

with the foundational ideas previously established, and these of course vary according 

to what is generated in rehearsals. The goal is to ensure that the creative codes are 

nurturing the ideas and vice-versa. As the creative codes become clearer, i.e. as 

characters/script/sound/etc. start to take shape, they also start to saturate my ability as a 

director to offer critical feedback. Throughout this part of the process, as the actor (and 

ultimately the entire group) grows in confidence with regard to specific codes, I find 

myself becoming progressively less permeable.  

 The third and last moment permeability operates is when the performance is 

shared with the audience. At this point my body is no longer a site for the actor’s 

experimentation. Nevertheless, the bodies in the audience may function as such. As a 

director I quietly observe them in order to regain my sense of permeability. Their 

reactions feed a new phase of growth in permeability in both my body and the actors’ in 

order to fine-tune the performance if needed.  

 Consciousness of these different phases and how they are embodied reflects a 

specific approach to the creative actor-director relationship. Hopefully, one that is able 

to absorb the creative ideas from all of the collaborators of a given project on a 

meaning-making level without privileging the director’s perspective simply because of 

his or her role in the production. At the same time, this approach enables the actor to 

embody on stage his or her own mind and ideas as much as that of the director’s and 

ultimately the project’s itself.  
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Resumo 
Existen un gran número de directores o coreógrafos escénicos donde cada uno de ellos 
a su vez tiene un paradigma oculto de creación colectiva. Este es un problema 
fundamental en la transmisión del conocimiento coreográfico y dramatúrgico. De 
hecho, las escuelas y centros coreográficos a menudo se convierten en centros donde 
predomina lo económico frente al saber altruista y abierto a toda la comunidad. 
Nuestra hipótesis de partida sostiene que si bien cada ‘maestro’ tiene sus  propios 
procesos, existe un paradigma universal de referencia que integra la creación artística 
en un sistema multidimensional. La finalidad sigue siendo la misma, el éxito, o lo que es 
lo mismo, la aceptación de un público. Además creemos que creemos que estas 
dimensiones son fundamentales a tener en cuenta en el rendimiento artístico  tanto en el 
proceso como en el resultado. Para corroborar este modelo propusimos a nivel 
metodológico  dos líneas de trabajo comunicadas en todo momento a) Línea 1 (proceso 
artístico): donde se aplican las fases del proceso de composición escénica. Línea 2 
(investigación científica): cuando se aplican los elementos de valoración: instrumentos 
de registro de datos. Este proceso consta de 3 fases: fase pre-piloto, fase estudio piloto 
y fase de extrapolación al resto de proceso artísticos. Nuestros resultados, hasta el 
momento  valoran una dimensión transversal emocional que atraviesa una dimensión 
técnico-cognitiva, otra espiritual-holística y una última social-grupal.  
 
Palabras clave: performance, artístico, colectivo, escénico, creación. 
 

 

1. Introducción 

La concepción de la escena moderna comienza a principios del siglo XX, como 

reacción al teatro naturalista que había llegado a su perfección formal  reduciendo la 

acción al mínimo, encerrándola  en muchos casos en el marco del salón burgués. 

Además, supeditado al texto dramático de tal forma que se vio obligado a renunciar a 

todos los procedimientos espectaculares. No obstante, el naturalismo había hecho una 

aportación  importante al teatro moderno: la consolidación de la figura del director 

escénico. Con ello había iniciado  el proceso de elevación del teatro a categoría de arte. 

En opinión de Max Reinhardt, director y dramaturgo son creadores  al mismo nivel: el 

dramaturgo, del texto literario; el director, de la partitura escénica. Pero, para que el 
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teatro alcanzara plena autonomía, era preciso concebir la posibilidad  de una creación 

escénica que no necesitara en absoluto de la obra del dramaturgo (un texto 

predeterminado). Esto es lo que en 1905 había formulado Gordon Craig que distingue 

claramente entre el director artesano (traductor escénico de la obra dramática) y el 

director creador, aquel que, mediante la comprensión del uso adecuado de intérpretes, 

escenografía, vestuario, iluminación y danza, adquiere gradualmente el dominio de la 

acción, la línea narrativa, el ritmo, el color y las palabras, desarrollándose esta última 

fuerza a partir de las otras, hasta llegar al punto en que no necesita la colaboración del 

dramaturgo y hace del arte escénico un medio autosuficiente.La evolución dramatúrgica 

tiene otro momento de inflexión o cambio cuando el intérprete está en una relación 

horizontal con el Director-creador. Es en los años 80 en plena explosión postmodernista 

americana coincidiendo plenamente con el neo-expresionismo alemán cuando el 

Director invita al intérprete a crear y a canalizar sus inquietudes. Un modelo en 

principio opuesto al de relación jerárquica establecida en paradigmas de creación tales 

como el Eugenio Barba en su Odin Teatret surgido en 1962.  Se conoce el qué se quiere 

contar pero no se sabe el cómo, ni qué códigos se emplearán. Pina Bausch es claro 

reflejo de ello. Nos evoca esta transición en el paso de  la Consagración de la 

Primavera (1975) a Café Müller (1978). Esta última con música de Purcell, su obra 

maestra, en la que evoca el café que tenían sus padres en la posguerra y el tiempo en 

que la pequeña Filipina (Pina) refugiaba su infancia entre las patas de las sillas. Es en 

este punto de la evolución histórica de la composición escénica es donde 

contextualizamos nuestra forma de proceder en esta investigación. La reflexión desde el 

punto de vista dramatúrgico, que hizo que Café Müller fuera una pieza maestra 

consistiría, entre otros factores, en preguntar a Pina Bausch, si tuvo en cuenta o no al 

espectador durante el proceso. Y en caso positivo, a partir de qué momento, de qué 

manera, por qué una cosa y no otra, desde dónde etc.  Comenzaríamos a indagar sobre 

el modelo de creación escénica de Pina Baush. La dramaturgia, desde el punto de vista 

de la partitura física (acciones, entradas a escena, salidas de escena, pausas, 

transiciones, simultaneidad, alternatividad, diálogo corporal, etc.) y de los elementos 

compositivos de la obra, debe estar pensada y supeditada a los intereses del público. 

Además del área auditiva, principalmente satisfecha por la línea narrativa musical, el 

área visual y cinestésica, requerirán para su estimulación de códigos provenientes de 

lenguajes como la gimnástica, la danza y las habilidades teatrales. Estos, junto con la 

música, compondrán un cuarteto  perfecto de poder comunicativo. El desarrollo de este 
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trabajo científico puede suponer una herramienta pedagógica útil para profesores, 

coreógrafos y directores; y puede contribuir a recomendar consejos esenciales que 

ayuden a  favorecer la creación o resultado escénico. Podría igualmente inspirar 

cambios en la manera de componer y en la realización de diseños futuros performativos 

donde el cuerpo y el movimiento es el protagonista de la acción dramática. Es una 

investigación abierta a seguir sumando y construyendo desde cada experiencia creativa 

y seguir revisándonos continuamente.  Teniendo en cuenta ese modelo postmodernista, 

horizontal y holístico, analizaremos el proceso creativo tanto de los directores como de 

los  intérpretes en el sentido antropológico del teatro oriental que habla Barba y 

Savarese donde no se  distingue entre actor o danzante. Existen un gran número de 

directores teatreales o coreografos con diferentes paradigmas indescifrables de creación 

escénica colectiva. Este es  un problema fundamental de transmisión de saber porque 

hay formas de trabajar muy  personales además de impermeables. Nuestra Hipótesis de 

partida sostiene  que aunque los Procesos de Creación de espectáculos colectivos son  

diferentes entre unos y otros, creemos que existen unas mismas dimensiones que 

determinan el rendimiento artístico o resultado de la creación final.  Por lo que los 

objetivos de nuestro planteamiento investigador son: 

• Construir un modelo integral de creación escénica colectiva. 

• Determinar que  procesos cognitivos, comunicativos, psicológicos y 

emocionales  subyacen a a todos los componentes que forman parte de una 

creación (director y asesores de dirección, intérpretes, escenográfo e iluminador, 

músico, coreógrafo, repetidor,etc) 

• Determinar  un patrón técnico corporal  y espacio-temporal que prediga el éxito 

artístico. 

2. Metodología 

Existirán dos líneas de trabajo que estarán comunicadas en todo momento: 

Línea 1 (proceso artístico): Aplicar las  fases del proceso de composición escénica. 

Línea 2 (investigación científica): aplicar los elementos de valoración: instrumentos de 

registro de datos. 

2.1. Proceso artístico 

Consiste en aplicar las  fases del proceso de composición escénica partiendo de que el 

proceso es flexible, en espiral y en continua reflexión. 

Fase 1.  Investigadores (se  plantea un tema, un conflicto o un concepto  que quiere 

tratar y resolver o del cual partir (out o in). 
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Fase 2. Elige los miembros con los que quiere contar. Equipo estable de Investigadores 

(Director de escena, Coreógrafo, Escenógrafo- iluminador y Músico) e intérpretes. 

Estos últimos vienen dado por las circunstancias donde se desarrolla el proyecto 

(siempre abierto). 

Fase 3. Determinar por escrito  elementos creadores fundamentales: 

• Título. 

• Componentes y funciones. 

• Temática (justificación del problema). 

• Naturaleza del proyecto. 

• Argumento  

• Fuentes escritas, sonoro-musicales y visuales. 

• Vestuario y elementos accesorios 

• Diseño de escenas (Diseño  físico/espacial, Diseño  Musical y Diseño  

Luces/escenografía) 

Fase 4: Determinar el diseño técnico físico/espacial: 

A. Generar dinámicas de improvisación para extraer material coreográfico. 

B. Organizar material coreográfico para cada una de las escenas. 

C. Interconectar las escenas (línea físico/espacial). 

Fase 5. Revisar  y adaptar el diseño de  luces/escenografía a líneas físico espacial. 

Fase 6. Revisar y adaptar el diseño musical a las otras dos líneas. 

Fase 7. Revisar la línea conceptual o narrativa en base al diseño de las escenas  

Caso positivo: Reflexionar sobre el proceso como dos líneas de evolución, la escénica ( 

física/espacial, musical y escenográfica) y la conceptual que van divergiendo y 

concurriendo durante el proceso de creación hasta llegar a una única unidad. Caso 

negativo: Si no fuera así, aportar una segunda fase de ideas y de nuevos planteamientos. 

Dar soluciones entre estas dos líneas de desarrollo. Volver a elaborar el argumento final  

si es necesario. 

Pueden existir dos  formas de plantear la resolución de conflictos creativos: soluciones 

motrices a planteamientos teóricos  o  soluciones conceptuales a planteamientos 

motrices.  

 Fase 9: Perfeccionamiento y  consolidación de la performance. 

Fase 10: Realización de un  dossier escrito final (reflejando todos los elementos 

creadores, además de un anexo con todos los materiales generados). 

Fase 11: muestra del resultado con público 
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2.1. Investigación Científica 

Consiste  en saber aplicar los elementos de valoración: instrumentos de registro de 

datos. 

En cada una de las fases de creación se aplicarán diferentes test y  registros de 

evaluación del proceso: 

o Datos personales: multidimensionalidad del sujeto aplicada en la Fase 2 

del proceso. 

o Consentimiento informado por parte del sujeto que participa en la 

investigación aplicada en la Fase 2 del proceso. 

o Cuestionario personal en el proceso de creación colectiva, proceso en 

diseño mediante la técnica de encuentros focales a través de un diario 

estructurado para extraer que aspectos o factores son esenciales en 

dicho proceso. Aplicada en la Fase 2 del proceso y que dura todo el 

proyecto. 

o Hoja de observación  basada en criterios técnicos grupales durante el 

proceso. Aspectos estudiados desde el punto de vista de la dinámica de 

acciones físicas corporales en relación al espacio. Diseño de las 

Unidades Coreográficas. Unidades intermedias que están dentro de la 

pieza final con un sentido propio y que necesitan ser revisadas. Es 

posible que una pieza de 20 minutos de duración tenga unas 15-20-25 

unidades coreográficas. Aplicada a partir de la Fase 4 donde se trabaja el 

diseño fisico-espacial y se comienzan a  extraer dichos fragmentos 

escénicos o coreográficos. 

o Hoja de observación basada en criterios colectivos de composición: 

aspectos de la dramaturgia  y composición donde se suman la música, la 

escenografía y el sentido total de la pieza. 

 

2.1.1. Estudio Piloto 

El Estudio Piloto tuvo una duración de 4 semanas, bajo un modelo de Residencia 

Técnica. Cada Semana correspondía a una Residencia Técnica en un Centro Escénico. 

Un total de 11 sujetos participaron en esta fase cuyos objetivos eran: 

o Determinar las dimensiones que influyen en un proceso creativo colectivo. 
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o Establecer, perfeccionar  y validar el material y registro de datos. 

o Determinar cuáles eran los análisis  estadísticos de validación de instrumentos y 

de evaluación de los datos extraídos. 

o Describir el modelo o paradigma de creación colectiva. 

 

El Estudio Piloto necesitaba que los sujetos se aislasen durante un periodo de tiempo  en 

un lugar para poder implicar todas las áreas de la personalidad en dicho proceso. Esto es 

una condición imprescindible para poder valorar  la interrelación y las conexiones entre 

los sujetos.  De ahí, sabíamos con antelación que el modelo de Residencia Técnica es 

idóneo para aplicar este tipo de proyectos, no solamente por el espacio técnico sino 

también por el componente humano que existe fuera del espacio de ensayo, es decir, 

otros puntos de vista y un feed-back constante  para el trabajo de campo. 
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21 TERRAS: UMA EXPERIÊNCIA DE DANÇA, PINTURA E VÍDE O 

 

Soraia Maria Silva 

Universidade de Brasília/BR 

 

Resumo 
A produção cultural na cena contemporânea tende a considerar relevante o uso 
pedagógico das tecnologias de informação e comunicação na qual estejam presentes 
vários atores sociais, por meio do intercâmbio entre participantes originários de 
diferentes meios culturais. A intenção desse projeto foi produzir atividades culturais que 
contemplem a intersecção entre o processo de formação, produção artística na área da 
dança, do vídeo dança, das artes visuais e da música. Desse modo realizamos um 
espetáculo de dança solo: 21 Terras, a produção de um vídeo dança, e uma exposição 
de quadros, também com o mesmo nome. As imagens do vídeo dança foram realizadas a 
partir de performances em espaços urbanos do Distrito Federal. Durante a realização 
do vídeo Dança as pinturas foram o cenário móvel manipulado pelos bailarinos e 
skatistas. A criação artística muitas vezes é resultante de uma tensão existente entre a 
idéia da vida nova que se cria, Eros, e a idéia de morte, Tânatos, presente na 
temporalidade inevitável inerente a todas as coisas, essa foi a tensão do roteiro do 
vídeo e o tema dos movimentos de dança e pintura, assim como no diálogo entre o 
conhecimento estético produzido e a troca de experiências entre os artistas envolvidos. 
Esse trabalho Foi realizado pelo CDPDan/CEN/UnB, ver: www.soraiasilva.com.br 
 

Palavras Chave: Dança; Vídeo; Pintura; Produção. 

 

“Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo 

de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a 

roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o 

espírito volte à Deus que o deu.”  Eclesiastes 12:6-8    

 

“21 Terras” é o meu mais recente trabalho como bailarina, artista plástica e 

produtora. Esse trabalho foi realizado com o apoio do CDPDan/UnB, Coletivo de 

Documentação e Pesquisa em Dança- Eros Volúsia (http://cdpdan.blogspot.com/), o 

qual coordeno na Universidade de Brasília, e também com a participação entre outros 

artistas do músico Eduardo Lopes, professor da Universidade de Évora/PT e com o 

patrocínio do FAC (Fundo de Arte e Cultura do GDF) e apoio do SESC/DF. Minha 

formação acadêmica é em dança, mas enveredou-se pelas artes plásticas por ocasião de 

meu mestrado Profetas em Movimento (1994) quando então transportei minha 

experiência além da dança para a tela. Desde então, fui premiada por minha atuação 
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como artista plástica, e tenho trabalhado com a integração de várias artes e com vários 

artistas, da música, do teatro, do vídeo, da literatura, da pintura e arte digital. Dessas 

parcerias resultaram trabalhos como Trilogia Poemadançando, de 2008 e No Princípio, 

de 2010.  

Em 21 Terras retomo a senda das pinturas com pigmento mineral in natura e 

realizo duas exposições concomitantes das telas circulares produzidas, as quais também 

são tema de vídeo dança, por mim produzido. O vídeo dança conta com a participação 

de atores, bailarinos e skatistas convidados. O vídeo mostra imagens das pinturas e dos 

nossos movimentos de dança interagindo em ambientes urbanos do Distrito Federal. No 

espetáculo fiz um solo de 21 minutos no qual reflito em cena os meus recentes 

questionamentos estéticos nessa arte, os quais muitas vezes se confundem com minhas 

próprias experiências como mulher e mãe no exercício contínuo entre Eros e Tânatos no 

ato da criação e recriação (ver detalhes do evento no site: WWW.soraiasilva.com.br). 

Sobre essa tensão inerente ao processo criativo corporal Jacó Guinsburg (2012) 

completa: 

Eros e Tânatos configuram os dois poderes miticamente polares, sob cujas 
forças se desenrolam a existência humana e a relação necessária da vida e da 
morte. A tentação de invocá-los, expressá-los e encarná-los percorre as 
manifestações de rituais de diferentes cultos religiosos e, não menos, os 
chamados encantatórios para a sua representação nas formas das artes. O centro 
magnético dessas buscas encontra-se quase sempre no desejo de materializá-las 
na essência de sua carnalidade e seus latejamentos. Neste sentido, a dança tem 
aí, por excelência, um lugar privilegiado e consagrado. Mais do que qualquer 
outra modalidade artística, ela faz da corporeidade do celebrante o articulador e 
o portador do símbolo. Ora, neste caso, a pulsão obrigatoriamente tem de unir-
se à deliberação, isto é, ao saber do oficiante sobre o seu ofício (Guinsburg, 
2012). 
A criação artística muitas vezes é resultante de uma tensão existente entre a idéia 

da vida nova que se cria, Eros, e a idéia de morte, Tânatos, presente na temporalidade 

inevitável inerente a todas as coisas. O tema aqui apresentado: 21 Terras pretende 

fomentar o uso de linguagens híbridas típicas da contemporaneidade para refletir sobre 

essa tensão da criação artística, tanto na abordagem do processo criativo pela linguagem 

da dança, da música, do vídeo e da pintura com pigmento mineral. As telas foram 

realizadas pela técnica de pintura com pigmento mineral in natura e colagem de 

materiais. Esses são os universos pictóricos da criação, a terra fértil da imagina/ação que 

se põe em gestos de dança, vídeo e pintura. As 21 Terras apresentam fragmentos de 

objetos e sobreposições de colagens informando de uma arqueologia do cotidiano. 

Assim, memórias que vão desfilando aos olhos do observador, de um universo feminino 
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como rendas, agulhas, botões, contas, cartões... Restos de uma vida em trânsito 

mergulham na terra que ora se aproxima e ora se afasta, como suporte de traços e rastros 

deixados pelo tempo e pela mulher, símbolos de uma peregrinação.  

O sentimento oceânico ou de eternidade questionado por Freud em seu Mal-estar 

na Civilização para mim é ao mesmo tempo a memória, a saudade e o registro do tempo 

primordial do nascimento do universo o qual está impresso em nosso ser. Nesse tempo 

existiu um embate entre matéria e antimatéria, prevalescendo a matéria, por uma única 

partícula. Por essa única partícula de matéria todo o universo foi gerado, esse fato tem 

intrigado vários cientístas em todos os tempos. Desde sempre temos dado continuidade 

a esse princípio gerador. O encontro das células masculina e feminina modelando a vida 

a partir do “um”. As pulsões e os desejos de Eros e seu servo Tânatos, em parceria ou 

em oposição (esse relacionamento nem sempre é linear, rsrsrs...) estão marcados na 

cultura humana, cuja evolução é um processo a serviço de Eros (a partícula da vitória 

que se desdobra). Contemplamos o universo e seus mistérios! Eu aqui, do século XXI, 

contempo! Com nosso “21 Terras”, caro expectador, 21 barrigas, 21 dores que buscam 

se libertar. Pois como diria Diotima (aquela única mulher do Banquete): não é do belo o 

amor, mas “da geração e da parturição do belo”, e digo eu: “no belo”. Portanto, bom 

desfrute em sua contemplação, se assim o seu coração desejar, pois quando observamos 

também somos tomados pelas mãos de Eros ou Tânatos (com maior ou menor 

intensidade). O nosso destino está lançado, boa viagem aos planetas “21 Terras”. Bem 

sei que uma criança de 5 anos faria melhor, e quem sabe a de 1 ano melhor ainda, é que 

vamos perdendo a lembrança da liberdade e da alegria da criação, ou melhor da energia 

e da curiosidade da criação. Mas sei agora que quando danço os que me veem dançam 

comigo, essa é a minha respons(h)abilidade. E finalmente (e não que seja o fim, mas o 

princípio): mãe, achei a pérola perdida e não mais vou perdê-la, mas desenvolvê-la!   

Eis o nome das terras nas pinturas: o nascimento; o sol; a bola; a força; o 

pássaro; o útero; o espelho; o peixe 1; o peixe 2; o 33; o caminho; o anjo; a espada; os 

adoradores; a renda; o filho; a semente; a pérola; a flor; os filhotes; 21 terras. Na 

coreografia, eis o roteiro: 1 minuto de agradecimentos; 1 minuto de silêncio pela vida e 

pela morte; 1 minuto de aplausos; 1 minuto para contemplarmos juntos; 1 minuto de 

minha dança peopleware; 1 minuto para vocês me verem dançando de olhos 

semicerrados; 1 minuto para eu contemplar vocês (olhem suas mãos, vejam o que elas já 

dançaram e o que vão dançar); 1 minuto para eu mostrar as minhas imagens; 1 minuto 

para caminhar nas trilhas e arar ondas; 1minuto para sorrir; 1 minuto para espreguiçar e 
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bocejar (você podem fazer isso também); 1 minuto para dançar lentamente; 1 minuto 

para dançar levemente; 1 minuto para vestir a roupa de Eros; 1 minuto para reinventar 

um passo e repetir; 1 minuto para lançar as terras; 1 minuto para lutar com as sombras; 

1 minuto para dançar com uma terra; 1 minuto para brincar com todas as terras; 1minuto 

para rodar; Soraia vc tem 1 minuto para o fim. 

Tantos gestos realizados para a produção desse evento, e no meu único gesto 

solo, marcado infinitamente por tantos outros gestos, de tantos outros colaboradores... 

Como esses gestos se refletem em cena? Onde a dança contemporânea, a prática do 

skate e do breaking podem se encontrar? Qual a importância da dança em nossa vida 

diária? Como a era da tecnologia e da informação tem afetado as linguagens do teatro e 

mais específicamente da dança na contemporaneidade? Esses e outros questionamentos 

me moviam e continuam me movendo, ao refletir sobre esse trabalho solo/coletivo o 

qual tem ampliado meu corpo íntimo cênico.  

Não só como reflexo das tarefas de movimento e habilidade em vários níveis 

executadas, quanto no percurso do tempo da produção e realização o eros/erros são 

percebidos e sentidos por todos os participantes (e ressentidos por mim) os quais 

buscam se expressar, mesmo em gestos revoltosos de silêncios. Nesses desejos de 

participação dou o meu salto imortal e e terno, dois poemas que escrevi durante a 

realização do projeto, os quais aqui transcrevo por perceber a importância desses para 

definir esses movimentos do meu “corpo íntimo cênico” na busca de prolongamentos 

expressivos: 

Salto imortal a cada instante salto abismos e me despeço da vida comemorando a 
luz sob asas de pássaro ferido refletem flocos de algodão sombras negras de 
brancas vacas flutuantes e no claro azul dos escuros olhos divinos mergulho 
sonhos de uma realidade distante flutuo na verticalidade vertigem errante a cada 
instante salto abismos e me despeço da vida que ri desse turbulento abrindo 
fendas e precipícios inimagináveis me mantendo suspensa num vôo de 
superfícies no branco dos olhos o âmbar arde olhar mutante que ensina a solidão 
deste eterno salto...;  e terno o tempo agora toca a minha pele todas as feridas 
consolam o meu coração a eternidade escorre quente sobre a terra renova a 
minha carne pulsam novas forças e caminhos carinho por todas as mulheres que 
se partiram em vão oro por elas para que suas fendas sejam horizontes verticais 
(Silva, 2012).  

 
Esse fluxo contínuo dos poemas acima descritos marcaram a minha atuação com 

o tempo cênico em 21 Terras: dançar os 21 minuto, pintar os 21 quadros,  definir e 

produzir os 21 minutos de vídeo dança, universos imenso que se abrem. Do trabalho 

com o coletivo fica o diálogo entre o fazer artístico da dança no âmbito acadêmico, ou 
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seja, no ambiente da universidade com suas especificidades de produção de 

conhecimento e os artistas e produtores de dança independentes, assim como os 

praticantes do skate e do breaking. Essa aproximação dos fazeres, gerou uma troca de 

experiências, e de preservação e difusão da memória da produção dessas manifestações 

corporais. Esse fato pode ser observado nas falas de Roni Cézar (campeão brasileiro de 

Breaking e organizador de eventos de dança breaking nacionais e internacionais) e 

Antonio Cândido Silva da Mata (skatista participante do projeto), as quais estão 

registradas no site do evento. Roni registra a sua memória na história da dança breaking 

em Brasília afirmando ser um dos fundadores deste movimento que na época passava 

por grandes confrontos, como nos Estados Unidos (Cézar, 2012). Já Antonio fala  de sua 

liberdade íntima de movimento com o skate, para ele: “apenas o ato de andar de skate, 

já é libertador, (...) não é algo que se precise fazer de forma técnica para haver diversão, 

contando que na prática deste se encontre um sentimento de pura e simples diversão (Da 

Mata, 2012). 

Essa tem sido a nossa experiência.  
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA À CRIATIVIDADE NA DANÇA  E EM 
SEU ENSINO 

 
Suselaine Martinelli 

 
Resumo 

Estudiosos da psicologia enfatizam a complexidade da criatividade considerando 
diversos fatores para que se manifeste em níveis elevados, entre eles: aspectos do 
indivíduo, suas áreas de atuação, os especialistas que julgam a produção, o contexto e 
momento histórico. Consideramos que a criatividade deve ser vista como processo 
plurideterminado onde sujeitos, em determinadas condições, são capazes de produzir 
algo “novo” com determinado valor (Mitjáns, 1999). É um processo complexo da 
subjetividade humana, não inerente à natureza, que integra individual e social. No 
contexto da dança e de seu ensino devemos considerar, na esfera singular, que o 
dançarino-aluno contrói sentidos positivos ou negativos para as experiências 
vivenciadas, o que poderá auxiliar para que sua criatividade se manifeste. Assim, 
quando tratarmos do ensino da dança, além da apropriação técnica, temos a 
necessidade de estimular em nossos alunos/dançarinos determinados recursos da 
personalidade associados à criatividade: motivação, capacidades cognitivas diversas, 
autodeterminação, autovaloração, segurança, questionamento e elaboração, 
flexibilidade, orientação para o futuro, entre outros. Devemos considerar que a 
criatividade na dança deve ser trabalhada, no mínimo, em quatro momentos 
específicos: na apropriação das técnicas, na apresentação ou performance com ênfase 
na interpretação, na apreciação estética e na composição coreográfica.  
 

Palavras-Chave: Criatividade na Dança, Criatividade no Ensino da Dança. 

 

 

Introdução 

O presente trabalho é fruto de pesquisas realizadas durante o Mestrado e 

Doutorado em Psicologia, no período de 1998 à 2005, junto ao Departamento de 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento da Universidade de Brasília. Aponta algumas 

das questões que têm influenciado a metodologia do ensino da dança erudita no Brasil, 

especificamente a que vem sendo praticada na cidade de Brasília, que tem sido o balé 

clássico e a dança contemporânea.  

Tratando dos aspectos históricos da prática e ensino da dança, pôde-se 

compreender as interferências das concepções e interesses sócio-econômicos, artísticos 

e educacionais dos contextos onde estas danças foram originadas, sobre os propósitos da 

prática e ensino na atualidade, assim como analisar o modo como tem sido tratada a 

criatividade neste ensino, ao longo da história. 
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Nossas investigações tanto em aprendizagem quanto com o ensino da dança, 

evidenciam que as aulas de técnica de dança (clássica, moderna etc.) têm sido 

normalmente ministradas de maneira tradicional, sendo que ainda persistem no ensino 

desta arte, métodos e conteúdos originados na Europa, no século XV e que, importados, 

se afirmaram educacionalmente no Brasil. Percebe-se que, fruto principalmente de uma 

formação em dança extremamente rígida, professores passam a ministrar aulas baseados 

na sua experiência como aprendizes e, deste modo, tendem a repetir o que aprenderam 

quando estudantes. Processo que ocorre, na maioria das vezes, sem qualquer reflexão 

crítica sobre as implicações corporais e personológicas ao desenvolvimento do aluno, 

além da postura passiva que este tipo de formação pode lhes estimular.  

Os alunos submetidos a este ensino, quando não desistem de sua prática, 

demoram, ou quase nunca, conseguem expressar-se através da linguagem da dança, uma 

vez que não são exploradas suas possibilidades criativas nos distintos momentos 

inerentes a esta arte: apropriação técnica, composição coreográfica, interpretação e 

apreciação estética.  

Por outro lado, têm surgido na atualidade correntes da dança contemporânea que 

trabalham com técnicas de consciência corporal e laboratórios de improvisação 

buscando diferentes formas de treinar e ensinar. Nessa vertente, os alunos são 

valorizados em suas criações, no entanto, tais trabalhos encontram dificuldades 

evidentes com relação à preparação técnica pois, ao mesmo tempo em que se quer 

formar intérpretes com corpos aptos à expressão artística (com amplas possibilidades e 

precisão de movimentos) não se deseja que os dançarinos apenas executem passos e se 

expressem com movimentos pré-determinados, executados em técnicas específicas. 

Neste caso, o desafio maior está em combinar uma variedade de estratégias para auxiliar 

na formação física do dançarino o que implicaria em anos de estudo de diversas 

modalidades técnicas, aliadas à formação interpretativa e apreciação estética. 

Deste modo, é importante refletir sobre o fato das aulas de dança 

desconsiderarem, muitas vezes, o “pensar sobre” e expressão subjetiva dos alunos, além 

da exclusão da criatividade nas aulas de aprimoramento técnico, se fazendo presente 

apenas em aulas de criação e improvisação, durante a construção de produtos 

coreográficos. Tal tratamento dificulta à arte da dança propiciar ao educando a 

participação na construção do seu desenvolvimento técnico, o fazer criativo fruto da sua 

expressão subjetiva, além do pensar artístico e estético.  
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A constatação, por meio de estudos dentro do enfoque histórico-cultural 

(Vigotsky, 1999/1930; Mitjáns, 1997) de que todos somos portadores da energia 

criativa, que se concretizaria através de nossas interações com o meio sociocultural, 

permite tratar a criatividade como uma possibilidade a ser construída com/através das 

aulas de dança.  

Deste modo, temos como referências norteadoras as questões teóricas levantadas 

e discutidas nesta perspectiva – a histórico-cultural, ampliadas por estudos de 

pesquisadores que, na atualidade, têm tratado do tema criatividade considerando-a como 

fenômeno complexo, com seus determinantes socioculturais, biológicos, personológicos 

(aqui incluídas as motivações), sistemas  de atividade-comunicação, entre outros, 

(Mitjáns, 1997; Rey, 1995) para uma abordagem mais abrangente do tema.  

Utilizamo-nos das contribuições da psicologia do desenvolvimento e da 

criatividade para analisarmos as possíveis implicações do ensino da dança no processo 

de desenvolvimento dos alunos, especificamente no comportamento criativo dos 

mesmos. Considerando fundamental o papel do professor de dança neste contexto, 

propomos possibilidades e alternativas de atuação.  

Assim, apresentamos reflexões à partir de resultados de pesquisas com 

professores e alunos de dança, bem como da análise de vídeos de aulas de dança e de 

processos de criação de espetáculos, para refletir sobre ambientes promotores da 

expressão criativa no contexto da dança. 

 

Método 

Considerando que nossos estudos abrangem processos complexos e dinâmicos 

em desenvolvimento, especificamente a criatividade analisada no ensino de uma 

linguagem artística específica: a dança, optamos pela utilização da metodologia 

qualitativa, enfatizando a condição do pesquisador como sujeito e a importância do seu 

diálogo com o momento empírico, no processo de produção do conhecimento (Rey, 

2002).  

 Partindo da abordagem qualitativa, realizamos entrevistas semi-estruturadas com 

professores de dança1 e alunos-dançarinos profissionais. Também foram observadas e 

filmadas diversas aulas de dança, bem como descritos alguns processos de composição 

                                                 
1 Professores das técnicas clássica e contemporânea, apontadas, em pesquisas anteriores, como as de 
maior relevância na formação dos profissionais da cidade de Brasília/DF.  
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de espetáculos de dança, envolvendo estímulos para a criação de movimento e/ou cenas 

(sempre entrevistando os envolvidos no processo). 

Optamos pela utilização de entrevistas semi-estruturadas considerando que, em 

sua realização, a investigação adquire um sentido interativo, uma vez que o entrevistado 

não é considerado um simples “reservatório de respostas” à medida que realiza 

verdadeiras construções baseadas nas trocas dialógicas (Rey, 2002). Também o 

pesquisador, além de ser sujeito participativo no campo da investigação se converte, ao 

mesmo tempo, em sujeito intelectualmente ativo durante mais este momento. 

 Na tentativa de minimizar as limitações espaço-temporais impostas pela 

entrevista, possibilitar um tipo diferenciado de interação entre entrevistador-

entrevistado e também, para permitir a análise entre ação e discurso, optamos por filmar 

aulas dos profissionais artistas-educadores. Além disso, o recurso áudio-visual permite 

que se capte movimentos, sendo o mais adequado para pesquisar dança. Além disso, 

foram acompanhados os processos de criação de dois espetáculos de dança, com 

registros em vídeo dos laboratórios de criação. 

 

Sujeitos 

Para os estudos iniciais (mestrado) utilizou-se um número de 12 sujeitos (quatro 

professores-coreógrafos e oito alunos de dança), além de 12 intérpretes-criadores 

durante o processo de criação de quatro espetáculos de dança e três coreógrafas-

diretoras (doutorado). Os professores escolhidos são profissionais reconhecidos no meio 

artístico-educativo em questão produzindo coreografias e espetáculos de dança (quer 

seja criando ou dirigindo) e, ao mesmo tempo, atuam no ensino da dança no DF há mais 

de 15 anos. Inicialmente, não foi estabelecido um tempo (limite de anos) em que estes 

profissionais deveriam estar trabalhando com o ensino da dança mas, por se tratar de 

pesquisa que visa a análise da criatividade no processo de ensino da dança, foi adotado 

o critério de experiência didática pois, num segundo momento, foram entrevistados 

alunos destes profissionais tentando visualizar, nestes, os resultados dessa prática. 

Portanto, na seleção dos sujeitos para a pesquisa de mestrado priorizou-se os critérios: 

reconhecimento no meio artístico-educativo e experiência didática (tempo médio de 

17 anos). Na pesquisa de doutorado, adotou-se os critérios reconhecimento e 

experiência com a criação em dança. 
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No mestrado foram escolhidos dois profissionais que trabalham com dança 

clássica e, outros dois, com dança contemporânea, em função de serem os estilos mais 

utilizados na dança sistematizada, na época, na cidade de Brasília. Os quatro professores 

selecionados são do sexo feminino com idades entre 38 e 60 anos, pertencentes à classe 

social média alta. Todas cursaram o ensino superior e tiveram (têm) experiências em 

cursos de dança no exterior.  

Selecionou-se dois alunos de cada um desses sujeitos, que deveriam estar 

praticando dança com este mesmo professor há, pelo menos, um ano; à fim de 

possibilitar a observação e análise dos resultados das estratégias didático-metodológicas 

utilizadas pelo professor, em função do tempo mínimo necessário à apropriação da 

técnica. Um dos alunos era indicado pelo professor (sendo que estes indicaram alunos 

que consideram como “modelo”) e, o segundo, escolhido pela pesquisadora no processo 

de observação das aulas onde se tentou selecionar aquele aluno(a) que apresentasse um 

maior número de dificuldades na execução dos exercícios, durante as aulas.  

Para a pesquisa de doutorado foram selecionados três coreógrafos para 

acompanhar seus processos criativos, envolvendo 12 intérpretes-criadores. 

 

Resultados e Discussão 

Tem sido comum encontrarmos em nossa sociedade arte e criatividade 

diretamente associadas. Assim, muitas pessoas procuram o aprendizado das artes como 

forma de desenvolverem sua expressão criativa através da linguagem artística, o que de 

fato nem sempre ocorre. 

Observamos em nossos estudos que, de acordo com o modo como é ensinada, a 

arte da dança pode estar favorecendo o desenvolvimento de habilidades físicas, técnicas, 

cognitivas e sociais do aluno sem, no entanto, contribuir com o desenvolvimento de 

suas possibilidades criativas ou mesmo de recursos personológicos associados 

diretamente ao comportamento criativo, tais como: motivação, independência, 

segurança, audácia , flexibilidade, curiosidade, entre outros.    

Assim, muitos alunos praticam a dança durante anos tendo acesso ao 

aprendizado de diferentes técnicas e estilos, sendo capazes de executar diversos passos 

ou movimentos sem nunca se expressarem com/através da linguagem da dança. Nas 

palavras de um dos alunos desta pesquisa: “É um corpo mudo, que não comunica, não 
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se expressa.” Tal fato é confirmado nas entrevistas com os sujeitos alunos e professores 

envolvidos neste estudo, quando criticam este sistema de ensino e em algumas das aulas 

observadas, principalmente de preparação técnica.  

Acreditamos que, em se tratando da dança enquanto linguagem artística e 

expressiva, seu ensino deveria ser composto de distintos momentos, sendo que a 

preparação técnica seria o momento inicial, uma vez que é o que instrumentaliza o 

aluno-dançarino para a criação propriamente dita. Infelizmente, para muitos professores, 

o processo de ensino se restringe a este momento.  Mas, para que efetivamente 

possamos considerar a dança enquanto expressão artística, temos que considerar: 1) o 

ato de criar; 2) o ato de interpretar (performance), 3) o ato de apreciar, 4) o ato de se 

instrumentalizar (preparação técnica). 

Impressionante paradoxo é que, sem estes diversos momentos, não podemos 

considerar um produto coreográfico como obra de arte e, no ensino da dança, quase 

nunca encontramos esta quatro dimensões citadas, muito menos a criatividade nelas. 

Barbosa (1999), Soares (1998), Matos (1998) ressaltam que o ensino da arte, 

educação física e dança respectivamente, tem sido permeado, muitas vezes de forma 

sutil, por uma idéia de modelagem e adestramento. Nessa perspectiva, as aulas 

constituem-se como espaços de aprimoramento técnico onde os professores reproduzem 

as concepções, representações e ações/métodos aprendidos em suas vivências práticas 

enquanto alunos. Nesse contexto, os alunos passam a reproduzir os modelos sem que 

haja resignificação ou reconstrução dos movimentos/formas, sem que estes adquiram 

um sentido personalizado, o que os impossibilita a uma contextualização histórica de 

suas práticas e de si mesmos, enquanto sujeitos do próprio corpo e história.  

A crítica ao tradicional sistema de ensino de dança, presente nas análises dos 

sujeitos-alunos desta pesquisa, é freqüentemente com relação ao fato desse não 

favorecer a consciência do corpo, a descoberta de possibilidades de movimentos, a 

construção de uma linguagem própria, de uma identidade e estilo pessoal. A técnica 

estaria sendo utilizada, nas aulas de dança, como um fim e não como um meio para se 

atingir a expressão através dessa linguagem artística. 

 Além disso, segundo os alunos entrevistados e análises das aulas filmadas, as 

emoções são pouco enfatizadas no ensino da dança, estando praticamente inexistentes 

nas aulas de aprimoramento técnico. Lembrando as considerações de Vygotsky (1999), 

com as quais compartilhamos, a forma não deve vir “por si só”, como algo 
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independente das idéias e emoções que lhe integram a composição. Assim, a fim de que 

não sejam incentivados os automatismos e movimentos mecanizados, faz-se necessário 

o desenvolvimento da “emoção da forma” como condição fundamental para um ensino 

de dança que possibilite a expressão criativa.  

Para exemplificar, pode-se executar numa aula de técnica (quer seja de dança 

clássica ou contemporânea) um mesmo exercício ou seqüência de movimentos com 

interpretações e emoções distintas. Considerando que no processo de apropriação da 

técnica a repetição é necessária, esta pequena alteração na forma de repetir o exercício 

já estaria auxiliando o dançarino na construção de significados para os movimentos, ou 

mesmo na construção de personagens e de um estilo pessoal. Acreditamos que, este tipo 

de estratégia poderia minimizar a mecanização e a execução refletindo apenas a forma 

externa do movimento, sem expressividade interna ou a fossilização (Vigotsky, 1999). 

Foram apontados (por alunos e professores) como benefícios da prática da dança 

clássica: postura, disciplina, desinibição, concentração, memorização, agilidade, 

socialização, cultura, coordenação motora, alongamento muscular, ritmo, consciência do 

espaço físico, consciência do corpo, respiração, condicionamento físico, respeito.  

Como pode ser observado, são enfatizadas as vantagens físicas da prática da 

dança e questões da socialização nos aspectos da disciplina e ordem. A criatividade do 

aluno e do professor não foi citada por nenhum dos sujeitos que trabalham com este 

estilo de dança.  

Os sujeitos que praticam dança contemporânea enfatizam o desenvolvimento da 

consciência corporal, criatividade e expressividade. Apesar de abordarem a criatividade 

no processo de ensino-aprendizagem, apresentam algumas ambigüidades evidenciadas 

em nossas análises entre discurso (entrevistas) e prática (aulas filmadas). O objetivo das 

aulas, principalmente de técnica, observadas em vídeo é assim descrito por uma aluna: 

“A aula dá uma formação, a formação técnica do bailarino, nem sempre uma formação 

para sua expressão criativa.”  

Os desafios de uma formação voltada para a criação são de diversas ordens. 

Além dos aspectos referentes à preparação técnica, outro ponto abordado, tanto por 

alunos quanto por professores, diz respeito ao fato desta formação nem sempre 

possibilitar que o bailarino esteja preparado para dançar coreografias previamente 

criadas ou entrar “no movimento do outro”, o que estaria alterando a tradicional 

definição de intérprete.   
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 Em seus questionamentos, os professores que trabalham com a dança 

contemporânea, tentam buscar meios de formar corpos versáteis, que não tenham 

códigos definidos, marcados e restringidos pelas diversas técnicas. Estas 

considerações aproximam-se do “corpo tecnicamente disponível” (Batalha, 1998) e 

das pesquisas de Fortin (1998) que analisa a possibilidade de uma técnica de dança 

sem estilo, fundada em princípios anatômicos funcionais na qual é dada a prioridade 

à sensação do corpo através do trabalho de educação somática. A ampliação de tais 

estudos, sem a pretensão de prescrever modelos ou ditar novas regras para o ensino 

da dança, pode ser adaptada para atender as necessidades do ensino das diversas 

técnicas codificadas.   

 Salientamos que, independente do estilo de dança adotado, precisamos estar 

conscientes que um ensino, entendido como desenvolvimento não apenas de 

conteúdos técnico-expressivos mas também da personalidade dos educandos, tem 

sido desconsiderado em nosso sistema de dança. Tal fato, conforme analisado em 

nossas pesquisas, tem implicações diretas tanto para o desenvolvimento dos alunos 

quanto na qualidade de suas criações artísticas. 

Outra constatação de nossos estudos, refere-se ao problemático sistema de 

comunicação das aulas. Os alunos consideram como uma das dificuldades, o fato de 

muitos professores terem um vocabulário muito impreciso para descrever os 

movimentos a serem executados. O que dificultaria a compreensão dos princípios do 

movimento: de que parte do corpo este é originado, em qual dinâmica etc. Além disso, o 

fato do professor apenas mostrar também dificultaria uma aproximação da compreensão 

do movimento no próprio corpo.  

Aproveitando os estudos de Rey (1995), que apontam a importância da 

comunicação para o desenvolvimento da personalidade dos sujeitos, analisando as aulas 

de dança dos sujeitos pesquisados, nos defrontamos com um processo de comunicação 

unidirecional, onde a voz do aluno não se faz presente (Matos, 1998). A relação 

existente na comunicação professor-aluno se manifesta com ênfase na atividade do 

professor, sujeito do processo. O aluno não é estimulado a tornar-se sujeito ativo de seu 

processo de aprendizagem, restando-lhe um papel passivo frente aos conteúdos, 

estratégias e temas das criações que são trazidos/transmitidos pelos professores-

coreógrafos. Consequentemente, nem sempre o professor torna-se um facilitador da 

aprendizagem do aluno e o clima das aulas, apesar de ser descontraído (em alguns 
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casos), não é emocionalmente positivo e motivador para o desenvolvimento do aluno, 

principalmente de recursos da personalidade favorecedores do comportamento criativo.  

 Para os sujeitos-professores dessa pesquisa, a concepção de que existiriam 

talentos, pessoas com o dom natural para a dança, constantemente confunde-se. Este 

dom está associado a facilidades anatomo-fisiológicas somadas a fatores motivacionais. 

Assim, denotando a importância do professor na formação do aluno, mesmo nos casos 

de talentos genéticos extraordinários, o trabalho do professor é fundamental para 

auxiliar este aluno a se desenvolver tanto interpretativamente quanto tecnicamente, além 

da dimensão motivacional. Esta crença de que a dança é para pessoas fisicamente 

dotadas e a criatividade é atributo de alguns poucos privilegiados, que nascem com um 

talento ou dom, dificulta e inviabiliza possibilidades de desenvolvê-las e ensiná-las.  

De modo geral, os professores envolvidos neste estudo confessam sua 

preferência em trabalhar com alunos “naturalmente mais talentosos”.  Os professores 

somam às características físicas, os fatores subjetivos considerando que, estes 

facilitariam o desenvolvimento técnico-expressivo do aluno, apontam “flexibilidade 

interna” e auto-confiança como fundamentais. Quando questionados sobre a 

possibilidade de construir o dom ou o talento artístico, todos a consideram como real. 

No entanto, um dos professores nos lembra que o talento para a dança inclui tanto 

habilidades/facilidades físicas quanto interpretativas, sendo que os aspectos físicos são, 

em sua opinião, mais facilmente trabalhados. Fato que merece ser questionado pois, esta 

facilidade, não seria fruto de um ensino que enfatiza a dimensão física e praticamente 

desconsidera a interpretação e emoções?  

É consenso entre os sujeitos-professores envolvidos nesta pesquisa, que o talento 

não se concretiza sem a técnica, apontando para a necessidade de um sistema de ensino 

onde estes sejam conjuntamente desenvolvidos. Ora, se as aulas de técnica de dança 

trabalham as formas e minimizam os conteúdos (idéias/emoções) inerentes a estas 

formas, torna-se difícil a visualização de possibilidades de desenvolvimento e da 

formação de alunos talentosos em processos onde estes têm acesso apenas a este tipo de 

aulas. 

A constatação, principalmente através dos estudos da obra de Vygotsky 

(1999/1930), de Mitjáns (1997), Alencar (1995) e Wechsler (1993) que a criatividade 

não é um “acaso divino” ou simples determinação biológica, permitiu-nos tratá-la como 

uma possibilidade a ser construída com/através das aulas de dança.   



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

267 

Aproveitando as contribuições da bibliografia da área de psicologia do 

desenvolvimento e da criatividade, bem como da pesquisa empírica e análise 

documental, pareceu-nos fundamental a presença da criatividade, além do momento 

da composição coreográfica, também na apresentação, apreciação e apropriação da 

técnica. Ao nosso ver, tal tratamento pode funcionar como estímulo à participação ativa 

do aluno em seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe o fazer-descoberta, o 

“pensar por movimentos”, indo além da realidade construída mas transformando-a e 

construindo-a através da criação (Laban, 1978).  

Deste modo, apontamos como um importante caminho para o ensino da dança na 

atualidade o resgate da criatividade para as aulas (principalmente nas de técnica), como 

uma possibilidade de torná-las espaços de desenvolvimento da subjetividade dos 

sujeitos, tanto professores quanto alunos envolvidos no processo.  

A título de sugestão que carece de aprofundamento em estudos posteriores, 

utilizamo-nos das contribuições da área de Psicologia da Criatividade, para 

apresentarmos alguns exemplos de estratégias de ensino adaptáveis ao ensino da dança. 

Podem ser utilizadas nas aulas: 1) demonstração global (da totalidade dos movimentos) 

ou fracionada (do mais simples ao mais complexo); 2) brainstorming, improvisações 

livres seguidas de avaliação e organização dos movimentos; 3) apreciação estética e 

crítica com comentários partilhados no grupo, seguida de repetições das seqüências 

coreográficas para que os alunos tenham a chance de experimentar corporalmente o que 

intelectualmente está claro; 4) programas em grupo – imitação do movimento do outro, 

diálogo por meio do movimento, reorganizar o movimento do outro, aumentar ou 

diminuir frases de movimentos, juntar seqüências coreográficas de alunos distintos etc. 

Frisamos que, apesar de diversos professores já se utilizarem de algumas das 

estratégias aqui apresentadas, lembramos que estamos visualizando-as também nas 

aulas de apropriação técnica (quer seja clássica, moderna ou contemporânea), como 

parte de um sistema de atividades onde devem ser considerados os múltiplos fatores que 

envolvem a estimulação da criatividade, entre eles as motivações, as interações e 

influências do meio. Assim, tanto as atividades quanto a qualidade da comunicação 

devem favorecer o desenvolvimento dos recursos da personalidade que intervêm na 

expressão criativa. 

 

 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

268 

Conclusões 

Ao entendermos a dança como conhecimento produzido em forma de 

movimentos, onde o dançarino se estrutura e interage com o outro numa relação 

intercomplementar de troca (Vygotsky, 1999), bem como uma linguagem artística 

composta por um conjunto de signos estéticos nos quais o sujeito, por meio de seu 

sentimento-idéia, constrói formas que devem refletir conteúdos, somos direcionados a 

procurar maneiras de ensinar que explorem a criatividade dos sujeitos envolvidos no 

processo.  

De acordo com os profissionais aqui envolvidos, a criatividade do aluno é 

apenas enfatizada nas aulas de criação e nos processos de  composições coreográficas. 

Os professores de dança clássica criam as coreografias que serão interpretadas pelos 

alunos-bailarinos e os professores de dança contemporânea concebem as idéias que 

serão transformadas em movimentos por seus alunos-intérpretes-criadores. Os temas a 

serem trabalhados, tanto em aula quanto em produtos coreográficos são trazidos pelos 

professores. Desta forma, os alunos não têm autonomia sobre o pensar e criar idéias mas 

apenas, em alguns casos, sobre o fazer.  

Em função de acreditarmos que o aluno deve ter autonomia em seu processo de 

aprendizagem, estando ativamente envolvido no mesmo, lembramos que, os conteúdos 

e temas abordados devem ter, antes de tudo, um sentido para ele. Assim, os objetivos do 

professor-coreógrafo-diretor devem favorecer tal envolvimento (Mitjáns, 1997).  

Na dança, atualmente, a criatividade vem sendo abordada apenas no processo de 

composição do produto artístico, normalmente pelo professor-coreógrafo. A 

visualização desta arte como forma de  conhecimento construído em movimentos, 

considerados além da mera imitação reprodutiva; além do aprender/executar passos; 

implica que a expressão criadora intencional, implícita na composição de um produto 

coreográfico, também se faça presente nos distintos momentos inerentes a essa prática 

artística e seu ensino. Neste sentido, torna-se de fundamental importância refletirmos 

sobre modos de desenvolvermos a criatividade nas aulas de preparação técnica, nos 

processos de criação/composição coreográfica, nas apresentações ou performances 

(interpretação), bem como nas apreciações estéticas.  

Considerando que existe uma multiplicidade de caminhos, formas e conteúdos possíveis 

de exploração, faz-se continuamente necessária a criatividade, tanto do professor quanto 

do aluno. Com esta visão, as diversas técnicas de dança a serem trabalhadas não devem 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

269 

ser apresentadas aos alunos-dançarinos como um conjunto de movimentos (passos) 

sistematizados que devem ser aprendidos/dominados pelos alunos.  

Acreditamos que as aulas, tanto de técnicas estruturadas (balé, dança moderna 

etc.) quanto de técnicas para criação (improvisação, composição coreográfica etc.), 

devem ter diferentes momentos, com estratégias e métodos distintos. Por exemplo: O 

professor pode (e deve) criativamente, se utilizar dos movimentos dos alunos e de suas 

descobertas corporais para instrumentalizá-los em suas criações, como também 

direcioná-los para exercícios da técnica específica. Além disso, fazem-se necessários 

momentos de apreciação, visualização das criações dos colegas e de escuta e avaliação 

das próprias dificuldades.  

Desta forma, os sujeitos funcionariam como co-participantes do processo de 

ensino-aprendizagem, considerando-se claro, que as relações professor-alunos não são 

simétricas uma vez que o professor possui maior vivência e conhecimento 

sistematizado.  

Merece destaque a iniciativa de um dos professores desta pesquisa. Este, 

percebendo uma necessidade de envolver seus alunos no processo de ensino-

aprendizagem e, numa tentativa de minimizar as lacunas deixadas pela formação 

centrada apenas na técnica, introduziu em sua escola de dança clássica um concurso de 

coreografias. Tal iniciativa, sem dúvida, é um avanço na busca por formas de ensino 

onde a criatividade esteja presente, no entanto, conforme abordamos em nossa pesquisa 

teórica, as ações devem ser sistêmicas, não apenas iniciativas isoladas.    

Lembramos que o desenvolvimento da criatividade no ensino da dança 

pressupõe, também, que se trabalhe de forma a estimular a diversidade e não apenas a 

reprodução de modelos e que, os alunos não necessitam realizar os mesmos movimentos 

o tempo todo, como tradicionalmente ocorre nas aulas de técnica. Além das ações 

demonstrar, imitar  e repetir , que têm sido utilizadas nas aulas de técnica, 

aproveitando as contribuições das aulas ou laboratórios de criação, existem inúmeras 

outras que podem (e devem) ser incluídas em sala de aula. Alguns dos profissionais 

tratados em nossa pesquisa,  têm se utilizado de outras, tais como: criar, construir, 

explorar, assistir, mostrar, comentar, etc. que certamente ampliam as possibilidades 

da manifestação criativa do aluno. 

Frisamos que são inúmeras as estratégias que têm sido exploradas/criadas e que 

estes são apenas alguns exemplos que ficam, a título de sugestão, para pesquisas 
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futuras. Consideramos fundamental que os educadores-criadores envolvidos no 

processo utilizem-se de sua criatividade também no processo de ensino-aprendizagem 

da dança e não apenas em suas composições coreográficas, tornando-se assim: 

educadores-criadores-criativos.  
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Resumo 

Os encontros interculturais não são uma realidade do mundo moderno, porém 
intensificaram-se na história pós-colonial, com os deslocamentos e transmigrações, 
lançando novos desafios para o conhecimento humano. Nesse sentido, a criação de 
dança motivada pelo diálogo com corporalidades locais chama a atenção pelo 
potencial de mobilizar alteridades e relativizar identidades, desenvolvendo dessa forma 
o diálogo intercultural. O termo “corporalidades locais” refere-se a características 
culturais que se fazem corpo, como tradições de dança locais, gestualidade cotidiana, 
ou hábitos sociais. Este trabalho apresenta o início de um processo de pesquisa e 
criação com um grupo de dançarinos-pesquisadores em diálogo com a cidade de 
Salvador (Bahia), explorando um tema provocativo no cenário contemporâneo global. 
A partir das subjetividades de cada intérprete, pretende-se identificar procedimentos de 
criação-composição que estimulem o diálogo e reinterpretação de informações 
corporais locais. À luz da imbricação movimento-pensamento-sistema cultural e de 
estudos sobre mestiçagem e tradução, busca-se ampliar o entendimento da criação em 
dança no contexto de deslocamentos geográficos e de sentidos. Esta comunicação lança 
questionamentos que serão desenvolvidos ao longo da pesquisa em andamento. 
 
Palavras-chave: dança, mestiçagem, extraposição, tradução cultural, corporalidades 
locais 
 
 

Em diálogo com o contexto 
 

Atualmente, as trocas entre culturas tendo como base a experiência corporal é 

um tema provocativo no cenário global. Os deslocamentos que proliferam na atualidade 

criam condições para a mestiçagem e dinâmicas de tradução a partir de informações 

locais. A experiência da dança pode ampliar possibilidades de dinâmicas interculturais, 

já que o dançarino percebe informações diferentes da cultura, via corpo.  

A arte, ao contemplar a multiplicidade de formas e experiências de cada grupo 

social, possibilita a expressão pessoal, criando um território em que se podem 

reconhecer vivências comuns. No caso da dança, esta tem sido, cada vez mais, um 

terreno frutífero para trabalhar mundividências diferentes, já que tem por base o corpo, 

instância onde se inscrevem e se traduzem as experiências de um sistema cultural. O 

corpo, veículo de cultura e território de construção de identidades, abarca 

representações que são resultado das experiências diárias num determinado contexto 

socio-cultural (FOSTER, 1997; DESMOND, 1997).  As ciências cognitivas explicam 
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que aquilo que somos capazes de experimentar e o modo como experimentamos 

depende dos corpos que temos e de como agimos nos diferentes ambientes (JOHNSON, 

1987; DAMÁSIO, 2006; KATZ & GREINER, 2005). 

Acreditando que cada estrutura de movimento, traz consigo uma estrutura de 

pensamento, uma mundividência (GREINER, 1999; DOMENICI, 2004; BRITTO, 

2009), a possibilidade de vivenciar outras referências sócio-culturais, não só por 

informações e pensamentos, mas também pelo corpo, é uma porta que se abre para 

novas perspectivas acerca do mundo e de si próprio (VISSICARO, 2004).  

O meu foco nas questões dos encontros culturais - destaco o Mestrado sobre 

Danças africanas e Interculturalidade em Portugal (UFBA, 2011), trabalhos artísticos 

nesta área e a experiência migrante há cerca de cinco anos em Salvador - fez com que 

questão da mestiçagem fosse vivenciada na pele, tornando-se mais do que um tema de 

interesse, fato que vem modificando não só a maneira de me movimentar, como a minha 

abordagem de dança.  Tal fato tem alimentado uma pesquisa sobre re-significações de 

corporalidades locais, na atuação enquanto intérprete-criadora, coreógrafa, professora 

de dança e artista-pesquisadora.  

Cada vez mais trabalhos artísticos se aproximam das informações tradicionais, o que 

parece se inserir num contexto contemporâneo de interesse pelas culturas locais 

(MAFFESOLI, 1987; DOMENICI, 2009). Igualmente, um conjunto amplo de criadores 

(Pina Bausch, Xavier LeRoy, Sidi Cherkaoui, entre outros) vêm desenvolvendo suas 

pesquisas a partir dos deslocamentos de culturas, de referências de dança, de diferentes 

backgrounds. Tais processos de hibridização questionam códigos corporais 

estabelecidos, procurando re-significar possibilidades de criação através de outras 

lógicas organizativas. 

Ao mesmo tempo, existe uma implicação social nestes processos artísticos, sendo 

esse o maior contributo desta pesquisa: assumir o potencial da condição migrante e de 

seus “agentes de tradução” que, devido aos próprios percursos de vida, acabam 

realizando trânsitos e construindo novas relações entre sentidos.  

Sabendo que os encontros culturais não seguem a lógica de tempo linear, o meu 

contato de longa data com a cultura baiana desperta também possibilidades de 

interlocução na relação Portugal-Brasil, tanto em solo brasileiro como no contexto 

português. Muito se discute sobre o que foi este encontro no passado e pouco se investe 

nos novos encontros. Após o término do processo de criação em Salvador, existe assim 

a hipótese do projeto vir a ser estendido a Portugal, levando o material em forma de 
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vídeo como provocação para sondar de que maneira os dançarinos desse contexto se 

relacionam corporalmente com a proposta. 

 
 

Em diálogo com o “ponto de partida” 
 

Apesar do tema dos encontros culturais e seus desdobramentos não ser uma 

realidade recente, conhece-se ainda poucas pesquisas desenvolvidas pela perspectiva do 

corpo, principalmente se levarmos em conta a abrangência da questão atualmente. Esse 

representa também o desafio desta pesquisa: dialogar com uma realidade em-processo, e 

ampliar linhas de pesquisa, não só na área da arte, como no campo social.  

Enfatizando a relação intrínseca entre corpo, pensamento e sistema cultural, esta 

investigação centra-se na condução de um processo de criação com um grupo de 

dançarinos-pesquisadores na cidade de Salvador (Bahia, Brasil). Pretende-se dessa 

forma desenvolver capacidades de diálogo e reinterpretação de determinadas 

corporalidades locais, identificando procedimentos de criação/ composição com vista à 

criação de uma encenação final. Para tal, pretendo realizar um processo de criação e 

composição coreográfica com grupo de dançarinos-pesquisadores em diálogo com as 

corporalidades locais na cidade de Salvador. Nesse sentido será investigada uma 

metodologia de trabalho que desenvolva em intérpretes-criadores a capacidade de 

percepção e a interação crítica e criativa com corporalidades locais, analisando, ao 

longo deste processo, como acontece a mobilização das identidades/ alteridades, com 

vista a estabelecer parâmetros de trabalho para esse tipo de criação. Paralelamente, 

existe a intenção de produzir uma reflexão crítica sobre processos artísticos de 

hibridização em dança, como forma de estimular outros processos artísticos. 

 

No centro da pesquisa surge a noção de extraposição proposta por Bakhtin 

(2000), que fala que a identidade de uma cultura é uma construção a partir do olhar do 

outro. 

Na cultura, a extraposição é o instrumento mais poderoso da compreensão. A 
cultura alheia só se manifesta mais completa e profundamente aos olhos de uma 
outra cultura... Dirigimos à cultura alheia novas perguntas que ela não havia se 
colocado, buscamos sua resposta a nossas perguntas e a cultura alheia nos 
responde descobrindo diante de nós seus novos aspectos, suas novas 
possibilidades de sentido... No encontro dialógico, as duas culturas não se 
fundem, nem se mesclam, cada uma conserva sua unidade e sua totalidade 
aberta, porém ambas se enriquecem mutuamente. (BAKHTIN, 2003, p.366) 
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Para o autor, cultura é um sistema aberto, sendo próprio de cada cultura interagir 

e experimentar a outra, gerando-se assim um enriquecimento mútuo fruto de 

dialogismos, traduções e re-significações implicados nesses processos.  

Consequentemente, a possibilidade de re-significação de paradigmas e 

movimentos abre espaço para a dramaturgia pessoal de cada indivíduo. Esse tipo de 

processo cria um espaço de relação, um contato entre fronteiras que tende a mobilizar 

alteridades/ identidades. O fato de me relacionar com o Outro diferente de mim, me 

permite entrar em contato com quem eu sou “em relação a”; isto é, quando eu me 

proponho a (re-) conhecer o Outro, vejo-me automaticamente forçado a (re-)conhecer 

quem sou.  

A partir desses pressupostos, a discussão sobre identidades-alteridades será 

baseada em autores como Maffesoli (1987) e Hall (2006), que vêm tratando a questão 

da identidade no plural, vendo-a mais enquanto “identificações”. Hall em específico 

apresenta o conceito de “identidade multifacetada”, como consequência das diásporas e 

do contato multicultural. Para o autor, a identidade tem, cada vez mais, um caráter 

desterritorializado e flutuante, e, ao sermos confrontados com esse descentramento do 

sujeito e com uma multiplicidade de “identidades possíveis”, novas articulações se 

tornam viáveis. 

Em diálogo com estas ideias vou recorrer a teorias da Semiótica da Cultura que 

considera todas as manifestações da cultura (vestuário, línguas, danças, etc) como 

textos, e entende-os como unidades de um sistema cultural denominado semiosfera 

(LOTMAN, 1996). Nesse contexto, “fronteira” é vista como uma zona altamente 

produtiva, e não meramente “substrativa”, já que o contato entre uma semiosfera e outra 

gera um campo de forças extremamente fértil em reconstruções conceituais. 

No entendimento de cultura na base deste trabalho, será ainda de considerar a 

ideia de “ecologia dos saberes” que Boaventura Sousa Santos (2006) traz para nomear 

conhecimentos que não costumam ter visibilidade nos meios científicos. Ao dialogar 

sobre saberes que tendem a circular apenas em grupos minoritários e contra-

hegemônicos, pretende-se assim contribuir para uma “igualdade de oportunidades” às 

diferentes formas de saber (...), visando a maximização dos seus respectivos contributos 

para a construção de “um outro mundo possível” (SANTOS, 2006, p.108). 

Existe também uma co-relação entre a noção de extraposição proposta por 

Bakhtin (2000) e o conceito de tradução cultural (Santos, 2008; Lotman, 1996; 

Machado, 2003). Definida por Santos como “o procedimento que permite criar 
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inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo (...) o trabalho de tradução 

procura captar as relações hegemónicas entre os saberes, e simultaneamente o que está 

para além destas” (SANTOS, 2008, p. 123). Incide sobre os saberes e as culturas, e 

sobre as práticas e os agentes, no sentido de identificar o comum e complementar, assim 

como os aspetos intransponíveis. Trata-se de um processo intelectual, político e 

emocional porque pressupõe o inconformismo diante da incompletude recíproca dos 

conhecimentos e almeja a reinvenção da experiência em prol de um mundo melhor - 

incerto, processual, mas partilhado. 

Importante também esclarecer que  esta pesquisa não se interessa somente pela 

noção de deslocamento cultural, mas prefere trabalhar com a ideia de deslocamentos 

geográficos e conceituais, já que o posicionamento crítico aguçado por experiências 

migrantes, por exemplo, não é algo exclusivo de uma condição “estrangeira” (em 

termos de nacionalidade), mas parte antes de uma mudança de posicionamento, de um 

“ver através de outras lentes”, da tal extraposição proposta por Bakhtin (2000). Esses 

deslocamentos permitem rever o lugar a partir do qual olhamos (“identidades”, “zona de 

conforto”), nos colocar no lugar do outro e que, decorrente desse trânsito, possam surgir 

novas zonas instáveis com base num posicionamento crítico. Fica claro assim que 

deslocamentos, aconteçam eles entre culturas, cidades ou bairros, criam condições para 

dinâmicas de mestiçagem e tradução.  

Nesse sentido, a discussão sobre mestiçagem será aprofundada pela visão de 

Gruzinski (2001), Lotman (1996), Pinheiro, entre outros. Segundo Gruzinski (2001), a 

realidade que se faz presente nos sistemas culturais mestiços tem destacado o potencial 

das misturas. Pinheiro lembra que a noção de mestiçagem quebra a lógica de tempo 

linear, já que os encontros recuperam e reinventam outras dimensões dessas culturas. Os 

encontros culturais têm a capacidade não só de modificar o futuro, como também o 

passado, podendo mobilizar algo que se julgava “adormecido” ou inclusivé gerar uma 

“reinvenção das tradições” (HOBSBAWN, 1984).  

A condição mestiça que tenho vindo a corporificar faz-me entender que aquilo 

que emerge dos encontros culturais, por exemplo, não é um, nem é outro. É um devir, é 

aquilo que Bhabha chama de “terceira coisa” (BHABHA, 1998), ou que Gruzinsky 

chama de mestiço (GRUZINSKY, 2001). São os processos tradutórios que servem de 

mote a esta pesquisa e que quebram com a lógica de pensamento dialético ou de 

oposição, se inscrevendo num ambiente relacional que assume a hibridização das artes 

performativas contemporâneas. 
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Em termos metodológicos, este estudo insere-se no campo das pesquisas 

qualitativas, com o foco “[n]a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais” (MINAYO, 1992, p. 22-23). Para 

tal, pretendo conduzir um laboratório de experimentação de procedimentos de criação-

composição, estando prevista uma encenação final. A etapa preliminar pressupõe um 

trabalho de preparação corporal de forma a criar uma “plataforma comum” de 

movimento. Simultaneamente, serão trabalhadas estratégias de criação com os 

performers que possibilitem a construção de um repertório pessoal. Esse trabalho irá 

desenvolver também reflexões teóricas com base em textos, seminários, entrevistas e 

debates. No âmbito desta pesquisa, a construção das significações será realizada num 

processo de criação colaborativa. Mesmo sabendo que cabe ao pesquisador encaminhar 

o andamento da investigação, outras conexões serão feitas a partir da alternância de 

papeis de ações colaborativas (FISCHER, 2010), evidenciando o fator flutuante e 

negociativo destes processos e a impossibilidade de “receitas-prontas”, sendo preferível 

lidar com eles como algo em-processo. 
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Abstract 

When we think about music as performance, new relations between the body and music, 
body and mind, body and space, body and technologies, the performer’s body and the 
audience’s body, are brought out to light. Performance thus paves the way for exciting 
new insights about music thinking and music making. Aiming to understand the new 
relations that arise from thinking bodily about music, this article addresses the 
problematic of the body in traditional Western art discourse and apprenticeship. To do 
so, it contextualizes the body, and the female artist’s body in particular, through a varied 
range of studies taken from philosophy to musicology and body art. Ideally, it should be 
read with the screening of the video SOUND OF MY BODY (available on my vimeo 
channel), which explores the connections between my body and the piano’s body. 
Inspired in Pina Bausch’s aesthetical universe, I created choreography of movements to 
generate sound on the piano - a sound that became “the sound of my body”. 
 

Keywords: Music as Performance/Embodiment, Body Art, Artist’s Body, Feminist 

Criticism 

 

1. The body is not innocent 

 There is no such thing as an innocent body, a neutral body or a passive body. 

More than a simple expression of DNA, the body articulates the way we think and 

understand the world we live in today. Indeed, if biology provides us with templates and 

building blocks, it is culture and the social environment that determines how these are 

used, subverted, applied into what we are here and now. And through art and 

technology, we can even exaggerate, distort, transform, mask and abstract this body. So, 

our body is not innocent at all.  

 In fact, we can see the body as a tiny model for humankind, as a metaphor of the 

larger social-political body – and this immediately called the attention of both artists 

and academics, who have found, through different ways, that the body is a site of power 

but also of resistance to power. Although human existence has always been surrounded 

by norms, conventions, ideologies, and ready-made ideas, it has been through the body 

that we have defied, resisted and disrupted those norms, conventions, ideologies and 

ready-made ideas. Because the body is an excellent site for transgression, artists have 

used it to enquire about other artistic, political, sexual and spiritual possibilities, and by 
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doing that, they have extended our boundaries of thinking and have opened up more 

possibilities for living in today’s world. I believe this is a very important legacy from 

them. 

 

2. The problem of the body 

 However, it is not easy to discuss about the body in the art world. I say this 

because, although the body has been artistically represented in every culture since 

immemorial times, from Palaeolithic rock painting to a fragmented and splintered body 

in a multimedia work, the body has been frequently dismissed, denied, undervalued and 

set apart from formal art discourse and scholarship. Why is that? Well, that is my 

question here.  

 The problem of body-oriented projects is that they have an extraordinary power 

to open up our Pandora Box and let the demons loose. Demons connected with the way 

we conceptualize the body. For example, in most monotheist religions, the body (and 

especially the female body) is the locus of sin, of corruption, of impureness, of physical 

and moral degradation, so it must be veiled, repressed, controlled, and hided from your 

eyes and thoughts. For Marxian thinkers, the body can be easily manipulated and 

inflated to a non-realistic level just to serve the capitalist power, transforming itself into 

another commodity object - a seductive and sexually charged consuming object. And for 

feminists, the woman’s body is traditionally reduced to an object just to serve the “male 

gaze”. So female artists, by exposing their embodiment can endanger their authority and 

participate in the phallocentric fetishism – a fetishism that sees the female body as 

“lacking” in relation to the mythical plenitude of the phallus (Beauvoir, 1949). But there 

are other troubles to study art from an embodied perspective. This problematic has been 

more acute inside a special artistic genre, coming up from the visual arts realm, called 

Body Art. Here, artists have used their body as medium to tackle, in a direct and 

unmediated way, complex issues of identity and desire, corporeality and consciousness. 

Let us see how Body Art works have challenged the traditional ways to perceive, 

evaluate and tell stories in the art world.  

 

3. The split of the body 

 For Peggy Phelan (2004), many body art works emerged as a response to 

catastrophes perpetrated during the second half of the twentieth century - catastrophes 

that reduced death to a mechanical and impersonal event. In face to this, artists strived 



Corpos (Im)perfeitos na Performance Contemporânea 
                        

279 

through their solo works to re-establish the value of individual subjectivity and of life. 

How? In the case of Marina Abramović, she re-examined the mind/body problem by 

exploring alternative modes of consciousness. Modes of consciousness not related to 

rationality. Modes undervalued by western thought and culture. Insisting that life 

requires and seeks periods of unconsciousness, she created performances in which she 

almost passed out, touching many times the intangible line between life and death. 

Other artists went in another direction as the Australian body-artist Stelarc, who infused 

by technological advancements such as robotics, the Internet, virtual reality systems, 

prosthetics, medical instruments and procedures, imagined and experimented a new 

concept of body based on the assumption that “the body is obsolete”, the body is out-

dated. And others like Hannah Wilke and Carolee Schneemann used their bodies to 

protest against the “objecthood” of the female body. By performing in a very 

exaggerated way the sexual, gender, ethnic, or any other particularity of their body, they 

exploded the modernist model of artistic evaluation – a model that relies on the body of 

the artist (embodied as male) yet veils this body to ensure the claim that the artist 

“transcends” his body through creative production (Jones, 1998, p. 5).  

 By attempting to unite body and mind together, by exploring the liminal space 

between reality and unconsciousness, by opening the possibility to redesign our body 

through technology, by exaggerating narcissistically a particular (female) body, body 

artists have explicitly unveiled and unhinged the masculinist and racist ideology behind 

the conventional art history and criticism. Indeed, Amelia Jones (1998) argues that the 

modernist regime of artistic evaluation, influenced by the Cartesian thought and Kant’s 

aesthetics, has largely repressed the body from the art discourse. Because the 

particularities and subjectivities attached to the artist’s body subvert the assumption that 

the meaning of a work of art is determined by its formal structure only. Inside this 

model, the interpreter should purge himself of the senses because not only they 

endanger his intention to make an objective and impartial analysis, but also because an 

active involvement with the artwork could lead him to sympathy and tears, and this 

would be wrong in this context1.  

 Another aspect brought out to surface by body art, says Amelia Jones, is that any 

interpretation involves engagement and exchange between the artist and the viewer. 

                                                 
1 Well, about this “danger” let me remind you that neuroscientists have shown us that our system of 
thought, our intelligence, is both emotionally and corporeally based. We need emotions to think and to 
decide well. 
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Body-centred practices, through their contingent, non-universal and non-Kantian 

perception of art, and through their active solicitation of the spectator’s desire, 

encourage us to perceive art not as “a unique object”, but instead as a “distribution 

system” involving a phenomenological “interchange” of codes, behaviours, and 

expressivities between two embodied and erotically invested subjectivities: the artist 

and the viewer (Jones, 1998, p. 105). In short, body art have opened up the possibility 

for new engagements with the artwork, which can transform the way we think about 

meaning and subjectivity and, ultimately, it encourages us to rethink the very methods 

by which we fabricate stories in the art world. And this leads me to music.  

 

4. The body in music 

 Like Body Art, the way we understand music in the western world is very 

influenced by Descartes and Kant’s thinking, which have justified a disembodied 

perspective of music. However, we can deal with music in a whole new different way. 

And this is what I want to bring here. As a music performer educated according to the 

western art tradition, the relationship between the body and music has always been 

central for me. I was intrigued by the fact that although we need the entire body to 

perform an instrument and to create a meaningful moment of music for us and for 

others, according to the conventions of music making, we should hide ourselves both 

physically and emotionally to not taint the “supposed” original intention of the 

composer with any strong personal attribute. This would be wrong because inside this 

context music is primarily understood as a text, not as a performance art (Cook, 2001). 

This tiny difference has a huge effect in the way we think, study, teach, make and listen 

to music.  

 As Nicholas Cook (2001) points out, if we think of music as “a product of 

performances”, both performers and performances are a kind of supplement to the ideal 

silent contemplation of musical texts. Although we find bodies in this model, these are 

very well organized and hierarchically allocated according to their category and status. 

If we imagine a pyramid, at the top of it we have a discrete list of composers, who 

transcend their corporeality through the creative production. In the middle section we 

find the performers, whose presence is tolerated, ideally in discrete manner and obeying 

to a strict black-dress code, just to execute the ideas of the composers. At the bottom of 

this, we find the listeners, an amorphous amount of passive bodies that have no direct 

influence in the edification of the musical object. Inside this paradigm, music is 
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essentially seen as something independent of external meanings and social context. It 

belongs more to the realm of Gods rather than to Earth, which is crowded of contingent, 

subjective and corruptible bodies.  

  But, if we think of music as a performance art, as both “a process and a product 

of performances”, we must see it as an irreducible social phenomenon, involving real-

time interactions between the musicians and the audience. This approach emphasizes 

the functioning of the performing body, both in itself and in relation to the other 

dimensions of the event. If we want to understand how music performs meaning, no 

item in the environment of the performance can be discounted as insignificant, says N. 

Cook. In a performance-paradigm, everything counts.  

 

5. Thinking bodily of music 

 So, how can the performance theory and practice help us to launch a more bodily 

understanding of music?  

(1) By providing us an embodied theory that make us acknowledge that, for 

example, the impure and supplementary status of the body is nothing more than 

a convention, an ideological and philosophical construction. The more easily we 

understand this, the more easily we can get rid of taboos and ready-made ideas 

that just inhibit us to fulfil our imagination. 

(2) By proposing a musical language (mediated or not through technologies) that 

comes directly from the body, a sound that uses information from the body, thus 

creating a sound of our body.  

(3) By making us aware of many other bodies that contribute, in a democratic and 

shared way, to the effectiveness of a musical event. According to this system of 

thought, we have the body of the composer, of musicians, of the audience, but 

also of technicians, producers, managers, web-designers and video editors. 

More, we have the body of the instruments, the body of technology, the body of 

the architecture, and the body of the space limited by lighting. 

(4) By emphasizing the body of space and time. The Mexican performance artist 

Guillermo Gómez-Peña (2004) reminds us that whenever we perform we deal 

with a heightened “here” and “now”, we deal with “presence” and “attitude”, we 

play in an ambiguous time between “real time” and “ritual time”, and everything 

gains a unique sense of purpose, like handling objects, speaking words, or 

simply looking at you. 
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(5) By highlighting the body of the audience. Here, we consciously try to activate 

physically, emotionally and spiritually the audience by stimulating all their 

senses at once. Instead of a formal, objective or distant perception of the 

artwork, we strive for a synesthetic perception, for an active and embodied 

involvement of the audience with the event. Here, the audience matters. 

(6) By proposing a different purpose to the effectiveness of a musical event. A 

purpose that aims not to “like” or even to “understand” the event, but instead to 

trigger a process of reflection in the audience’s mind. If the performance is 

“effective” (and not “good”, stresses G. Gómez-Peña), this process can last for 

several weeks or months, and the questions embodied in the ritual of the 

performance will continue alive in the spectator’s “dreams, memories and 

conversations” (Gómez-Peña, 2004).  

 

6. Final remark 

 Finally, what about the future of the body? Is the body “obsolete”, as Stelarc 

pointed out in the 90s of last century? Well, I do not think so. But surely this highly 

technological and virtual scenario that we live today will certainly posit new questions 

and challenge our understanding of the human body. I believe that no matter how 

civilized we are nowadays, like our ancestors, we do not want to lose track to magic, to 

transcendence, to the ethereal and the Absolute. And to experience this, we need the 

body. We need the body to stop time. To stop our frantic life, even if just for a moment: 

the moment of the performance. 
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