Organização:
Alyne Rehm
Diego Esteves
Suzane Weber

Série:
ESCRITOS DA DANÇA

Escritos da dança 2:
Mais um passo de dança

Coordenador da Série:
Airton Tomazzoni
1ª Edição

Editoras:

Porto Alegre
Editora da Cidade
CANTO - Cultura e Arte
2019

Copyrigth @ 2019 Autores, Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS e CANTO - Cultura e Arte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Prefeito Municipal: Nelson Marchezan Junior
Secretário Municipal da Cultura: Luciano Alabarse
Coordenação do Centro de Dança: Airton Tomazzoni
Equipe Centro Municipal de Dança: Ilza do Canto, Laura Backes e João Augusto Pereira
Série Escritos da Dança
Coordenador da Série: Airton Tomazzoni
Organização deste volume:
Alyne Rehm, Diego Esteves e Suzane Weber
Projeto Editorial:
Wagner Ferraz - Estudos do Corpo

SÉRIE ESCRITOS DA DANÇA

Criação e arte da capa:
Anderson Luiz de Souza
Revisão de Texto:
Alyne Rehm
Projeto Gráfico - Layout e diagramação:
Anderson Luiz de Souza e Wagner Ferraz
Coordenação Editorial - Editores
Wagner Ferraz e Diego Esteves
Editoras:
Editora da Cidade
CANTO – Cultura e Arte

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
M231

Mais um passo de dança / Organização Alyne Rehm, Diego
Esteves, Suzane Weber. – Porto Alegre : Editora da Cidade,
Canto–Cultura e Arte, 2019.
268 p.
(Escritos da dança ; 2)
ISBN 978-85-69802-13-6
1. DANÇA – PORTO ALEGRE. 2. DANÇA – HISTÓRIA E
SOCIEDADE. I. Rehm, Alyne. II. Esteves, Diego. III. Weber,
Suzane.
CDU 793.3
CDD 793

Bibliotecária responsável
Catherine da Silva Cunha
CRB 10/1961

Escritos da Dança é um projeto editorial da
Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre/
RS através do Centro Municipal de Dança. Visa
suprir uma lacuna da área editorial relativa ao
segmento da dança. Os textos destacam a
produção em dança na capital gaúcha, nos
seus aspectos históricos, sociais, poéticos, políticos
ou pedagógicos entre outros, como processos
criativos, de pesquisa e de composição, histórico
de grupos e cias, procedimentos metodológicos
do ensino e formação em dança e apreciação de
obras coreográficas.

CANTO - CULTURA E ARTE

A CANTO – Cultura e Arte, fundada
em 2010, se dedica à produção cultural e de
ações voltadas para a educação. Possui registro
editorial possibilitando publicar livros, periódicos
e diferentes textos em formato impresso,
impresso sob demanda, e-book e arquivos em
formato “pdf” para download gratuito. Os temas
publicados variam dentro dos campos das Artes,
Educação e Ciência, destacando as artes da
cena (dança, circo, teatro, performance...),
artes visuais, fotografia, produção cultural e
moda atravessadas por perspectivas poéticas,
histórias, filosóficas, políticas, culturais. Os projetos
desenvolvidos estão sob a Coordenação
Editorial de Diego Esteves e Wagner Ferraz e o
projeto editorial desenvolvido pelo Processo C3
e Estudos do Corpo.

6

AUTORES
Adriana da Silva Spalding
Airton Tomazzoni (Orelhas do livro)
Alessandro Rivellino
Alex de Oliveira Fagundes
Alexandra Coda
Alyne Rehm (Org.)
Aline Nogueira Haas
Aluísio Gustavo
Andréa Moraes Soares (Muna Zaki)
Ângela Lângaro Becker
Carmen Lucia Pretto Stodolni
Cintia da Silva Baldez
Cristina Soares Melnik
Daniel S. Aires
Denis Gerson Simões
Diego Esteves (Org.)
Elisangela Leitzke
Fellipe Santos Resende
Gabriela Trevisan Lima e Silva
Giorgia Fiorini
Guadalupe Rausch
Izabela Lucchese Gavioli
Janaína Ferrari
Janete Fonseca
Jeferson Cabral
Leonardo Dias
Ligia Meyer
Luísa Beatriz Trevisan Teixeira
Marcio Pizarro Noronha
Maria Emília Gomes
Marjoe Buratto da Silveira
Mônica F. Dantas
Patricia Nardelli Pinto Santana
Susana França da Costa
Suzane Weber (Org.)
Vera Lúcia Bertoni dos Santos
Wagner Ferraz (Orelhas do livro)

7

APRESENTAÇÃO

Em cada página que compõe a 2ª edição da Série
Escritos da Dança, no espaço circunscrito pelos limites da folha, sobre a fragilidade do papel, nos encontramos com a
força e com a diversidade da dança em Porto Alegre representada nos textos deste livro. Um livro nos convida a participar, nos desloca no espaço e no tempo, produz efeitos em
cada um de nós a cada encontro com a leitura. Trata-se do
corpo solitário do leitor, que se ocupa do espaço do texto
na ausência de tantos outros que possibilitaram a existência
deste, e que, assim, paradoxalmente, se reapresentam sobre
o ato de ler, porquanto a história e a escrita, então, se atualizam. Este volume, que é composto por vinte e dois textos,
nos convoca para um passeio pelas danças nesta cidade,
variando lugares, tempos, estilos, afetos: passagens nas quais
podemos nos reconhecer e nos estranhar, mas, sobretudo,
nas quais podemos perspectivar o que é nosso, encontrando
valores no que se fez e no que se faz.
Um texto se faz nos movimentos entre escrita e leitura, movimentos esses que se compõe numa dança improvável que se dança junto. O autor inscreve alegrias, vitórias,
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angústias, incertezas, estudos, pensamentos, histórias: gestos
de uma pessoa – por um lado –, agenciamentos impessoais,
linguagem, preto no branco do papel – por outro. Um preto
no branco nem tão preto no branco assim, pois entre o preto
e o branco existe uma gama enorme de cores. O leitor, por
sua vez, confere ao texto algumas cores, inscrevendo, assim
como o autor, alegrias, vitórias, angústias, incertezas, estudos,
pensamentos, histórias...
Do escritor, um gesto de coragem e de generosidade: dizer ao leitor que isso que é meu, de algum modo, é
também seu. Mas, tal como os rastros deixados pelos autores
sobre a escrita como um gesto que intenta marcar no tempo
o que acredita ser justo de menção, nossa ação no mundo é
passageira. Escrever é, assim, dar testemunhos, compartilhar
experiências, afetos. É um ato de amor pelo mundo em que
se vive. É deixar no presente algo de si – e dos outros, os quais
possibilitaram sua existência singular – que tão logo deixa de
ser presente e passa a ser passado.

ça e Poética, Dança e Crítica, Dança e Saúde; e Pesquisa e
Experiência em Dança.
Este segundo volume, intitulado Mais Um Passo da
Dança, registra a coragem e a desenvoltura de quem segue
dançando à revelia das condições desfavoráveis, num ato
de resistência: não se pôr em marcha onde todos andam
como iguais. Assim, dançar ao seu modo enquanto se anda
junto é criar condições para que outros passos possam surgir
– seus, de outros, com outros –, diversos, nos mais variados
ritmos e estilos.
Este livro, agora, é seu.
A dança, agora, é sua.

Alyne Rehm
Diego Esteves
Suzane Weber
(Organizador@s)

O texto é este lugar de encontro que diz da história,
mas que se atualiza no presente da leitura por outros presentes, tendo em vista o porvir. O texto convida leitores a respirar
em sintonia com autores, presentificando passados, atualizando saberes, pondo em diálogo leitor e escritor, sendo sempre
único ao mesmo tempo em que é sempre múltiplo.
Nesses termos, o esforço empreendido pela equipe
do Centro Municipal de Dança da Secretaria de Cultura da
Prefeitura de Porto Alegre, no qual se somam a Canto – Cultura e Arte e as autoras e os autores, sem os quais este livro não
seria possível, representa o testemunho sobre uma crença inabalável na dança, em quem faz a dança acontecer, nas suas
histórias e nas próximas gerações. Esta edição, que desdobra
a série de livros, seguiu o modo de organização dos textos
adotado no seu primeiro volume, agrupando-os por temas,
conforme segue: Dança e História, Dança e Formação, Dan-
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I

Tudo é arquivo, mas pouco resta da lembrança
ou das tradições.
Devemos pensar aquilo que nunca termina de dizer
o que tem para dizer.
Inspirado em Donald Levine (história das tradições do
pensamento sociológico; história das tradições) e Maurice
Halbwachs (memória), quero começar com um questionamento. Em geral, costumamos voltar a pensar nas Tradições
e na ideia de Tradição quando estamos em busca de algo
que responda à exaustão dos recursos simbólicos presentes,
quando reconhecemos que uma possível ideia de mal-estar,
decomposição ou crise das formas, das expressões, das atitudes e dos modos e sistemas de pensamento de uma determinada época se instala, apontando para suas próprias
fronteiras ou seus limites. Pouco nos interessam as narrativas
significativas, que integram o corpus de uma organização
coerente ou, tendencialmente, hegemônica, capazes de
fornecer uma interpretação/explicação do mundo das experiências.
Nos séculos XVIII e XIX, a formação das disciplinas artísticas, tal como as conhecemos da sua história europeia,
era capacitada a oferecer estes relatos carregados de significação, remetendo a uma noção de repertório organizado,
a uma estética e a uma estilística, a um conjunto de conteúdos determinados. No século XX, estas narrativas, geralmente
lineares (encadeadas), acabam por receber seu quinhão ou
sua face racionalizada e instrumental, sendo tomadas por
um senso altamente cientificizante, o que “evolui”, ou se des-
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dobra, nos dias atuais, no sentido de uma narrativa instrumental de cunho tecnológico. O discurso da tecnologia passou
a ser central na nossa definição do campo narrativo da contemporaneidade. Ele está presente nas ciências, nas artes, na
cultura e nas definições de uma ética da vida e do mundo
dos afetos (do pathos). A tecnologia produz a fragmentação
ao mesmo tempo que nos dá acesso ao vasto patchwork de
memórias do mundo.
Disso, podemos tirar uma primeira abordagem ou
problemática que diz respeito ao interesse crescente pela
Tradição. Enquanto as narrativas se fragmentam, em paralelo, há uma busca de respostas num conjunto de lembranças
reprodutíveis socialmente (rememoração) e num repertório cultural, capazes de promover um senso de filiação, de
identidade e uma ficção de memória. Há uma crescente e
profícua indústria da memória e das tradições. Esta é uma sintomatologia que permite, por exemplo, reunir, lado a lado, a
tradição e a contemporaneidade, o desejo por uma resposta
ficcional da memória ao ensejo e velocidade do real de um
mundo arquivável, mas sem lembranças. Assim, o que quero
ressaltar é que este amálgama provoca um tipo de narrativa
em constante reconstrução ou reelaboração, capaz de promover sentido ao mundo das ações e aos sistemas de pensamento, e fornecer uma certa coerência de trajeto e perspectiva, numa trama ou enredo fragmentário.
Por exemplo, uma história recente das artes e da
dança em particular deve envolver, criticamente, a capacidade de acesso às feridas e aos ressentimentos gerados por
um conjunto ficcional e desordenado de lembranças. Assim,
escrever as tradições é um procedimento de inscrição na
tradição e de reinserção ou reinscrição de uma tradição no
corpus narrativo geral. O que desejo explicar aqui é que o
interesse dos agentes, no seu fazer historicizável, diz respeito
a uma demanda de inscrição de sua recordação ou memória (grande parte ficcionalizada) individual e/ou do seu grupo
(comunidade, ethos, etc.) na tradição escrita – é o que chamo de desejo de inscrição. O que quero é me inscrever na
história, abrindo, assim, um novo capítulo na história geral das
coisas e do mundo.
Por outro lado, ao identificar este corpus narrativo
alternativo e sua extensão, não apenas quero me inscrever,
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como também quero fazer uma inserção, a partir de uma
cisão ou corte que, ao fim, deve produzir uma nova cesura
(corte e costura), fazendo desta história não apenas um capítulo na diacronia, mas também uma camada em paralelo,
legível arqueologicamente, referindo à existência de uma
outra história. Pois não se pode dizer que as histórias especiais, das quais a História da Dança é uma das possibilidades, não é uma história interessada ou agenciada por seus
atores, com desejos integrantes da internalidade do campo
de sua constituição, envolvendo, assim, uma valoração da
descritividade da tarefa do fazer histórico. A escrita de uma
história por parte de seus próprios agentes está imiscuída no
embate ou na aliança tradição-contemporaneidade, pois
seus interesses dizem respeito exatamente à seleção daquilo que deve ser comemorado e o que deve ser esquecido,
bem como induzir à empatia dos demais partícipes da comunidade da dança. Assim, uma História da Dança não se faz
contada sem garantir sua repercussão e reverberação entre
seus praticantes, o que parece ser um lema frequente na antropologia moderna cultural de Clifford Geertz: somos o que
fazemos e o que fazemos é o que somos.
A História da Dança é exatamente um destes casos
de história particular e internalista. Ela foi preponderantemente escrita e atualizada por seus próprios agentes. É comum
encontrarmos um ator do campo que passa do papel de
dançarino a coreógrafo, a memorialista, a gestor de políticas e, finalmente, a historiador, ou seja, se legitima pela força
do que considera ser seu próprio lugar na tradição, seja ela
qual for. É preciso contextualizar os relatos destes agentes e
disso tirar a seguinte pergunta norteadora para nossos debates: quais seus interesses em afirmar e firmar tradições? Ou se
afirmar dentro delas? Ou contra elas? Ou inscrever uma nova
leitura ou um novo fragmento no corpus da tradição? Como
abordar criticamente, no caso da História da Dança, a escrita de uma tradição que, por sua vez, também é responsável
pela manutenção de conjuntos significativos na definição do
que seja a dança e o dançar? Como ler as memórias e os
livros de história escritos neste ambiente – o da dança – e a
eles realizar as perguntas referentes ao papel que estas escritas ocuparam como agentes de formação do seu próprio
campo? Esta é uma ideia de convocar o que poderia ser de-

21

nominado de Biografia de uma Disciplina – a história da vida
de uma disciplina.
Nestes termos, quero chamar a atenção que escrever
a História é forjar a Tradição, no campo do embate narrativo,
propriamente dito. Quais são as histórias que foram contadas
sobre a dança em cada época e em cada contexto? Quais
são as idealizações e projeções que podem ser identificadas
e repertoriadas nestes textos? É possível identificar conjuntos
narrativos diversos ou há uma tendência a homogeneidade
neste campo de investigação? E o que pode ser esta escrita
hoje?
Qual o motivo de terem havido transformações (se
houveram, efetivamente) nos modos de escrever esta história,
especialmente no século XX, quando da incorporação das
concepções modernas da dança? O que as transformações
da escrita de uma tradição podem nos contar a respeito do
que estava e está sendo feito pelos seus agentes e praticantes? São questões para uma agenda de trabalho. É de um
tipo de arqueologia ou genealogia da tradição que estou
falando neste primeiro tópico.
Se uma tradição é uma entidade com existência cultural, ela mesma faz parte de uma estrutura retórica e dialógica, não é apenas parte do corpus herdado, pois uma
afiliação é, certamente, uma rede de simpatias, antipatias e
empatias. Na atualidade, uma das tarefas que diz respeito à
articulação é a da combinação entre a valoração da monumentalidade e do residual advindos do arcaico (do originário,
do ancestral) com um desejo de multiplicidade cultural e de
irredutibilidade da alteridade? Como combinar e pensar conjuntamente a ancestralidade e a alteridade, por exemplo? O
que quer dizer, de todo modo, como pensar a tradição e a
contemporaneidade? E como fazer isto passar e atravessar a
perspectiva da cultura comum designada como modernidade, numa outra acepção do que seja a relação entre modernidade e formação dos Estados modernos (com suas culturas
e culturas políticas) e com o que designamos em arte e em
estética, moderno-contemporâneo? Dizendo isto, finalizo a
primeira parte da minha reflexão e parto para seu desdobramento, num segundo tópico.
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II
Tradicional e Moderno, Tradição e Modernidade,
Tradição e Contemporaneidade
A proposição de uma relação entre Tradição e Contemporaneidade como elemento para o entendimento do
fazer, sentir e pensar artísticos e da reflexão de ordem estética marca uma operação lógica dualística (de oposição e
complementaridade) que se estende entre as polaridades
observáveis sob a perspectiva do contraponto ou do espelhamento, antagonismo e identificação: Medievo/Moderno;
Antiguidade/Moderno; Moderno/Contemporâneo; Tradicional/Moderno; Tradicional/Contemporâneo. Uma noção de
Herança (que deverá se desdobrar num sentido ativo e relacional de Filiação) e um Sentido Atual do Passado no Presente (operação de deslocamento temporal e de potência
de uma memória ativa do passado, como lembrança ou recordação) estão implicadas no termo Tradição. Isto envolve, descritiva e fenomenologicamente, questões de ordem
cultural e de formas habituais (Weber), convenções e práticas compartilhadas e aceitas comumente, mecanismos de
dominação legítima (Weber), chegando mesmo à ordem
da doxa. Por outro lado, a tradição aparece como força de
resistência permeada por processos de longa duração em
aprendizagem e reapropriação mediada/filtrada das formas
transformadas. De todo modo, nossas diferentes definições
de Tradição (e, descritivamente, tradições) envolvem coisas
muito distintas, como as formas da cultura clássica, as heranças do Ocidente, as culturas das sociedades tradicionais,
as formações “africanizadas” e “orientalizadas”, etc. Faz-se
também necessário considerar que os conjuntos disciplinares
formados no interior ou em diálogo com uma tradição ganham divisões classificatórias conforme seus interesses temáticos, questões de ordem metodológica e teórica e questões
de caráter filosófico e epistemológico.
Assim, em grande parte, e considerando a complexidade do cenário narrativo atual, os elementos descritores
da Tradição no campo da linguagem continuam a envolver uma oposição a termos como moderno, modernidade,
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velocidade, hipermoderno, ultramoderno, contemporâneo,
pós-moderno, etc., entendendo que todos estes termos permitem uma articulação com as noções e conceitos de mudança, transformação, volatilidade, etc. Diante disto, o que
pode ser uma Tradição Artística e Tradições Estéticas? O que
é um mundo das tradições nas artes? Qual o conceito de arte
e o de estética que se afina a esta noção? No escopo de um
ensaio-artigo curto, gostaria apenas de apontar duas potentes versões.
Uma delas seria refletir sobre uma acepção de mimese advinda dos teóricos do Romantismo alemão. Numa agenda de questões: Qual a atualidade das tradições? O que é
atualizar uma tradição para o presente? Qual a potência
de atualização que seja a produção da contemporaneidade, num distanciamento possível do presente (e do agora) e
com a capacidade de liberação do passado? Quais são as
afinidades e distanciamentos entre o entendimento de uma
tradição no seu contexto e para além dele? Como podemos
pensar este tema na forma não apenas de uma interpretação/compreensão e uso do passado, mas como tradução,
metáfora, transcriação? Enfim, o que é ser/estar ou devir-ser
tradicional-contemporâneo?
A noção de pensamento mimético – mimesis, imitatio, aemulatio, contaminatio – pode ser conjugada aos temas
da intertextualidade e da contemporaneidade, nos modos
de conceber o lugar da temporalidade, como um posicionamento crítico em relação ao agora. A influência ou a contaminação pela ordem tradicional já foi motivo de orgulho e
princípio norteador da produção artística e técnica na arte. A
tradição poderia ser vista na forma de um operador de mimese de uma cultura referencial ou de um objeto referente, sob
a forma atualizada de uma ideia de marca intertextual. Assim,
podem ser afiguradas a instalação de tradições. E aqui cabe
compreender que uma abordagem histórica sempre irá ressaltar como o tradicional é uma lente reflexiva para abordar
a contemporaneidade – uma relação oblíqua entre passado
e presente, atravessamento do presente pelo passado (histórico ou arcaizante, de acordo com as fundações narrativas
– das sociedades históricas e ou das sociedades míticas). Portanto, falar sobre as diferentes tradições e suas relações com
a contemporaneidade não pode ser visto de outro modo que
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não o de um discurso sobre o tempo e sobre a determinação das eleições de quem e do que somos contemporâneos
(Nietzsche / Agamben). Isto é como afirmar a inventividade
não apenas da poética ou da técnica numa produção artística, mas do modo como inventamos relações com diferentes
arranjos dos passados, fabricamos os passados na forma de
tradições, num amplo eixo sensível de fabricação da própria
realidade. Isto assume uma dimensão subjetiva, mas também
epocal, pois cada época possui suas próprias maneiras de
lidar e fabular/ficcionalizar.
Assim, tradição não poderia mais ser uma ferramenta
de pura ideia de permanência. Tradição é um lugar técnico
e poético que promove uma relação tensa entre a padronização, o conhecido, o referendado e o inusitado, o nonsense, havendo um lugar para promover não apenas o tradicional, mas também uma desordem geradora de diferentes
arcaísmos (arké, origem), redutos de relações que explodem
o continuum do tempo. O arcaico é/está no contemporâneo
e permite um pensamento que trata da atualização constante do passado no presente. Nesta versão, o discurso da
tradição pode ser olhado sob a forma de um operador dos
traços estereotipados e, ao mesmo tempo, como a versão
interpretativa e crítica do passado, que se permite constituir
e consolidar um conjunto estável de referentes, a partir de
diferentes tramas e narrativas, criando histórias complexas sobre os passados de uma disciplina e de suas práticas – como
no caso da dança. Duas pontas se abrem: a importância da
agenda do romantismo para o esforço da busca das origens,
como esforço tradutor e transcriador do artista contemporâneo, envolvendo cada vez mais, uma produção conceitual e
a produção de uma argumentação, e, a reconcepção das
relações na arte entre os domínios da physis (do natural) e da
techné (do artificial, do produzido, da técnica, da “arte”), de
uma nova procura de um corpo da natureza no seu prolongamento técnico, pela via de uma síntese ou da produção
de um vocabulário gestual e de movimentos, sendo isto determinante para a concepção da operação mimética, num
corpo artístico que é potência para o ato tradutor (transcriador) e, ao mesmo tempo, de ressonância, das experiências
técnicas no domínio poético.
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A segunda perspectiva para uma agenda do estudo
das tradições no conjunto de uma História e Teoria da Dança
é a promovida na formulação da expressão “a invenção das
tradições” (pela via da corrente de língua inglesa, aos moldes
do debate de Hobsbawn e de Said). Esta expressão/conceito
histórico nos serve para observar duas formulações: a primeira
delas diz respeito a práticas rituais e simbólicas com função
ideológica, e, a segunda, uma formulação de caráter político, econômico e cultural ao campo de estudo das tradições,
que também parte dos agentes do presente para ir tomar do
passado um conjunto de elementos que possam promover
fortes representações referentes ao presente, ao atual.
Deste modo, na primeira perspectiva, o que é visado
é a condição de estabelecer e normatizar o passado (um determinado passado) a partir de um conjunto de práticas rituais
e simbólicas do contexto dos seus ideólogos, promovendo
uma autolegitimação, em comunidades artificialmente construídas, em memórias e lembranças inventadas (fabuladas),
constituindo modelos, práticas, ficções, identidades culturais.
Esta agenda promove o que conhecemos como sendo as
“comunidades imaginadas”, em grande parte aos moldes de
Anderson, pessoas que compartilham uma imaginação, uma
crença e uma fabulação narrativa. Consiste em grande parte do discurso dos próprios agentes de um campo, tal como
o da dança. Coreógrafos, bailarinos, agentes culturais da
dança se enxergam num conjunto de lembranças narrativamente amarradas, reforçando o caráter auto-legitimatório no
qual se encontram. Na segunda visão, o que importa é a produção de um discurso de verdade que não apenas estabelece/ fornece/estabiliza um jogo de memória, mas algo que vai
além da rotina social do próprio meio, que promove um conjunto de representações fortes, capazes de se institucionalizar
e definir as fronteiras do próprio campo, do contexto narrativo e da definição dos agentes e seus papéis. Elas permitem
agenciar poderes de cunho político, cultural-narrativo e econômico, por exemplo, e constituem não apenas a memória
– e a ficção de memória – compartilhada, mas também uma
representação do presente “amarrada” no passado, por ele
legitimada, garantindo a invenção do discurso disciplinar, a
própria invenção da dança como forma de conhecimento (e
relação de poder). Assim, nesta versão, se estabelecem os sa-
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beres de área, as especializações, e seus agentes, que ocupam os lugares de fala, marcados pelo domínio dos temas,
reconhecimento social, legitimidade, erudição.
Em ambos os casos, o termo correto é “invenção
de tradição”, entendendo que uma tradição é também um
agente de discurso e de práticas sociais. Para finalizar, devemos apreender/compreender a complexidade do campo
das Tradições e, mesmo com sua aparência de permanência, sermos capazes de observar a volatilidade deste modo
de agenciamento discursivo e social. As Tradições podem
remeter a articulações temporais em desordem ou a modos
políticos de operar o mundo, mas sempre serão marcadas
por temporalidades, longas e arcaizantes, ou construídas e
reconstruídas com senso político. Ao fim, fico com a pergunta: o que podemos fazer com as nossas tradições em dança?
Elas são retornos do passado no presente ao mesmo tempo
que são fontes de futuro (de um futuro do passado)? De todo
modo, nas formas atuais, as tradições não podem ser olhadas
apenas com “amor e ingenuidade”, elas se enfrentam com
o peso de seu arquivamento e patrimonialização (a dança
se integra velozmente à ordem do patrimônio imaterial do
mundo) e isto é uma tarefa árdua de enfrentamento e de
uma agenda para uma antropologização da história e suas
diferentes temporalidades.
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Em 1980, havia uma única vela acesa no palco que,
ao longo de toda música, foi ardendo, derretendo a cera
branca que ora escorria por um lado, ora por outro. Lentamente, essa vela, que no início da coreografia apareceu
forte e grande, foi se desfazendo, se desmanchando. Dentro
dela, as máquinas eram humanas, a técnica era variada e
todo um conjunto trabalhava unido. O pavio aceso, ardendo como uma chama incandescente, era representado por
uma bailarina equilibrada em um banco no meio do palco.
Em torno dela, formando um círculo quase perfeito, um grupo de bailarinos escondia-se atrás de um pano branco. A
iluminação vinha de dentro dessa formação humana para
fora, fazendo com que o público só percebesse as sombras.
Os vultos, em total sincronia de movimentos, representavam
a existência e o findar da vela. Simbolizando esse elemento tão comum do cotidiano estavam os bailarinos do Grupo
de Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um
grupo de dança que, durante sua curta trajetória, tentou se
legitimar no meio artístico, trazendo inovações em termos de
estilos e coreografias, e que não deve ser esquecido quando
se aborda a História da dança da cidade de Porto Alegre. O
objetivo deste artigo é compreender um pouco da história
desse grupo e iluminar, nem que seja por um breve momento,
o conjunto que levou essa singela e única vela para a imensidão do palco.
Na década de 1970, uma professora imaginou e
criou um conjunto que tinha como objetivo incentivar a criação e a divulgação de trabalhos artísticos vinculados à Universidade: em 9 de agosto de 1976, vinculado à Pró-Reitoria
de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
foi fundado um grupo de dança que tinha como principais
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objetivos a pesquisa, a criação e a divulgação de trabalhos
coreográficos em diversos gêneros e cuja idealizadora, fundadora, diretora artística e coreógrafa foi a bailarina e professora de Educação Física Morgada Cunha (CUNHA; FRANCK,
2004, p. 152). O grupo era constituído, em sua quase totalidade, por alunos e profissionais da área da Educação Física e
trabalhava, como estilo predominante de suas coreografias,
a dança contemporânea.
Desde o início do século XX, manifestações teatrais-coreográficas, infelizmente pouco registradas pela história
gaúcha, já eram levadas a público, geralmente por grupos
amadores. Assim, a formação de mais um grupo de dança
não deveria ser algo inédito. No entanto, a formação deste – e
de outros grupos que apareceram no mesmo período –, bem
como todo o seu diferencial artístico, só se tornam possíveis
se compreendermos as transformações pelas quais a dança
passou na cidade de Porto Alegre, uma vez que a expressão
corporal é, também, uma das formas de expressar a cultura
de um povo. Uma das primeiras manifestações artísticas de
que se tem documentação, de meados da década de 1920,
foi apresentada no Teatro São Pedro por um conjunto artístico chamado Troupe Regional, cujo espetáculo montado por
seus integrantes recebeu o nome de Contos de Fadas (CORTE
REAL, 1984, p. 184). João Carlos Dreher Sobrinho era o regente
da orquestra que acompanhava as bailarinas Nenê Dreher
Bercht e Mina Black (CUNHA; FRANCK, 2004, p. 15). Esses três
personagens acabaram por fazer parte do núcleo impulsionador de um movimento que, aos poucos, foi crescendo em
quantidade e qualidade na capital rio-grandense.
Mina Black e Nenê Dreher Bercht eram praticantes do
chamado, na época, “bailado culto”, estilo que foi a base de
uma nova concepção de dança que essas bailarinas trouxeram de sua formação na Alemanha, onde tiveram aulas
com mestres alemães e russos, com forte influência da dança
expressionista, estilo consagrado pelas coreografias da americana Marta Graham (PORTINARI, 1989, p. 147). Baseando-se
nos ensinamentos europeus, elas fundaram e dirigiram o Instituto de Cultura Física, cujo objetivo era desenvolver o corpo
feminino em busca de equilíbrio e do controle de movimentos. A função desse Instituto era estritamente pedagógica e
marcada por uma perspectiva de gênero: tinha como ob-
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jetivo a formação de pessoas capazes de reconhecer seu
próprio corpo e os movimentos do mesmo, sua plástica e
feminilidade. Dentre as alunas desse Instituto estavam duas
bailarinas que atuaram para que a dança fosse considerada uma profissão em Porto Alegre: Lya Bastian Meyer e Tony
Seitz Petzhold, fundadoras de suas próprias escolas, as quais
originariam muitos outros agentes da história da dança na
cidade, em fins do século XX.
O processo de instauração da dança artística em
Porto Alegre teria se efetivado através desse Instituto e dos
ensinamentos trazidos da Alemanha pelas profissionais, uma
vez que as informações técnicas, tanto do ballet clássico
quanto da dança moderna, chegaram ao país por três principais vias: estrangeiros que decidiram residir no país; visitantes convidados para festivais e outros eventos; e brasileiros
que deixaram o país para estudar ou trabalhar e retornaram
ensinando as técnicas aprendidas. Assim aconteceu com
“dona” Lya e “dona” Tony (como sempre são, carinhosamente, mencionadas por seus saudosos alunos), que, mais
de uma vez, foram fazer especializações de sua arte na Alemanha, estudando ballet e dança expressionista, antes de
fundarem suas próprias escolas em solo gaúcho.
Embora existisse essa dupla influência do ballet e
da dança expressionista, nas décadas seguintes persistiu,
entre coreógrafos e bailarinos, a crença e o predomínio
do ensino do clássico. A formação de grupos de dança
independentes das escolas tradicionais na cidade remonta
à década de 50, quando Tony fundou o Conjunto Coreográfico Porto-Alegrense, o Porto Alegre Ballet, e, anos mais tarde,
a Codança. Contudo, a acentuação desse processo ocorreu principalmente nas décadas de 70 e de 80, quando os
alunos das professoras Lya Bastian Meyer e Tony Petzhold já
tinham adquirido uma carga profissional bastante relevante,
capaz de permitir-lhes a possibilidade de gerenciar grupos
independentes. Tais informações podem ser percebidas tanto
pelas datas de fundação como pelo nome dos fundadores
e diretores desses grupos, cuja maioria fora aluna de Lya e
de Tony. Como exemplo disso, dentre outros, tem-se o Grupo
Experimental de Dança, de 1974, criado por Lenita Ruschel
Pereira e João Luiz Rolla, ambos alunos de Tony e Lya; Grupo
de Dança da UFRGS, de 1976, dirigido por Morgada Cunha,
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aluna de Lya; Grupo de Dança Majuro, de 1979, dirigido por
Maria Júlia da Rocha, aluna de Lya.
Essa “evolução” mostra que o campo da dança procurava se delinear como uma prática cultural e, para tanto, a
partir de 1969, os professores de dança do estado procuraram
reunir seus esforços a fim de importar, de outros centros do
país e do exterior, o conhecimento de diferentes técnicas e
procedimentos pedagógicos no campo, fundando a Associação dos Professores de Dança Clássica do Rio Grande do Sul.
Essa associação passou a promover diversos cursos e, desde a
década de 80, já adotando outro nome, Associação Gaúcha
de Dança (ASGADAN), realizou festivais que tinham o objetivo
de reunir os grupos de dança da capital e do Estado, possibilitando que todos mostrassem sua arte em eventos oficiais. No
entanto, mesmo com o surgimento de uma associação, com
claros objetivos de fomentar o desenvolvimento da arte na
capital, até 1974 ainda predominavam no cenário as escolas
de ballet e seus espetáculos de fim de ano. A data torna-se
digna de apontamento, pois foi, nesse ano, fundado o Grupo
Experimental de Dança (GED), cuja finalidade era reunir os
melhores elementos das escolas filiadas à Associação dos Professores com os objetivos de promover espetáculos e de dar
uma maior experiência aos bailarinos. Ainda assim, embora as
coreografias tivessem uma inspiração “moderna”, os componentes eram formados e exercitavam-se em aulas de ballet
clássico (CUNHA; FRANCK, 2004, p. 117).
Somente em 1976, dois grupos surgem em Porto Alegre com propostas alternativas de dança. O primeiro deles foi
o Grupo Mudança, fundado e dirigido por Eva Schul, aluna de
Maria Júlia da Rocha e de Tony Petzhold. Durante seus quatro anos de existência, o Mudança apresentou diversos espetáculos de dança moderna, trazendo dos Estados Unidos a
ideia de que os movimentos cotidianos poderiam ser dançados. Eva Schul acreditava no ser humano como um artista por
natureza, um ser criativo, cujas limitações eram os bloqueios
educacionais (DANTAS, 1997, p. 436).
O segundo foi o Grupo de Dança da UFRGS, uma
ideia de Morgada Cunha, na intenção de ter um conjunto de
pessoas atuando como representantes da Escola de Educação Física, desenvolvendo um trabalho que, na sua opinião,
era criativo naquele momento. Mesmo que as aulas fossem
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amparadas na técnica clássica, as criações coreográficas
voltavam-se para a dança contemporânea e para a expressão corporal. O trabalho de produção era, em sua maioria,
realizado pelos componentes, que eram regidos por um estatuto interno, criado pelos próprios. Em entrevista, a coreógrafa afirmou que esse estatuto se assemelhava a uma ata
de reunião de condomínio, na qual a secretária – uma das
bailarinas – redigia os assuntos discutidos: organização de figurinos, horários de ensaio, montagem de cenário e apresentações a serem realizadas.
A linha mestra de trabalho tinha como objetivo a
pesquisa coreográfica, via laboratórios, envolvendo a compreensão e a assimilação dos ritmos musicais, a divulgação e
execução da dança em suas diversas formas, especialmente
a criativa, assim como apresentações de criações de artistas
locais. Tal pesquisa coreográfica baseava-se muito nas experiências de seus integrantes, mas, mais do que isso, na experiência de ensino idealizada por Morgada. Acreditando que
poderia fazer um trabalho diferente e inovador para a época, ela baseava suas criações na Expressão Corporal, cadeira que lecionava na Faculdade durante o mesmo período.
Morgada afirmava que partia de si o estímulo, representado
por uma palavra ou uma expressão, a partir dos quais cabia
aos alunos interpretar: “eu dizia, agora vocês vão trabalhar
em cima da palavra torcer: o que é que no corpo de vocês
pode torcer? Aí as pessoas começavam timidamente com a
mão ou punho, torce aqui, torce lá”2.
Morgada acreditava que suas aulas de expressão
corporal eram fundamentais para o sucesso do Grupo que
formava. Isso porque se tratava, em sua concepção, de uma
inovação: uma prática de dança diferente do que Porto Alegre estava acostumada a presenciar. Enquanto as casas de
espetáculos tinham seus palcos ocupados pelos espetáculos
de fim de ano das escolas, principalmente de clássico, Morgada injetava novos estilos, novos passos e novas interpretações3.
2
Em seu depoimento, Morgada Cunha salientou diversas vezes o quanto gostava de lecionar Expressão Corporal, pois, a partir de suas propostas, os alunos criavam
verdadeiras coreografias contemporâneas sem qualquer tipo de preparo ou técnica. Era
simplesmente o trabalho do corpo humano. Trabalho e movimentos esses que eram aproveitados nas coreografias do grupo.
3
É preciso levar em consideração, contudo, que tais afirmações foram feitas
mais de vinte anos depois do término desse conjunto, num momento em que sua coreógra-
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O Grupo de Dança da UFRGS não era o único na
capital, podendo se confirmar isso com as datas de fundação de inúmeros outros agrupamentos, os quais também se
afirmavam como grupos inovadores e diferenciados4. Ocorre que as práticas efetivadas no Grupo da UFRGS, tanto por
sua diretora quanto por seus componentes, comungavam
de uma crença: a de que eram um grupo de dança que
não se assemelhava aos demais, que possuía aspectos únicos. Para Morgada, a utilização da expressão corporal e da
dança contemporânea era o elemento de inovação; para
as integrantes da época, o diferencial residia no fato de que
a coreógrafa buscou fazer com que atletas, estudantes de
Educação Física, viessem aprender a dançar. Mesmo que os
aspectos de diferenciação recaiam sobre tais afirmações, todos se consideravam participantes de um grupo único, com
uma nova proposta. Jamais afirmaram fazer parte do Grupo
somente por querer ou gostar; havia a ideia de estar fazendo
parte de “algo mais”. As práticas adotadas e a convivência
dos participantes do Grupo de Dança formaram um círculo
bastante estreito de amizades, ensejado pelos três encontros
regulares durante a semana, além da rotina de apresentações em fins de semana, tanto na capital, quanto fora dela.
Por ser uma atividade que uniu diversas pessoas que gostavam de praticá-la, era comum os vínculos se estenderem
para além das salas de aula, chegando aos encontros fora
dos horários de ensaio, amizades e namoros. Foi se criando
um laço muito forte entre os componentes, pessoas que se
uniram para a prática de uma atividade que gostavam e
acreditavam.
Uma vez tendo dado certo esse projeto de grupo de
dança, as exigências de sua coreógrafa e diretora foram aumentando de forma inversamente proporcional às pretensões
de seus componentes. Os bailarinos eram, sobretudo, alunos
de graduação que estavam dando início às suas vidas profissionais. Muitos estavam prestes a se formar e a entrar no
mercado de trabalho, o que provocava uma diminuição na
participação de ensaios e apresentações. Enquanto isso, a

fa já vislumbra o seu passado de uma forma idealizada.
4
Exemplo disso são, entre outros, os grupos Choreo, de Cecy Franck; Geração, com
coreografias de Suzana e Leila Chemale, dentre outros; Imbahá, de Lenita Ruschel; Majuro,
de Maria Júlia da Rocha; Phöenix, de Tony Petzhold (CUNHA; FRANCK, 2004, pp. 110-155).
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posição que Morgada ocupava no campo da dança fazia
com que suas atitudes se voltassem cada vez mais para a
profissionalização do Grupo de Dança, cobrando cada vez
mais presença, dedicação e empenho. Uma profissionalização que não era o objetivo dos integrantes, embora eles
estivessem figurando como agentes importantes no meio, fazendo parte de um momento significativo para a História da
Dança no estado numa época em que a criação de grupos
independentes se acentuava. Os bailarinos ocupavam uma
posição de amadorismo, pois profissionais são aqueles que vivem de sua profissão, e a companhia profissional seria aquela
em que existe de forma permanente, na qual os participantes são pagos para dançar e a qual vende entradas para um
público pagante normal, e não, principalmente, familiares e
amigos (FARO, 1992, p. 62). Esse não era o caso do Grupo da
UFRGS, embora fosse o desejo da diretora.
Assim como as relações de amizade e companheirismo permitiram a existência do conjunto ao longo de sete
anos, foram também as relações, nesse caso, conflituosas,
de profissionalismo contra amadorismo, que levaram ao seu
término. Morgada teve a ilusão de que poderia transformar
aquele grupo em uma companhia profissional, mas isso não
passou de uma miragem. A dissolução do conjunto, em 1983,
não foi um acidente, mas produto de sua própria existência e
da interação entre aqueles envolvidos no mesmo.
Ocorre que o sentimento de amor à arte da dança
não morre junto com a extinção de grupos de dança, conflitos entre seus participantes ou devido à falta de recursos ou
patrocínios. Tanto isso é verdade que, após o fim do Grupo
de Dança, muitos de seus integrantes mantinham contato e,
em 2011, reuniram-se por ocasião do aniversário da coreógrafa. Desse reencontro, surgiram novas ideias, contribuições
e ensaios que deram origem a um espetáculo inédito: Ciclos,
os desterrados, no qual a coreografia de Morgada contava
a história de trabalho, dor e alegria dos escravos africanos
trazidos ao Brasil colonial. Uma parte da História do nosso país
contada de forma artística e original. Tão original quanto as
criações de trinta anos antes, pois o corpo de baile era formado pelas mesmas integrantes, todas agora com idades
por volta dos cinquenta anos, formadas, profissionais, mães
de família, mas que nunca deixaram de lado essa arte. Cada
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uma tomou um rumo diferente na vida, mas jamais deixando
de lembrar com carinho o tempo que passaram juntas, lembrando com saudosismo a dificuldade que era manter acesa
a chama daquele grupo diferente, criativo, com poucos recursos, mas cheio de vontade.
O Grupo de Dança, quando do seu auge e mesmo trinta anos depois, é um exemplo de que não é, sobretudo, através de um estímulo ou de um apoio externo que
tais conjuntos se formam e se mantém no cenário artístico. O
que permite a existência dos mesmos é a rede de relações
construída entre aqueles que estão envolvidos nos conjuntos.
Relações que acabam tendo como objetivo a perpetuação
das práticas adotadas, de um “habitus”, que visa sempre o
“bem comum”, nesse caso, o sucesso do grupo. Os elementos
importantes que formam esses coletivos são professores, coreógrafos e, principalmente, bailarinos. Entretanto, todo esse
amor dedicado à dança é limitado pela fragilidade de um
campo que batalha sozinho por sua manutenção e existência, com poucos incentivos governamentais e difíceis aportes privados. No campo da dança, o Grupo da UFRGS, assim
como tantos outros, buscava legitimar-se através da crença
em estar fazendo algo novo, levando ao seu variado público novas concepções coreográficas que, segundo sua diretora, estavam em sintonia com as tendências de sucesso na
época. Esse talvez tenha sido o êxito do Grupo ao longo de
sua existência, pois, de fato, criaram coreografias de dança
contemporânea inspiradas nos novos estilos de bailado que
predominavam na capital gaúcha e no mundo. Suas coreografias eram muito aplaudidas pelo público que assistia aos
espetáculos, o que parece indicar que tais propostas estavam sendo aceitas naquele momento.
Muito embora já seja possível se perceber uma evolução, ainda há certa dificuldade em se manter grupos de dança em Porto Alegre. As frequentes dissoluções, porém, não
encerram a carreira de bailarinos e coreógrafos, que continuam atuando individualmente ou em outras formações.
A falta de uma tradição de grupos e companhias estáveis
mostra que o campo da dança ainda não se encontra consolidado. Algumas tentativas para reverter isso procuram ser
implementadas, como a criação da Associação Gaúcha de
Dança, a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre
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e a própria ampliação dos cursos de graduação em dança. Mesmo assim, os incentivos por parte de iniciativas públicas e privadas ainda são muito escassos. Essa falta de apoio
faz com que o campo seja formado por uma grande quantidade de amadores, agentes que dançam pelo prazer de
dançar, sem poder se dedicar exclusivamente ao bailado.
O Grupo de Dança da UFRGS não fugiu a essa concepção,
e mesmo que seus sete anos de duração tenham passado
de forma bastante rápida, como salientou a diretora, e muito marcados pelas boas relações e pelos conflitos entre seus
participantes, fez parte da História da Dança da capital gaúcha, juntamente a outras formações. Seu reencontro, depois
de trinta anos, e a feliz reestreia nos palcos, provou que fazer
parte desse tipo de conjunto torna-se algo marcante na vida
de qualquer bailarino.
Os vultos que, em 1980, formavam a cera branca,
bem como aquela que idealizou tudo isso, fizeram parte de
um movimento muito mais amplo, muito mais significativo,
que deixou suas marcas na dança da capital gaúcha.

Imagem 1: Programas dos espetáculos de 1980 e 19825.

5

Não foi possível determinar o fotógrafo responsável pelas imagens.
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Imagem 3: Coreografia Antagonismo, do espetáculo de 19807.

Imagem 4: Coreografia A Jangada, dançada no Salão de Atos da UFRGS,

Imagem 2: Coreografia Héteros, do espetáculo de 19806.

provavelmente em 19808.
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DANÇA, ETNIA
E IDENTIDADE:
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Este ensaio provém de estudos que tangem à realidade porto-alegrense no âmbito das danças étnicas ligadas
a comunidades que buscam ou promovem a preservação
de tradições de seus antepassados e que assim a manifestam por múltiplos meios. Trata-se de um texto breve e abrangente, contudo possibilitará uma contextualização que inicia
nos séculos XVIII e XIX e segue até a atualidade. Distinguirá
os processos coreográficos de uma comunidade predominantemente segmentada pelos seus valores transmitidos de
geração em geração e os dos da atualidade plural e miscigenada, que, mesmo preservando identidades, acaba por
transversalmente ser abordada por uma multiplicidade de
outras influências. Apontará alguns grupos de danças que
existem ou existiram, abrindo espaço para pensar futuramente em um trabalho mais amplo de registro histórico das entidades étnicas na capital gaúcha3.
Identidades, etnias e Porto Alegre
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Quando se realiza um passeio turístico para a cidade
de Cancún, além das belas praias paradisíacas, os visitantes
podem desfrutar de muitas atividades e serviços, tendo entre
eles um rebuscado show de danças populares mexicanas.
Ou, quando se conhece Praga, uma oportunidade única é
participar de um jantar com dançarinos da Boêmia, que se
apresentam com suas indumentárias tradicionais e fazem os
presentes se integrarem com coreografias típicas, em uma
imersão na cultura tcheca. Ou, quando se conhece Porto

3
O foco deste trabalho está em grupos que se assumem como étnicos de um
segmento geográfico ou cultural específico, buscando uma ancestralidade comum ou se
interligando simbolicamente a ela. Foram citados somente alguns exemplos, ficando de fora
um conjunto de entidades com grande representação na capital, que merecem ser analisados futuramente.
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Alegre, muitos buscam churrascarias para vivenciarem a tradição gaúcha, junto a um bom espeto corrido e a um espetáculo gaúcho – que inclui da dança do Pezinho ao número
pirotécnico com boleadeiras.
Pode-se observar em muitas partes do mundo que há
uma forte relação entre a dança e a identidade étnica. As
comunidades acabavam, em algum momento de sua história, relacionando movimentos e coreografias a elementos importantes para elas (como ritos, ciclos de trabalho, resolução
de problemas, festejos, datas religiosas, períodos climáticos),
fazendo dos bailados mais do que representações artísticas:
eles são parte do seu patrimônio cultural imaterial, com grande simbolismo. Guardam ali indícios de sua história e do ver-se
como seres humanos. Desta forma, torna-se complexo separar claramente o ato de dançar do contexto que está a volta,
pois é uma relação simbiótica, de nascedouro comum ou de
uma junção que acabou por dar sentido coletivo. Constitui-se
como um bem da comunidade, com suas peculiaridades, regras e formas de realização.
De toda maneira, esta elaboração identitária muda
com o tempo, gerando novas relações entre as tradições e a
comunidade. Isso se faz mais intenso junto aos grupos que estão transplantados em outros territórios: migrantes e seus descendentes, já que o princípio do pertencimento a uma terra
ou realidade se altera à medida em que as diferentes culturas
que estão envolvidas dialogam, modificando a identidade
das gerações que se seguem. Neste processo, a dança também se ressignifica, sendo percebida de modo distinto dentro
da sociedade onde está, em âmbito local ou mesmo global.
O que, no princípio, era algo inerente a um segmento, dentro
de seus ritos e hábitos, ganha outras simbologias e lógicas; o
que se fazia espontâneo passa a ser sistematizado; o que era
regido pela memória dos ancestrais acaba por se adequar a
novas estéticas e modas. Há uma reformulação dos valores.
Danças étnicas no século XIX e primeira metade do século XX
Porto Alegre, no decorrer do século XIX, era conhecida pelo grande número de estrangeiros que haviam imigrado para o Brasil e nele se estabelecido. Sua origem remonta
aos açorianos, depois recebendo africanos (em função do
trabalho escravo), portugueses e luso-brasileiros, hispano-a-
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mericanos, alemães, italianos, poloneses, além de grupos
do Oriente Médio, leste europeu e extremo oriente. Também
os diferentes credos destacaram grupos coesos e de identidade própria, como a comunidade judaica, as religiões
de matriz africana e os protestantes, que conviviam com o
então catolicismo hegemônico. Os povos autóctones da região se mantinham distantes, fruto de relações inconstantes
de calmaria e conflitos, resultado da segregação e da falta
de compreensão sócio-cultural existente na época. Mais do
que querer forjar um mito de origem do porto-alegrense, esse
contexto destaca a pluralidade que estruturou o morador da
capital, que ainda mantinha em uso uma multiplicidade de
línguas e dialetos até a primeira metade do século XX.
A grande cidade da atualidade pouco se parece
com o que se percebia há 200 anos, e que já era muito diferente do que se veria há 100 anos. A população também
mudou nesse caminho, através de novos pensamentos, novas ações políticas e miscigenações. Mesmo havendo a impossibilidade de voltar no tempo e ver com os próprios olhos
como as comunidades dançavam na Porto Alegre antiga,
tem-se indícios de que a dança era produto de ações festivas. As coreografias populares traziam passos e movimentos vindos tanto da moda vigente como das tradições que
sobreviveram à viagem transatlântica. A persistência ou não
de músicas tradicionais muitas vezes se fazia por força das
circunstâncias, podendo representar a resistência cultural e o
fomento da identidade.
Outro ponto importante é que os grupos que chegavam, em seus diversos períodos, aportavam em Porto Alegre
sem ter uma identidade homogênea construída. Se hoje é
pensada em uma matriz africana única, por exemplo, no desembarque dos navios negreiros no Brasil eles mesmos não se
viam assim; se identificavam como indivíduos de diversas culturas e línguas. A ideia de negritude se construiu com o tempo, unindo os que se viam como diferentes. Contexto similar
se observa com outros segmentos étnicos, como os açorianos
no século XVIII, que não se viam como unidade coesa ou mal
se reconheciam como gente das Ilhas, em muitos casos. A
construção do ver-se como segmento homogêneo, assim, foi
produto pós-migrações. A identidade não é “prerrogativa do
local de origem e sim fruto de um processo histórico do qual
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algumas famílias participaram e outras abdicaram de sua inclusão no grupo” (HAMEISTER, 2005, p. 83). Isso também quer
dizer que as coreografias e músicas que conseguiram chegar
ao sul do Brasil estavam no meio deste caldo plural: o que era
uma dança típica para um não necessariamente era para
outro, pois cada localidade de origem tinha suas peculiaridades, suas próprias tradições. No transcorrer do tempo se fundiram costumes, outros foram esquecidos e alguns destacados.
Outro elemento fundamental a ser considerado foi a
relação entre o Centro de Porto Alegre, a periferia da cidade e as colônias. No século XIX e início do XX, grande parte
das manifestações étnicas ocorriam de modo privado nas
comunidades, não necessariamente públicas, sendo a dança parte delas. O trânsito de culturas alimentava a identidade étnica do porto-alegrense. A musicalidade do Terno de
Reis, por exemplo, impulsionava manifestações sacras com
movimentos; as festas de Kerb, nas colônias, que resgatavam
danças tradicionais, como a Polonaise, chegavam à capital
e se refletiam em festas operárias onde muitos alemães trabalhavam; a Ilhota, território de forte incidência dos negros
da capital, era “marcada pelo samba, pelo carnaval e pelas
casas de religião de matriz africana” (SANTOS et al., 2010. p.
36). O espontâneo e o habitual presentes nessas realidades.
A ideia de um grupo de baile formal, com ensaios
periódicos, é uma realidade pouco factível nesse momento,
pelo menos no que concerne às danças étnicas. Havia, sim,
para períodos específicos, estruturação e treinos das representações típicas como forma de exposição para seus pares,
o que tinha uma ocasião pontual para ocorrer. Contudo, diferente de valores estéticos do século XXI, era vigente o princípio
da continuidade dos hábitos e costumes, com a transmissão
oral das formas em que aquelas tradições eram promovidas;
não havia a proibição às atualizações, que ocorriam inevitavelmente pelo próprio modo de difusão das informações, no
entanto, não havia motivo para mudar. Se tratava da fortificação de ciclos, sem uma proposta formal de preservação
de patrimônio imaterial, onde os mais experientes transmitiam
ensinamentos e normativas, mantendo valores.
Dois fatos que marcaram profundamente as identidades étnicas na capital gaúcha foram os grandes conflitos
globais do século XX. Os acontecimentos da Primeira Guerra
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Mundial e, em maior intensidade, da Segunda, atingiram os
grupos étnicos que tinham força na cidade, pois afloraram
por parte do Estado os movimentos nacionalistas que previam uma identidade brasileira forte em detrimento de individualidades regionais. A queima da bandeira dos Estados
para fortificar a nacional é um símbolo desse período. As festas, músicas e danças que remetiam à valorização do local
se colocaram em segundo plano frente ao ser brasileiro, que
também estavam forjando. Por outras vias, as comunidades
de imigração européia de língua alemã e italiana tiveram
atividades proibidas, inclusive a música e os bailes, tendo
violência por parte da população contra qualquer manifestação desses grupos. Clubes e sociedades, locais natos de
manifestação da dança na época, sofreram intervenções,
necessitando os conjuntos instrumentais adaptarem seus repertórios às novas tendências e obrigações. Um forte golpe
à pluralidade de movimentos que, mesmo separados, mantinham manifestações artísticas identitárias.
O movimento de construção da brasilidade dentro
do período Vargas atingiu de modo diferente cada etnia da
cidade, uns sendo combatidos e outros simplesmente ignorados. A intenção clara de gerar uma sociedade unificada
via nas diferenças o inimigo comum, por isso foram a público
discursos de igualdade de raças e credos, o que não se fazia
realmente na prática, onde era comum os bailes com separação entre negros e brancos, o que se via ainda até a segunda metade do século XX. A intolerância religiosa também
deixou na marginalidade danças litúrgicas e de representação étnica. Aos que foram reprimidos, ainda sobrou o direito
à resistência – mesmo que interna dos grupos –, aos ignorados
a falta de políticas públicas e exclusão levaram muitas manifestações populares ao esquecimento coletivo.
Movimento artístico como resistência e reestruturação
As ações nacionalistas do período da guerra, que foram oscilantes entre os anos de 1910 e 1950, geraram efeitos
colaterais distintos. Juntamente ao apagamento de algumas
práticas sócio-culturais também se fizeram movimentos de resistência da memória e do patrimônio imaterial, em muitos
âmbitos. Fora as proibições de algumas práticas artístico-culturais, como no caso dos alemães e italianos, também en-
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traram com força no sul do Brasil tanto tendências vindas do
sudeste como modas norte-americanas, em decorrência do
apoio dos Estados Unidos da América aos países aliados. Se
gestavam novas formas de consumo e fruição cultural.
Frente a isso, um conjunto de ações passou a se estruturar, não necessariamente como oposição ao que adentrava, entretanto, como fomento a grupos que viam suas bases
se perderem ou enfraquecerem. Não por acaso o movimento
tradicionalista, tendo como destaque a fundação do 35 CTG
em 24 de abril de 1948 (FERREIRA, 1999), tem seu crescimento
neste contexto, sem se opor ao pensamento nacional, todavia valorizando as tradições locais. Também ocorre a reabertura de entidades que antes estavam fechadas ou que podem novamente reestabelecer suas práticas.
Um caso interessante é o dos italianos em Porto Alegre. Desde o século XIX, houve a imigração de calabreses à
capital gaúcha, fomentando uma comunidade ativa e visível. Sérgio da Costa Franco (2013) relata que, em 1933, quatro
escolas de base italiana estavam na capital. Com os adventos da Guerra e a perseguição aos ítalos e germânicos, houve
uma gradual transição:

Desse segmento que, em março de 1982, nasceu o
Grupo Folclórico Monte Pollino, tendo como coreógrafa Lucia
Brunelli. O nome fazia referência ao local homônimo no sul da
Itália, intimamente ligado à identidade calabresa. O Monte
Pollino encerrou suas atividades em 2009.
Em 07 de agosto de 1951 é fundado o Centro Cultural
25 de Julho de Porto Alegre, que, de uma sede administrativa
no Centro Histórico, passa a um galpão em frente à Cervejaria Brahma, na Avenida Cristóvão Colombo. O nome pouco expressivo, assim como o termo Centro Cultural, tornavam

menos pública a identidade alemã da nova agremiação –
já que as lembranças da Segunda Guerra Mundial estavam
frescas na população de Porto Alegre. De imediato, as festas
típicas com danças populares iniciaram, primeiramente utilizando espaços de entidades coirmãs, como Sogipa e Navegantes São João, assim como corais e música instrumental.
Um grupo de danças alemãs formal iniciou em 1964, na Ala
Moça, com aulas ministradas pela coreógrafa Tony Seitz Petzhold. Em 1981, os ensaios ganharam nova estrutura a partir
da vinda de austríacos à entidade e a denominação ganhou
palavras em alemão, Deutsche Volkstanzgruppe Tanz mit uns,
em 1997, o que se mantém até a atualidade. Na década de
1980 também esteve ativo o Die Haberer, grupo de danças
alemãs que tinha como sede a Sociedade Ginástica de Porto Alegre – SOGIPA, encerrando suas atividades após o ano
2000. Hoje, no século XXI, identificar-se com a etnia alemã
passou a não ser mais pejorativo.
Ligados a credos, se manifestaram movimentos de
danças étnicas, como no caso do Conjunto Folclórico Jovem
Polônia – JOPOL. Segundo Eliane Kondak (2017), foram fundados, em 1963, pelo Padre Leon Piotr Lisiewicz, tendo como
local de encontros a Igreja Polonesa de Nossa Senhora de
Monte Claro, na Av. Pres. Franklin Roosevelt, 920. A difusão
da cultura polonesa ocorre pelo trabalho coreográfico e do
canto tradicional. Mesmo hoje, estando fora do espaço de
origem, o JOPOL segue seus trabalhos, levando a outros municípios do Rio Grande do Sul instruções sobre a identidade
polonesa.
O movimento também conecta histórias e crenças,
pelo menos para os integrantes do Grupo de Danças Kadima, que se reúne em torno da linguagem da dança folclórica israelita. Agrega “jovens dançarinos que interpretam e
transmitem o folclore judaico”5, tendo sua atual sede nas dependências do Centro Israelita Portoalegrense. Fundado em
1979, preserva valores, costumes, cultura e tradições judaicas.
Mais do que um trabalho artístico, realiza ampla integração
com a comunidade, tendo destaque no cenário artístico da
capital com a produção de espetáculos e de festivais.
Porto Alegre, observando seus muitos espaços cultu-

4
Paese pode ser traduzido por país em italiano; contudo, aqui, tem o sentido de
seu local, a pátria, que o alemão chamaria de Heimat.

5
Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Kadima está de “casa nova”. Disponível em: http://www.firs.org.br/kadima-esta-de-casa-nova/ Acesso em: 04/10/2017.

Ao invés de uma italianidade, assistiu-se durante décadas a um processo de construção da calabresidade,
tendo como ponto de partida um paese4, Morano Calabro, principal centro de emigração para Porto Alegre. Signos culturais enrijecidos foram, pouco a pouco,
se exteriorizando (GARDELIN; CONSTANTINO, 2002, p.
86).
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rais, promove sincretismos e diálogos que ultrapassam cores e
credos. Com o intuito de valorizar a cultura negra e “o direito
à livre expressão da pessoa humana, com objetivo de lutar
contra o racismo e divulgar a história e a música negra através de seus espetáculos”6, existe o trabalho do Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê. Segundo Ivana Martins (2017), é
um processo para a perpetuação da cultura afro-brasileira,
como forma de resgate e manutenção da ancestralidade,
que está ativo desde 1974. Vê-se a soma de pessoas dentro
de propostas onde elementos simbólicos, linguísticos, musicais
e coreográficos acrescem às múltiplas expressões da comunidade, que há muito tem tradição na cidade. O grande destaque deste novo contexto é o foco identitário, nas relações de
pertencimento, construindo pontes com a África do passado
e do presente.
Em outras situações, o processo de trabalhar danças
ocorre fora dos espaços de grupos étnicos, sem relação com
a ancestralidade direta dos dançantes. Foi o caso do Grupo
Porto Açoriano, da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Vila Monte Cristo, onde no contra turno das aulas regulares
eram realizados ensaios de coreografias vindas das Ilhas. A
ação, coordenada pela professora Gislaine Wurlitzer, ocorreu
de 1996 a 2007, tendo como inspiração uma viagem que ela
havia realizado aos Açores e percebido que na capital inicialmente formada por açorianos havia pouca referência a eles.
No primeiro momento parecia uma idiotice, na escola
parecia uma besteira para os alunos. O que é dança
açoriana? Nunca tinham ouvido falar. Mas com o passar do tempo o trabalho passou a ser divertido, pois
não era só dançar aquelas músicas, [...] desenvolveram valores de equipe (WURLITZER, s/p, 2017).

A proposta de interdisciplinaridade se transformou
em três grupos de danças ativos e em intercâmbios com entidades das Ilhas do Arquipélago, recebendo a visita do Grupo Folclórico das Doze Ribeiras – Ilha Terceira – dos Açores e
mantendo correspondências entre alunos brasileiros e lusitanos. Pessoas que tiveram seu processo identitário tocado por
elementos externos à consanguinidade.
6
Instituto Sociocultural Afro-Sul Adomode. Nossa história. Disponível em: https://
afrosulodomode.wordpress.com/ancestralidade/sobre/ Acesso em: 28/09/2017.
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O que se observa nesses exemplos é que simultaneamente à busca de fomento para a etnia, com ações de preservação e crescimento de culturas, está também ocorrendo
o distanciamento temporal do momento da vinda dessas comunidades à Porto Alegre, o que se faz inevitável. O que antes ocorria de forma espontânea dentro dos grupos sociais,
com a manifestação das danças em eventos e rituais, passou gradativamente a se institucionalizar e agregar a si, em
muitos casos, o adjetivo folclórico7. O que era algo inerente
à identidade ganhou visão de tradição a ser resgatada, não
necessariamente de um ascendente que vê seus antepassados serem esquecidos.
A dança como parte da Comunidade Imaginada
Uma frase que recorrentemente é utilizada pelas
pessoas que se identificam com manifestações tradicionais
é “estamos mantendo os costumes de nossos antepassados”.
Trata-se de uma justificativa convincente, que constrói uma
ponte entre as ações do presente e um passado. A grande
questão é que, no intuito de preservar hábitos, os indivíduos
acabam construindo outros que não existiam, em um processo que se retroalimenta constantemente. Há, assim, uma
gradativa elaboração de narrativas que falam de um tempo
que não existe mais, atribuindo a ele comportamentos, imagens e valores que muitas vezes eram inexistentes.
Quando tratada a ideia de ancestralidade, de ligação com o passado dos ancestrais (sejam sanguíneos ou
identitários) há o ato de, no presente, imaginar realidades
antes vividas e como estas se manifestavam. Todavia, é
fundamental destacar que o olhar de um período não mais
existente é feito com os valores e crenças contemporâneos
de quem faz a reflexão, tornando a influência no imaginário
inevitável. Isso vale para o romance histórico, para a produção fílmica e para as demais manifestações artísticas, inclusive para a dança.
E como era a nação que deu fundamentos a essas

7
Antônio Xavier destaca que, mesmo sendo o folclore uma área das Ciências
Históricas, “ao lado da Arqueologia, da Etnografia e da História”, ele também é visto como
sinônimo de cultura popular, em oposição à erudita. Verifica-se que, no caso dos grupos
étnicos de Porto Alegre, a utilização do termo folclórico se dá neste sentido de tradição
popular (XAVIER, 2016, p. 71).
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bases étnicas em Porto Alegre? A construção dessa resposta
vem a partir da memória coletiva, dos veículos de comunicação da atualidade e também de suas percepções pessoais.
Quando um grupo de danças tem o nome de Monte Pollino,
por exemplo, está claramente fazendo uma referência geográfica a uma cultura; seus integrantes, não conhecendo o
local, construirão um imaginário sobre ele e o disseminarão.
Essa lógica vai ao encontro do conceito de comunidades
imaginadas, trazido por obra homônima de Benedic Anderson (2008). Usar referências das culturas originais edifica uma
ponte imaterial entre dois mundos, se concebe um sincronismo entre ambos, ainda mais quando estão separados por
grandes distâncias. O mesmo acontece com comunidades
de matriz africana e culturas de imigração que tem como norte uma terra natal, usando nomes nas línguas ou dialetos dos
ascendentes.
Esse conceito se difunde quando os indivíduos desses grupos, como no caso dos de danças da capital gaúcha,
estão ligados a associações ou a fundações que explicitam
outros elos com esse coletivo maior, que pode se expandir
em âmbito global. Trazendo outra exemplificação, pode-se
observar que o Tanz mit uns, grupo com coreografias germânicas instalado em um centro cultural teuto-brasileiro, está
ligado à Associação Cultural Gramado, entidade que coliga
grupos de danças alemãs no país, e que este é a sessão Brasil
do DGV (Deutsche Gesellschaft für Volkstanz e.V.), entidade
que o faz em nível mundial, que também tem polos nos EUA,
Canadá e Rússia, além da sede alemã. Constitui-se um claro
espírito de pertencimento a algo maior do que sua própria
realidade, com raízes numa ancestralidade, simultaneamente a outros iguais em múltiplos locais do planeta. Situação similar pode ser vista com o Kadima e a Federação Israelita do
Rio Grande do Sul, ligada a um contexto judaico com mais
abrangência. O Maracatu Truvão, que tem seus trabalhos no
Afro-Sul Odomodê, tem também ligações com outros Maracatus no país, como coloca Ismael Silva, percursionista, que
destaca que o Maracatu não trata somente de um gênero
musical, sendo uma cultura que tem relação em várias partes
do Brasil. “Que a gente toca um tambor aqui, que a princípio
seria de uma cultura bem distante, mas é muito interessante
que tu bate aqui e tu vê algumas coisas daqui vibrarem junto,
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é a ressonância”8.
Pontuando a questão sonora, as danças étnicas estão repletas desses impulsos que buscam interligar-se a momentos ancestrais. As músicas utilizadas nas coreografias, por
exemplo, trazem informações que destacam povos e histórias, apresentam ofícios e festas, são como peças de um quebra cabeça cultural que almeja ser remontado. Na maioria
dos casos, essas inspirações são trazidas da terra natal em
questão, na busca pela originalidade. Também existem as
composições atuais, do produto da memória coletiva e da
criatividade, inspiradas em ritmos e métricas antigas, imitando modelos conhecidos. De toda maneira, ao serem reconstituídas ou construídas na atualidade, inevitavelmente carregam traços do presente, não se fazendo iguais ao passado;
são projeções destes em outro tempo e espaço. Uma das
questões, neste contexto, a ser tratada é o limite da licença
poética dos dançarinos frente aos indícios desse patrimônio
imaterial.
De forma parecida ocorre com as indumentárias. As
vestimentas usadas nas danças atuam como conexão com
essa ancestralidade, mesmo que os ascendentes nunca tenham realmente utilizado aqueles trajes típicos. Trazem cores,
símbolos e cortes específicos, que procuram dar unicidade
para aquele grupo étnico caracterizado. O Porto Açoriano,
por exemplo, ganhou peças de trajos enviados dos Açores
e, em Porto Alegre, reproduziu-as da forma mais fiel que conseguiram, trajando todos os dançarinos. O Tanz mit uns faz
uso de livros importados da Alemanha, mostrando traços, tecidos e detalhes de algumas regiões germânicas. Essa preocupação com a originalidade mostra o respeito aos conhecimentos recebidos pelas comunidades, sejam por herança
ou pesquisa, e a vontade de manter esse elo entre o vestir-se
do hoje e do ontem. Da mesma forma, pode-se refletir sobre a pertinência da escolha do modelo do vestuário. Qual
o ideal? O que segue padrões históricos provindos de outra
nação? Ou o estilizado, com base nas tendências da moda?
Ou o reconstituído com base nos figurinos dos trabalhadores
em terras brasileiras? Trata-se de uma decisão contextual e
ligada à identidade e proposta dos envolvidos.
8
YOUTUBE. Maracatu Truvão. Jornal Sul21. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=OYOEmdepbk4&t=96s Acesso em: 05/10/2017.
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Aos poucos a vontade de dialogar com essa identidade étnica não fica presa ao espaço artístico, sendo assumida no dia a dia de muitas pessoas através das roupas (como
turbantes, brincos e correntes, camisetas temáticas, cortes de
casacos, entre outros) ou nas escolhas gastronômicas e musicais. Vivenciam na prática essas comunidades imaginadas.
Neste contexto também aparece o grande uso de cores de
bandeiras nacionais nas vestes, um fenômeno simbólico recente que em outros tempos seria sinônimo de falta de respeito pátrio.
Movimentos em constante mudança
Observando os dados apresentados, o cenário porto-alegrense quanto às tradições de sua população é amplo e
repleto de reestruturações, com influências de diferentes origens e momentos históricos. São as trajetórias das construções
de identidades locais, que estão em constante movimento,
que se mantêm conectadas ao cenário internacional, onde
estão projetadas as matrizes culturais ancestrais. Mais do que
uma pesquisa etnográfica precisa, trata-se da intenção de
situar-se no tempo e no espaço através de respostas das eternas perguntas de onde eu vim e para onde eu vou.
Assim, essa cultura que se pretende preservar, em muitos casos, chegou ao Brasil por pesquisas recentes, transplantada e reelaborada por quem reivindica uma ancestralidade
comum, fomentando essa identidade assumida. Pode-se dizer, sem juízo de valor, que é uma cultura de segunda mão.
É o que Hobsbawn (2012) chama de tradição inventada, um
conceito usado para falar de uma série de práticas normalmente governadas por regras claramente ou tacitamente
aceitas e de um ritual de natureza simbólica. Estes procuram
incutir certos valores e normas no comportamento através da
repetição, a qual automaticamente implica em continuidade com o passado. De fato, aonde é possível, neste contexto
identitário, normalmente se tenta estabelecer continuidades
com outros momentos históricos, porém, na prática, essa sequência coesa não existiu.
E como ficam os grupos imigrados na atualidade para
Porto Alegre? As coreografias tradicionais vindas com haitianos e senegaleses, para citar dois casos, se manterão nestas
constituições identitárias futuras? Eles, no futuro, se incorpora-
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rão ao já existente movimento negro ou abrirão um novo núcleo de diálogos? Ao observar um passado dos séculos XVIII
à XX, que se manifesta no presente através do folclore, pode-se não perceber que a história está constantemente sendo
contada e que os fluxos migratórios seguem em movimento,
como de africanos, asiáticos e caribenhos. Aos poucos, esses novos rostos são agregados à sociedade e abrem portas para uma maior pluralidade de identidades e tradições,
construindo novas pontes para ligar a capital dos gaúchos a
outros espaços, outros passos e outras musicalidades.
E a dança segue seu baile, sendo um retrato da
população e das suas transformações. Um movimento que
aflora as identidades, os impulsos e os imaginários. Mais do
que retratos fiéis de outros tempos, nos ritmos e gingados
desses grupos étnicos está presente a vontade de uma conversa com a ancestralidade, com a essência que dá sentido
a valores e credos. Contudo, mais do que memórias, faz-se
também nesse conjunto a oportunidade do relacionamento
interpessoal, do toque respeitoso e das múltiplas interações,
promovendo novas comunidades. Neste rumo, a dança seguirá levando muitas e muitas histórias, ampliando as possibilidades da brasilidade, já bastante plural.
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CONTATANDO
HISTÓRIAS
Janaína Ferrari1

O texto a seguir decorre de curiosidades e inquietações da autora em conhecer e contar a história do contato
improvisação2 (doravante ci) na cidade de Porto Alegre e da
tentativa de encaixar o máximo possível de informações recolhidas em 20.000 caracteres. Talvez isso não influencie em
nada a tua prática em ci, ou a minha, mas busca resgatar e
lembrar de quem iniciou esse movimento aqui em Porto Alegre.
A construção deste texto se dá em entrecruzar as
informações obtidas em referenciais teóricos sobre a temática, as experiências de praticantes de ci e a narrativa de
Fernanda Hübner de Carvalho Leite Sehn3, que se deu no dia
12 de abril de 2017, em sua casa e espaço de trabalho, nomeado de Espaço Livre – Arte Corpo Mente, localizado na
Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre.
-xEm 1998, Fernanda vai para Nova Iorque estudar
teatro e lá conhece K.J. Holmes4, no Movement Research5,
onde faz sua primeira aula de ci. Para ela, essa aula trouxe à
tona diversos sentimentos: “[...] resgatou em mim esse lugar
lúdico, brincalhão, divertido, arriscado... e aí eu disse: é isso

1
Janaína Ferrari é artista independente, bailante, pesquisadora, professora e performer, movente do contato improvisação em Porto Alegre, integrante do coletivo Sapedo
de Arte Menor.
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2
Contact improvisation. No Brasil, chamado de contato improvisação.
3
A entrevistada que, a partir de agora, chamarei apenas de Fernanda
é atriz e bailarina portoalegrense, formada em Ciências Biológicas, pós-graduada em Pedagogias do Corpo e Saúde, autora do artigo “Contato improvisação (contact improvisation)
um diálogo em dança”, organizadora da primeira jam e de festival de ci na cidade de
Porto Alegre. Atualmente, é mestranda em Artes Cênicas pela UFRGS. Fernanda autorizou a
divulgação de seu nome neste trabalho através de um termo de consentimento informado.
4
Bailarina, cantora, atriz e poeta independente, pesquisadora de Body Mind
Century, estudou ci com Steve Paxton e Lisa Nelson, integrantes da primeira geração do ci.
5
Um dos maiores laboratórios de investigação em dança e movimento do mundo, localizado em Nova Iorque, valoriza o artista individual, seu processo criativo e seu papel
vital na sociedade.
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que eu quero fazer!” (F.L.). Ao retornar à Porto Alegre, Fernanda fazia aulas no espaço Buraco Relações de Dança, dirigido
por Andrea Druck, a quem relatou sobre as aulas de K.J. Holmes. Andrea Druck, então, ao Lado de Lúcia Brunelli, produziu
a vinda e o workshop de K.J Holmes em Porto Alegre, no final
do ano de 1999, sendo este o primeiro workshop internacional de ci em Porto Alegre. Depois disso, a busca de Fernanda pelo ci torna-se inevitável: ela viaja para São Paulo, onde
Tica Lemos6 já disseminava a prática de ci no Brasil, no estúdio
Nova Dança, e onde também haviam arquivos da Contact
Quartely7. Com esse material e com outras oportunidades de
aulas de ci, Fernanda segue estudando até que, em 2001, organiza a primeira jam8 de ci em Porto Alegre.
A primeira jam de ci de Porto Alegre ocorreu no
Coda, espaço criado e dirigido por Eva Schul. A jam fora anunciada em jornais e Fernanda contratou fotógrafos e músicos,
sendo um sucesso, com um grande número de participantes.
A partir de então, Fernanda começa a organizar mensalmente as jams na cidade, sempre em locais diferentes: Casa de
Cultura Mário Quintana, Largo Glênio Peres, entre outros. No
Forúm Social Mundial de 2001, também fora organizada uma
prática e uma jam de ci, no Parque Moinhos de Vento. Lembrando que não havia prática de ci na cidade; muitos nem
sabiam do que se tratava:
[...] eu procurava levar músicos que improvisassem juntos, sabe... como estímulo praquilo, assim, que era tão
novo aqui, que ninguém sabia o que era... e eu fazia
uma condução também no início, pra começar, pra
saber da onde ir, porque não tinha referência... vamos
dançar contato cada um... niguém sabia começar, o
que fazer... então eu propunha alguns exercícios e depois deixava solto, daí a gente terminava, fazia círculos
para conversa (F.L.).

Além das jams, nos anos seguintes, Fernanda começou a organizar oficinas com professores de ci que passavam
6
Introdutora da técnica Contato Improvisação no Brasil e uma das fundadoras
e diretora do Estúdio Nova Dança e da Cia Nova Dança 4
7
Revista voltada ao Contato Improvisação ofertando informações de calendários, professores e eventos do mundo todo.
8
Termo adotado do jazz “jazz after midnigth” utilizado para denominar o
espaço livre de prática de contato improvisação, um encontro de bailarinos para praticar
juntos.
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pelo Brasil. Ralph Jaroschinski, Daniela Schwartz e Eckhard
Müller foram alguns deles.
Em 2005, o Brasil recebe seu primeiro festival de Contato Improvisação, organizado em Brasília:
Em Brasília, eu conheci o Ricardo Neves, de São Paulo, que hoje encabeça o maior movimento lá e pelo
Brasil. Conheci a Cristina Turdo e outros argentinos. E
a Cris produzia o festival de contato improvisação em
Buenos Aires, que tava na sexta edição, em 2005, e ela
me convidou, na ocasião do festival de Brasília. Teve
um professor que não pode ir e eu acabei dando uma
aula. Conheci também Fernando Nedder, que era do
Rio de Janeiro, que, ah, passou a fazer o Contact in
Rio... Então, desse primeiro festival foi uma ponte muito interessante com... com Rio, São Paulo e Argentina.
Quando eu fui pra Argentina, bom... naquele ano então eu já comecei a elaborar um projeto pra trazer a
Nancy Stark Smith em 2006 (F.L.).

Ainda em 2005, de volta a Porto Alegre, Fernanda
segue suas estratégias de divulgação do ci em Porto Alegre.
Segundo ela:
Então eu pensei: bom, oficinas, aulas, jams, professores
vindos de fora, workshops, esses projetos fumproarte,
fiz uma pós-graduação em Pedagogias do Corpo e
da Saúde, na UFRGS, com o objetivo de aproveitar
o material todo que eu tinha de literatura de contato improvisação, fiz essa pós-graduação com o
objetivo de revisar esse material, não tinha muita
coisa em português então acabei decidindo como
metodologia fazer uma revisão bibliográfica baseado
principalmente no Sharing the dance Contact Improvisation and American Culture e também nas revistas
Contact Quarterly, a minha experiencia, então, resultou nessa monografia Improvisação por Contato (contact improvisation) – o ensino e aprendizagem de uma
dança (F.L.).

Em 2005, a monografia, derivada de sua pós-graduação, vira o artigo “Contato Improvisação (contact improvisation) um Diálogo em Dança” e é publicada na revista
Movimento, sendo o primeiro registro oficial sobre ci escrito
em Porto Alegre.
Em 2006, Fernanda organiza a vinda de Nancy Stark
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Smith, representante da primeira geração do ci. O projeto,
baseado no modelo de workshops feitos no Earth Dance9 em
Massachusetts, recebe financiamento do Fumproarte10 e tem
duração de 10 dias. O workshop faz muito sucesso. Segundo
Fernanda, Porto Alegre passou por coisas muito significativas
em dança nessa época.
Paralelo a esse projeto, ainda em 2005, aulas regulares de ci já aconteciam em Porto Alegre, no espaço Meme,
também ofertadas por Fernanda. O ano de 2005 marca, ainda, o início do GrupoTATO, grupo de estudo e pática em ci
composto inicialmente por Fernanda, Alexandre Bado, Vera
Carvalho e Sandro Solas. Segundo Fernanda, a criação do
GrupoTATO fora uma das ferramentas para divulgar o ci em
Porto Alegre. A entrada regular do GrupoTATO na Usina do
Gasômetro, em 2007, como usuários da sala 209, marca o
segundo período de aulas regulares de ci em Porto Alegre,
ocorrendo duas vezes por semana.
Dentro do projeto Usina das Artes11 havia uma proposta de performance aberta todos os meses. Como o GrupoTATO estava engajado no projeto, começaram então experimentos cênicos a partir do estudo de ci. As performances
tratavam de estruturar uma ideia e improvisar para o público.
Fernanda lembra muito bem de uma performance específica, em companhia de músicos no terraço da Usina do Gasômetro:
[...] nós quatro, a gente se vestiu com roupas coloridas,
colocamos joelheiras, tênis porque era no cimento e
vamos improvisar, vamos lá, bora... e aí pôr do sol, um
monte de gente, e a gente fez aquela performance
que durou umas 2 horas uma jam, assim, a gente dançando e se relacionando e parando, e beber água,
entrava, saia, e aí criança entrou, algumas pessoas
também começaram a dançar junto, e foi assim até o
anoitecer, foi incrível (F.L.).

Após o sucesso do workshop de Nancy, em 2006, outro projeto de Fernanda recebe financiamento do Fumproar9
Espaço localizado em Massachusetts onde oficinas, residências artísticas e vivências são organizadas como foco em vida sustentável e vida em comunidade.
10
Edital de financiamento para projetos de bolsas de pesquisa e produção artístico-cultural no município de Porto Alegre.
11
Projeto de Ocupação de grupos e companhias nas salas de ensaios e espetáculos da Usina do Gasômetro de Porto Alegre.
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te, em 2009. Dessa vez, Porto Alegre recebe a primeira edição do Sul em Contato. O festival teve duração de 9 meses,
trazendo 12 professores:
[...] cada professor vinha por três dias, e tinha aula,
tinha uma performance deles ou uma apresentação
de vídeos, um bate papo e jams... e a cada duas semanas vinha um novo professor, foi um projeto que
durou nove meses... na verdade, um ano letivo (F.L.).

O Sul em Contato, então, torna-se o primeiro festival
internacional de ci organizado em Porto Alegre.
O ano de 2009 também é marcado pelo trabalho
“Ato ao Acaso”, do GrupoTATO, já com nova formação. O
GrupoTATO apresenta seu primeiro trabalho ao público tendo no elenco Viviane Lencina, Lindon Shimizu, Juliana Vicari,
Luciano Tavares e o músico Guenther Andreas. O trabalho
consistia em jogos de improvisação estruturada onde havia
cinco cenas que seriam sorteadas em ordem aleatória e
com o público. Durante a temporada de “Ato ao Acaso”, o
GrupoTATO é convidado para dançar em São Paulo, onde
desenvolveram a sequência nomeada “:Depois do Acaso”,
com Fernanda agora no elenco. O quinteto aproveitou a experiência da temporada de “Ato ao Acaso” para construir
uma sequência em que as cenas experimentadas ganhassem mais sentido, surgindo então o “:Depois do Acaso”.
Em 2010, Fernanda recebe o prêmio Décio Freitas12,
onde ganha uma bolsa para estudar por 3 meses em Nova
Iorque. Durante esse período, Fernanda desenvolve sua pesquisa “ContactViewpoints: perspectivas de treinamento do
bailarino ator”, onde une ci, performance e ferramentas de
viewpoints como treinamento para atores e bailarinos.
Ainda em 2010, Juliano Motta organiza jams de ci
no Namastê, espaço localizado na Cidade Baixa em Porto
Alegre.
Em 2011, ao retornar ao Brasil, Fernanda e o grupo
saem da Usina do Gasômetro após 5 anos de trabalho lá,
migrando para a Casa de Cultura Mário Quintana, durante
a gestão de Marcos Barreto. Lá, Fernanda volta a oferecer
12
Financiamento de bolsas com foco em pesquisa de temas, metodologias, processos e resultados em Audiovisual, Artes Visuais, Artes Cênicas, Patrimônio Cultural Imaterial,
Moda e Música.
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aulas regulares, e o GrupoTATO já conta com nova formação,
incluindo Alessandro Rivellino e Juliana Vicari. Nas práticas de
Fernanda na Casa de Cultura Mário Quintana, dão entrada
ao grupo Pryia Mariana Konrad e Bodh Sahaj, que, posteriormente, organizarão o Sul em Contato ao lado de Fernanda.
Ao retornar de Nova Iorque, Fernanda desenvolve,
ao lado do GrupoTATO, o espetáculo SINC. SINC teve influências em viewpoints e em TOC (Transtorno Obcessivo Compulsivo), bem como na música TOC, de Tom Zé, onde repetição
e acúmulo de informações regiam o trabalho. Fernanda também fala sobre a brincadeira com o “TOC” e o “TOQUE” e o
que poderia haver dentro dessas possibilidades. Para a trilha,
gravações de sons das ruas de Nova Iorque, feitos durante
a viagem, são utilizadas. O espetáculo tinha no elenco integrantes do GrupoTATO (Fernanda, Alessandro Rivellino, Juliana Vicari) e convidados, como Thais Petzhold, Viviane Lencina, Douglas Novaes, Laura Rosa, Karen Volkmann e Celau
Moreyra.
É importante ressaltar que, a partir de 2011,
Alessando Rivellino inicia sua prática como professor do
Grupo Experimental de Dança de Porto Alegre, onde o ci será
a principal temática de suas aulas, as quais fazem parte da
grade curricular do Grupo Experimental até hoje.
No ano seguinte, em 2012, Fernanda tenta seguir
novamente no espaço da Casa de Cultura Mário Quintana,
mas não consegue, pois a sala havia sido cedida para Alessando Rivellino. Inicia então outra fase para o ci em Porto Alegre, onde Alessandro Rivelino entra com seu projeto na Casa
de Cultura, promovendo aulas e jams. Fernanda aproxima-se
da Casa Tony Petzhold, havendo então dois espaços com aulas e prática de ci em Porto Alegre.
Ainda em 2012, Fernanda volta a organizar o Sul em
Contato ao lado de Priya Mariana Konrad e Bodh Sahaj, em
um formato menor, de quatro dias, organizado na Casa de
Cultura Mário Quintana sem nenhum tipo de financiamento.
Desde então, o festival tornou-se anual. No ano seguinte, em
2013, o festival migra para a Casa Tony Petzhold, ocorrendo
até hoje neste formato. Em 2013, Fernanda dá uma pausa em
suas aulas para ser mãe e, assim, deixa o movimento do ci em
Porto Alegre na responsabilidade de outros movedores, pois,
segundo ela, a semente já havia brotado.
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-xAo organizar a entrevista feita com Fernanda em
ordem cronológica, percebi uma lacuna de tempo entre os
anos de 2013 e 2017, onde informações de outras práticas de
ci na cidade não estavam presentes. Lacuna esta que procurei complementar a partir de conversas com Alessandro
Rivellino, Priya Mariana Konrad, Juliana Vicari, Juliano Motta e
André Olmos, além de contar com a minha própria experiência com o ci nesse período.
-xEm 2013, André Olmos organiza jams na KUNA13, e o
movimento de ci segue na Casa de Cultura Mário Quintana,
onde Alessandro Rivellino continua a organizar aulas e jams
até 2015. Em 2015 também aconteceram parcerias com o
Canto 40014, ocupada pelo grupo NECITRA15 pelo edital Usina
das Artes, onde mensalmente havia aula e jam. Também um
projeto de extensão vinculado ao curso de Licenciatura em
Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), organizado por Carla Vendramin e André Olmos na ESEFID16, onde jams semanais ocorriam. No segundo semestre de
2015, jams de 8 horas, com foco em estudo de tempo, também foram organizadas, mensalmente, por Roberta Fofonka
e eu mesma, na sala Rony Leal, cedida pelo Centro Municipal de Dança, localizada na Usina do Gasômetro.
As aulas e jams de ci ocorreram no primeiro semestre de 2016 na Casa de Cultura Mário Quintana, organizadas,
agora, por Priya Mariana Konrad e Juliano Motta. No mesmo
ano, mais um projeto começou a acontecer e novamente a
sala Rony Leal abriu suas portas para receber jams semanais
e, posteriormente, aulas, também semanais, onde diversos
professores de Porto Alegre poderam dividir seus conhecimentos, entre eles Priya Mariana Konrad, André Olmos, Roberta Fofonka, Janaína Ferrari, entre outros.
13
Kuna Libertária, ocupação que visava criações de oficinas, fortalecendo vínculos humanos sem mediação do capital.
14
Sala situada no 4º andar da Usina do Gasômetro.
15
Núcleo de Experimentações Cênicas e Transversalidades fundado em 2009 por
Diego Esteves.
16
Escola de educação física, fisioterapia e dança - UFRGS
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Em 2017, o projeto de Juliano e Priya conseguiu novamento o espaço da Casa de Cultura Mário Quintana, sendo hoje o espaço fixo semanal de prática. Quinzenalmente,
também há jam na Casa Frasca, localizada em Porto Alegre.
Entre 2016 e 2017, outros pequenos núcleos de estudo em ci iniciaram-se. No entanto, até o ano de 2012, praticamente apenas Fernanda organizava e promovia esta prática
na cidade. Em 2017 outras pessoas começaram a semear o ci
em diferentes espaços, e muitos destes acontecimentos não
foram registrados, dificultando a confirmação de alguns dados. É necessário lembrar que os praticantes de ci em Porto
Alegre sempre organizam jams em parques e espaços públicos quando há oportunidade.
Após a pausa de Fernanda em suas aulas regulares
e dedicando-se apenas a produção do Sul em Contato, Alessando Rivellino, ao lado de Juliano Motta e André Olmos, tornaram-se os movedores mais frequêntes de ci em Porto Alegre, de 2013 a 2015. E nos dois últimos anos, 2016/2017, mais
pessoas começaram a semear a prática do ci, organizando
jams, aulas e laboratórios.
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Linha do tempo CI POA
1999
− Primeiro worshop internacional K.J. Holmes no espaço
Buraco Relações de Dança, organizado por Andrea
Druck e Lúcia Brunelli
2001
− Primeira jam de Contato Improvisação acontece em
Porto Alegre organizada por Fernanda
2002-2003
− Jams mensais em locais públicos e oficinas esporadicas
organizadas por Fernanda
2004
− Seguem as jams mensais
− Início de aulas regulares de ci (espaço MEME) na cidade
− Monografia “A Improvisação por Contato (contact improvisation) – o ensino e aprendizagem de uma dança”
de Fernanda Hübner Carvalho Leite é escrita
2005
− Início do GrupoTATO
− Artigo “Contato Improvisação (contact improvisation):
Um diálogo em dança”, fruto da monografia de Fernanda é publicado na revista Movimento
2006
− Workshop de Nancy Stark Smith em Porto Alegre e Mike
Vargas
− Publicação: “Entrevista com Andrew Hardwood e Ray
Chung”, por Suzi Weber
2007-2008
− Aulas regulares (sala 209 Usina do Gasômetro)
2009
− Estreia de “Ato ao Acaso”, primeiro trabalho do grupoTATO
− 1º edição do Sul em Contato com financiamento do
FUMPROARTE
2010
− GrupoTATO segue pesquisa, aulas e jams.
− Jams no espaço Namastê organizadas por Juliano Motta
2011
− Estreia de “SINC”, espetáculo do GrupoTATO (CCMQ)
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Alessandro Rivellino inicia aulas de ci no Grupo Experimental de Dança
2012
− Alessandro Rivellino e Fernanda oferecem aulas em
lugares distintos CCMQ e Casa Tony Petzhold, respectivamente, havendo dois espaços com aulas e jams na
cidade
− Dissertação de Mestrado: “Disponibilidade para criar: O
trabalho a partir de Arthur Lessac como preparo para
improvisação”, por Marcia Donadel - UFRGS
− Trabalho de Conclusão em Licenciatura em Teatro: “Educação do Sensível: Uma abordagem através do Contato
Improvisação e da Capoeira de Angola”, por Janaína
Moraes Franco - UFRGS
− Poster: “Práticas reflexivas sobre procedimentos de improvisação: Steve Paxton - Material for the Spine”, por
Gabriella Maffazzoni Chultz - UFRGS
2013
− Jams na Ocupação Kuna Libertária
2013-2014
− Alessandro Rivellino segue organizando aulas e jams
(CCMQ)
2014
− Dissertação de Mestrado : “Processo de criação do ator:
A busca pela organicidade a partir do contato”, por
Marcia Berselli – UFRGS
− Trabalho de conclusão de pós-graduação em pscicologia social e institucional: “Trilhas de violência no contemporâneo: Uma possibilidade de desvio”, por Marina
Medeiros Pombo - UFRGS
2015
− Projeto de Alessandro segue com aulas e jams (CCMQ)
− Projeto de extenção Carla Vendramim e André Olmos
(UFRGS-ESEFID)
− Parceria com o NECITRA
− Jams de oito horas organizadas por Janaína Ferrari e
Roberta Fofonka (sala Rony Leal, Usina do Gasômetro)
2016
− Priya Mariana Konrad e Juliano Mota iniciam organização de aulas e jams (CCMQ)
− Janaína Ferrari organiza jams (sala Rony Leal Usina do
−
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Gasômetro)
Aulas organizadas por diversos professores (sala Rony
Leal Usina do Gasômetro, Fernanda volta a dar aulas
regulares (Espaço – Arte Corpo Mente)
− Resumo publicado em evento, V Encontro das Graduações de Dança do RS: “Contato improvisação e desdobramentos: Um relato de experiência de uma escola do
PIBID da dança UFRGS”, por Sabine Borges Silveira, Flávia
Pilla do Valle e Ana Paula Silva dos Reis
2017
− Priya Mariana Konrad e Juliano Mota seguem organizando aulas e jams (CCMQ)
− Fernanda segue com aulas e agora com jams (Espaço –
Arte Corpo Mente)
− Rodrigo Sasso e Krishna Daudt organizam jams quinzenais (Casa Frasca)
− O coletivo de ci em Porto Alegre sempre organiza jams
em parques e lugares públicos quando há oportunidade.
−
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DE PROJETO
DE DANÇA A EPD
UM LONGO
Adriana da Silva Spalding1

1
Adriana da Silva Spalding é formada em Educação Física pela UFRGS e em
ballet clássico, pela Escola Lenita Ruschel Pereira. Foi bailarina dos grupos Imbahá, Unicâmara Ballet e Palco e CIA Danceworks. Professsora de ballet, assistente de coreografia e
coreógrafa na escola Chemale. Pós-graduada em dança e consciência corporal pela UGF.
Desde 1996, é professora da rede municipal de ensino. Atualmente, é coordenadora da EPD
(Escola Preparatória de Dança) da escola Pepita de Leão.
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No ano de1996, ingressei na rede municipal de ensino
de Porto Alegre como professora de Educação Física lotada na EMEF Pepita de Leão. Na época, o diretor sabia que
eu era bailarina e me convidou para montar um projeto de
dança. Então, em março de 1997, surgiu o grupo de dança
Espaço Corporal, nome criado pelos alunos, mais tarde substituído por Grupo de Dança da Escola Pepita de Leão. Naquele tempo, não tinha uma sala adequada para a prática
da dança nem garantias de que a atividade permaneceria
na escola. Mesmo assim, tudo era feito com muita dedicação e com muito amor por minha iniciativa.
Logo nos primeiros anos, busquei apoio da comunidade, de gestores da escola e de professores. Muitos desses
docentes colaboravam com o grupo comprando sapatilhas
e roupas, bem como confeccionando figurinos. Procurei formar parcerias com colegas professores de arte, trabalhando
em projetos significativos para os alunos, pois, assim, seria possível reforçar e referendar o que trabalhávamos naquele ano.
Lá nos anos 1990, a dança era apenas uma ferramenta, ou seja, um complemento curricular de outras atividades e disciplinas. Servia, muitas vezes, só como adorno para
as famosas datas festivas e comemorativas da escola. Não
preciso dizer que acabávamos, quase sempre, nos apresentando nessas datas. Hoje, percebo que o mais importante é
o processo todo até se chegar a um resultado. Às aulas, o
entendimento da arte, o fortalecimento do grupo, o aprendizado da técnica, a postura e a sensibilidade são essenciais.
É necessário que isso tudo esteja internalizado e muito bem
compreendido por cada bailarino antes de lançarmos o artista num palco.
Minha formação é em ballet clássico, mas também
dancei jazz e contemporâneo em grupos de dança de Porto
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Alegre durante muitos anos. No início, tive muita dificuldade
em estabelecer uma linguagem de dança que contagiasse
os alunos e a comunidade. Optei, resolvi, então, pelo jazz
e pela dança criativa. No começo, foi um sucesso. Todavia,
com o passar dos anos, percebia que faltava algo: eu sentia
que a técnica e a leveza dos movimentos dos bailarinos deixavam a desejar, embora fossem muito criativos e dedicados.
Assim sendo, decidi trabalhar com os alunos dos anos iniciais
mais uma linguagem: o ballet clássico. Em seguida, o projeto
de dança foi ampliado para 10 horas semanais e, mais tarde,
para 20 horas semanais. Cada turma tinha aulas de 1 a 1 hora
e 30 minutos, 2 vezes por semana.
A dança estava mais estruturada na escola e se fortalecia cada vez mais. A cada início de ano a procura era
grande. Nos conselhos de classe, muitos alunos com dificuldades cognitivas, defasagem de aprendizagem e outras especificidades eram encaminhados para o projeto a fim de
melhorarem sua autoestima e sua concentração.
Em 2005, queria ampliar e qualificar o projeto ainda
mais. Resolvi, então, fazer pós-graduação em dança, pois
sentia necessidade de estudar e entender cada vez mais
como era trabalhar com a dança na escola, em comunidades e em projetos sociais. Foi um período difícil, porque nós,
professores de dança, estávamos praticamente abandonados. Não tínhamos assessoria de dança na SMED, e esta arte
só se mantinha na escola por empenho meu, da direção e
de alguns colegas. A paixão e o desejo dos alunos me faziam
continuar.
Foi então que, em 2007, decidimos criar o Pepita no
Palco. Até os dias de hoje, o evento oportuniza aos alunos e
professores mostrarem suas produções artísticas em um teatro
da cidade ao final de cada ano letivo, já fazendo parte do
calendário da escola. Sua preparação demanda tempo, paciência e muito envolvimento das pessoas que trabalham e
contribuem para o seu sucesso. A comunidade conta, desde
o início de cada ano, com esse acontecimento, comparecendo, assim, ao teatro para ver seus filhos.
Mas todos nós sabemos que, em matéria de educação em dança dentro de uma escola, nada é fácil: precisamos
sempre provar nosso valor e nossa importância visto a batalha, muito árdua, por conseguirmos teatro durante esses anos
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todos. Só em 2012, graças às cotas sociais do teatro do CIEE,
conseguimos dar continuidade ao projeto Pepita no Palco.
As últimas gestões do evento, em especial, ampliaram e ajudaram muito a engrandecer e a divulgar o espetáculo.
No final de 2014, muitos questionamentos: Para onde
vai a dança na escola? Segue como projeto? Fica só no turno integral e, dessa forma, obriga a fazer dança quem não
escolheu? Diante desse cenário, para nossa alegria e orgulho, veio a grande novidade: a escola Pepita de Leão será
um dos polos de dança da Prefeitura de Porto Alegre, resultando, em 2015, na transformação do nosso projeto em EPD
(Escola Preparatória de Dança).
Muitos desafios... Aceitei a proposta de ser coordenadora da EPD Pepita de Leão. Hoje, a dança faz parte do
turno integral, e os alunos praticam esta modalidade por
vontade própria, o que é o mais importante, tendo aulas de
diversas linguagens de dança durante 2 horas e 30 minutos
por dia, 5 vezes por semana. Recebemos vários oficineiros e
professores da SMC e da FECI (parceria da SMED com o Sport
Club Internacional). Isso somou muito à nossa comunidade e
aos nossos alunos. Para mim, como coordenadora, significa
muito mais trabalho, mas também grandes oportunidades
de estudo e de troca entre professores de nossa e de outras
EPDs, contando com a assessoria atuante e competente de
Airton Tomazzoni, Débora Leal e Nara Melo, batalhadores
pela dança na Prefeitura e criadores das EPDs.
Em 2016, temos no Pepita as linguagens de ballet
clássico, ministrado por mim; ritmos diversos, com Janaína
Dambros; jazz, com Paula Molina (ex- aluna do projeto de
dança do Pepita que segue como bailarina e professora em
escolas de dança de Porto Alegre); Flávio Cruz, com danças
urbanas; Emily Chagas, com contemporâneo; e Karenina de
Los Santos, com danças que não existem.
Outra novidade desse ano foi a criação da Cia Jovem de Dança de Porto Alegre. Nossa escola foi contemplada com quatro alunas que se destacaram na EPD. Hoje, elas
têm mais um espaço de estudo e de prática de dança aos
sábados pela manhã, na Usina do Gasômetro, tendo aulas
com excelentes professores e bailarinos da Cia Municipal de
Dança.
A seguir, alguns depoimentos de alunos da EPD:
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A EPD da Escola Pepita de Leão ajuda muitas pessoas
a seguir seu sonho. Temos vários tipos de dança: ballet,
jazz, hip-hop, contemporâneo e danças que não existem. Esse ano, a coordenação geral, Airton e Débora,
fizeram a Cia Jovem de Dança, que pode ser um passo
a mais para quem quiser seguir a profissão de bailarina.
Tamires Ávila
A EPD é tudo: é onde eu me divirto com meus amigos
e sempre aprendo mais. Quando fiquei sabendo que
minha escola seria uma EPD, achei bem legal. Meu sonho desde pequena sempre foi dançar. Eu amo todos
meus professores, que são os melhores.
Ana Júlia Clavelin Moreira
A EPD agora é uma coisa que faz parte da minha vida.
A esperança veio com tudo. Esse projeto é o meu futuro.
Náthali Vilela Luciano
Esse projeto acrescentou bastante para minha vida
porque o tempo que eu passaria em casa eu estou
dançando e expressando meus sentimentos. A gente olha e parece tão difícil... E tu nem imagina que tu
pode. Isso é um início de profissão.
Emily Dutra

Imagem 1: Espetáculo “E Se Não Existisse...”, coreografia O Espelho.
Foto: Cíntia Bracht.

A EPD mudou a minha vida totalmente: me fez ver que
a dança não é só dança, é também um sentimento,
um dos melhores que já senti.
Tatiele Cardozo

Para finalizar, digo para os alunos, sem dúvida, que
a EPD tem grande significado e valor. Foi uma excelente iniciativa desta Prefeitura. Mas, como tudo que é novo, precisa
ainda de ajustes. A sementinha foi plantada. E nestes 20 anos
de ofício, inúmeros ex-alunos nossos seguem ou cursando a
faculdade de dança ou trabalhando nessa esfera ou mesmo
dançando. E aqueles que só participaram do projeto na escola, sem o objetivo de se tornarem bailarinos ou profissionais
da área, retornam ao Pepita agradecendo e relembrando o
bem que a dança fez às suas vidas. Assim, desejo que a dança finalmente se perpetue nas escolas e que cada vez mais
tenhamos adeptos e estudiosos dessa maravilhosa arte e cultura que é a dança.
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Imagem 2: Espetáculo “E Se Não Existisse...”, coreografia Jazz Dance.
Foto: Cíntia Bracht.
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MEMÓRIAS E
EXPERIÊNCIAS:
NOVOS OLHARES
ADQUIRIDOS NO
ENSINO DA DANÇA
Carmen Lucia Pretto Stodolni1

1	 
Carmen Lucia Pretto Stodolni é maítre em dança, diretora geral
e artística do Grupo de Dança Alumbra España, licenciada em Dança pela Ulbra/Canoas.
Participou do Programa de Iniciação à Docência PIBID/ULBRA e do Programa de Iniciação
em Pesquisa Científica FAPERGS/ULBRA no Programa Pós-Graduação em Educação. Atualmente, é integrante do grupo dos estudos do corpo no Programa de Pós-graduação em
Educação/UFRGS.
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Introduzindo... uma história de vida, ensino e aprendizado na
Dança
Venho de um espaço e de um tempo em que a dança não era vista como educação formal2, e sim como não-formal3. Toda minha trajetória de estudo e prática em dança
foi dentro de uma escola que valorizava as artes como um
todo (dança, música, teatro e artes visuais).
Fundada em 1958, esta escola se chamava Escola
de Artes Landes, onde, em 1971, a professora Maria Júlia da
Rocha assume o controle do espaço, passando a chama-lo
Escola Profa. Maria Julia da Rocha4. Maítre em dança, “Maria
Júlia teve sua formação na Escola Oficial de Dança do Theatro São Pedro, na cidade de Porto Alegre, com a pioneira da
dança, a professora Lya Bastian Meyer” 5 (MACHADO, 2016
p. 11). Mariazinha, forma carinhosa que era chamada Maria
Júlia, sempre proporcionou a experiência na dança a partir de sua própria vivência, transmitindo conhecimentos das
técnicas de Ballet Clássico, Dança Moderna, teatro e música.
Preparou-me para ser uma bailarina como também para ser
2
Educação com reconhecimento oficial, oferecida nas escolas em cursos com
níveis, graus, programas, currículos e diplomas (GASPAR, 2007, p. 171).
3
Educação que tem disciplinas, currículos e programas, mas não oferece graus
ou diplomas oficiais (GASPAR, 2007, p. 173).
4
Nasceu em Porto Alegre 02 de maio de 1928, mas foi registrada em 21 de maio.
Desde a infância, foi incentivada a estudar artes por sua mãe, Dora Cabral Casa Nova, uma
das primeiras estilistas de Porto Alegre (MACHADO, 2016, p. 3). Quando jovem, desenvolveu
um trabalho como atriz no Teatro do estudante. Aos 18 anos, inicia seus estudos na Escola de
Lya Bastian Meyer. Cursou a Escola Oficial de Dança, tendo recebido o diploma de artista
da dança após concluir o curso superior (CUNHA e FRANCK, 2004, p .80).
5
Lya Bastian Meyer nasceu em 23 de janeiro de 1911, em Porto Alegre. Seus
pais sempre a incentivaram a seguir a profissão de bailarina. Cursou ginástica rítmica com
a professora Mina Black. Em 1931, em viagem com seus pais, tem seu primeiro contato com
o ballet acadêmico (CUNHA e FRANCK, 2004, p. 21-22). Estudou na Alemanha com Eugenie
Eduardowa, Rita Pokst e Tatiana Gsowiski. Do Expressionismo de Mary Wigman (1886 – 1973)
teve aulas com Gret Palucca (1902 – 1993), que fora assistente de Wigman e que, em 1925,
abriu sua escola em Dresden. Além da Escola de Bailados Lya Bastian, a partir de 1940, dirigiu
a Escola Oficial de Dança do Theatro São Pedro, que, em 1958, foi desativada pelo Governo
do Estado do Rio Grande do Sul (MACHADO, 2016, p. 9-10).

81

uma professora de dança, mas, acima de tudo, me preparou
para a vida.
Minha experiência na docência iniciou em 1983 no
próprio ambiente em que vivia a prática da dança, onde era
incentivada e preparada por Maria Julia com aulas particulares de ensino da técnica. Assim, monitorava as aulas observando, participando e adquirindo ferramentas pedagógicas
para poder assumir turmas e conduzir o ensino e a aprendizagem em uma técnica de dança. Desde então, fui traçando
meu caminho como professora na busca por novos conhecimentos: participando de cursos, seminários, festivais e tomando gosto por esta prática. Trabalhei em escolas de educação infantil, academias e grupos de dança, sempre com o
foco da dança como uma técnica. Ao mesmo tempo, continuava minha prática em dança tendo contato com outras
modalidades, como Jazz, Danças Populares (Rio Grande do
Sul, Espanha e Rússia), Dança Moderna expressionista, Dança
Contemporânea, e sendo atravessada por estas técnicas e
constituindo meu corpo para a dança.
De todas essas técnicas de dança a que me conquistou foi a Dança Espanhola, dança esta que me encantou pelas músicas, pelos bailes, pelos trajes e pela expressão
corporal, com destaque para a dança Flamenca. Iniciei os
estudos desta técnica com a professora Magaly Amaral da
Costa6, que ensinava através de resgates de coreografias das
danças folclóricas oriundas da Espanha, na Escola Profa. Maria Júlia da Rocha.
Em 1991, gerei um espaço de fomento para minhas
criações coreográficas fundando o Grupo de Dança Alumbra España, onde, há vinte e seis anos, me dedico ao estudo
e à pesquisa das danças espanholas, em especial da dança
Flamenca.
Então, em 2011, ingressei em um curso acadêmico de
Dança, na Universidade Luterana do Brasil – ULBRA/Canoas,
e descubri outros caminhos a percorrer e a aprender com a
Dança, agora no viés da educação. Fui me deparando com
pensadores em dança/educação e conhecendo este universo novo e possível, com práticas corporais e mentais que
6
Nasceu em Lavras do Sul/RS em 4 de agosto de 1939. Pintora autodidata, escultora, cenarista, escritora. Professora e coreógrafa de danças espanholas da Escola da Profa.
Maria Júlia da Rocha e do Grupo Majuro.
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estão a transformar o meu pensar e o meu fazer em dança.
Sempre me perguntei como seria dar aulas de dança
na escola, como poderia ensinar técnica de dança para um
grupo tão diversificado de alunos, onde dar aula de dança
na escola. No transcorrer da minha vida acadêmica, fui realizando estágios em escolas públicas e participando do projeto de extensão com Deficientes Surdos e Auditivos, do projeto da ULBRATI/ Dança para terceira idade e do Programa
de Bolsa para a Iniciação à Docência (PIBID), uma política
de formação de professores. Esses espaços me possibilitaram
vivenciar as muitas realidades da docência, articulando os
saberes adquiridos ao longo de minha trajetória com as práticas inovadoras e interdisciplinares.
O presente texto decorre das experiências vividas
ao longo dos trinta e dois anos como professora de dança,
assim como dos novos olhares adquiridos como acadêmica
do Curso de Licenciatura em Dança/ULBRA. Tal trabalho teve
como foco refletir sobre a minha prática como professora de
dança, identificando as transformações ocorridas no período
acadêmico. Delimitei como objetivos específicos: i) relatar
algumas situações vividas, as quais estão relacionadas ao ensino da dança antes e durante a graduação; ii) refletir sobre
tais relatos, articulando-os a alguns autores de metodologia
em dança; e iii) ampliar as possibilidades de incorporar esses
conceitos na prática docente.
(Re)contando histórias de ensino e aprendizado na/da Dança
O exercício de professora de dança partiu da minha
prática como bailarina e da necessidade de ter um sustento
através do trabalho que me desse condições para locomoção, alimentação e aquisição de materiais para realização
das minhas aulas. Sobre isso, a autora Andréa B. Souza (2015)
enfatiza:
Ensinar a dança é o caminho encontrado por muitas
bailarinas para permanecerem no mundo da dança.
Reconhecer-se como uma artista da dança requer
assumir uma representação profissional e, logo, uma
identidade contestadora, desprendida de muitos ditames sociais, tais como sucesso, dinheiro e bens materiais, mas, como em qualquer uma profissão, é necessária remuneração para sustentar-se (SOUZA, 2015,
p. 101).
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Sob orientação da Profa. Maria Júlia da Rocha, além
das aulas ministradas na escola, comecei a dar aulas em espaços destinados a crianças de 0 a 6 anos, que eram creches particulares, na cidade de Porto Alegre. Nelas, existiam
dois públicos: meninas e meninos, situação essa totalmente
diferente do que me impulsionou a pensar sobre um caminho
de ensino para aplicar a dança a esse grupo de crianças.
Procurei então embasar minhas aulas na musicalidade (com
melodias tocadas no piano e com cantigas de roda), onde as
letras sugeriam os movimentos de dança e a caracterização
dos personagens. Dessa forma, as aulas estimulavam o desenvolvimento lúdico e proporcionavam a participação das
crianças. Para tanto, a estratégia que usava para manter o
interesse dos alunos estava na disponibilidade de pensar, agir
e ser como criança.
Nesse processo, desenvolvi muito minha capacidade
de observar e de aprender a lidar com problemas que ocorriam durante as aulas. Confesso que muitas vezes fiquei sem
saber o que fazer, com certeza por falta de um conhecimento pedagógico mais profundo, o que vim a descobrir mais
adiante, com a graduação em Dança. As leituras realizadas
no curso, particularmente os textos da artista, pesquisadora e
docente de dança Isabel Marques (2010), me auxiliaram nas
questões do que fazer e de como proceder em algumas situações. A autora conceitua a didática como o estudo dos
objetivos, dos conteúdos, das metodologias, dos processos
de avaliação, das relações professor- aluno nos processos de
ensino e aprendizagem (MARQUES, 2010). Assim, a linguagem
figurada que Marques utiliza para entender a dimensão do
significado de didática era algo diferente do meu entendimento que, até então, era somente o de organizar as atividades para ensiná-las. Com essa organização, aliada ao meu
estilo de dar as aulas, consegui construir um relacionamento
muito superficial com os alunos, pois sempre sentia a falta de
algo mais. Esse algo mais nada mais era do que o conhecimento de ferramentas mais específicas para entender o/
para/com corpo na sua totalidade como arte educação.
Vim a encontrar essas ferramentas nas disciplinas do curso
acadêmico em Dança. Essas disciplinas foram clareadoras e
norteadoras para o meu entendimento de docência, no qual
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a prática corporal atravessada pelos caminhos de trabalhos
de Laban me colocou a pensar e a sentir o corpo num outro
viés, investigando o movimento como algo pessoal, descobrindo, pesquisando, observando e experimentando.
De acordo com Isabel Marques (2010), a ênfase de
Laban está na experiência individual, na autodescoberta,
nas sensações de cada um e no ímpeto de aprender a viver de forma expressiva e livremente. Com isso, percebo o
quanto esse caminho potencializa os corpos e as pessoas, o
quanto é potente para educação em dança, como descreve Laban:
Na dança educacional, cujo objetivo é ajudar a pessoa a tomar consciência e reafirmar sua própria potencialidade, aprender a relacionar e aumentar a
capacidade de resposta e habilidade para se comunicar, o equipamento, técnico, em primeiro lugar, tem
que servir a esse fim (LABAN, 1990, p. 114).

Antes de cursar a graduação em Dança, considerava meu conhecimento limitado para mediar e potencializar
os corpos de alunos da Educação Infantil para a Dança, o
que delimitou meu pouco tempo nesses espaços.
Meu primeiro contato com dança-educação, sem
saber o que era dança-educação, foi em 1991, na Escola
de Ballet Carmen Orofino, arte educadora e especialista em
dança e movimento infantil. Nesse espaço, eram oferecidas
duas modalidades: a Escola de Dança e a Casa de Ideias. Na
primeira modalidade, ofereciam técnicas de dança (ballet,
jazz, sapateado); e na segunda, experiências criativas para
as crianças de 03 a 07 anos, que englobavam as artes como
um todo (dança, música, pintura, teatro).
Nessa escola, exerci a função de professora de técnica de ballet e de Dança Espanhola, mas convivi com o meio
e observei como Carmen Orofino operava neste universo
educativo, tendo meu primeiro contato com a pedagogia
construtivista7, que era a linha de pensamento da escola.
Nessa abordagem, o conhecimento da criança é respeitado, participando do trabalho como um ser pensante e criativo. Isso me fez perceber outras possibilidades corporais- expressivas de trabalhar com crianças que vinham ao encontro
7
A abordagem construtivista tem como principal fundamento teórico-epistemológico a obra de Jean Piaget (OLIVEIRA, 2016, p. 163).
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dos conhecimentos adquiridos na minha vivência acadêmica com as disciplinas de pedagogia e de dança.
Os estímulos e as propostas advindos dessas disciplinas foram indispensáveis para o meu crescimento como professora de dança, pois me deram suportes e propriedades
de aplicabilidade nas experiências de estágios. Para Cunha
(1992), ser coerente na planificação das aulas de dança, de
modo que o grupo responda favoravelmente aos objetivos
específicos elaborados para cada uma delas, significa estar
de posse das condições fundamentais de formação. A autora
destaca que, antes de tudo, o profissional da dança deve ter
realizado incursões pelos caminhos da psicologia evolutiva; possuir, pelo menos, conhecimentos básicos de
ritmo e música; conhecer anatomicamente as diversas
funções mecânicas e motoras do corpo; aquilatar com
bom senso a introdução de novas técnicas, assegurando-se de que as já trabalhadas foram assimiladas pela
totalidade do grupo (CUNHA, 1992, p. 15).

Esse saber/fazer embebido em minhas vivências me
faz perceber que o conhecimento não é fragmentado, mas
que atravessa, desacomoda e agencia-nos para novas possibilidades.
Outro momento marcante, foi quando participei do
projeto de Descentralização da Cultura, ação de política pública que visa oferecer as diversas culturas descentralizando
para os eixos de bairros da cidade promovida pela Prefeitura
Municipal de Porto Alegre. Foi meu primeiro contato, no ambiente de uma escola pública, dentro de uma sala de aula,
com crianças de terceiro e quarto ano. Experiência essa desafiadora, pois muitos questionamentos vieram à tona: Como
seria dar aulas de dança na escola? Como poderia ensinar
técnica de dança para um grupo tão diversificado de alunos? Qual o espaço teria para ensinar?
Com a proposta de trabalhar a dança como oficina, busquei caminhos para ensinar dança/técnica, aqui, no
caso, a Dança Espanhola, para o grupo de alunos que participava do projeto. Sem mesmo conhecer a estrutura do estágio em dança na universidade, eu já pensava que, antes
de iniciar a prática das aulas, precisava conhecer o espaço
onde iria trabalhar, os alunos, a comunidade e os professores,
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procedimento que aprendi como sondagem posteriormente.
A partir dessa investigação, elaborei um plano de
ensino-aprendizagem para as aulas de dança espanhola
semelhante aos planos de aula fundamentados para o estágio acadêmico. As ferramentas que articulei para ensinar
o grupo de alunos estavam associadas a jogos lúdicos, os
quais me possibilitavam, através das brincadeiras, envolver os
meninos e as meninas para o entendimento do que seria a
Dança Espanhola. Ao me deparar com a palavra metodologia nos estágios de dança, descobri um campo amplo de
possibilidades de uso dessas ferramentas de ensino.
Para todo trabalho existe uma meta a cumprir, e,
neste projeto, a meta estava associada à apresentação artística, que era o momento avaliativo do processo onde o
resultado estava na estética e não na inter-relação do ensino-aprendizagem dos alunos e na autoavaliação. Isso, para
mim, foi um diferencial importantíssimo nas experiências de
estágio curricular, pois a cada processo que me desajustava,
eu buscava entender e avaliar minhas falhas para atingir os
objetivos. A minha postura como professora sempre foi flexível, criativa e de curiosidade frente às situações de aprendizagem, o que não deixa de ser uma atitude problematizadora nas relações entre professor, aluno e conhecimento.
Essa atitude não somente permite, mas existe somente em
movimento (MARQUES, 2010, p. 198).
Desafios sempre estiveram presentes na minha vida
e me impulsionaram para algo novo. Os meus medos foram
amenizados com conhecimento e, com esse, descobri uma
grande potência para alcançar e desbravar as mais diversas
experiências no período acadêmico, como os projetos de
extensão, por exemplo. Destaco a vivência na Escola Especial Ulbra Concórdia, em Porto Alegre, no ano de 2013, como
estagiária bolsista de dança no projeto de extensão Dança
Acessibilidade, um projeto para surdos e deficientes auditivos. Mesmo sem eu ter domínio em Libras, a língua brasileira
de sinais, consegui construir junto a eles uma relação a partir
da linguagem do corpo em movimento, onde expressão, expressividade, sensibilização dos sentidos, consciência corporal e experiência compartilhada foram temas balizadores da
condução com a dança e de sua avaliação.
Já no ano de 2016, fiz parte do projeto ULBRATI/
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Dança para Terceira Idade como bolsista assistente. Aprendi
como a prática da dança reverbera na saúde e no bem-estar das pessoas. Nesse projeto, pude perceber, com os meus
conhecimentos da técnica da Dança Espanhola, através de
uma construção coreográfica, que a dança traz sentidos étnico e cultural aos movimentos corporais quando o processo
é vivido, experimentado e criado.
Destaco também minha inserção no Programa de Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no segundo
semestre de 2016. Esse projeto me permitiu vivenciar por um
ano no Colégio Municipal David Canabarro, em Canoas, a
docência curricular diferenciada, buscando métodos que estivessem associados à realidade escolar, proporcionando aos
alunos uma experiência em dança-educação.
Relato, também, o período que estive como bolsista
de Iniciação Científica FAPERGS8, na área de educação do
Programa de Pós-Graduação da ULBRA, na linha dos Estudos
Culturais. Embora não se configure como prática pedagógica, essa experiência me colocou frente a pensadores e filósofos que estimularam questionamentos sobre identidades e
subjetividades para caminhos na perspectiva científica com
possibilidades de contribuição para a Dança e para a educação de modo geral.
Considerações finais
Ao finalizar este texto, no qual pretendi mostrar reflexões sobre minha prática de professora de Dança desde
que obtive meu certificado não-formal pela escola Professora
Maria Julia da Rocha, constato que, de um modo ou outro,
sempre busquei conhecimentos, mesmo que informalmente,
para ser uma profissional competente. Se passaram vinte e
cinco anos antes de eu entrar em uma instituição universitária, no curso de Licenciatura em Dança, o que me possibilitou
descobrir novas competências e novos olhares para a Dança.
Como tantas professoras de Dança, iniciei a docência a partir das técnicas vivenciadas, reproduzindo-as. No entanto, ao me deparar com a dança na educação infantil,
com meninos e meninas nas aulas, necessitei buscar alternativas metodológicas, mesmo sem saber muito bem o que fazer.
8

Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul.
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Os conhecimentos técnicos e pedagógicos adquiridos na
graduação abriram portas e me impulsionaram a olhar para
mim mesma como alguém que tinha grande potência para
enfrentar qualquer desafio, seja na escola ou em ambientes
diferenciados como o da pesquisa, da terceira idade ou da
educação especial.
Assim, a partir dessa narrativa, posso afirmar com todas as letras que minha vida está diretamente relacionada à
minha profissão de professora de Dança. As memórias trazidas nessa escrita contribuíram para uma análise do meu crescimento como docente e me possibilitaram constatar que o
curso de licenciatura me transformou com conhecimentos
práticos, pedagógicos e filosóficos.
Organizar as ideias potencializou a reconstrução de
minhas vivências pessoais e profissionais de forma a fazer refletir sobre as minhas experiências, ressignificando-as, e isso
me estimula a continuar a dançar em palcos mais subjetivos,
onde espero ter competência para movimentar o corpo com
singularidade.
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1.

ENSINO
DAS DANÇAS
URBANAS EM
PORTO ALEGRE
Aluísio Gustavo1

1
Aluísio Gustavo é professor, bailarino e coreógrafo. Estudante das Danças Urbanas há doze anos na capital. Atua no cenário nacional e internacional através de festivais,
cursos, batalhas e mostras. Possui inúmeras premiações na condição de bailarino em festivais
no sul do país e na Argentina, algumas como melhor bailarino do festival. Indicado ao Prêmio
Açorianos de Dança duas vezes: em 2013, pelas categorias Melhor Bailarino e Destaque Danças Urbanas; e em 2014 e 2015, por seu Destaque nas Danças Urbanas. Participa de festivais
competitivos na condição de solista, transitando pelas categorias danças urbanas, estilo livre
e dança contemporânea.
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Primeiros passos

Nos dias de hoje, tratar de danças urbanas se apresenta como um grande desafio pela diversidade de possibilidades encontradas em inúmeros trabalhos com foco na
criação artística e com foco no ensino dessa dança. Neste
texto, faz-se um recorte discutindo-se questões voltadas para
o ensino de danças urbanas no meu fazer docente/artístico,
tendo como base um pouco da história dessas danças.
Ao iniciar meu trabalho como professor de danças
urbanas, percebi um grande desafio: fazer dançar um corpo
que, até então, não havia entrado em contato com essas
danças ditas urbanas. Diversos profissionais abriram caminhos
anteriormente com o ensino dessa dança antes mesmo delas se chamarem danças urbanas2 (EJARA, 2011). Esses professores, na maioria das vezes, aprendiam com outros professores reconhecidos como autodidatas. Conhecimentos
mobilizados muitas vezes por informações oral e audiovisual
e por demonstração de movimento. Com o passar do tempo, surgem oficinas, grupos de conversas tratando dos treinos
individuais, encontros para treinos compartilhados3, além de
filmes e demais vídeos em VHS (posteriormente DVDs e plataformas online) que fizeram e fazem parte da formação de
muitos profissionais.
Estudar Danças Urbanas envolve aspectos históricos,
informações diversas sobre cultura, técnicas a serem trabalhadas... Podemos tratar de uma cultura das danças urbanas
com suas subdivisões. As quais podem ser entendidas como
culturas específicas, correspondentes a todas as danças
deste campo. Faz-se importante levar em consideração os
diversos estilos, códigos, músicas, vestimentas, personagens,
eventos, festas, tribos, famílias, times, gangues, crew’s, ambientes e toda a atmosfera condizente com o contexto proposto, que faz com que seus praticantes se identifiquem e
identifiquem outros nessas danças, que fazem parte disso que
2
Nos anos 80, essas danças chegam ao Brasil com o nome de Street Dance. Em
uma tradução literal, se tornou Dança de Rua. Posteriormente, por conta de um erro de informação na mídia, o termo breakingdance ganhou força, generalizando de forma errada
a cultura da dança até o momento em que Frank Ejara cita, em seu artigo de 2011, que,
desde 2005, resolveu adotar essa nova nomenclatura: danças urbanas.
3
Prática muito comum nas Danças Urbanas que consiste em reunir um pessoal,
não necessariamente do mesmo grupo ou linha de dança, para trocar informações e dicas
de treino.
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destaco como cultura de cada uma dessas danças. Vejamos
algumas: Breaking, Dancehall, Hip-hop Dance, House Dance,
Vogue, Wacking, Locking, Popping, Krumping. Trago um pouco das histórias das danças urbanas, com alguns destaques,
para mostrar algumas informações que fazem parte do meu
trabalho.
Destaco as chamadas Danças Sociais que, ao contrário do que muitos pensam, não surgiram nas ruas, e sim no
ambiente de club’s e festas nova iorquinos, as famosas block
parties. Algumas pessoas remetem a sua origem para muito
antes da explosão do Hip-hop em 1973 no Bronx (bairro da
cidade de Nova York no EUA). Há, ainda, relatos de que, nos
anos 60, o cenário em Kingston, capital da Jamaica, era tomado pelo Dancehall, mas, pela escassez de material desse
tipo, retomo o foco para o cenário estadunidense, mais precisamente para Nova York, pois o que interessa é tratar das
danças que aconteciam em festas.
A maioria das Danças Sociais que conhecemos nos
dias de hoje surgiram nos anos 80. Um dos pioneiros do movimento em Nova York, Loose Joint (Elite Force Crew - New
York), quando questionado a respeito do nome, pelo estudioso Henrique Bianchini (São Paulo – Brasil), afirma que foi em
1986 que a dança foi reconhecida como “Hip-hop Dance”,
a dança da cultura Hip-hop, por conta da associação dos
artistas que cantavam com seus dançarinos. Apesar das danças associadas ao Hip-hop Dance terem se desenvolvido em
Nova York, metade delas (Popping e Locking) se originaram
e se desenvolveram na costa oeste dos Estados Unidos como
parte de outro movimento, com técnicas, tendências e códigos próprios.
O que hoje pode ser reconhecido como Street Dance
tem como característica as chamadas Danças Sociais, que
são passos básicos, códigos que ajudam a caracterizar um
estilo ou vertente; são danças curtas, com a duração de dois
a quatro tempos; são simples e, por serem simples, possuem
estrutura para se tornarem mais complexas e elaboradas; a
grande maioria possui movimentações cíclicas e já surgem
com incontáveis variações, nomes e criadores.
Uma Dança Social geralmente vem acompanhada
de uma música especifica. Não é uma regra. Na maioria das
vezes, pode ser despertada por um momento. Essas danças
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se popularizaram e ficaram conhecidas como passinhos
oriundos de festa – famosa dança da vitória, reproduzida até
hoje em filmes, vídeogames, novelas, seriados de tv e esportes como basquete, futebol, rugby, futebol americano, etc.
No documentário School Dictionary4, um dos pioneiros na pesquisa e organização da Social Dance, Buddha Strech (MopTop Crew/Elite Force - New York), diz que
os anos 90 podem ser considerados como “a era do vídeo”
pela quantidade de vídeos musicais contendo dançarinos.
Nesse período, quase todos os clipes possuíam dançarinos,
e o Hip-hop estava se enraizando cada vez mais como forte tendência dos próximos anos. Não demorou muito para
que os produtores percebessem que era mais fácil escolher
o caminho da Social Dance do que o caminho do Freestyle
Dance com seus bailarinos. Por conta de um mundo corrido
no show bussines, artistas e produtores não possuíam muito
tempo para a preparação de um show. As coisas aconteciam de forma muito rápida. A opção de contratar um coreógrafo de Hip-hop Freestyle, que muitas vezes era um dançarino incrível, para coreografar um elenco de um vídeo ou
uma turnê, além de ser um processo muito demorado, trazia
pouca ou quase nenhuma garantia de efetividade, Precisava-se de algo mais rápido, como acontecia com as danças
aprendidas em festas.
A mídia da época sintetizava tudo de uma maneira
mais fácil, superficial e errada. Ao movimento de passos executados na música Hip-hop fora associado o selo de “Breakdancing”5, talvez por conta do filme de mesmo nome lançado em 19846. Assim ficava mais fácil apresentar à grande
massa através desse rótulo, usado de forma generalizada.
Até os dias de hoje o termo segue dando muita dor de cabeça. Jorge “Pop Master Fabel” Pabon7 diz que essas danças
se reconfiguraram, passando a não se apoiar somente nas
Danças Sociais, e sim em uma mistura desses e de outros esti-

4
School Dictionary. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1GPdCbcuInY Acesso em 20/09/2017.
5
Street Dance/Break Dance (Breakin’ 1) Scene #1. Disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=QG7qLC9mCmQ Acesso em 20/09/2017.
6
O filme possui duas capas: a original traz o nome de “Breakin”; já a versão
brasileira traz em sua capa o nome «Breakdancing”.
7
O nome de Jorge Pabon é apresentando como Jorge “Pop Master Fabel”
Pabon, pois é assim que é descrito normalmente. Jorge é dançarino, coreógrafo, instrutor
de dança e membro senior da Rock Steady Crew.
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los, algo mais hibrido do que nunca, efêmero e contagiante,
conhecido agora como Freestyle Dance.
Levando em consideração os aspectos destacados
até aqui, apresenta-se um modo de estudo que adoto para
o ensino das Danças Urbanas na cidade de Porto Alegre. Esse
modo de trabalho surge de minhas experiências por doze
anos de estudo, pensando, repensando, dançando, coreografando, participando de eventos e reuniões, resultando na
organização de uma tríade que inspira o nome de minha escola de arte localizada na citada cidade.
2.

Uma Tríade para o ensino da dança: um objetivo, dois caminhos, três estados

2.1 Um objetivo
Um primeiro objetivo de todo estudante de danças
urbanas deveria ser aprender a dançar. Dizer isso pode parecer óbvio e ingênuo, porém muitas pessoas se matriculam em
escolas de dança com objetivos muito particulares que tantas vezes não incluem o objetivo citado anteriormente. Muitos
desses objetivos até envolvem o aprender a dançar, porém
encontramos outras questões que acabam sendo mais valoradas. Podemos entender como objetivos: subir em um palco,
conhecer um teatro por dentro, fazer parte de uma tribo ou
contexto cultural, ganhar visibilidade e notoriedade, status,
viajar para eventos, ganhar prêmios em festivais competitivos,
postar vídeos em redes sociais, conhecer gente nova e até
emagrecer. Não que esses objetivos sejam entendidos como
superficiais ou errados. Eles podem ser um grande incentivo
para alguém começar a estudar dança. Porém, o que geralmente deveria ser colocado em um segundo momento, é
colocado como prioridade, como coreografias, vídeos, apresentações, espetáculos, competições, flashmob’s. Muitas vezes, ignora-se o fato de que, para realizar tudo que foi citado,
precisa-se aprender a dominar, conhecer e usar o corpo em
movimento na dança.
O que quero dizer é que, ao iniciar os estudos de danças urbanas deve-se assumir o objetivo de querer aprender a
dançar. Todos os outros objetivos poderão fazer parte desse
processo, porém, ao buscar uma escola de dança é importante não esquecer que nesse local o objetivo é aprender a
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dançar. Então, esse deveria ser o objetivo de qualquer um ao
ingressar em uma escola de dança, seja aprender a dançar
para si mesmo, para um espetáculo, para um festival ou para
qualquer circunstância, mas o objetivo está voltado para o
dançar.
2.2 Dois caminhos
Desde já, deixo bem claro que não criei nada. Basicamente organizei e sintetizei meu estudo em dois caminhos,
sendo um deles intitulado Freestyle Dance, que, como a tradução do inglês já diz, é um estilo livre de se dançar, improvisado, com ou sem regras, sem rótulos fixos, com muito, pouco
ou quase nenhum elemento de apenas uma única dança,
mas isso não quer dizer que não necessite de um código urbano. Já o outro caminho é um pouco mais tangível, mais
conhecido, como Social Dance, as famosas Danças Sociais
com as quais trabalho, pesquiso, estudo e ensino. Lembrando
que, entre o caminho do Freestyle Dance e a Social Dance,
temos a liberdade de escolher qual trilhar primeiro, ou, se ainda preferirmos, trilhar os dois juntos, porque não? Uma das
premissas para atuar como um professor de danças urbanas
é dar atenção à sensibilidade, pois esta auxiliará na escolha
de qual dos dois caminhos se deve trilhar ou se se deve ficar
com os dois.
Ao iniciar o trabalho de Danças Urbanas com meus
alunos na Tríade Escola de Arte8, senti que o melhor caminho,
nesse momento, seria através das Danças Sociais e, em seguida, introduzir de forma gradativa o Freestyle Dance. O motivo
foi bem simples: improvisar pode assustar, causar bloqueios e
afastar o aluno iniciante do caminho proposto. Sentindo isso,
resolvi, primeiro, apresentar ferramentas, que são as danças
sociais, para, assim, criar um vocabulário de movimento. Escolas geralmente são ambientes altamente democráticos,
os quais, muitas vezes, reúnem pessoas de diversas classes
sociais, contextos e vivencias. Nas turmas com as quais trabalho, muitos alunos nem se quer ouviram Hip-hop music ou
quaisquer outras músicas do universo das danças urbanas,
mostrando o tamanho do desafio a enfrentar em cada aula
8
A Tríade Escola de Arte foi fundada em 05 de Maio de 2016, em Porto Alegre/RS,
com direção de Aluísio Gustavo e Marla Cardoso. A escola possui diversos estilos de dança
e arte no geral. Site: www.triadeescoladearte.com
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para o ensino das danças citadas até aqui.
2.3 Três estados
Dado o segundo passo, é hora de falar sobre os três
estados adotados para o ensino da dança: Felling, Flavor e
Flow. Mais do que elementos, eles são estados de espírito, estados de dança. Nestes anos todos, tenho buscado estudar
seus conceitos e, mesmo assim, acredito que somente transitei pela superficialidade de cada um. Tomando consciência, pode-se acessar cada um eles, combinados ou isolados.
Algumas pessoas de forma mais natural; outras, necessitando de mais treino. Uma vez dominado, o processo acontece de forma mais orgânica. Quando eu comecei a dançar,
se falava muito desses três estados, os quais chamo de 3 F’s.
Mas a criação e a organização, até então, são de autoria
desconhecida (pelo menos para mim).
Feeling, basicamente, é o que você sente ao executar determinada dança. Sentir é diferente de fazer sentir.
Feeling é o que você sente quando está dançando. O que os
espectadores sentem é assunto para outro texto. Em algumas
danças, sua personalidade se representa mais do que em outras, assim como sua identidade. Seu estado atual de dança
diz muito sobre você, portanto, Feeling é muito especial e introspectivo.
Já o Flavor é o sabor que sua dança tem, o tempero
que você coloca. Muito dele está interligado com a sua bagagem de vida, personalidade e vivências. O flavor diferencia a forma como cada pessoa executa um mesmo passo.
Talvez ele seja o caminho mais próximo de uma identidade
pessoal, de um código único que, ao contrário das listras de
uma zebra, não nasce com você; ele é lapidado no decorrer
da vida e, se dominado a um certo nível, pode ser transferido
para outros corpos. Tudo vai depender do grau de organização e complexidade da coisa.
O Flow é a forma como você conduz a sua história, o
fluxo da movimentação na performance apresentada. Quem
nunca sentou para assistir um episódio de sua série favorita
e, quando se deu por conta, havia assistido a toda temporada? Ou disse que iria jogar apenas uma fase de um jogo
de videogame e, quando percebeu, se passaram horas? Podemos constatar a força da relatividade agindo (ou melhor,
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não percebemos). O tempo decorre de forma diferente para
quem está dentro em relação a quem está de fora. Isso mesmo: você estava em estado de Flow, um dos três “F’s” aqui
falados. Acredito que esse seja um dos estados mais difíceis
de atingir de forma consciente, de treinar e, quem sabe, de,
um dia, dominar. Durante uma dança, nem sempre conseguimos atingir esse estado. Ele é sublime, transita por uma linha tênue. De forma consciente ou não, muitos já entraram
em estado de flow. Talvez, nesse momento, você esteja atingindo ele através dessa leitura, quem sabe?

3.

Contribuições para a formação das Danças Urbanas em
Porto Alegre

Como professor e estudioso das danças urbanas, sinto no dia-a-dia a escassez de materiais a respeito da área a
qual atuo, faltando, muitas vezes, argumentos que justifiquem
de forma clara e objetiva o que estudo: as danças urbanas.
3.1 As aulas
Eu uso as danças sociais em aula como vocabulário base e a freestyle dance como forma livre de criação, independentemente da dança urbana proposta, através de
dinâmicas elaboradas em aula, de exercícios de desenvolvimento do movimento, e, de forma gradativa, os nomes são
inseridos no estudo.
A forma como organizo as danças não tem muito a
ver com o nível de dificuldade, e sim com uma forma que
fique mais fácil de entender. Acabo levando em consideração o fato da similaridade da estrutura das danças propostas.
Afinamos o objetivo inicial através de algumas conversas e dinâmicas de movimento, e, em um segundo momento, os dois caminhos são abertos para os estudantes.
Através deles, os 3 F’s são propostos como exercício de pensamento, podendo, assim, transitar tanto pelas danças sociais quanto pela freestyle dance.
3.2 Os vídeos
Em 2016 coloquei em prática um projeto pioneiro
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nas danças urbanas, o qual consiste em organizar algumas
danças sociais, aplicando-as de três formas diferentes: Nomenclatura, Socialização e Coreografia. No primeiro módulo, foram organizados dezesseis passos das Danças Sociais da
Hip-hop Dance com as respectivas legendas. Alguns nomes
aqui citados, e até mesmo a execução de algumas danças,
podem ser estudados de formas diferentes por outros professores. Essa organização tem como base as minhas pesquisas
e o meu estudo até o momento. As bailarinas presentes no
vídeo a seguir fazem parte do grupo Stylo Urbano, grupo que
fundei juntamente ao meu início nas danças urbanas, em 05
de maio de 2005, em Porto Alegre.

Imagem 2: Print screen do vídeo Danças Sociais Part II | Tríade Escola
de Arte10. Socialização: As mesmas Danças Sociais da Hip-hop Dance
dos outros vídeos, porém, agor, em formato de socialização.

Imagem 1: Print screen do vídeo Danças Sociais Part I | Tríade Escola de Arte9. Nomenclatura na Hip-hop Dance: The wop; Monestary;
Brooklin; Bounce; Running man; Smurf; Kool moe dee; Criss cross; The
james; Bart Simpson; Cabbage patch; Dougie; Biz markie; Top rock; Alf;
robocop.
Imagem 3: Print screen do vídeo Danças Sociais Part III | Tríade Escola
de Arte11. Coreografia: Organização das mesmas Danças Sociais da
Hip-hop Dance dos outros videos,
porem agora em formato de coreografia.

9
20/09/2017.

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Xk152KP-Nbk Acesso em
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10
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zmbEuNWH3jg Acesso em
20/09/2017.
11
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QFssOEU4jy4 Acesso em
20/09/2017.
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da dança do ventre, do teatro e da música.
3.3 Um professor
Eu, Aluísio Gustavo, natural de Porto Alegre, 28 anos,
professor, bailarino e coreógrafo. Estudo as Danças Urbanas
há doze anos na capital. Atuando no cenário nacional e internacional, através de festivais, cursos, batalhas e mostras. Possuo inúmeras premiações como bailarino em festivais no sul
do país e na Argentina. Nos anos recentes, venho estudando
novas linhas em minha arte, oscilando entre a Dança livre e
a contemporânea e gerando um terceiro produto, intitulado
Experimental.
Tenho como jornada pessoal unir história, filosofia e
treinamento, buscando em outras áreas explicações para o
que acontece dentro da arte da dança. Em minhas palestras, oficinas e turmas busco distribuir com informações reunidas com outros adeptos e simpatizantes desse pensamento.
Atualmente, dirijo a Tríade Escola de Arte buscando contribuir
com a formação no campo das Danças Urbanas em Porto
Alegre.

-xAs questões apontadas neste texto, relevantes ao
contexto das danças urbanas, são bases para o trabalho na
escola. É a partir delas que se investe no trabalho de contribuição com a formação de artistas atuantes nesse campo.
Por isso, a importância em investir no material didático em
vídeo, apresentando anteriormente, para que seja mais um
canal para a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS
EJARA, Frank. O novo termo “danças urbanas”. 2011. Disponível em http://frankejara.blogspot.com.br/2011/10/o-novo-termo-dancas-urbanas.html
Acesso
em
20/09/2017.

3.4 Uma escola
A Tríade é uma escola de arte situada na zona sul de
Porto Alegre/RS. A escola aposta no aprendizado do aluno
através de conteúdos práticos e teóricos, aulas, vivências e
atividades artísticas no campo da criação e do pensamento
artístico. Entre as modalidades oferecidas estão Ballet, Jazz,
Danças Urbanas, Dança do Ventre, Alongamento, Experimental, Teatro e Música.
A escola mantém seu foco no estudo e não em competições. Isso não quer dizer que não participamos de competições. Participamos na qualidade de estudiosos em busca
de novas experiências, onde, muitas vezes, o resultado não
importa tanto quanto o feedback e a impressão deixada
pela escola, pensando mais como produto final do que algo
fundamental, mais em qualidade do que em quantidade.
Acabamos por dar mais atenção à formação do artista em
si através de ensaios fotográficos, gravação de videoclipes,
elaboração de flash mob’s, showcases, workshop’s com professores convidados, mostras de processos coreográficos, não
somente das danças urbanas, mas também do jazz, do ballet,
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(contextualizando o texto mais ou menos acadêmico e mais
ou menos esquizóide e mais ou menos (im)pessoal que segue, cabe salientar que todo o desdobramento, desmembramento, origem e origem ao contrário, o que disparou as
flechas dos rios-sangue e os movimentos escapulares e escapulatórios dos riscos que em conjunto formam letras que
formam frases e podem ser sanguinizáveis por aquele que
lê com a pineal aberta, bueno, este texto aqui existe graças
aos fluxos e gentes da cidade
de Porto Alegre)

Não é o corpo de ator-bailarine-performer. Mas um
corpo de ator-bailarine-performer.
Através de diferentes práticas, m(eu)[?] corpo se
pensa num sentido de “ser dançado”; [a escápula pensa].
O controle voluntário dos movimentos é abdicado e se sustenta uma espécie de observador do corpo que se move,
acessando estados de criação em contato com forças que
atravessam (um) corpo e sensações de estados2 em contato,
em alguns momentos, com o que poder-se-ia chamar forças
(relação incognoscível de experiência para além de nomes).
Bueno. Vamos usar Caos de Luz (BERGSON).
 	
Esse observador sou eu[?], mas é outra parte de mim.

Alessandro Rivellino1

1
Alessandro Rivellino é bailarino, ator, performer, coreógrafo, diretor e professor
de artes do corpo. Integra o ColetivoJoker, com o qual recebeu prêmios Açorianos de melhor bailarino e de Excelência Artística e de Pesquisa. Além de outras 07 indicações, incluindo
melhor produção, espetáculo, outra vez bailarino e direção. Atualmente está engajado na
pesquisa de Butoh, Xamanismo e Artes Visuais e sua interação nas ruas, com titulação de
mestre em Artes Cênicas no PPGAC/UFRGS. Investe na docência em Contato Improvisação, Educação Somática e Performance. Além disto, integra o Tótum Teatro, onde pesquisa corporalidades cênicas e estados do corpo, e o Sapêdo Arte Menor, grupo que integra
Performance, Ritual e Fubangagem com atuação em espaços públicos. É completamente
apaixonado pelo que faz.
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2
estado - relação de corpo em devir que se relaciona com passado, presente e futuro (todos presentes ao mesmo tempo em ‘camadas de tempo’) num environment específico e que se instaura pela relação imbricada e sinestésica entre pensamento,
intuições, sentimentos, sensações, consciente e inconsciente, na sobreposição de campos
e esferas sociais, culturais, ambientais, físicas, mentais, psíquicas, espirituais, emocionais, arquitetônicas, políticas, energéticas, imagéticas, sensoriais, intuitivas, físicas e químicas em
determinado local ou região, vinculadas à existência de seres vivos e suas relações (aparentemente, porque não podemos delimitar o que seja a morte ou a ausência de vida ou
relacionar a vida com a ausência da morte ou a morte com a ausência da vida para assim
dizer ‘seres vivos’), seus não-eus, o sim-eu e suas irmãs (ver anexo: Não-eu, Sim-eu, Irmãs,
Mousse); (Em resumo, teremos espaço e tempo e corpos gerando estados possíveis a serem
cartografados).
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Que parte é essa? Se o todo do corpo está pesquisante em
sensações do estômago e com o ritmo cardíaco pulsante e
o sangue como rios por dentro, tubos, dendritos loucos, não
posso resumir-me à ideia de mim. Esse observador, eu digo,
também pode interferir, tensionar e dançar com as forças que
o atravessam.
Como isso se processa é importante, porém, já existe
no maquinário consciente do artista-base eu[?]performer; então mais interessante é a questão: quê desdobram as forças
essas que atravessam um corpo de bailarine-ator-performer?
E que tocam mais no inconsciente incandescente maquinário
existencial...?
As forças passam por um corpo; assim o estudo é do
invisível-sensível e da arte insensível (insensível quererá dizer
tudo aquilo que toca o corpo sem este ser capaz de racionalizar a respeito no momento em que é tocadoATRAVESSADO;
quem sabe depois disso, mas sempre num movimento atrasado em relação ao todo complexo de absorção dos estímulos
pelo/com/do corpo, vide GIL, José), passa então, inevitavelmente, por derivas de inconsciente não-recipiente.
Quando a identidade se dissolve ou desmembra ou
multiplicomplexifica, já não se contemplará o eu que dança,
mas um plano de consistência, tangenciando só Milhões de
Platôs, vide Deleuze e Guattari num diálogo de membrana,
um CSO3.
Assim, na tatuagem do corpo do espaço com o espaço do corpo, chegamos em Derivas4, como uma posição
(microbio)política5. [Ou seria micróbiopolítica?]
Dentro de uma cultura anímica, a noção de objeto
inerte e “morto” é relativizada, pulsando a noção de vida,
morte, movimento e wabi-sabi6; pensá-lo como algo estan3
CSO = Corpo Sem Órgãos, conceito extenuadamente usado por muitos pensadores e artistas e pensado originalmente pelos autores referidos. A partir deste e do plano,
teremos nomadismos, rizoma, afectus intensivos e; e; e; e...
4
Proposta advinda do Movimento Situacionista, onde Guy Debord estabelece
uma crítica ferina e radical a todo e qualquer tipo de imagem que leve à passividade e à
aceitação dos valores preestabelecidos pelo capitalismo. Podendo-se, assim, ao criar uma
desfuncionalidade de um trajeto, por exemplo, estabelecer uma espécie de pirataria dos
comandos preestabelecidos no nível social de comportamento.
5
Assumindo aqui a conjunção das proposições de ROLNIK, quando em seu livro
Cartografias do Desejo nos fala de micropolítica e FOUCAULT, quando abrange a complexa
relação sociocultural com os poderes em seu conceito de Biopolítica. Assim, me refiro a microbiopolítica, uma relação de singularidades com os poderes que nos atravessam.
6
Conceito oriental que reflete a impermanência e a incompletude, onde a aparente imperfeição é vista como unicidade e tem mais valor do que a adequação a um ideal
preestabelecido. -KOREN-.
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que não cabe, pois a perspectiva temporal contempla, por
exemplo, o movimento subatômico das partículas, sempre
em movimento, a pátina, a ruga, a curva.
Entonces, falo de desafixação identitária quando
falo de movimento e de corpo, a saber que movimento e
paragem7 andam juntos, e quando falo de corpo e de arte,
falamos de vida, e quando falamos de vida, falamos de
morte e de vida. Falamos digo para língua-garganta-peito
vide ZUMTHOR e o plural se dá nessa perspectiva de que a
esquizofrenia controlada vide CASTAÑEDA E a produção de
subjetividade vide ROLNIK são producentes de um texto-nós-Nossa-Senhora-Desatadora-Dos-Nós. Assim que, eu gostaria
muito que tu assumisse a responsabilidade de criar, fazer links
e (des)entender este texto, ou esta texta, não-linear ou narrativão ou só racional aqui. Se der, o plano seria ler com as tripa.
Voltemos ao Caos de Luz...
[não há morte pra uns índios, nem pra umas tradições orientais, nem pra uns cientistas ferrenhos; o que ocorre
é uma inevitável transformação]8
As rugas e as veias saltadas também são tidas, aqui,
como conhecimento.
Para entrar na zona não-identitária que permite e ou
facilita o acesso e contato com as forças, talvez seja preciso
quebrar o paradigma que separa o eu(sujeito) do objeto e
que entende o objeto como estanque, somente morto, inerte.
O (outro nome ou outro entendimento para objeto
-ou subjeto- da pesquisa) são as forças invisíveis que atravessam m(eu)[?] corpo quando sou dançado.
Amalgamadas9 práticas Xamânicas, Butokas, Afrobrasileiras, de Contato Improvisação numa perspectiva
radical, de Capoeira Angola10, Educação Somática, Teatro
7
Paragem assemelha-se à pausa, se olhada com pouco cuidado, mas, diferente, é oriunda de um estado onde a percepção do que já está “movendo” é mais importante
que a produção do movimento, não há pausa, a pausa é uma ilusão. É um wu-wei (não-fazer) habitado, cheio de vida, dando ênfase aos movimentos involuntários e as micro-respostas à força da gravidade; circulação do sangue, batimento cardíaco, inflar e desinflar de
pulmões, etc. Além de referir-se como possibilidade de ação (social e política) contundente,
na relação que estabelece LEPECKI.
8
Yanomamis vide KOPENAWA, Sioux vide SAMS, Butohkas Undergrounds vide histórias orais, Mauro Pozatti vide POZATTI e outros muitos outros.
9
Amalgamado digo porque não tem retorno, desfazimento, diálogo não mas
sim antropofagia, não há uma separatividade envolvida, mas uma recriação a partir de
tudo junto processado e vomitado, e ruminado, e bueno, aqui.
10
No grupo Mocambo de Capoeira Angola em Porto Alegre/RS, no ginásio Tesou-
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Físico, estudos e práticas da Performancearte e performatividades, da Antropologia da Performance, da escrita e das
técnicas de meditação, crio algumas das chaves que hoje
permitem essas questões serem vividas e pesquisadas.

Ai aiaide11
A cultura existente numa ação ou jeito de escrever,
de dançar, de falar.
Escrever nos modelos representa seguir a colonização. Criar modos honestos de escrever vai trazer uma posição
política importante. Escrever com o corpo, com o sopro, péw.
Estou concentrado na li12berdade e na alegria, na
festa e na diferença para manifestação política no mundo.
Pensando no desaparecimento do espectador, se
torna outra coisa o fenômeno teatral, as ações no espaço
público fazem o espaço modificar, sua organização e os modos de controle do mesmo13.
Que lugar para a dança?
A qualificação do mestrado foi uma festa na rua.
A produção de um trabalho acadêmico por um indígena gera questões sobre passagem, percepção e relação
do tempo na produção de conhecimento e na forma do
conhecimento ser gerado, entendido e processado. Os Yanomamis falam de pele de imagem, por onde os brancos
conseguem acreditar nas coisas (os livros, os textos, a escrita),
e os Yanomamis, por sua vez, vivem sua atualização cosmogônica diretamente, pele com pele, garganta com garganta, sombra com sombra, ou sombra com garganta, pele com
sombra, garganta com pele...
Dança-se para se comunicar com os mundos invisíveis.
Dança-se para estabelecer uma ponte entre o céu e a terra.
A floresta, para os Yanomamis, é o antigo céu que caiu.
rinha, guiados por mestre João Baptista.
11
Parte de um canto de Capoeira Angola, Aidê, conta-se, foi uma negra que se
libertou ao fugir para o Quilombo de Camunjerê, segundo tradição oral referida nas rodas do
grupo Mocambo.
12
‘Li’ – Termo oriental referenciado no livro TAO: O Curso do Rio (1975) é a ordem
assimétrica, não-repetitiva e não-organizada que encontramos nos padrões da água em
movimento, na forma das árvores e das nuvens, dos cristais de gelo na vidraça ou dos seixos
dispersos na areia da praia.
13
Excerto da fala de Yannik Butel no Seminário Olhar Crítico sobre a Cena Contemporânea, Instituto Goethe, 2016.
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O céu que temos agora está para cair, porque a fumaça
produzida pelo fato de o homem branco estar arrancando
os ossos da terra (ferro, estanho, ouro, etc.) está para criar um
buraco por onde o céu pode cair. O que quero dizer é que
quando imprimimos um papel ou seguimos construindo computadores estamos tirando os ossos da terra para isso, produzindo, então, que tipo de conhecimento e para que? Os
xamãs Yanomamis rezam bravamente para manter o céu no
lugar. Davi Kopenawa usou de pele de imagem para ajudar
o céu. Rezar e dançar são mesmas manifestações.
Por isso estamos aqui.
Bueno, Caos de Luz e Plano de Consistência.
Usando o conceito de Pele de Imagem dos Yanomamis, eu farei uma imagem na pele, uma tatuagem como
marca ritual da passagem do tempo em mim, ao mesmo
tempo, uma fissura naquilo que é o contato mais profundo
possível: o interstício do dentro e do fora (dentro e fora sempre num sentido aparente e como alegoria). Uma moldura
ambulante serei.
LEAPÈ.LE.
O ajuntamento é um modo de encontro da
perspectiva de festa para o mestrado e convivência de
produção de conhecimento na linha direta, porque não
há sincronia ideológica possível senão agenciamentos de
potências plurais dentro da especificidade de cada grupo
presente. (uma pessoa é um grupo). Estabelecendo uma
relação de atravessamento que não está como um teatro
de comunicação, mas de uma resistência no sentido elétrico, está para uma alegria fora do entretenimento. A alegria
como posição (microbio)política e estética, não como entretenimento, como já disse.
Diferentes camadas, a esfera MCpolítica do ajuntamento na rua, a esfera ritual da festa, um encontro sagrprofaautijujuju, a teatralidade do cotidiano e do cotidiano
sendo +performatizado, ou descoreografado. Uma ética relacional desierarquizada. A dança estará lá porque vamos
dançar bastante, dançando, pués. O ritual estará lá porque
será uma fenda no espaço e no tempo. A performatividade
estará porque somos humanos. Uma ruptura em relação ao
princípio separativo. O seu papel é devir você. O papel se
ajustará a você. Não haverá papéis. Estaremos juntos lá, vai
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ter churrasco de batata, dança, música, roda de capoeira et
al.
Bju.
--Durante todo o tempo em que o meio artístico está
numa relação dialógica em linguagem (primeiro modo de
controle – a linguagem), enquanto se está dentro disto, [A
DANÇA] estará privada de muitas de suas possibilidades.
Quando não se utiliza mais a linguagem utilitária ele[ELA] está
fora do controle. A produção se dá baseada na questão da
linguagem[LÍNGUA-MÚSCULO-GARGANTA-PEITO] a ser renovada o tempo todo.
Neste caso faz sentido[sentir] a recriação de formas
de potência.
Gaguejar a linguagem, criar outro uso, que não o comunicacional.
			umA dança claudicante, um furo no
cano, aquilo-vazado, os fora de controle, pkumsplufprat.
--ANÉQUIÇO:
e olha o que euscreveu por último:
Há aglutinados de consciência, que seriam subdivisões da mente através das diferentes percepções dos sentidos. Eu não sou minha ideia de mim mesmo, nesta perspectiva, pois a percepção, quando está focada no gosto da
comida, por exemplo, faz com que eu acabe sendo o gosto
da comida e o processo de mastigando e engolindo, a comida me come; ou seja, some a ideia preconcebida que tenho
de mim, a fixação numa identidade que abarca um nome
próprio ou uma identificação com uma série de pensamentos
ou com qualidades específicas de pensamento; eu me torno não-eu, sou um processo, um comendo, um-vagem, não-pensante-com-palavras ou um não-fixo no pensamento feito
de palavras, neste ato, pensa-se com o gozo. Comer coloca
algo que está, aparentemente fora, para dentro do corpo, e
isso nos suscita mais clareza em relação a este processo de
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trabalhar para além da identidade como potência de criação.
- o cheiro, a sensação da pele, e assim por diante, a partir dos inúmeros sentidos que nos traz este rico estudo de
Buda[ou buzo] (não apenas cinco sentidos como que de
costume se pensa, artes Visuais, tá ta tá) – [ + Sinestesias. ]
A experiência de soltar o controle, saber só depois
que algo aconteceu com o todo de mim mas que o que
posso apreender é apenas um fluxo incognoscível, por
determinado período de tempo [dos fluxos só se envereda pela tentativa de explicação depois que já passaram];
uma animalidade sem pensamento formal, um não-julgamento habitado e convertido em impulsividade pós-espontânea (na diferença que possui em relação à semelhança
que espontâneo teria com automático) se dando em um
ato no qual o pensamento consciente chega atrasado. A
prática da dança não poderia suscitar a análise formal ou
racional durante sua experimentação porque não daria
tempo de se estar imerso nisso, uma vez que há tantas coisas acontecendo, como o jogo com as forças da gravidade em distintos pontos do corpo e escolhas agindo ou não-agindo (o que é uma ação) de acordo com um momento,
ou que, mesmo numa paragem se habite um espaço de
dança somente da pele pra dentro, há muito acontecendo, sons, calor, respiração, peso, vetores, percepções de
camadas musculares, ósseas, viscerais, etc. Há a habitação de danças desde os movimentos interno/externo onde
a apreensão da consciência ou percepção será sempre
apenas parte[uma pequena parte] de todo o processo, no
qual, uma vez mais, não dá tempo para estar-se fixo; é um
terceiro que guia, uma máquina inconsciente dos dois ou
mais corpos (terra também é um corpo) num processo de
conscientização de si mesmos que é constante em sua tentativa, sem nunca atingir o definir-se completamente e de
esgotar o caldo desconhecido.
  
Ao falar de campos energéticos, entendendo-os
em um indivíduo sem intencionalidade de ampliá-los, o que
se refere como base é o “range” de oito metros, em forma
circular, ao redor do corpo. [semelhança total com o conceito de Ovo luminoso, de Carlos Castañeda]. O campo
energético é tudo aquilo que está na volta da matéria den-
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sa do corpo e é constituído da complexidade daquilo que
perpassa este corpo, por exemplo sentimentos, sensações,
memória atualizada, calor, ancestralidade compactada ou
energia pura.
  
O que, a partir da noção que nos trouxe Hijikata, definimos como o conglomerado daquilo que não conseguimos apreender totalmente através da consciência mas que
opera nos conectando a alguém ou a espaços ou práticas
específicas, ou que poderia definir aquelas paixões que não
sabemos explicar, ou mesmo aquilo que nos faz criar, ou que
cria através de nós, chamou-se de A Irmã, um conglomerado
que está nos afetando e muitas vezes guiando, que muitas
culturas ou fontes de conhecimento chamarão de sombra14,
ou de inconsciente ou de alma/ânima, a nós apeteceu chamar de irmã. Então, a frase quando eu danço, não sou eu
que danço, mas minha irmã que se ergue em meu corpo
(Hijikata) faz sentido para corroborar com esse desligamento
do poder identitário e para ampliar a conexão com um(uns)
poder(poderes) que passa(m) através da abertura do indivíduo para canalizar/processar/criar essa ou alguma informação ou energia que está presente no espaço-ambiência-environment ou que se dá oriunda do caldo grosso (MOUSSE)
formado pelos muitos campos vibratórios conglomerantes do
espaço, [assim como todos os tempos estão potencialmente presentes no agora], e quer se tenha consciência disso ou
não (lembrando que o lado/pedaço consciente conseguirá
abarcar somente parte disso tudo que ocorre ao mesmo tempo a um corpo), estabelecerá um vínculo com a irmã, sua
contraparte inconsciente ou quase-consciente que se comunica com as irmãs dos outros; uma relação que se dá pela
energia presente nos encontros, por assim dizer. Algo que te
pega pela curva, te pega na curva, já te pegou.
  
Quando você encontra uma pessoa que mexe com
você, vocês estão juntos, e não estão fazendo nada além de
se olhar, for example, ou estarem sentados lado a lado, ou
14
Há um perigo de se associar a sombra sempre com o lado obscuro ou negativo,
a sombra é onde o reflexo da luz não incide diretamente, o que pode deixar algumas coisas
até mais fáceis de ver ou de sentir; a sombra como obscuridade pode levar à associação
desta com o que é negativo ou negado, mas aí mesmo pode estar escondida a linda
criança linda, não é o que é ruim ou feio, esta dualidade nem existe direito pra os estudiosos
que me interessam, mas sim aquilo que tá na sombra, repito, pode ser a criança interior linda
e entusiasta, alegre e potente, interessada e de olho brilhante, pum.
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se abraçando, e algo acontece com você que você não
sabe explicar e pode notar pelos efeitos (como, por exemplo, aceleração das batidas do coração, ou um calor perpassando todo o corpo, ou uma palpitação, ou um acalmar
súbito do pensamento racional ou convencional, ou uma
energia percorrendo todas as zonas de pele, ad infinitum de
possibilidades), pode-se dizer que está acontecendo uma
troca(transa) entre as irmãs de vocês. Estamos falando do
invisível, da intuição, do sonho, do sopro da inspiração, da
energia, de espíritos, mesmo da força da gravidade, todos
invisíveis a não ser(a princípio) por seus efeitos, assim como
o velho vigiar e punir gerando a musculatura socialmente
condicionada do e no corpo social. Um estado específico
de habitação do corpo e engajamento da percepção deste irá transformar as formas que esse corpo cria ou desenha
no lugar, seu tempo de deslocamento e o tamanho de seu
campo vibratório. Neste caso, o quanto e o quê pode um
corpo é definido pela relação deste com sua irmã, que, por
sua vez, jamais se esgotará em definições rígidas ou arbitrárias e as relações desta, com as outras irmãs que encontra.
Aos encontros de não-eus em Potência15!
A reunião das irmãs–

15
O poder está aí para fazer do corpo uma função. Poder? É impedir alguém de
se realizar pelo ato. É despotencializar, coagir, desviar a potência do que ela pode, um mau
encontro: aquele que suprime a diferença através do ideal generalizante. Na Potência, as
relações se constituem por harmonias onde uma singularidade não suprime ou subjuga a
outra, mas a potencializa. A potência está aí para fazer da vida uma criação.
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BORBOLETA PÉLVICA
Janete Fonseca1

O presente trabalho é parte dos estudos de uma teoria
que propõe a dilatação óssea da pelve através
da visualização sensorial anatômica. Os estudos
comprovam ser possível a maior articulação de partes
com pouca mobilidade, chegando ao ponto de
reencontrar movimentos ancestrais abandonados – os
quais propiciam a sensação de pertencimento à Terra
– e, ao mesmo tempo, de criar outros que facilitam
grandes oscilações verticais, como a levitação.
Segundo a teoria, em menos de 2.000 anos, o ser
humano terá autonomia em cada uma de suas asas
pélvicas, deixando de ter a articulação do osso sacro
calcificada e proporcionando, assim, movimentação
lateral independente.
A Borboleta Pélvica foi desenvolvida no LPC-4.
O Laboratório de Pesquisas Científicas representa
um grupo de investigações interdisciplinares que
atua nas áreas de estudo, desenvolvimento e
inovação dedicadas à geração de conhecimento.
Seus focos de pesquisa abrangem os territórios da
antropologia e os estudos da memória, da botânica,
os procedimentos inventariantes da cibernética, o
desenvolvimento tecnológico da anatomia humana
e os estudos de movimento. A presente publicação,
LPC-4, consiste em fragmentos de quatro distintas
pesquisas desenvolvidas nesses domínios pelos
pesquisadores associados.

1
Janete Fonseca é bailarina e anatomista especializada no sistema sensório-motor humano. Seus estudos trazem aplicações práticas e contribuem para a expansão
qualitativa da motricidade física e emocional das pessoas. Através do Método de Auto-Observação às Avessas, propõe o rearranjo articular-anatômico, onde cada um traga à tona
seu desejo mais íntimo e inconfessável de movimento e o visualize de trás para frente, encontrando o caminho ideal de uma locomoção própria. Desde o primeiro movimento desejado
e colocado em prática, o Método promove grandes transformações. No entanto, quando
se tem uma gama muito diversificada de movimentos hiper-refinados, não há comprovação
sobre a possibilidade de reversão do processo (a própria sofreu várias alterações e não é mais
a mesma).
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Ela vive

Imagem 1: Janete Fonseca, Borboleta Pélvica, 14,5x20,5cm (em repouso), impressão jato
de tinta sobre papel. Foto da autora.

Quantas anatomias cabem em 15x20cm? Essa era
a dimensão estipulada que fez surgir a Borboleta Pélvica2
enquanto objeto múltiplo e que calhou bem como uma
oportunidade de retornar à experiência gráfica e de fazer,
no papel, o que não conseguia fazer com meu corpo. Com
recortes e dobras, ela se fez caber nesse formato, porém
mantendo sua independência enquanto objeto que se
desarticula do encaixe inicial. O objeto Borboleta Pélvica
existe plenamente quando é manipulado ou apropriado
como dispositivo de estudo do movimento.
A Borboleta Pélvica foi desenhada a partir de um
modelo de pelve feminina. Em meio à pesquisa, a leitura de
Mulheres que correm com lobos, de Clarissa Pinkola Estés,
veio somar através das associações simbólicas e anatômicas
sobre a potência feminina a partir da figura da La Loba,
La Que Sabé. A velha que é, segundo a autora, uma das
personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo
(ESTÉS, 1994, p. 24).
Cada mulher tem acesso potencial ao Rio Abajo Rio,
esse rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da
meditação profunda, da dança, da arte de escrever,
de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da
imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija
uma intensa alteração da consciência (ESTÉS, 1994,
p. 26).
2
A citação anterior, assim como a nota e rodapé com o currículo, faz parte do
texto que acompanha uma publicação científica fictícia, que conta com currículos inventados de seus autores e sinopses dos trabalhos. Foi criada junto com colegas do programa
Pós-graduação em Artes Visuais da UFRGS durante a disciplina Processos Reprodutivos, organizada pela Profa. Maristela Salvatori.
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[...] na pelve esquecida. Ela vive ali, meio dentro e
meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para
a mulher morar, bem ao lado dos huevos férteis, seus
óvulos, suas sementes femininas. Ali tanto as ideias
minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e nossos atos as manifestem
(ESTÉS, 1994, p. 28).

Assim, como podemos experimentar lendo o trecho
acima, a expressão “visualização sensorial anatômica”,
presente na descrição que acompanha a Borboleta Pélvica,
refere-se à propriocepção, a capacidade de perceber-se
e visualizar o próprio soma3 através dos outros sentidos. Mais
um trecho que descreve La Que Sabé ilustra muito bem a
ideia de ver-se com outros sentidos além da visão:
La Que Sabé havia criado as mulheres a partir de
uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que
as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas
são feitas essencialmente da pele da sola do pé,
que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem
maior sensibilidade me soou verdadeira pois uma índia aculturada da tribo kiché uma vez me disse que
só havia calçado seu primeiro par de sapatos aos
vinte anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar con los ojos vendados, com vendas nos pés (ESTÉS, 1994, p.28).

Há alguns anos, ouvi do colega Leo (Leonardo Jorgelewikz) a frase “abrir bem a borboleta”, durante uma aula
da disciplina Dança Clássica II, realizada no curso de Licenciatura em Dança da UFRGS. Ele se referia a abrir bem a estrutura da pelve, como se fosse possível separar os lados. Eu
não entendia bem isso que ele dizia no meu corpo, abrir minha pelve tão endurecida. Como? Depois de quatro anos,
3
Soma é um termo atualizado para substitui a palavra corpo e diluir a
dicotomia entre corpo e mente. “’Organismos vivos são somas [...]’ (Hanna, 1976, p. 31).
Nesse sentido, soma é uma interação que dilui a objetificação do corpo em prol da autonomia do ser vivo integrado em todas as suas instâncias, multiplicidades e idiossincrasias,
inclusive constituído como paradoxal e metafísico, autocoordenando-se holisticamente
rumo ao próprio crescimento com o/no meio.” (FERNANDES, 2015, p. 13).
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aquela fala transformou-se numa ficção, que também é vestígio de um modo de fazer (re)materializado. Um exercício de
visualizar e tocar o corpo por fora, através de outra materialidade, uma anatomia representativa da que existe em nós.
A pelve é um lugar do corpo próximo ao centro
de força, onde, segundo Feldenkrais (1994), estão as
articulações que ativam os músculos mais fortes do corpo
e, por isso, é o seu suporte, que sustenta a coluna vertebral,
onde se equilibra a cabeça. O mesmo centro de força é
uma região na qual se presta muita atenção em práticas
que experimentei como a arte marcial Aikidô e é onde está
o centro de energia da vida, denominado ki4 na cultura
oriental. Thérèse Bertherat (2002) também defende que essa
parte deve ser fortalecida para proteger a parte posterior
do corpo e livrá-la do peso excessivo que passamos a
colocar nela com o bipedismo e o sedentarismo, evitando a
sobrecarga na coluna lombar.
Próxima ao umbigo, uma marca de ligação com a
mãe, é uma zona de dores e muitos pudores, principalmente
femininos, pela histórica repressão sexual e comportamental.
As duas extremidades, cabeça e bacia, se equilibram entre
uma e outra parte em relação de contrapeso que vai sendo
esquecida gradualmente à medida que nos desenvolvemos
e nos distanciamos das inversões proporcionadas por
brincadeiras como andar de quatro ou fazer a posição de
apoio sobre as mãos, conhecida como plantar bananeira.
Movimentos de contraversão como esses só voltam a ser
tolerados socialmente na vida adulta em locais ou situações
onde se realizam atividades físicas ou artísticas.
A relação entre cabeça e bacia é muito explorada
nas aulas de dança contemporânea, assim como de
Educação Somática5, pois ambas bebem da inteligência

de movimento adquirida na primeira infância, com a
investigação que os bebês fazem intuitivamente para se
posicionarem e se locomoverem de pé como os adultos.
Especificamente, o jogo entre a pelve e a cabeça está
presente nos movimentos de enrolamento e endireitamento,
que são diretamente ligados à coordenação motora,
condição para que uma criança não só se estabeleça de
forma plena na posição vertical, como também aprenda a
fazer os movimentos mais básicos, como levar a comida à
boca ou aprender a andar (BÉZIERS, 1994).
Com a Borboleta Pélvica, lanço um olhar em zoom
sobre uma das extremidades propostas por Bézirs (1994) nos
movimentos de enrolar e endireitar, sem desprezar a outra
extremidade, onde se localiza nosso arcabouço pensante,
contrapeso quando focamos no movimento pélvico. Ambos
dão foco a um dos lugares do meu corpo que eu desejava
expandir a sensação de peso e soltura. Uma região que
tem a mobilidade dificultada – a cada dia menos – devido
a tensões e dores na articulação coxofemural, como é
chamada nas práticas de dança a articulação entre a
cabeça do fêmur e o acetábulo da pelve.
Os estudos sobre a pelve já haviam sido iniciados
com escrita e desenho sobre a anatomia na dança,
sintetizados em curtas anotações que fazem alusão a
insights, desejos e investigações práticas de movimento.
A Borboleta Pélvica e os desenhos de anatomia estão
sempre presentes nos bastidores das horas suadas em que
danço: vejo-os como quase-danças. Têm relação com a
preparação somática que é muito bem-vinda quando se
trabalha a partir do empenho físico a fim de proporcionar
um cuidado com a primeira matéria de criação que temos.
∞

4
Conforme explica Fernandes (2015), com base em Yuasa.
5
De maneira bastante genérica, a Educação Somática trata do movimento do
corpo no espaço como via de transformação de desequilíbrios mecânicos, fisiológicos, neurológicos, cognitivos e afetivos. Destacam-se como métodos de Educação Somática: Antiginástica, Técnica Alexander, Método Feldenkrais, Eutonia, Ginástica Holística, Método Danis
Bois, Método das cadeias musculares e articulares G.D.S., Body-Mind Centering, Bartenieff,
Continuum, Somaritmos e algumas correntes do Método Pilates.
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É difícil subir os 3 lances de escada até a casa
depois de dançar 2 horas de investigação da pelve.
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Uma entre quatro pelves.
Cinco, na verdade,
a da professora que observa também é uma.
O que será que sente a pelve dela vendo as nossas tão vivas?
Ou não sente a pelve exatamente,
mas sente outra parte do corpo,
porque no Feldenkrais aprendi que as sensações,
desconstruções e reconstruções podem se dar indiretamente.
Mexe aqui e solta ali.
O prazer derrete a gente,
ele nos faz borracha,
água,
fogo,
ânimo.
A cada vez um corpo diferente.
Eu olhei o sol e quis deitar na grama,
tinha um trator ali do lado.
Não deitei,
segui andando, satisfeita.
Satisfeita em saber desse ânimo de viver que me dá de graça a
dança.

∞
Ao ser apresentada em grupos de dança, a
Borboleta Pélvica extrapola o aspecto intimista da pesquisa
sobre o meu próprio movimento e serve como estímulo
para experimentações coletivas de movimento com foco
na pelve, como aconteceu no grupo de extensão Dança,
Educação Somática e Criação, da Escola Superior de
Educação Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS, com a
professora Cibele Sastre. O múltiplo foi apresentado antes de
uma preparação para a dança com intenções de, além de
“”abrir a borboleta”, lidar com o contraste existente entre seu
peso e sua leveza6.
6
1.

Como exemplos dos exercícios praticados:
Deitada de costas com os joelhos dobrados, deixar a pelve pesar sobre o chão.
1.1
Pisando com o pé direito, com o mínimo tônus, tentar elevar o lado esquerdo da pelve a poucos centímetros do chão. Fazer o mesmo procedimento
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Para fazer a Borboleta Pélvica, dei foco à sua vista
frontal, sendo vista de pé ou deitada. Com isso, nos exercícios
de dança, visualizava as estruturas, principalmente a óssea
e a muscular sob essa perspectiva.
Com o mesmo grupo citado acima, realizamos
algumas aulas pensando através de outro ponto de vista:
o inferior. Desse modo, o foco passa a ser a ativação do
períneo, um conjunto de músculos que fica na base do
púbis entre os órgãos sexuais e o ânus, também chamado
nos estudos da dança de assoalho pélvico. Uma das
ocasiões em que ocorreu esse trabalho foi novamente
com a professora Cibele Sastre (UFRGS), que propôs a
ativação direta, utilizando um tecido esticado pelas pontas
por duas pessoas, criando um anteparo onde a pessoa se
apoia, estimulando essa base até conseguir saltar. Em outra
ocasião, a colega Maria Albers nos presenteou com uma
lição do método de educação somática Antiginástica7,
cujo foco era a ativação do períneo de maneira direta
e indireta: direta, através do toque e da sugestão de
contração e dilatação da musculatura; indireta, através do
trabalho com o músculo da língua, cuja dilatação, como foi
possível acessar através dessa experiência, estimula a soltura
do períneo. Simplifico aqui para descrever rapidamente,
mas cada movimento ou estímulo é feito em minúcia, com
tempo dilatado, várias pausas e atenção concentrada.
Depois de passar por essas duas experiências bem
pontuais, percebi que o períneo era um ponto cego na
criação da Borboleta Pélvica, ignorado sob um ponto de
vista tão importante. Essa musculatura é uma base capaz
de nos sustentar e de impulsionar movimentos, como se fosse um terceiro pé. Ainda há muito que descobrir antes de
do outro lado;
Pisando com os dois pés, tentar elevar a pelve toda, também com o mínimo
tônus, como se ela flutuasse.
2.
De pé, tentar sentir o peso da pelve, depois a flutuação e, a partir daí, se mover a
partir dela, como se houvesse uma linha puxando a crista ilíaca (a ponta superior
da asa da borboleta).
7
A antiginástica é um método somático criado pela fisioterapeuta francesa
Thérèse Bertherat (1931-2014). Assim como outros métodos somáticos, coloca em xeque certezas a respeito do fortalecimento do corpo a partir da auto-observação.
1.2
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encontrar a tal abertura da borboleta, que era proposta na
posição de quatro apoios, sobre pés e mãos. Posicionar-se
dessa maneira faz com que o períneo mude de posição; em
relação aos órgãos internos, deixa de ser a base, podendo
ser explorado com outras possibilidades. A Borboleta Pélvica
faz parte da minha pesquisa de mestrado8, que se encerrou
recentemente deixando esse ponto, já não tão cego, como
uma possibilidade a ser explorada para dar continuidade às
questões que envolvem o movimento da pelve.

REFERÊNCIAS
BERTHERAD, Thérèse. A toca do tigre. Tradução: Estela
dos Santos Abreu. Martins Fontes: São Paulo, 2002.
BÉZIERS, M.M.; HUNSINGER, Y. O bebê e a coordenação motora. São Paulo: Summus Editorial, 1994.
ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos:
mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem.
Tradução: Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
FELDENKRAIS, Moshe. O poder da autotransformação. Tradução: Denise Maria Bolanho. São Paulo: Summus, 1994.

8
O conteúdo destas páginas é um recorte adaptado da minha dissertação de
mestrado intitulada Manual de Aproximação.

124

EXERCÍCIO DE
CRIAÇÃO POÉTICA:
COMO SE MOVE UM
CORPO QUE NÃO
SE MOVE?
Patricia Nardelli Pinto Santana1
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Este texto se propõe a um exercício estético de narrar um trabalho corporal de dentro. Ou seja, falar sobre uma
cena que transcorre não a partir do que é possível enxergar
nela enquanto espectador, mas a partir de pensamentos
que norteiam a ação e que nela surgem por parte de quem
a performa. Ele reúne, ainda, fragmentos reflexivos que constituíram a obra fora da cena.
Não se trata, tampouco, de explicar um trabalho e
suas motivações ou seus possíveis objetivos, esses que muitas
vezes são descobertos apenas no transcorrer da ação, mas
sim de um compartilhamento da subjetividade envolvida na
criação e na performance, talvez enquanto uma provocação, talvez enquanto possibilidade de construção poética:
se a obra pode ser dança, pode ser foto, pode ser vídeo,
poderia ser poesia?
Aqui, compartilho pensamentos sobre Como se
move um corpo que não se move?, um estudo sobre a imobilidade e o tempo, desenvolvido em Porto Alegre desde 2015.
Falo dele porque é um trabalho que se propõe contemplativo por essência e por ser o trabalho ao qual me dedico há
mais tempo, condições essas que propiciaram o acúmulo de
reflexões a seu respeito. O corpo, como abreviamos entre
nós que compomos esse estudo, foi idealizado por mim e a
ele se somaram pessoas que compartilhavam de suas inquietações. A partir da ideia original, desdobramentos foram sendo encontrados e propostas foram sendo experimentadas
e acolhidas. Atualmente, compõem o corpo Krishna Daudt,
João G. Queiroz, Jordi Tasso e eu, Patricia Nardelli. Para cada
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um de nós, o corpo é uma coisa, mesmo que seja, simultaneamente, a mesma coisa. Foram gerados, até agora, movimentos, instalações, fotos, vídeos, registros, vídeo-performances e
ações na rua. E talvez, agora, o corpo vire texto.

PRÓLOGO
Como se move um corpo que não se move? se
transforma, por vezes, em o que move um corpo que não se
move? Algumas vezes acredito responder a essa pergunta.
Talvez o que me move enquanto corpo no mundo seja uma
busca por viver num tempo mais dilatado, que permita atos
de atenção. Experimento um corpo que encontra em si o
movimento em três etapas: dos inevitáveis da imobilidade ao
moto-perpétuo da constância da vida que insiste em nunca
cessar, exceto quando cessa. E só cessa para que algo renasça naquele mesmo movimento, que pode ser de outra coisa,
mas de mesmo sentido e direção. Outra coisa que é a mesma
coisa.
Penso no tempo da gente, no tempo do lugar e em
como cada coisa no lugar tem seu tempo. Encontrei no tempo do luto, o tempo da morte. “Tem muita vida na morte”,
escrevi em outra ocasião. No tempo da morte, o repouso,
o imperativo da vida. Nenhum lugar permanece morto, nenhum lugar permanece vivo. O que têm em comum a Serra
da Capivara e os Lençóis Maranhenses? Pulsão de morte e
pulsão de vida são tempos semelhantes. Uma mata que vira
deserto, um deserto que abunda água. Uma jornada unindo
dois pontos. É preciso morrer para encontra a vida. E daí talvez morrer de novo. Me entendo na duplicidade dos signos
que compõem meu mapa natal. Sou um corpo que vive. Sou
um corpo que morre. Você também é.
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Ato I – Corpo

Imagem 1: Cérebro espaço para performance na Usina do Gasômetro em 2017 (POA/RS).
Foto: Jordi Tasso

Visto uma roupa diminuta, exponho o corpo até o limite do que penso que levaria a outro lugar os olhos de quem
compartilha o espaço da proposta. Um corpo feminino, nu,
deitado no chão convida a reflexões outras que não me interessam aqui agora. Talvez mude de ideia um dia. Deito no
chão duro e frio sob a luz branca do projetor. Uma tela maior,
ligada a uma câmera de mão, está próxima a mim. A câmera permanece no chão, transmitindo seu olhar para a tela
grande. Um corpo pronto para o escrutínio. Dissecação.
Mais cedo, espalhamos telas transmitindo registros de
outros momentos em que fizemos o corpo por Porto Alegre.
São, em maioria, registros gerados na própria performance
pelas pessoas que a compuseram conosco. Ali permaneço
e respiro. Pessoas vêm, se posicionam não sei como pelo espaço. Se aproximam, se afastam. Transmitem imagens na
tela grande. Aguardo, respiro. Silêncio. Sei que, passada uma
hora, começará uma música, e cores serão projetadas sobre
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o meu corpo. Que dança lentamente tomará o lugar da dança sutil dos movimentos que não podem ser silenciados no
corpo?
Em outro cenário, me deito aos pés da escadaria da
avenida Borges de Medeiros. Não há telas, nem projeções.
Vejo o céu da cidade prestes a escurecer. Lembro que conversamos sobre o pôr do sol, sobre como a liminaridade do fim
do dia se conjugava de alguma forma à liminaridade dos corpos em repouso. O corpo nem desperto, nem adormecido.
Olho para o céu acima de uma lâmpada de um poste que
ameaça acender a qualquer momento. Nunca vi a cidade
por aquele ângulo. Pessoas transitam mais ou menos apressadas. Penso se não seremos pisoteados, penso se não seremos
cuspidos. São os moradores do viaduto que nos cuidam e avisam aos passantes que não incomodem nossa “pira”, palavra
deles. Alguns se deitam ao nosso lado. Penso que eles veem e
vivem cidades diferentes da minha. Aquele ângulo, para eles,
não é um mistério.
Escurece, e imagino que baratas caminharão sobre
meu corpo. Um morador de rua testemunha toda a ação e
nos observa deitados, imóveis, por uma hora inteira. Escuto
suas falas e penso que, na rua, os comentários nos acrescentam de forma distinta. Aprecio as falas que partem daqueles
para quem a ação performática não é parte cotidiana do
vocabulário. Nesse lugar, sei que tem uma crítica a nós mesmos que não quero ter que fazer enquanto permaneço ali.
Minhas pupilas dilatam, a lâmpada acende. Uma parede foi
demolida, ainda que já esteja de pé novamente.
Na sala, a luz do projetor permite ver minhas pupilas
que dilatam, minha respiração caminha pelo corpo, exposto. Qualquer mudança no ambiente reverbera nos poros. Da
proximidade, não sei o que esperar. Sempre temo pelo toque
ameaçador, mas, até agora, vivo afagos: um beijo na testa,
alguém que busca aquecer minhas extremidades.

130

Clínico.
Fúnebre.
Zen.
O que surge do silêncio é nossa verdadeira natureza.
O Buda.
O que é que surge quando o corpo se silencia?
O que é que brota quando o corpo retorna?
Imobilizar-se por uma hora (ou mais) sob os olhares
dos outros e da câmera. Ser projetada. Penso: não estou fazendo nada. Mas, ao mesmo tempo, estou dando tudo, estou dando tudo de mim. Porque não existe verdade maior
que o corpo quase desnudo que respira, palpita, contrai e
dilata. O imperativo do movimento. O imperativo do movimento é dança?
Por que alguém passaria uma hora vendo um corpo
respirar? Questiono porque faço o que faço. Questiono qual
a natureza deste trabalho, que parece que não cabe na fôrma de uma categoria. Que vem da dança e vaza para a
performance, para a instalação, para as artes visuais, para
nem sei mais onde. Butoh. O corpo que não se move pra mim
é butoh, no pouco que sei. Se butoh é metamorfose, nem
toda metamorfose se dá pelo movimento, mas também pela
sua negação. Estou muito interessada nisso: na imobilidade.
No silêncio. E nas sutilezas, singelezas. Em ser menor, mais lenta e mais silenciosa.
O corpo cru.
Corpo espetáculo.
Entro num estado de vigília que me faz pensar ou que vou
efetivamente morrer, ou adormecer.
Sinto o coração bater no meu quadril esquerdo.
Meus poros são como se alguém tivesse me perfurado com
mil agulhinhas.
Enrolar e desenrolar em torno de si mesma.
De onde vem a força pra se movimentar depois da imobilidade?
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Ato II – Plantae
?
Numa linha temporal penso que fomos do não movimento ao
estímulo dos pequenos e lentos movimentos que acontecem
na hora certa, com o estímulo certo, até alcançar o movimento contínuo:
vamos da morte às plantas ao tempo.
?
Ato III – Arenito

Imagem 1: Cérebro espaço para performance na Usina do Gasômetro em 2017 (POA/RS).
Foto: Jordi Tasso

Espalhamos areia pelo espaço. Essa areia, recolhemos majoritariamente dos restos da reforma da orla do Guaíba, nos arredores da Usina do Gasômetro. Ainda não terminou. Espalhamos pedras pelo espaço, igualmente recolhidas
dessa e de outras ruínas urbanas. Surrupiadas de jardins de
áreas nobres e de prédios de negócios. Pedaços de asfalto.
Uma projeção da passagem do tempo no céu preenche
uma parede, vai chover. Uma peça de cerâmica estrategi-

132

camente posicionada conecta o que está em cima com o
que está embaixo. Afinamos a luz para que se pareça ao máximo possível com desertos que já visitamos. Silêncio. Nos posicionamos. Deixamos que a lentidão modifique a paisagem.
Caminho. Caminho lenta e ininterruptamente. Me
detenho no ato de me dirigir ao chão para apanhar uma
pedra. Sigo. Esbarro em outras, subo degraus, desço degraus.
Encontro outro corpo como o meu, engajado na ação. Ninguém nunca se sentou no meio da areia, no nosso caminho,
penso, embora não haja nenhum impeditivo. Ninguém nunca carregou uma pedra conosco. Me comunico com os outros corpos no fino espaço de interação à distância que se
cria.
Uma pedra cai, sobressalto. Meu corpo reage ao estímulo sonoro inesperado. Eu não vi isso acontecer. Por vezes
a pedra que cai é a que eu mesma carrego. Cai do alto e
não sei o que será dela quando alcançar o chão. Caminho.
Quando for a hora, encontrarei outra pedra.
Caminho e penso em pedras enormes em lugares
que se desertificam aos poucos. Em pequenas e lentas mudanças na paisagem que se acumulam até que uma grande
rocha role e esmague tudo em baixo. E altere a configuração
daquele sítio pelos milênios vindouros.
Caminho e carrego uma pedra. Penso que tenho o
corpo do mundo. Sinto o peso da pedra modificar a forma
dos dedos e entrar pelos ossos no corpo todo. Solto. Um estrondo. Mantenho a posição. Se meu corpo for o corpo do
mundo, por quanto tempo reverbera um acidente geográfico?
Os corpos caminhando entre as areias são como titãs, testemunhas. Se é que não são o próprio tempo, causando rastros na paisagem, alterando rochas de lugar. A marcha
circular do tempo é dança? Entendo o deserto como uma
pintura que lentamente sofre suas modificações. Me sinto pedra e percebo as possibilidades de florescimento.
Lembro do som na Serra da Capivara. O vento que
faz música com cantis no topo das pedras. O som das folhas
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que parece água corrente, mas não há água, não há água
em lugar nenhum, e cada vez há menos. A última vez que
choveu foi em janeiro. Acho bonito quando as coisas secam.
A caatinga materializa um pouco a ideia de que tem muita
vida na morte. Penso no som da própria respiração embaixo
das pedras. O som de pisar nos seixos redondos, nas pedras
naturalmente lascadas. Penso se não sou como uma rocha,
em processo lento e constante de transformação, e a vida
inteira me preparou para o momento em que rolei chapada
abaixo. O tempo das pedras é outro. O da vegetação que resiste, também. Esse lugar não foi feito por ninguém. Ninguém
fez esse lugar. Esse lugar tem o tempo da espera.
O tempo constante sempre avança, mesmo quando retrocede: espirala.
Guerreiros gigantes trocam de lugar a paisagem:
carregar eras geológicas nas costas, comprimi-las no microcosmo de uma hora, de um corpo, de uma sala.
Se o meu corpo fosse o corpo do mundo, pensaria
na formação de um planalto,
no deslizar de uma rocha.
Por quanto tempo reverbera um acidente geográfico?
A única constante é a marcha circular do tempo.

Imagem 1: Cérebro espaço para performance na Usina do Gasômetro em 2017 (POA/RS).
Foto: Jordi Tasso

Epílogo – Atos vindouros, esse texto não fim
Os astros. As sombras. Todas as coisas que se movem, mas
não se movem. E as coisas que sequer são algo.
A areia é a lua que se desfaz lentamente sobre nossas cabeças (a lua já foi um pedaço da terra - ancestralidades). Os
planetas todos se movem muito rápido. Marte e Júpiter, belos
e brilhantes.
Marte. Duna. Deserto. A dança dos céus, a sombra das nuvens, a areia no vento. Penso em deserto e distância. Não sei
o que vai acontecer.
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PORTO ALEGRE
AINDA É CLÁSSICA
Marjoe Buratto da Silveira1
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Há muito tempo venho contendo minha ânsia por
escrever sobre uma prática artística que usei como estrutura
para moldar toda a história da minha vida: o Ballet Clássico.
Em vista disso, encontro, através deste estudo\crítica, uma
forma de ilustrar a minha percepção acerca de um trabalho
cênico que prestigiei em Porto Alegre e também de começar a pincelar algumas das ideias que venho cultivando sobre esta arte e sobre os possíveis caminhos que acredito que
a mesma vem tomando na cidade.
Assim sendo, começo este texto com um pedido de
desculpas: considerando meu passado artístico, sinto que
sou alguém que não deveria passar por este tipo de situação. Sinto muito (e muito mesmo) por não ser uma expectadora frequente e assídua nos espetáculos de dança na
cidade. A falta de tempo e o acúmulo das tarefas acadêmicas acabam tendo uma interferência direta e negativa na
minha presença “fora dos palcos”.
Apesar da minha constante falha em prestigiar “ao
vivo” o trabalho de meus colegas, estou sempre pendente
do que se passa na esfera artística da cidade. O ambiente acadêmico, apesar de suas demandas, me permite um
contato direto com a pluralidade deste tipo de expressão. As
manifestações que ocorrem nos palcos de nossa esfera cênica acabam sempre sendo de meu conhecimento, ora por
contato direto, através das atividades presenciais que minha
universidade fomenta para prestigiá-las, que sempre se encerram com debates, onde problematizamos seu conteúdo
estético, ora através do contato indireto, através de seus intérpretes, onde posso trocar ideias sobre o seu significado e
impacto social.
Entretanto, em face de todas as dificuldades que en-
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frento para estar presente como plateia, pude prestigiar a última montagem cênica do Ballet Concerto, tradicional escola
de dança clássica da cidade.
O grupo, que há mais de 25 anos vem influenciando
o cenário da dança Clássica gaúcha, tem direção artística
de Victória Milanez e produção cultural de Cláudia Côrrea.
É uma daquelas escolas que têm história na cidade, tanto
pelo trabalho artístico de qualidade, quanto pela fama de
sua icônica diretora.
Victória Milanez foi aluna da bailarina russa Maria
Fedosseyeva. Muito jovem, devido a problemas de saúde,
abandonou os palcos. Resolveu dedicar sua vida à docência
da dança clássica. Por volta dos 30 anos, foi à Cuba, junto ao
grande Maitre da escola cubana Fernando Alonso, onde se
especializou na técnica cubana. Desde então, é conhecida
pelo caráter único de suas aulas de ballet e pelo inconfundível trabalho técnico que sua escola vem desenvolvendo.
O Ballet Concerto está atrelado a influentes figuras do cenário da dança gaúcha e internacional, dentre eles Silvia Wolff,
Luciana Dariano, Alexandre Rittmann, Luciano Tavares, Leslie
Hellymann, Fernando Palau, entre tantos outros.
Acredito que não exista uma pessoa nesta cidade
que não tenha feito aulas de Ballet com Victória Milanez. E
que não tenha, no mínimo, uma história acerca deste fato
para contar. No meu caso, já perdi as contas de quantas
histórias guardo com carinho em minhas memórias, já que,
quando retornei ao Brasil, depois de minha jornada como bailarina profissional, foi ali que resolvi fixar residência. Naquele
famoso porão, decorado com imagens do guru indiano Sathya Sai Baba, com seu fatídico pilar central, dediquei meus
últimos anos como artista clássica na cidade. Sob o olhar meticuloso e perspicaz da Vic, tive minha técnica polida, muitas
vezes sendo praticamente destrinchada. E, mais importante,
aprendi sobre fazer arte num lugar duro, que é a nossa cidade. Principalmente em se tratando de Ballet Clássico.
Aqui, algumas vezes, a real sensação do bailarino
clássico é de estar esquecido em um porão. Sem ter como
nem por onde extravasar sua arte. A menos, é claro, que esteja amparado por uma infraestrutura abastada. Ou seja, tenha
condições de pagar uma mensalidade altíssima por suas aulas, o que lhe dará oportunidades de dançar em produções
e teatros exemplares. Isso, obviamente, se ele também tiver
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condições de bancar seu sonho dourado de tutu e coroa.
Porém, acredito que grande parte da classe artística
que resida nesta cidade não possua tais condições. Não viva
sob esta realidade. O que torna praticamente impossível almejar uma realidade artística factível. Ou mais precisamente:
sobreviver com os ganhos somente de sua arte. Se realmente
nos decidimos por este caminho, provavelmente deterioraremos nosso físico de forma rápida, pois a demanda de aulas
que seremos obrigados a ministrar para podermos dar-nos ao
luxo de vivermos os louros de nossa arte, em um largo prazo,
irão se tornar inviáveis. E, certamente, não teremos as condições financeiras adequadas para tratar de nossa correta
reabilitação.
Nós, da dança clássica, não vivemos. Sobrevivemos.
Cada dia que passa, é notável a deterioração da essência
desta prática na cidade. As gerações antigas, aquelas que
enfrentavam as intempéries desta modalidade e levavam o
ballet acima de tudo, estão esvaindo-se. E para esta fervorosa nova geração que surge sedenta e ávida pelo novo, O
Ballet, com seu caráter disciplinador, antigo e muitas vezes
rígido, já não lhes parece tão agradável.
Infelizmente, para que seja possível visualizar um espetáculo clássico de qualidade, é necessário desembolsar
algumas centenas de reais. Isso quando somos agraciados
por uma tournée de alguma companhia clássica internacional. Ou, ainda, podemos optar por assistir a um espetáculo
de uma das grandes escolas de dança da cidade, as quais
possuem um bom trabalho, porém tem em seu elenco estudantes. E esses estudantes muitas vezes já tem seus corpos
calejados por lesões originadas de um trabalho intenso voltado para logros em competições de cunho internacional.
Fator este que considero limitante para almejar uma carreira
duradoura no âmbito artístico. Porém, isto é outro tema controverso acerca da dança na nossa cidade e não cabe aqui
debater.
Reitero: não estou menosprezando a nova geração
de bailarinas. Pelo contrário: sou uma fervorosa apoiadora
dos novos talentos. Apenas estou lembrando que existe uma
comunidade de artistas maduras e com qualidade em nossa
cidade. Geração que não emigrou, que permaneceu enaltecendo a cidade, nossa terra, com suas habilidades artísti-
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cas, e que merece o devido respeito. Uma comunidade que
tenta, de forma precária, sobreviver de seu trabalho. Que tenta fazer um labor de excelência com poucos recursos. E que
quase sempre, por essa falta de condições, não consegue
expor de forma satisfatória o resultado de seus esforços. E que,
para piorar, muitas vezes é obrigada a submeter-se a participações dúbias em competições de dança para ter a chance
de subir em um palco. Fato este que considero, para artistas
já maduros, 1algo ultrajante. Depois de anos galgando respeito em seu próprio território, são obrigados a participar de
avaliações muitas vezes injustas acerca de suas habilidades
técnicas e artísticas, que os depreciam e que são pautadas
em valores meramente burocráticos.
Em meio a todas estas intempéries, nestes tempos tão
hostis em que a dança clássica luta desesperadamente para
sobreviver, fui então agradavelmente surpreendida com o espetáculo que presenciei do Ballet Concerto, “Bailar em Dois
Atos”, realizado no Teatro Renascença.
Sim! Porto Alegre ainda é clássica.
O espetáculo era composto por dois atos. O primeiro, com coreografia de Alexandre Rittmann, era denominado
“Véus do Oriente” e se tratava de uma coletânea de danças
inspiradas em ballets com influência oriental. Já o segundo,
mais tradicional, trazia a reposição de uma grande obra do
repertório romântico do Ballet, o “Grand Pas De Catri”, assinado por sua diretora, Victória Milanez.
“Véus do Oriente” foi uma surpresa tanto estética
quando técnica. Os figurinos e os adereços, todos minuciosamente bem acabados e de espetacular bom gosto, demostravam o padrão de refinamento da obra. E, principalmente,
estavam de acordo com a proposta. Faziam um jogo cinestésico com a ideia coreográfica, comprovando a grande capacidade inventiva de seu mentor, Alexandre Rittmann.
Alexandre, além de sua trajetória como bailarino,
vem nos surpreendendo com suas múltiplas habilidades. Sua
habilidade como figurinista vem superando-se. Os trajes que
assina sempre são esteticamente bem elaborados, com excelente acabamento e com uma projeção cênica muito
bem planejada. Muitas vezes possuindo combinações excêntricas de cores com pedrarias diversas e causando um fervor
cheio de vida à cena.
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Além disso, a coreografia da obra era extremamente
bem elaborada. Os desenhos cênicos encaixavam-se com
perfeição à musicalidade. Este é um ponto forte das obras
assinadas por Rittmann: sua acuidade musical é sua marca
registrada. Fato este que é reconhecido inclusive por suas
partners. Falo por experiência própria, já que, nos anos em
que dancei com ele, me era bastante difícil seguir seu raciocínio cinestésico em conjunto com sua precisão musical.
Cabe ressaltar também que esta obra continha
montagens de outros profissionais, como o talentoso professor e bailarino Rodrigo Figueiredo, que há muito tempo faz
parte do grupo Ballet Concerto. Rodrigo incorporou, de forma exemplar, com suas alunas adultas, trechos do ballet “La
Bayadere”, mostrando, assim, a perspicácia do artista ao
adaptar um trecho tão difícil e de maneira tão exitosa para
um grupo de pouca experiência.
Também, neste ato, deve-se apontar como exemplo
de acuidade coreográfica as inserções de Acroyoga pela
artista Marilice Bastos e o dueto performado pelas jovens bailarinas Valentina d’Angelo e Marina Sulzbach, coreografadas
por Victoria Milanez, ao som da Dança Árabe do ballet “O
Quebra Nozes”. Peças que foram exemplos de grande sensibilidade estética.
O virtuosismo técnico ganhou destaque através do
quinteto executado pelos bailarinos Thomaz Chaves Della
Vechia, Tiago Santos, Gabriela Hauqui, Alessandra Fink e Paula Amazonas. Em especial, o desempenho do jovem solista Thomas, que vem vertiginosamente adquirindo maestria
dentro do universo técnico do Ballet Clássico. Em tempos de
tantas dificuldades, é muito alentador ver um jovem bailarino
ganhando destaque e projeção na cidade. Vemos um grande potencial para a dança gaúcha masculina no futuro.
Aqui também demonstro minha admiração por ver
uma obra com tantos elementos masculinos em cena. Fazia
bastante tempo que não apreciava um espetáculo clássico
na cidade com tamanho elenco masculino. Ponto positivo
para o Ballet Concerto. A técnica masculina do ballet é, indiscutivelmente, diferente da feminina. Apresenta particularidades que precisam ser trabalhadas de forma consciente. Senão, teremos bailarinos sem a força necessária para executar
com virtuosismo e segurança as especificidades técnicas.
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A base dos elementos da técnica masculina é feita
de saltos com grandes elevações, Batteries (saltos com inúmeras batidas e cruzadas no ar) e giros. O trabalho para isso é
construído na aula de ballet, com alguma ajuda de trabalho
complementar subsequente para ganho de força. Dessa forma, subentende-se que a aula masculina contém elementos
diferentes da aula feminina. A demanda e a exigência são
diferentes. Deve-se ministrar os exercícios com esse discernimento para uma estruturação correta na técnica de base do
intérprete.
O produto cênico é apenas consequência do que foi
elaborado no trabalho diário em sala de aula. Além disso, é
preciso falar de outro ponto importante para os homens no
ballet: a técnica de partner. Algo que considero muito difícil
de ser adquirido. É um conhecimento empírico, transmitido
muitas vezes por bailarinos mais experientes ou professores
que dominam o trabalho masculino de manuseio da bailarina. É necessário que esse professor, além de conhecer as
demandas do homem, também saiba instruir a bailarina em
como reagir ao estímulo do toque do bailarino. Sem dúvida,
esse é um dos conhecimentos mais difíceis de serem adquiridos no ballet. Quando bem dominados por ambos, a dança
em duo se torna harmônica, e não vemos uma luta de corpos. Também, e muito importante ressaltar, evitamos o risco
de lesões, tanto da bailarina quanto do bailarino.
Alexandre Rittmann mais uma vez nos surpreende.
Desta vez, como intérprete. Considero o mesmo uma fênix,
pois tem a habilidade incrível de ressurgir das mais diversas
adversidades. Estava preciso, apresentando a mesma jovialidade, segurança e domínio técnico em seu rol que há tempos não se via. Junto à solista da obra, Adiene Fernandes, ganhadora do prêmio açorianos de melhor bailarina clássica do
ano de 2015, e às alunas da escola Naira Nawroski2, ao som
do “Grand Pas de Deux de La Bayadere”, transpareceram
segurança e beleza que há muito não se viam pelos palcos
da cidade. Detalhe também aos dois demi-soloist masculinos,
Caleo Alencar e Tom Nunes, que brindaram força e vigor à
obra.
Já na segunda parte do espetáculo, tivemos o prazer

de assistir um dos grandes expoentes do Ballet Romântico: O
“Grand Pas de Quatre”, com reposição de Victória Milanez.
Historicamente falando, este divertissement, originalmente coreografado por Jules Perrot e com música de Cesar Pugni, teve sua estreia em Londres, no dia 12 de julho de
1845. Esta peça foi coreografada para quatro das maiores
bailarinas românticas de sua época: Carlotta Grisi, Marie Taglioni, Lucille Grahn, e Fanny Cerrito.
Segundo Pas de Quatre (2017), na noite de estréia do
“Grand Pas de Quatre”, houve uma grande comoção entre
o público e os críticos da época, já que a obra trazia em seu
elenco as quatro maiores bailarinas do seu tempo. A quinta
grande bailarina romântica da época, Fanny Elssler3, havia
sido convidada a participar, mas se recusou a fazê-lo e foi
substituída pela jovem Lucile Grahn. As intérpretes, trajadas
em longos vestidos que nos remetem às icônicas Sylphides,
nos brindam uma cena dançante em que a complexidade
técnica vista nos elementos virtuosos como Adágios, petit e
grand allegros, sempre envoltas em rápidas e efusivas “trocas
de pés”, incorporam-se de forma perfeita com a sutileza e a
elegância caracteristica da movimentação de braços desta
coreografia, tornando, assim, esta obra romântica uma das
pérolas do repertório tradicional do Ballet Clássico. As bailarinas iniciam e terminam a obra dançando em conjunto
e executam quatro variações individuais. Estes solos foram
originalmente coreografados para cada uma das grandes
bailarinas que deram vida ao papel, sendo estruturados de
forma a exibir as melhores características de cada uma. Segundo Pas de Quatre (2017) a ordem de apresentação das
bailarinas foi organizada pela idade, a partir da mais nova
para a mais velha, não gerando atrito dentro do grupo.
Como mencionado, estas bailarinas eram as grandes estrelas
da época, e esta forma de organização evitava o atrito de
egos entre as mesmas.
Voltando ao nosso “Pas de Quatre”, ao abrir das cortinas no Teatro Renascença, as luzes do excelente iluminador
Maurício Moura fizeram com que o público praticamente fosse transportado para aquele 12 de julho de 1845, em Londres.
As quatro bailarinas do elenco (Adiene Fernandes, Gabriela

2

3
Fanny Elssler (nascida Franziska Elssler, 23 de junho de 1810 – 27 de Novembro
1884) era uma bailarina austríaca do Período Romântico.

Naira Nawroski: Escola de Danças Naira Nawroski. Direção: Naira Nawroski
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Hauqui, Paula Amazonas e Alessandra Fink) pareciam saídas
de uma pintura. Os tons em âmbar projetados pela luz do experiente iluminador contrastavam quase que etereamente
com o tom rosado dos tutus românticos das intérpretes. A sutileza dos port de bras e das nuances estilísticas foram marca
registrada de todo o trabalho do conjunto. Esta é uma das
características marcantes das reposições de sua diretora, Victória Milanez: a delicadeza e a riqueza dos detalhes mostraram a competência e sabedoria de sua repositora. Victória é
uma eximia conhecedora dos detalhes do repertório romântico, já tendo remontado este “Pas de Quatre” diversas vezes,
e sempre com grande assertividade na manutenção de sua
reposição fidedigna.
Certas coisas na Dança Clássica precisam ter um pré-conhecimento antes de serem realmente reproduzidas. Caso
contrário, acabam sendo transformadas em “caricaturas”. O
repertório clássico é muito complexo e de difícil execução. Ultimamente, com o avanço da técnica do ballet, o virtuosismo
já não é a maior das dificuldades para os intérpretes. A execução correta e adequada, sem trejeitos ou maneirismos exacerbados da parte estilística, continua sendo (e sempre será)
o maior dos desafios. Deve-se conhecer a fundo a história e o
motivo pelo qual os personagens se apresentam e atuam da
maneira que lhes é característica. Sob meu ponto de vista,
esta é uma das regras sagradas para quem decide trabalhar
com este tipo de peça do repertório tradicional. Caso contrário, caímos naquela velha sansara do Ballet: reprodução por
reprodução, repetição por repetição. Um fazer sem sentido
que banaliza a essência do repertório clássico. É necessário
muito estudo antes de se ousar reproduzir qualquer peça tradicional do Ballet. Senão, incidimos numa cultura física que é
totalmente desconectada da essência da arte. Repito mais
uma vez: o ballet é arte, a arte do movimento. Do movimento
sensível. Isto é algo que venho notando e que talvez me provoque outra escrita. A eficiência física tem tirado espaço da
eficiência artística. Ambas tem que andar juntas, e não desconectadas. Temos bailarinos cada vez mais ferozes, porém,
cada vez menos sensíveis. Não vejo um prognóstico favorável
para a dança clássica se seguirmos assim. Muitas máquinas
dançantes com pouco conteúdo.
Em relação ao trabalho individual das bailarinas que,
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nesta peça, interpretavam quatro figuras icônicas da dança clássica, só podemos esperar um resultado positivo de
um grupo formado por quatro profissionais maduras e com
vasta experiência artística. Gabriela Hauqui, com sua “Lucille
Grahn”, nos brindou toda maturidade e habilidade técnica,
nos roubando o fôlego com sua sequência de infinitos entrechat catres; Paula Amazonas, bailarina esbelta e com presença marcante, nos apresentou uma Carlotta Grisi radiante
e com grande domínio técnico; Alessandra Fink, a mais jovem
do grupo e representando também a mais jovem das personagens, trouxe uma Fanny Cerrito com o ardor da juventude,
e já nos mostrando muito de seu potencial, deixando a certeza que seu nome ainda será muito lembrado na cidade;
já Marie Taglioni foi impecavelmente executada por Adiene
Fernandes, que tem por maestria a interpretação de papeis
de cunho romântico. Aliás, preciso destacar novamente a
preciosidade deste grupo, onde a maior parte das bailarinas
já ultrapassou os trinta anos. Raridade em nossa cidade, onde
as intérpretes clássicas abandonam os palcos muito antes de
atingir este patamar. Deixa-me profundamente embasbacada o vigor físico e emotivo deste quarteto. Tirando a jovem
Alessandra, todas foram minhas colegas e são de minha geração. Insuperável a energia e o amor que todas possuem
pela perpetuação da arte.
Ao fim do espetáculo, fui acometida por uma sensação de alívio. Porto Alegre ainda ousa manter suas matrizes
clássicas. Apesar de distorcida a ideia que muitos jovens artistas (e falo ainda mais do público em geral) têm da dança
clássica. Existe lugares na cidade que ainda fazem Ballet com
qualidade. E não somente o Ballet Concerto. Temos outros lugares, como o Ballet Redenção4, que se dedica arduamente
e, muitas vezes (para não dizer quase sempre), sem recursos
nesta tarefa de perpetuar a técnica e sua beleza aos olhos
da grande massa.
Resta à mídia, ao povo e à própria classe artística jovem se permitir impregnar-se com a beleza, a história e o misticismo que a cultura do Ballet Clássico emana. Temos que,
de alguma forma, incentivar que o ballet permaneça. Apesar de muitas vezes não considerarmos parte da nossa história
4
Ballet Redenção: Escola Tradicional de Ballet da cidade, dirigida pela professora Isabel Beltrão.
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como base artística, é inegável a importância dessa manifestação no fomento da cultura artística da comunidade. Pessoas como Alexandre, Victória, Rodrigo, estas bailarinas e tantos outros artistas, que pela cidade corajosamente seguem
fazendo seu trabalho, transmitindo um legado que já vem de
muitos e muitos anos, precisam de nosso amparo. Eles fazem
parte da história da cidade. Da nossa própria história como
seres que bebem do seio da arte.
Pessoalmente, sinto muito em não fazer mais parte
dos palcos, porém, me encontro em outra posição. Sinto-me
no dever de perpetuar e de difundir o ballet no meio das novas (e porque não das velhas) gerações. Sinto a obrigação,
de, como artista que fui, fazer com que minha voz também
seja ouvida, para que mais espetáculos como este sejam possíveis e para que mais pessoas possam ser sensibilizadas pela
cultura do Ballet. E, melhor ainda, que as ideias erradas que
foram moldadas a partir de uma visão distorcida desta arte
“caiam por terra”.
O ballet, para mim, não foi o destino final de minha
jornada. Foi o caminho que a vida escolheu para construir a
minha identidade. O ballet, antes vivenciado em meu corpo,
hoje é projetado no meu desejo de compartilhar com as pessoas a dádiva do movimento.
O ballet sofre e é distorcido ao ponto de ser abnegado. Sendo que ele é ponto convergente de muitas manifestações do movimento. Não sei e não me cabe julgar quem
foi o grande culpado destas distorções. Mas posso, pela minha vivência, usufruir do poder de problematizar este estigma
errôneo que paira sobre a dança clássica. O ballet é uma
ferramenta pela qual se é possível atingir profundos conhecimentos corpóreos e técnicos, aprimorando desta forma a
sabedoria da sua própria essência física. Inclusive por aqueles
que desejarem não fazer dele a sua identidade.
Desta forma, nós, como artistas, intérpretes, educadores ou apenas apreciadores, necessitamos seguir levando
em frente este legado. Ora fazendo parte, ora divulgando,
ora estudando ou simplesmente apreciando. Temos um compromisso com a história desta cidade. Com o passado e o
futuro de Porto Alegre. Com as gerações que já passaram e
com a que virão. Precisamos seguir semeando o terreno da
arte. A cultura precisa encontrar terreno para florescer em sua
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total diversidade. Os artistas que dedicam sua vida precisam
encontrar meios de seguir fazendo aquilo que lhes acalenta
sua alma. Parabéns a todos os que lutam para que a cidade
ainda possa subir nas pontas.
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A massa... amassa o pão
O tempo amassa a pele, o pão, o peito
a massa substitui os peitos que o tempo amassou

ESPECIARIAS DE
NOSSAS LEMBRANÇAS
Ângela Lângaro Becker1

a farinha vira farra na cozinha, no balcão os corpos deslizam
os pratos escondem os corpos nus e dançam...

Não lembro de um trabalho cênico ter me tocado
com lembranças tão íntimas e me convidado tão diretamente a participar. A espontaneidade dos atores ao experimentar as sensações trazidas por várias especiarias chega ao espectador como um convite irresistível de também participar.
Não há como não tocar na história de cada um que assiste.
Algum pedaço daqueles corpos, alguma folhinha daqueles
temperos, algum punhado de farinha ou algum cheiro exalado da chaleira fez parte em algum momento da história de
quem assiste. Alguma palavra de conforto relacionada com
o chá de marcela ou com alguma frase que se tenha ouvido
na mesa: “É o garfo que vai até a boca e não a boca até o
garfo!”.
A massa faz bonequinhos de pão
Mas cozidos eles crescem, oh não!!

1
Ângela Lângaro Becker é psicanalista, ex-bailarina clássica, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA), mestre em Psicologia Social e Institucional
e doutora em Psicanálise e Dança pela Université Paris XIII. Coordenadora dos Seminários
Corpo (en)Cena de POA e SP onde são debatidas obras de artistas no campo das artes
cênicas e visuais, numa leitura psicanalítica. Possui artigos publicados no Jornal Sul21 e em
várias publicações da APPOA, que podem ser acessadas em www.appoa.com.br Clinica
em consultório privado.
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Lágrimas, folhas secas que caem, solidão...
O que diz cada pedaço cênico, cada gesto? Que
crescer leva à solidão? Queremos os bonequinhos pra sem-
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pre pequeninos? O que se pode ler nos múltiplos significantes
nesta obra de Carlota é completamente imprevisível. A possibilidade de deslizamento é extremamente rica, seja pelos
cheiros, pelos gestos dos bailarinos ou pelos textos. Instigam-nos a associar, a projetar nosso íntimo, e ali nos encontrarmos.
Casa das Especiarias2, obra da Cia. Terpsí Teatro de
Dança, é um verdadeiro convite a revisitar as cenas do passado onde moram os traços do aconchego, mas também os
sinais da solidão. A intensidade está presente na magia das
descobertas, dos encontros e das degustações, mas também
nas experimentações que testam os limites do desequilíbrio e
da solidão. De uma maneira ou de outra, as cenas convidam
à visitação da memória de cada um. Além das cenas dançadas com extrema expressividade, são oferecidos ao público
fragmentos de cheiros, sabores, cores, texturas. A mistura de
linguagens entre dança, música, imagens e textos fabricam
um clima de alegria e intimidade. Embora o espectador apenas assista, é como se tudo aquilo fosse realmente vivido por
ele. A sensação é de encontrar algo de sua vida ali.

Imagem 1: Espetáculo ”Especiarias”, coreografia e direção de Carlota Albuquerque.
Foto: Claudio Etges.

2
A Casa das Especiarias foi contemplada pelo Prêmio FUNARTE de Dança Klauss
Vianna 2010. Estreou no Museu do Trabalho, em Porto Alegre, em 2011 e reestreou na Sala Álvaro Moreyra, do Centro Municipal de Cultura, em Porto Alegre, dias 2, 3 e 4 de maio de 2014.
A Cia. Terpsí Teatro de Dança foi homenageada em 2013 pelos seus 26 anos de trajetória.
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A obra de Carlota Albuquerque foi baseada no texto
literário de Chitra Divakaruni, intitulado “A Senhora das Especiarias”. Relata uma lenda sobre uma senhora que conhece
segredos culinários capazes de realizar sonhos e desejos. Os
olhos dela veem além das aparências, seus ouvidos ouvem os
corações e sabem entender o mais secreto dos pensamentos. No entanto, até mesmo ela está sujeita às fraquezas do
coração. E, quando se apaixona, resolve arriscar todos os seus
poderes sobrenaturais por uma única noite de amor. Apesar
de a ideia central partir da literatura, o que torna espontâneo
e original o texto de Carlota foi a pesquisa realizada através
de laboratórios com os bailarinos, onde foi possível o resgate
de memórias das histórias de cada um. Fragmentos de cenas
relacionadas com temperos, chás, ditos populares e muitas
sensações táteis, olfativas e visuais puderam passar ao espectador o convite à visitação de sua infância. Foi assim que se
pôde deslizar do corpo ao pão sovado, à pele amassada, ao
envelhecimento, às perdas, aos pratos vazios ou quebrados,
dos amores perdidos até a solidão. O jogo de palavras num
multiplicar de sentidos de cada um dos significantes em cena
é fantástico. A sensibilidade dessa montagem faz pensar no
quanto Carlota Albuquerque é uma coreografa que está
atenta ao psiquismo humano na composição dos gestos.
Freud acreditou que o corpo feminino, através de
suas posturas e movimentos, fosse resultante da inscrição de
cenários e cores de outrem. Não só uma mulher, mas todo
corpo que se movimenta, comunica algo que não é para ser
dito, mas apenas mostrado. E quando alguém dança produz
escrituras que precisam ser lidas por alguém e cujo texto nunca se esgota. É desta forma que o corpo humano dá testemunha de que está além da necessidade.
E esta é a linguagem da Casa das Especiarias. Não se
trata simplesmente de saborear uma comida. Cada sabor ou
cheiro se multiplica em inusitadas vivências. O que fica difícil
é ir embora depois que o espetáculo termina. É preciso abraçar os atores que revelaram de forma tão sutil e indireta nossa
própria intimidade; é preciso apanhar um pouco da marcela
ou do funcho porque também nos pertencem; é preciso ver
o que ferve na chaleira que deixa tudo tão cheiroso e do que
mesmo é feita aquela cortina inacreditável com os coadores
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de papel colados uns nos outros. Os atores já sabem o efeito
que provocam e já nos esperam no final, acolhedores de nossa vontade de encontrar ali tudo aquilo que foi despertado
em nossas lembranças.
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LESÕES EM
BAILARINAS DE
DANÇA DO VENTRE DA
CIDADE DE
PORTO ALEGRE
Cintia da Silva Baldez1
Izabela Lucchese Gavioli2
Andréa Moraes Soares (Muna Zaki)3
Aline Nogueira Haas4

1
Cintia da Silva Baldez, Bacharela em Educação Física pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (2017).
2
Izabela Lucchese Gavioli, DRT/RS 4236/1991, Médica especialista em Reumatologia e Medicina do Exercício/Ciências do Esporte. Professora do Curso de Licenciatura em
Dança da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS; docente nos Cursos
de Pós-graduação em Dança da PUC-RS e UFRGS. Mestre e Doutoranda em Artes Cênicas/
PPGAC UFRGS, Membro da International Association for Dance Medicine and Science (IADMS). Diretora, coreógrafa e bailarina no Grupo LAÇOS – Dança de Salão Contemporânea.
3
Andréa Moraes Soares (Muna Zaki), Graduada em Comunicação Social (1995).
Especialista em Dança (PUCRS – 2002) e Mestre em Artes Cênicas (UFRGS – 2014). Bailarina e
coreógrafa, diretora do Grupo Harem de Porto Alegre.
4
Aline Nogueira Haas, Licenciada em Educação Física (UFRGS - 1992) e Doutora
em Medicina y Cirurgía (Universidad de Cádiz - 1999). Especialista em Ciências do Esporte
(PUCRS - 1997). Professora do Curso de Licenciatura em Dança na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - UFRGS. Professora do Curso de Pós-graduação em Ciências do
Movimento Humano da UFRGS. Grupo de Estudos em Arte, Corpo e Educação. Membro da
International Association for Dance Medicine and Science (IADMS).

156

A Dança do Ventre é um estilo de dança oriental que
se popularizou no ocidente, sendo hoje largamente praticada em escolas de dança e academias de ginástica. Devido
à escassez de registros, a origem e a história desta dança não
foram desvendadas, sendo difícil precisar seu início, possibilitando várias interpretações e divagações (FRANZOSI, 2009).
O termo ‘Dança do Ventre’ teria sido inventado por
um produtor cultural judeu para designar um estilo de dança
que até então não era praticado em lugar algum do mundo,
uma espécie de mistura de diversas manifestações artísticas
orientais criada para agradar o gosto do público no Ocidente (XAVIER, 2006).
Além disso, a Dança do Ventre pode ser definida
como um estilo híbrido formado da combinação de estilos
egípcios com a dança moderna e composições coreográficas dos musicais românticos de Hollywood das décadas
de 1930 a 1950. A partir destas influências, ela desenvolveu
sua forma estrutural básica de concepção de movimentos,
músicas e figurinos, estruturas estas que têm se mantido estáveis pelas praticantes do estilo clássico da Dança do Ventre
(SOARES, 2014).
Apesar do nome referenciar ao ventre, a Dança do
Ventre possui movimentos em diversos segmentos corporais
como mãos, tronco, braços e cabeça, além dos da região
do baixo ventre (SERPA, 1999), sendo composta por uma série de movimentos que envolvem o corpo como um todo
(ATON, 1996).
Assim como em outras atividades de práticas corporais, a Dança do Ventre demanda um treinamento específico
cuja prática repetida é necessária para sua execução correta e qualificada. Sendo assim, apesar de ser uma dança com

157

movimentos sinuosos e aparentemente mais leves, a Dança
do Ventre necessita de um bom condicionamento físico da
bailarina, podendo predispô-la, ao longo de seu treinamento,
à ocorrência de lesões.
O objetivo deste texto é apresentar a prevalência de
lesões musculoesqueléticas em bailarinas de Dança do Ventre da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, determinando os anos de prática, a quantidade de vezes e a carga
horária semanal referente às aulas; indicando se a amostra
realiza aquecimento e/ou alongamento durante a prática;
identificando o segmento corporal e o momento em que
ocorreu a lesão; e verificando se houve consulta com especialista, realização de exame de imagem, diagnóstico clínico, indicação de tratamento e se o mesmo foi realizado pela
amostra estudada.
Em busca realizada em banco de dados não foram
encontrados artigos que analisassem lesões musculoesqueléticas em bailarinas em Dança do Ventre. Apenas se obteve
acesso a dois estudos desenvolvidos como monografia, dentre eles, o de Ribeiro (2009), no qual foi realizado um protocolo
para verificar as lesões na Dança do Ventre em 17 bailarinas
de diferentes escolas da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com faixa etária de 13 a 50 anos. Nesse estudo,
encontrou-se que 18% da amostra teve algum tipo de lesão,
principalmente em membros inferiores (joelho e pé) e na coluna, sendo que a maior parte das lesões ocorreu durante os
ensaios. O outro estudo investigou a incidência de lesões na
coluna vertebral em bailarinas de Dança do Ventre. A amostra foi composta por 20 bailarinas, entre 17 e 42 anos, com,
no mínimo, 5 anos de prática, de algumas cidades do Rio
Grande do Sul. Verificou-se que 15% sofreram algum tipo de
lesão em membros inferiores, principalmente joelhos e pernas
(MAIA, 2007).
O perfil das lesões na dança foi descrito em um estudo com 6 modalidades (ballet, dança do ventre, flamenco,
dança de rua, contemporâneo e jazz), através dos dados
obtidos de 799 questionários via web. Os dados relacionados
com as praticantes de Dança do Ventre mostraram que 67%
tiveram lesões, principalmente (20%) nos tecidos cartilaginosos (PICON, 2016).
O aumento do número de lesões pode estar associa-
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do a movimentos repetitivos, resultantes de microtraumas na
ultraestrutura de músculos, tendões e ligamentos, indicando
o caráter crônico dos agravos. Entretanto, pouco se conhece do impacto da exposição a que as bailarinas são expostas
(LOPEZ, 2009).
A prevalência de lesões
O presente capítulo trata da descrição dos dados e
da apresentação dos resultados obtidos a partir da aplicação de questionário elaborado especificamente para esse
estudo, através da participação voluntária de 40 bailarinas
de Dança do Ventre. Os dados gerais de média e desvio padrão (DP) referentes à caracterização são apresentados na
Tabela 1.
Tabela 1 – Dados gerais de caracterização da amostra
Variáveis

Média ± DP

Idade (anos)

34 ± 10,5

Tempo de prática (anos)

7,8 ± 5,2

Aulas (vezes da semana)

2,3 ± 1,7

Carga horária semanal

4,1 ± 4,5

Identificou-se que 17 bailarinas ministram aulas de
Dança do Ventre e suas cargas horárias são em média de
7,7 ± 6,3 horas por semana. Todas participam de espetáculos,
shows ou apresentações em público, com frequência variável.
De acordo com os dados obtidos na questão relacionada ao aquecimento antes das aulas, 32 bailarinas (80%)
responderam que realizam algum tipo de aquecimento com
tempo médio de 11,6 ± 5,9 minutos; 8 bailarinas não realizam
aquecimento. Dentre estas, 7 realizam alongamento no início da aula. As bailarinas descreveram realizar aquecimentos
que envolvam movimentos variados e dinâmicos, com mobilizações articulares e movimentos específicos relacionados à
Dança do Ventre, como, por exemplo, movimentos ondulatórios, batidas do quadril e pequenas coreografias a fim de
aquecer o corpo por inteiro.
Em relação ao momento de alongamento, 36 bailarinas (90%) responderam que realizam alongamento em algum
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momento da aula. Observa-se no Gráfico 1 que a maioria (28
bailarinas) realiza alongamento no momento de início e final
da aula. Entretanto, 2 bailarinas (5%) responderam que em
nenhum momento alongam, sendo que, destas, 1 também
não realiza aquecimento.
Gráfico 1 – Momento do alongamento na aula de Dança do
Ventre

O aquecimento e/ou alongamento é realizado pela
maioria das bailarinas em algum momento durante as aulas
de Dança do Ventre. Destaca-se que o aquecimento tem
por principal objetivo prevenir lesões devido à sua gama de
efeitos fisiológicos, sendo recomendado antes de iniciar a
prática. Enquanto que o alongamento, realizado no término
da atividade física, tem por finalidade evitar o encurtamento
muscular ou, se realizado diariamente e por um longo período, pode favorecer o aumento do número de sarcômeros recrutados e, consequentemente, proporcionar um ganho de
flexibilidade (DI ALENCAR e MATIAS, 2010)
O Gráfico 2 apresenta o percentual de bailarinas
que tiveram lesão ocasionada pela prática de Dança do
Ventre. Observa-se que a minoria das bailarinas teve lesão
ocasionada pela prática de Dança do Ventre. Esses dados
assemelham-se aos estudos de Ribeiro (2009) e Maia (2007),
que encontraram um baixo número de lesões em bailarinas
de Dança do Ventre. Apesar de o presente estudo ter uma
amostra maior do que os anteriormente citados, considera-se o número de lesões baixo ao comparar com estudos de
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outras modalidades, como Ballet e o Jazz (SOLOMON et. al.,
1995; PIZZO, 2007; PICON, 2016; RAMKUMAR et. al. 2016; CAINE
et. al., 2016).
Gráfico 2 – Lesão ocasionada pela prática de Dança do Ventre.

Devido ao baixo número de lesões identificado nessas bailarinas, e levando em consideração que não foi desenvolvido um estudo longitudinal, controlado e com amostra
maior, especula-se que a Dança do Ventre foi uma prática
segura para a amostra estudada. Contudo, ressalta-se que é
importante ter uma prática adequada, considerando as características pessoais (idade, massa corporal, histórico de saúde), bem como reconhecer os limites corporais e possibilitar o
desenvolvimento de uma conscientização sobre os cuidados
a serem tomados com o corpo, reconhecendo os limites a fim
de evitar sobrecargas e aparecimento de lesões.
Além disso, a participação do professor é determinante para corrigir e orientar os alunos em relação à execução dos movimentos, respeitando a individualidade e contribuindo para a melhora da prática (GUERRA, 2006).
Em contrapartida, os dados encontrados no estudo
de Picon (2016) apontaram que 67% das bailarinas de Dança
do Ventre tiveram lesão. Uma das hipóteses para essa divergência foi a ausência de perguntas mais detalhadas sobre
lesões no questionário do presente estudo.
Levando-se em consideração o cálculo para taxa de
lesão proposto por Ojofeitimi et. al. (2003), em que a cada
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1000 horas de dança ocorrerá pelo menos uma lesão e, de
acordo com a carga horária semanal da amostra geral, estimou-se que a cada 5 anos, aproximadamente, pelo menos
uma lesão ocorreria nessas bailarinas. Porém, esse dado não
foi encontrado na amostra estudada, tendo em vista que a
média de prática foi de 7 anos. Entretanto, apenas com esta
estimativa, não se pode afirmar se a amostra estudada já
atingiu 1000 horas de dança devido ao fato da carga horária
semanal ter variações ao longo do tempo.
Powers e Howley (2005) citam que, de acordo com o
American College of Sports Medicine, a prática de atividade
física é recomendada de 3 a 5 vezes por semana com duração de 20 a 60 minutos. Qualquer exagero aumenta os riscos
de lesão. Posto isso, verifica-se que a amostra estudada não
apresenta sobrecarga nos fatores de intensidade, pois pratica
em média 2,3 ± 1,7 vezes na semana com duração média de
4,1 ± 4,5 horas por semana.
As bailarinas participantes do estudo consideram que
as lesões ocorreram devido à prática excessiva causando sobrecarga e também pela falta de aquecimento ou alongamento. Apenas 1 bailarina se lesionou durante uma queda, e
outra não soube definir o que aconteceu.
De acordo com Gottschlich et. al. (2011), a maioria
das lesões é decorrente de má execução da técnica e de
desequilíbrio muscular. Taylor (2010) corrobora uma das causas da maioria das lesões de dançarinos sendo a má execução da técnica. Além disso, as lesões são, muitas vezes, resultantes do uso excessivo das estruturas musculoesqueléticas
e das demandas coreográficas sobre o dançarino. Sendo
assim, destaca-se que a prática constante de uma técnica
inadequada, ou com alterações de alinhamentos articulares,
também pode gerar lesões (PICON, 2016).
Em relação às bailarinas lesionadas é difícil precisar se
a prática de Dança do Ventre foi o único fator para ocorrência de lesão, pois todas tinham alguma prática (anteriormente ou atualmente) de outro tipo de atividade física e/ou outra
dança além da Dança do Ventre. Porém, destaca-se que o
momento de percepção da lesão foi decisivo para que as
bailarinas percebessem a relação da Dança do Ventre com
a lesão. Conforme dados do gráfico 3, mais da metade dessas bailarinas (55%) perceberam que se lesionaram durante os
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ensaios. Os estudos de Azevedo et. al. (2007) e Ribeiro (2009)
corroboram esse achado, demonstrando que a maioria das
lesões ocorreu durante os ensaios.
Gráfico 3 – Momento de percepção da lesão

O Gráfico 4 mostra a parte do corpo lesionada. Verifica-se que houve 17 acometimentos, representando uma
taxa de 1,4 lesões por bailarina. Observa-se que os segmentos
corporais mais frequentemente lesionados foram os membros
inferiores. Esse dado vai ao encontro de dados produzidos por
diversos autores (SOLOMON et. al., 1995; GREGO et. al., 1999;
MAIA, 2007; PIZZO, 2007; AZEVEDO et. al., 2007; RIBEIRO, 2009).
Gráfico 4 – Parte do corpo lesionada
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Os especialistas consultados são apresentados no
Gráfico 5. Entre as 12 bailarinas lesionadas, 9 (75%) consultaram com um (5 bailarinas) ou mais especialistas (4 bailarinas).
Destaca-se o fisioterapeuta como o especialista mais procurado pelas bailarinas, assim como no estudo de Azevedo
et. al., (2007). Entretanto, o estudo de Ribeiro (2009) obteve
dados divergentes, em que a maioria da amostra (66%) não
consultou com especialista.
Gráfico 5 – Especialista consultado

Dentre as bailarinas que consultaram especialistas,
77,7% tiveram diagnóstico estabelecido pelo especialista e/
ou através da realização de um ou mais dos seguintes exames
de imagem (50%): radiografia, tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia.
As bailarinas descreveram em suas respostas dos
questionários os seguintes diagnósticos: hérnia de disco, distensão de panturrilha, estiramento muscular da coxa, tendinopatia de glúteo, bursite de quadril e outros.
A partir dos diagnósticos dos exames de imagem,
identificou-se que a hérnia de disco foi a que mais acometeu
as bailarinas, porém é incerto garantir que a causa primária
tem relação com a Dança do Ventre devido aos diversos fatores que podem provocar esse tipo de lesão. Entretanto, os
movimentos da região lombar executados na Dança do Ventre podem contribuir para o agravo dessa lesão.
Houve prescrição de tratamento para 10 bailarinas
(83,3%), sendo sugerido um ou mais dos seguintes tratamentos: sessões de fisioterapia, uso de medicamentos, repouso,

164

reforço muscular, quiropraxia e outros como gelo ou calor.
Das 8 bailarinas (80%) que afirmam ter seguido rigorosamente
o tratamento recomendado, 5 (62,5%) confirmam que o local
lesionado foi recuperado.
Assim como no estudo de Pizzo (2007), a recomendação de tratamento foi indicada para maioria das bailarinas, sendo que grande parte dessas seguiram com rigor o
tratamento recomendado, e mais da metade recuperou a
lesão. Entretanto, o estudo de Lopez (2009) obteve um baixo número de participantes que procurou algum diagnóstico
médico, fazendo com que o número de tratamentos fosse
menor ainda. Para Guerra (2006), é importante ter um diagnóstico precoce, bem como um tratamento adequado, para
auxiliar na recuperação, a fim de evitar um agravo maior ou
de reduzir o tempo de repouso.

Considerações Finais
Alguns fatores de limitações desse estudo foram não
ter uma padronização na metodologia de ensino; a escassez
de estudos especificamente sobre Dança do Ventre e lesão,
dificultando o aprofundamento do estudo; a heterogeneidade da amostra; e o baixo retorno ao convite de participação.
Sugere-se para estudos futuros a elaboração de perguntas mais detalhadas sobre lesões no questionário, pois o
diagnóstico e a região da lesão não foram definidos de maneira precisa pela amostra. Além disso, acredita-se que algumas lesões podem ter sido omitidas devido à impossibilidade
de classificá-las no instrumento de pesquisa.
Acredita-se que esse estudo pode contribuir para um
melhor entendimento das professoras e alunas da Dança do
Ventre, seja através da metodologia utilizada pela professora
nas aulas ou com um possível aumento do rendimento da
aluna, pois quando se tem conhecimento do tipo de lesão,
de suas causas e consequências, pode-se desenvolver treinamentos adequados promovendo um aprimoramento da
prática de Dança do Ventre.
Após a realização deste estudo, percebe-se que há
necessidade de aprofundamento e maior conhecimento sobre os assuntos relacionados à área de pesquisa de lesão na
Dança do Ventre. Espera-se que esta pesquisa também pos-
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sa servir de estímulo e incentivo, a fim de instigar o surgimento
de outros estudos que possam identificar fatores de risco de
lesão e desenvolver estratégias de prevenção.
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“EU QUASE QUE
NADA NÃO SEI.
MAS DESCONFIO DE
MUITA COISA.”
(Riobaldo, em
Grande Sertão: Veredas)
Maria Emília Gomes1

1
Maria Emília Gomes é artista da Dança, licenciada em Dança pela UFMG e em
Estudos Gerais: Artes e Culturas Comparadas pela Universidade de Lisboa. Começou sua
formação em dança em Ouro Preto/MG, onde foi bailarina da Rés Cia de Dança. Continuou
sua formação/profissionalização em Belo Horizonte/MG, onde foi bailarina do grupo DANÇA
JOVEM, do Grupo Experimental de Dança do Corpo Cidadão (GED) e, em 2015, foi bailarina
do grupo Ballet Jovem Palácio as Artes. Entre os anos de 2012 a 2014, residiu em Lisboa/
Portugal, onde desenvolveu trabalhos profissionais e acadêmicos e frequentou o curso de
formação de interpretes-criadores na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de
Lisboa (IPL). Em 2016, atuou como bailarina da Companhia Municipal de Dança de Porto
Alegre/RS, foi bailarina-interprete-criadora do coletivo Mimese Cia de Dança Coisa e professora de dança no Projeto Escola Preparatória de Dança – EDP da Prefeitura Municipal
de Porto Alegre/RS. Atualmente, é interprete-criadora no T.F Style (SP) e na Cia Druw (SP) e
desenvolve trabalhos artísticos com outros artistas e Coletivos da cidade de São Paulo/SP e
de Belo Horizonte/MG.
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“Profe, eu nunca fui feliz!”. Essa foi a reflexão mais
profunda e sincera que ouvi este ano. Tal reflexão foi feita por
uma aluna de 10 anos de uma das turmas de formação da
EPD na Escola Municipal José Loureiro da Silva, situada em um
bairro de periferia na zona sul da cidade de Porto Alegre. Sou
bailarina da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e docente da EPD nessa escola desde março de 2016. Fui
contratada como professora de ballet e, em pouco tempo,
comecei a perceber o quanto as minhas aulas estavam desvinculadas do contexto ao qual fui convidada a desenvolver
um trabalho de formação em dança.
Eu poderia falar, neste relato, de experiência, sobre
a diversidade do contexto da escola pública e sobre o quanto esta diversidade é potente para se desenvolver processos
criativos em dança/arte. Poderia falar das muitas felicidades,
tristezas, decepções, frustrações e realizações que o projeto
tem me proporcionado nestes poucos meses. Poderia, ainda, simplesmente dizer o quanto a experiência na EPD está
contribuindo para a minha formação. Em vez disso, opto por
contar um fato: era mais uma aula de ballet da semana para
uma turma com aproximadamente 25 crianças, e uma aluna (já a conhecia de outras aulas) me chamou a atenção.
Uma aluna inquieta e com um comportamento agressivo,
que se mostrava resistente à proposta da aula. O corpo dessa
criança estava gritando, dizendo muitas coisas que eu não
conseguia identificar. Eu percebia apenas que ele não era
capaz de se organizar para desenvolver as atividades propostas e, ao mesmo tempo, comprometia o desenvolvimento
da aula, pois interferia nos corpos das outras crianças com
manifestações de agressividade (chutes, tapas e empurrões).
Com a minha incapacidade de escuta, pedi para que essa
aluna se retirar da sala por alguns instantes: “Vai tomar uma
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água, jogar uma água no rosto, depois você volta...”. A aluna
só voltou com o término da aula.
Confesso que chamei a aluna para conversar porque
estava curiosa para saber onde ela estava (sentia que era
minha obrigação saber para registrar uma possível ocorrência). Sem resposta, perguntei se acontecia alguma coisa, se
o motivo para o seu comportamento na aula era alguma insatisfação comigo. Então ouvi: “Profe, eu nunca fui feliz!”. Essa
frase foi seguida de outras que mostraram a realidade de um
contexto que até então eu desconhecia. Tive a sensação de
tomar um banho de água fria, talvez porque a frase supracitada falava sobre a ausência de algo que, para mim, até
então, era marca da infância.
Não gosto de falar da dança enquanto “ferramenta
para”. A DANÇA É. Enquanto linguagem, a dança diz por si
só. Fui incapaz de escutar as necessidades da minha aluna
porque desenvolvia, até então, uma aula engessada numa
técnica pensada para contextos e corpos dispares da realidade que encontrava então.
Sou professora em três turmas de formação na EPD
da Escola Municipal José Loureiro da Silva. São turmas de
faixas etárias diferentes e cada uma com suas próprias necessidades. Não queria ser a professora “daquela aula chata”,
“que dói” (expressões dadas, inicialmente, pelos alunos à minha aula de ballet). Queria possibilitar aos meus alunos uma
vivência em dança que fosse significativa em seu processo
de aprendizagem independentemente do desejo de se tornarem bailarinos.
Depois do fato narrado, percebi que era de extrema
importância conhecer as necessidades das minhas turmas,
bem como reconhecer as suas potencialidades. Eu precisava
conquistar os alunos, desenvolver estratégias, despertar interesses... Só assim poderíamos trabalhar juntos na perspectiva
de desenvolver suas habilidades enquanto intérpretes-criadores em dança. Não sabia/sei como fazer, mas tinha/tenho as
minhas desconfianças!
Dar aulas na EPD tem provocado em mim sensações
que são difíceis de mensurar, uma vez que tudo está sendo
experienciado no aqui/agora, mas posso afirmar que a EPD
tem me possibilitado refletir sobre o fazer-pensar a dança na
educação, sobre a minha prática enquanto professora-artis-
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ta-pesquisadora e sobre a formação de jovens em contexto
de vulnerabilidade.
Eu enxergo, em meus alunos, futuros colegas de profissão, mas também os vejo como cidadãos ativos de uma
sociedade que tem muitas carências. Acredito que, independentemente de se tornarem artistas da dança ou profissionais
da área, a vivência em dança dentro de um projeto como
a EPD e a possibilidade de experienciar o corpo na escola
por meio do movimento contribuirão para a formação deles
enquanto seres pensantes e atuantes na sociedade, capazes
de reconhecer a importância da arte na educação. Acredito que, por vivenciarem o fazer-pensar a dança, poderão
tornar-se consumidores de cultura, capazes de reconhecer
o artista enquanto trabalhador. Em meu otimismo, acredito
que serão cidadãos capazes de compreender a importância
de políticas públicas para um país onde a arte ainda é tão
desvalorizada.
A EPD é um projeto recente, mas percebo, nos discursos de professores, alunos e familiares, o quanto é significativo para as comunidades as quais se insere. Já é possível quantificar alguns dados; reconhecer mudanças, falhas
e carências; enxergar “talentos” e potências... Mas ainda
permeamos o limiar da superfície de algo que, a meu ver, é
extremamente profundo: não sei dizer o quanto, mas tenho
muitas desconfianças!
Não imaginava que este relato, ao começar falando
de uma ausência, poderia se concluir falando de sonhos e
perspectivas. Como artista/bailarina, a infelicidade de uma
criança desperta em mim emoções que poderão ser poetizadas por frases expressivas de movimento em um futuro processo de criação em dança. Como educadora/professora
da EPD, a infelicidade expressa pela minha aluna diante da
realidade de seu contexto provoca em mim um sentimento
de impotência, mas, ao mesmo tempo, um enorme desejo
de transformar, de alguma forma, por meio da dança/arte,
suas perspectivas diante da vida.
REFERÊNCIA
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de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
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ENTRE MESAS E
JARDINS:
FLASHBACKS DE
UMA PROFESSORA
DE DANÇA
Susana França da Costa1

1
Susana França da Costa é professora de Dança na Rede Municipal de Ensino
de Porto Alegre. Atua no currículo formal e na disciplina de Dança Contemporânea da Escola Preparatória de Dança/EMEF Senador Alberto Pasqualini. Mestre em Educação (UFRGS),
Especialista em Pedagogia da Arte (UFRGS), Graduada em Dança (UERGS) e em Jornalismo
(PUC). Diretora artística do Grupo Sala 5, formado por ex-alunas da rede. “Pensadora” e
“fazedora” de dança e, e, e... continua caminhando entre a multiplicidade e jardins.
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Há alguns anos atrás, estávamos nós, primeiras professoras concursadas em uma das principais redes de ensino
do Sul do país, sentadas com alguns profissionais da dança
para tentar situar e direcionar a atuação da dança dentro
do ensino formal, porque coube a nós, pioneiras nessa área
de conhecimento que chegava ao currículo, estabelecer
esse fazer – implicando formar uma cultura da dança em escolas nas quais, muitas vezes, nem se tinha conhecimento do
primeiro concurso para a área da Dança no currículo formal.
Assim como eram desconhecidas as habilidades e especificidades que o profissional nomeado através deste concurso
poderia ter. Fomos nós, e, agora, passo a falar também no
singular: foi o meu corpo, a minha pele, a minha sensibilidade
que recebeu todo o impacto que teve a chegada da dança
no currículo formal como disciplina exercida por professores
graduados em Dança e concursados para tal nas escolas pelas quais passei.
Como toda disciplina nova que chega, as dificuldades são imensas. As da ordem material são apenas consequências de um modo de entender e se relacionar com a
arte, desde as questões de disputa de espaço para as aulas
de dança. Não se pode fazer essa travessia sem um querer,
um desejar intenso de exercer o que te constitui. Há sempre
um preço a pagar e prazeres dilacerantes, vindos da relação
com os alunos – no meu caso, crianças entre 7 e 12 anos.
Desse dilaceramento fiz meu combustível para ultrapassar
muitos entraves, até certo isolamento, por algum tempo, pois,
daquela nossa mesa, não me chegou mais nada a não ser
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silêncio. Nosso grupo no facebook silenciou.
Foi bem nesse tempo, a partir dessa soltura, que, por
me sentir solta, passei a elaborar meus próprios procedimentos e métodos a partir das experiências de anos de formação
eclética na dança, na comunicação, no mundo. Havia morado em outras cidades brasileiras, entrando em contato com
culturas diferenciadas, híbridas, compondo um lugar de muitas referências, que me foi útil para lidar com uma realidade
multifacetada, de alunos da periferia, com vulnerabilidades,
e com muitas situações especiais, os chamados alunos de inclusão.
Um trabalho duro como arar e semear, encontrando os corpos, os entendimentos, os piolhos. A escabiose. Das
crianças, a alegria de dançar. De descobrir um movimento
novo. De perceber que aquilo que sabe fazer com o tronco
é dança. Aquele sorriso e o brilho nos olhos ao final da aula.
As lágrimas por achar que não conseguiria. Os abraços. Os
beijos. As confidências. As brincadeiras compartilhadas. As
brigas. A “generala”. A amiga. A Sôra. Os anos passando e o
vento trazendo de volta os que queriam mais. O Jardim selvagem. Entre tantos jardins que permeiam meus estudos2, capturo o que cresce em meio ao caos, com uma ordem própria.
As meninas que queriam dançar apesar dos ensaios
apenas no recreio e nos momentos de planejamento, prioridades da paixão. A criação de um grupo3, frágil – por ser
constituído de meninas, negras, da periferia, corpos diferenciados-não-cisnes-da-dança-clássica-branca –, que leva o
nome da sala pela qual tanto lutamos para ser o lugar da
dança. Continuamos resistindo.

2
O Jardim: a criação coreográfica a partir do universo onírico pessoal. Trabalho
de conclusão do curso Pedagogia da Arte, Qualificação em Dança, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em convênio com a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Porto Alegre, 2005.
3
Grupo Sala 5, integrado por Marielly Cruz, Eva Valladares, Júlia Flores e Kauany
Chalmeres, alunas da EMEF Dolores Alcaraz Caldas e hoje participantes da Escola Preparatória de Dança/EMEF Pasqualini.
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Imagem 1: Coreografia “Anos 60”, direção de Susana França. Grupo Sala 5.
Foto: Susana França.

Quando já não lembrava mais daquela mesa, tomei
conhecimento da rede de formação da Escola Preparatória de Dança (EPD). Curiosa, comecei a revolver aquele solo,
busquei saber do que se tratava. Liguei para Airton Tomazzoni4, expressando meu desejo em fazer parte dessa iniciativa.
Foi tudo muito rápido: antes de perceber a amplitude daquele projeto, já me vi dentro, atuando como coordenadora e
professora na EMEF Dolores Alcaraz Caldas. Sabia que estava
ligada à criação da Companhia Municipal de Dança e que
havia polos em regiões distintas. Na Restinga, bairro onde se
localizam as escolas já citadas, estava se formando um importante polo. Dessa experiência, elenco aqui duas lembranças:
a primeira, da importância de ter alunos do ensino regular no
contato inicial com a vivência em dança, se sensibilizando e
se abrindo para essa arte. Muitos dos alunos que tive, recebo até hoje nos projetos, sedentos por mais dança. Observo, então, uma interessante cadeia que assim se produziu a
partir da parceria de um projeto dessa dimensão de dança
somado à dança no currículo formal. Considero que as duas
maneiras da dança existir na escola são importantes – no currículo regular e em projetos –, assim como o são outras áreas
4
gre.

Meu ex-professor e coordenador do Centro Municipal de Dança de Porto Ale-
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do conhecimento como Geografia, Português, Matemática,
Educação Física, que também atendem através de projetos,
desenvolvendo especificidades de suas áreas com os alunos
inscritos. Os alunos que recebo no projeto, que já tiveram aulas comigo no currículo regular, têm uma relação diferente
com a dança. Não buscam um gênero ou um estilo em particular. Estão em busca da experiência de colocar o corpo em
movimento através da dança. Isso faz com que permaneçam
e frequentem mais todas as disciplinas oferecidas no projeto. É diferente do aluno que, fora do contexto escolar, tomou
contato com uma técnica específica e é atraído ou levado
para o projeto, mas que só tem interesse, a priori, naquela técnica, não valorizando ou não querendo frequentar as outras
abordagens. Em outras circunstâncias, o aluno que não teve
contato com a dança chega cru e repleto de ideias pré-concebidas, buscando um tipo de dança porque viu na televisão
ou em um filme ou no seu bairro e não se sente seduzido por
outros. Por isso, o que se vê costumeiramente em projetos de
dança são polarizações de gêneros dessa arte. Vejo muito o
Ballet Clássico e as Danças Urbanas nessa frente, em um ciclo retroalimentado pelas instituições que tentam se guiar por
demandas. Entendo, aqui, cada vez mais a necessidade de
profissionais da dança exercendo postos de coordenação e
gestão, por terem o horizonte ampliado com relação a como
podem se organizar projetos de dança valorizando todos os
estilos e gêneros, e até fomentando seus diálogos, como está
sendo feito atualmente na Escola Preparatória de Dança de
Porto Alegre.
Outro flashback é a sensação de que, a partir de uma
autorização – ou de até quando você se sente minimamente
apoiado –, pressuposto há muito conhecido na arte (o que
autoriza uma obra de arte a ser uma obra de arte? A pergunta
retumba lá na curva do túnel), tudo podemos fazer. Ou fazer
mais e com qualidade. E assim, em 2015, fomos “bombando”
o primeiro ano do projeto na Restinga, um bairro grande e distante do centro da Capital. Um ano antes, havia um sistema
de levar os alunos de escolas do bairro para a EMEF Loureiro
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da Silva, onde se iniciaram as primeiras turmas de formação
da EPD. Mas era preciso ter uma unidade na Restinga para
facilitar a frequência dos alunos e o deslocamento deles
para as aulas regulares. Na EMEF Dolores, junto aos professores Julinho de Oliveira (Danças Urbanas), Helena Paz (Ballet e
Jazz), Karerina De Los Santos (Danças que não existem), tivemos a tarefa de iniciar as primeiras turmas na Restinga. Com
apenas um mês de existência, promovemos apresentações
pelo Dia Internacional da Dança com os alunos e com dois
grupos convidados – o Restinga Crew e parte do elenco do
Ballet da UFRGS –, com direito a bate-papo entre os bailarinos
e os nossos alunos de dança ao final e lanche compartilhado.
Nossa organização e nossas ações inspiraram outras escolas,
bem como fomos afetados pelos feitos de outros projetos.
Nesse período, conheci melhor a comunidade ao
entrar em contato com outras escolas da região e com as famílias dos alunos. Fizemos muitas ações, passeios, apresentações, e fortalecemos o vínculo com a comunidade. Tínhamos
duas turmas de formação com faixas etárias diferenciadas.
Em 2016, o polo da EPD na Restinga passou a funcionar na
EMEF Senador Alberto Pasqualini, com quatro turmas atendendo a comunidade no entorno. Nessa escola, já funcionavam turmas da EPD, sob a coordenação da professora
Ana Araújo, entusiasta da dança, da arte e de tudo que
possa remeter à cultura para a comunidade. O projeto então tomou fôlego, ampliando o número de turmas para quatro, atendendo alunos dessa e de outras escolas da região.
O corpo docente atende a várias disciplinas, como Dança
Contemporânea, Danças Populares, Ballet, Jazz, Danças Urbanas, Sapateado. Com o objetivo de preparar crianças e
adolescentes para a arte da dança, além de aulas e treinamentos durante toda a semana, os jovens experimentam a
rotina de bailarinos profissionais ao atravessarem períodos de
intensos ensaios para as mais variadas apresentações, tanto
no âmbito das escolas do bairro, como no das mostras em
teatros junto às outras unidades das EPDs. Ao final de cada
semestre, são realizadas bancas de avaliação por disciplina
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e também bancas coletivas com a participação de professores do projeto e professores convidados. Nesse contexto,
a velocidade e a intensidade com que se desenvolvem as
mais variadas fases de formação e vivências em dança não
se comparam ao que ocorre na sala de aula do ensino regular, onde se destacam outras habilidades e associações no
âmbito da dança-educação. Isso não quer dizer que priorizo
uma ou outra forma de abordar dança em sala de aula em
diferentes contextos. As relações e forças constituídas entre a
arte da dança, do ensino e da sociedade podem ser fluídas,
abertas e flexíveis, como bem aponta Isabel Marques. Mas
isso depende sempre de uma série de fatores que formam o
professor de dança.
A priorização dos saberes a serem desenvolvidos em
sala de aula de dança revela, na verdade, concepções de educação, crenças, posicionamentos pessoais e profissionais. Priorizar os saberes “artísticos” em
detrimento dos “pessoais” ou “sociais” e assim por
diante revela escolhas alicerçadas em hierarquias do
saber, em relações de poder unilaterais, em representações sociais estratificadas – não raramente, também
expressa políticas educacionais preconceituosas e discriminatórias. Essa política de priorização fecha possibilidade de trânsitos fluídos entre os saberes da dança e
as relações que a dança/arte pode estabelecer com
os dançantes no mundo em que vivem (MARQUES,
2010, p. 144).

Imagem 2: Coreografia “Os meus, os seus, os nossos clichês”, coreografia de Susana França
e Carmen Lúcia Pretto Stodolni. Foto: Susana França.
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Como afirmei acima, os dois modelos são fundamentais e se complementam na escola. Já recebi muitos relatos
de mães, cujos filhos frequentam o projeto, sobre a melhora
dos mesmos nos estudos da sala de aula, no comportamento
e na postura corporal. Mães, tias, avós, pais compõem um
capítulo à parte, pois manifestam frequentemente o apoio e
a valorização ao aprendizado de seus filhos e filhas na dança. Participam das atividades, de reuniões e de oficinas para
confecção de figurinos. Oferecem sugestões valiosas que
não são desconsideradas. Encantam-se, emocionam-se ao
assistir as danças de seus filhos. Fazem de tudo para manter
um ambiente confortável, enviando até lanches em períodos
de ensaios e apresentações. Acompanham cada evolução,
cobram dos professores atenções pontuais. Pelo menos é assim que acontece nas minhas aulas. Tento estabelecer toda
uma circularidade de relações que atravessam as famílias
dos integrantes desse projeto, inclusive com a criação de grupos virtuais através da internet e da telefonia móvel. E quando, por algum motivo, a família não pode se fazer presente,
os alunos reconhecem seus colegas e seus professores como
a sua família. Os vínculos afetivos são potentes, e a recepção
do que é oferecido é vigorosa, ainda que por vezes possa ser
contestatória. Ao entrar em uma sala na qual os alunos têm
um brilho no olhar indicando curiosidade, alegria, interesse, o
educador se motiva a buscar aprimoramento, a sair de qualquer lugar de conforto para atender àquele novo desafio.
Quando não o faz, sente em seu fazer a falta desse lapidar.
Através dessas relações, ao saber olhar o aluno de
dança inserido em um contexto, pode o educador em dança acessar um equilíbrio entre dois extremos: um tempo e
uma sociedade que sofrem diversas políticas cotidianas de
exclusão do corpo em paralelo às práticas que remetem ao
corpo ideal.
O corpo particular de cada um é muitas vezes ignorado e até mesmo excluído, por intermédio de práticas
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que o homogeneízam, restringem e depreciam, caso
não correspondam ao “padrão ideal”, previamente
determinado pelo estilo de dança em questão, e sua
prática tem como objetivo controlar o corpo e ensiná-lo a ultrapassar as limitações físicas para atingir este
ideal (MIRANDA, 2008, p. 219).

Em setembro, por iniciativa minha, foi realizada, junto à coordenação e direção da EMEF Pasqualini, a Mostra
Dança Restinga, recebendo grupos de dança convidados e
abrindo espaços para trabalhos coreográficos de alunos da
escola, sendo ou não ligados à EPD. O evento foi um sucesso e pretende ter continuidade. As famílias da comunidade
compareceram em massa, lotando o saguão da escola. Meninos que antes não tinham coragem, pediram para se inscrever no projeto. Às vezes, uma simples ação consegue ser
um estímulo para aproximar aquele que deseja colocar seu
corpo em movimento. Um solo fértil, pronto para abrir espaços
para a dança. Assim se mostra a EPD na Restinga, um bairro
construído bravamente por seus moradores, ligado à música,
à dança, ao carnaval. Uma lacuna que começa a ser preenchida, de formação e de acesso à dança, de forma gratuita,
vinculada ao âmbito da educação. E que isso possa seguir e
evoluir gerando mais consumidores de cultura, arte, dança;
pessoas sensíveis e futuros profissionais da dança.
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RESUMO: O presente estudo investiga os procedimentos de
reposição do repertório coreográfico da Cia. Municipal de
Dança de Porto Alegre (RS). A partir das condutas de três
coreógrafos gaúchos e seus processos criativos é possível estabelecer vínculos estruturais com as proposições iluminadas
por Cecília Salles. Tem como embasamento teórico e metodológico a crítica genética como forma de delinear os procedimentos para a recriação em dança e compreender como
a participação dos intérpretes é mediada pelo coreógrafo,
tornando-se (ou não) homogêneos no objeto artístico final. O
conceito de cultura visual e obra relacional compreendem e
ilustram a análise das características observadas com a pesquisa. Justifica-se por valorizar os processos de constante manutenção e permanência dos repertórios de dança que se
instrumentalizam em procedimentos de remontagem/recriação. A pesquisa demonstra que os participantes, ao oferecerem - rico e múltiplo - material corporal, apenas interferem na
caligrafia do coreógrafo quando – instituição e coreógrafo
– partilham de uma abordagem relacional com seus intérpretes para constituir seu acervo coreográfico.
PALAVRAS CHAVE: Dança. Recriação. Crítica Genética. Cultura Visual
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Introdução
O presente estudo investiga os processos de remontagem/recriação das coreografias “Narciso”, “Ilação” e
“Água viva”, criadas e estreadas em 2015 e recriadas/remon-
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tadas em 2016. Tratam-se de obras em dança contemporânea, criadas por Doug Jung3, Driko Oliveira4 e Eva Schul5, respectivamente. A Companhia Municipal de Dança de Porto
Alegre é composta por 16 bailarinos audicionados e contratados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS). Os ensaios
e aulas acontecem na Sala 209 da Usina do Gasômetro em
Porto alegre e seu elenco se renova a cada ano por meio
de novas audições. Tomamos como embasamento teórico e
metodológico a crítica genética como forma de delinear os
procedimentos para a criação em dança contemporânea e
o aspecto relacional dos sujeitos envolvidos na tarefa de retomar determinadas coreografias de um repertório e de como
seus distintos corpos – entrecruzam e interferem na caligrafia
dos coreógrafos.
Os dados foram produzidos a partir das notações
referentes às observações feitas em abril/maio de 2016 durante as aulas e ensaios da Companhia Municipal e se destinam a responder as questões que mobilizam essa escrita: de
que maneiras os intérpretes colaboraram com a reposição/
recriação dessas coreografias? De que maneira os registros
materiais (vídeos, fotos, anotações, etc.) e corporais (vivências experimentadas pelos bailarinos) criam condutas que se
relacionam com a crítica genética?
Crítica Genética e possíveis mestiçagens
A crítica genética inicialmente se detinha à descoberta de linhas de procedimentos para a criação artística literária, hoje, para além dos registros da palavra, estende-se a
outros processos e formas de se expor e apresentar no mundo,
relacionando-se com a dança, considerando os recursos tecnológicos e “o frescor das vivências experimentadas nos corpos por meio de uma investigação calcada no processo de
3
Doug Jung: bailarino e coreógrafo formado em 2013 na SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance, em Salzburgo na Áustria. Atualmente desenvolve sua pesquisa
em dança contemporânea atuando como coreógrafo e diretor artístico do Coletivo Moebius e integrando o quadro de professores e coreógrafos residentes da Cia. Municipal de
Dança e do Grupo Experimental GED.
4
Driko Oliveira: Bailarino, produtor fonográfico e pesquisador de danças urbanas,
utiliza de ideias contemporâneas para suas criações como intérprete/criador e coreógrafo.
5
Eva Schul: Ícone da dança moderna e contemporânea no Sul do Brasil. Em
1963, formou-se bailarina pela Escola de Artes Landes, em Porto Alegre (RS), estudou dança
moderna com as professoras e coreografas Renate Schottelius e Ana Itelmann. Nos Estados Unidos, estagiou no New York City Ballet onde estudou o sistema Laban/Bartenieff, entre
outros. Atualmente é diretora, coreógrafa e professora da Ânima Cia. de Dança em Porto
Alegre (RS).
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criação” (TAVARES, 2014. p.15). Salles (2008) nos indica que a
crítica genética tem como objetivo investigar os processos de
criação das obras de arte, através de seus variados registros,
revelando o “sistema responsável pela geração da obra”
contemplando a “memória de uma criação e, assim, dar um
tratamento metodológico que possibilite um maior conhecimento sobre esse percurso” (p.19).
No contexto das (re)criações em dança podemos
entender esse sistema como a junção da pesquisa do coreógrafo (anotações, experimentos, percepções, rascunhos,
etc.), o conjunto de registros da obra original (vídeos, fotos,
textos críticos, relatos, percepções, etc.) e os corpos dos bailarinos (carregados de suas vivências, linguagens específicas,
recursos interpretativos, corporais, técnicos, entre outros).
Os elementos que compõe esse “sistema”, resumidamente
apontados aqui, nos revela múltiplas possibilidades de cruzamentos que se desvelam no relacionamento com a obra a
ser revisitada. De início estamos entendendo essa pluralidade
de elementos enquanto lugar de mestiçagens para este fazer dança devido à natureza própria dos corpos, ou seja, de
toda experiência que os constitui, como seus desejos, suas
vivências formativas, suas técnicas, seus mundos/contextos e
a simbiose ou tensão dos propósitos e procedimentos institucionais (da companhia, dos coreógrafos, dos diretores, etc.)
adotados para a recriação. Quando nos referimos a esses
corpos/procedimentos como mestiços não estamos prejulgando com isso que algum “outro corpo” não o seja, menos
ainda que algum outro corpo seja “puro”. Assim como nos diz
Katz (2007, on-line), “não existe a ideia de um corpo puro, ao
qual alguma coisa possa ser envolvida, de modo que ele passe a ser mestiço”, pra além disso indica que a dança “precisa
abraçar a mestiçagem como uma questão investigativa pois
nos deflagra uma “série de provocações”.
Além da natureza mestiça de cada corpo, as experiências de cada um, enquanto vertente ou estilo de dança,
pressupõe corpos que sejam capazes de transitar por qualidades específicas de cada modo operacional de dança.
Nesse sentido podemos admitir que a composição das técnicas dos bailarinos, bem como suas respectivas influências,
estão em constante trânsito por propiciarem, de diferentes
formas, aquilo que é exigido em cada composição coreo-
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gráfica.
Manutenção da Memória
A Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre
foi criada6 em 2014 e seu acervo conta com 5 coreografias
(até 2016) que se atualizam a cada ano. A observação mostra que as aulas da Cia. Municipal, seguidas de ensaios, tem
duração de 4 horas e a cada dia, um professor/coreógrafo
fica encarregado de ministrar sua aula para posteriormente
iniciar o ensaio de sua respectiva coreografia. Cada um prepara - a seu modo – a didática que será aplicada diretamente à reposição coreográfica.
Em Driko Oliveira, observamos um preparo específico
em relação à musicalidade a ser aproveitada pelo movimento. Em sua pesquisa, Driko investiga com o grupo diferentes
tempos, contratempos e pontuações da métrica musical.
Através de jogos/desafios, o propositor pede que os bailarinos
identifiquem o primeiro tempo de cada frase musical, atribuindo-lhe algum gesto. Com um acervo musical diversificado, irá
refletir um aproveitamento não apenas em sua coreografia,
mas ampliando os potenciais individuais dos bailarinos como
um todo. Durante o ensaio de sua coreografia, Driko enfatiza
a prioridade de estabelecer uma relação fac-símile com a
obra original e mantendo uma relação de fidelidade, enfatizando que quase em sua totalidade a obra é caligrafada por
ele mesmo.
Em Doug Jung, observou-se uma aula que se inicia
por um estado de percepção corporal que enfatiza as estruturas ósseas do corpo. Nota-se ainda, uma investigação onde
as espirais do corpo são acessadas por uma abordagem somática da movimentação proposta, construindo um aporte
expressivo que comporá as sequências de dança que encerram a aula. No tempo reservado ao ensaio de sua coreografia, Doug inicia seu procedimento aproveitando células da
movimentação resultante de sua aula, em um rico processo
6
“Em junho de 2014, a Companhia Municipal de Porto Alegre começou a funcionar com os 20 bailarinos selecionados e a sua estreia foi realizada em 30 de novembro
de 2014, auditório Araújo Vianna. Desde então a Cia. desenvolve um intenso programa de
apresentações gratuitas, em eventos como a Maratona de Dança da Cidade, Festival Dançapontocom e Conferência Municipal da Saúde, além de receber convites para circulação
pelo RS e investir no diálogo com o patrimônio público da cidade em performances como
Tempos de partida, no Museu Joaquim José Felizardo (TOMAZZONI, 2015).
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de continuidade da proposta abordada. Depois de alguns
ajustes, a coreografia “Narciso” passa então a ser recomposta com as partituras de movimento recém criadas, somando-se à obra original. Além desses procedimentos, cabe ainda
a leitura em vídeo do registro da obra original. Desse modo,
esse registro passa a atuar como instrumento no sistema de
construção da nova versão de “Narciso”.
Contextualizamos com as palavras de Salles (2008,
p.24) sobre o sistema da (re)composição onde “a obra é
[...] precedida por um complexo processo, feito de ajustes,
pesquisas, esboços, planos”. Esses esboços, rastros e memórias, são carregados dos desejos e pretensões do coreógrafo
quanto à caligrafia de sua obra e que para a autora, podem
ser compreendidos como o próprio sistema responsável pela
geração da obra, os documentos do processo no movimento
da criação.
Em Eva Schul, inferimos uma aula de dança contemporânea estruturada no princípio de movimentos fluídos
e de baixo esforço, aliada ao conceito de Gestalt (SCHUL,
2007 apud DANTAS, 2012). Deve-se destacar a importância
da abordagem de sua aula pois retoma princípios de sua larga vivência em dança com referenciais modernos, que se
estendem ao compromisso contemporâneo de tornar hábil
“qualquer estilo de movimento de maneira profunda e enriquecedora”, entrecruzando respiração, “improvisação,
criatividade e habilidades coreográficas e de performance”
(SCHUL, 2007 apud DANTAS, 2012. p.13). No tempo destinado
ao ensaio e a recriação de sua coreografia “Água Viva”7,
Eva inicia seu procedimento com um diálogo sobre sua temática, enfatizando a característica da fluência da água e
explica aos novos participantes que a intenção nesta coreografia não está fixada à reprodução de passos e sim ao fluxo
que enlaça o movimento nessa poética. A chegada a esse
fluxo, segundo a coreógrafa, é o que mais demanda de tempo e empenho para ser alcançada.
(Re)criação em dança
A dança em um contexto histórico tem reservado esco7
“Água Viva” é uma obra coreográfica inspirada no livro de Clarice Lispector
que leva o mesmo nome.
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pos de manutenção de seus repertórios. Louppe (2012) nos
diz que a notação Favier é utilizada para registrar a obra Le
marriage de la grosse Cathos na Corte de Luís XIV, posteriormente superada pela notação Feuillet que se generaliza na
Europa ao final do séc. XVII, ambas configuram-se como os
primeiros sistemas de notação de dança, conservando seus
parâmetros – espaciais, temporais e dinâmicos – e, sobretudo,
conferindo às obras e seus respectivos criadores, seu valor autoral. As grandes companhias de Ballet Clássico ainda hoje
revivem o acervo dos ballets de repertório onde os sistemas de
notação, os depoimentos pessoais de bailarinos e mestres de
ballet dão o norte para a remontagem das obras, bem como
os registros em fotografia e vídeo. Em um primeiro momento a
questão permeava o universo dos coreógrafos como mestres,
ou gênios criadores, repercutindo discussões de originalidade
e identidade. Ainda hoje apenas um reservado número de
entidades é autorizado a adaptar ou remontar as obras do
repertório clássico. Esse fazer relaciona-se com o conceito de
‘remontagem’ definido por Dantas (2012) no qual o propósito
de preservar as obras relevantes historicamente busca a restauração das características originais da obra.
Louppe (2012) aponta para o conceito de remake
apropriado por alguns artistas modernos como Mats Ek, Andy
de Groat, Maguy Marin e Angelin Preljocaj – que consiste no
uso de temas utilizados em ballets consagrados como Giselle,
O Lago dos Cisnes, Bayadère, configurando a concepção de
obras completamente diferentes. Para esse contexto o termo
‘recriação’ torna-se mais coerente, pois “postula uma relação menos restritiva e mais aberta com a obra original” (DANTAS 2012. p.6). Outros artistas a adotarem procedimentos de
recriação são Annabelle Gamson, recriando solos de Isadora Duncan em 1970 e posteriormente de Mary Wigman, bem
como o grupo francês Quatour Albrecht Knust, que nos anos
2000 e 2001 dedicam-se a releitura de projetos desenvolvidos
por artistas da dança pós-moderna.
Bourriaud (2009. p.100) nos esclarece que de modo geral
a produção de arte dos anos 1980 “criticava as noções de autor ou de assinatura, mas sem as abolir”. Mostra-nos ainda que
a partir dos anos 1990, o cruzamento de obras ou linguagens
já existentes configura a prática de inscrever a obra de arte
numa rede de signos e significações, selecionando objetos
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culturais e inserindo-os em contextos definidos. Diante da especificidade da recriação das coreografias da Companhia
Municipal, propomos que um acervo de danças contemporâneas atue como esse objeto deflagrado por Bourriaud
(2009), sendo possível “pensar que as obras [...] ou a própria
dança [...] propõem enredos em que a arte é uma forma de
uso do mundo, uma negociação infinita entre pontos de vista” (p.110) em um fluxo que materializa seu posicionamento
quanto ao tempo e o espaço nos quais está inserida. Sendo
assim, competem à recriação em dança os procedimentos
relacionais entre o acervo das danças contemporâneas (ou
seja, nossa herança coreográfica) e o meio no qual se insere.
Reconhecemos nesta perspectiva, como nos aponta
Dantas (2012), que a recriação em dança só é possível com
a participação ativa “daqueles que se dedicam a sua reconstrução” (p.6) em uma ação poética que “se dá no jogo
entre o que já existe e serve de inspiração para a criação
e a recriação coreográfica” (p.11). Nesse sentido o corpo é
entendido como lugar de interferência mútua, constituído/
constituinte de seu meio. Por essa perspectiva, apontaremos
para a recriação como instrumento metodológico capaz de
satisfazer e carnificar a memória da dança em um fazer transacionista onde a leitura deste acervo se aprofunda, ressignificando-o.
Essas interpretações ou relações entre obra/bailarino/
coreógrafo propõe que as caligrafias dos coreógrafos se
tornem permeáveis uma vez que instigam que os intérpretes
abandonem o lugar de “reprodutores ou tarefeiros” do movimento. Para Canclini (2015. p.39) “ás vezes, os “grupos de
apoio” (intérpretes, atores, editores, operadores de câmera)
desenvolvem seus próprios interesses e padrões de gosto, de
modo que adquirem lugares protagônicos na realização e
transmissão das obras”.
O lugar da gestão dos coreógrafos com essa experiência consiste em estarem atentos às observações apontadas em todas as fases do processo de remontagem e recriação, pondo-os a refletirem sua própria criação, abraçando
as novas configurações de suas caligrafias diante no material
vivo que se renova a cada ano. Para esse entremeio de tantas falas que se entrecruzam é preciso ouvir. Pereira (2010.
p.149) nos esclarece que, caro ao ofício do coreógrafo/di-
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retor é o refino de sua própria escuta, onde esse necessita
“observar e ouvir sempre o que está acontecendo nas entrelinhas dos ensaios, nas reações, ou não reações corporais dos
intérpretes”.
Percebe-se ao analisar os processos poéticos que
constituem a remontagem ou a recriação, que a intenção do
coreógrafo ao revisitar suas próprias obras serão fatores decisivos para que esses processos sejam entendidos como mais
ou menos permeáveis quanto à participação dos bailarinos.
Cruzam-se ainda, com os propósitos de cada companhia e
de como articulam-se com seus diretores.
Em Driko Oliveira, Douglas Jung e Eva Schul encontramos rastros de remontagem para o primeiro caso, e de recriação nos outros dois. Tratam-se de “rastros” porque nenhum
deles está fixado a apenas um escopo e suas condutas encontram-se no continuum entre a remontagem e a recriação.
Nenhuma delas se enquadra na simples reprodução de um
referencial, tampouco configuram versões completamente
diferentes. Em ambos os casos consagram-se os discursos de
memória, de tornar obras e procedimentos reinventáveis e
consecutivamente vivos, partilháveis do novo tempo em que
se instauram, negando ou reiterando as mudanças das condições históricas e sobretudo contemplando as transformações
da corporeidade que o gera.
o novo tempo que se instauram, negando ou reiterando as
mudanças das condiç ou h se esses elementos tendem a hibridaçem-se oces.
Considerações Finais
Atentamos para o instrumento metodológico que se
mostra: a recriação – possibilita a vivência teórico/prática dos
traços/procedimentos daquilo que estamos compreendendo
como “herança coreográfica” em uma rede de fazeres que
se distancia do que Charréu (2015) compreende como simples abordagem de cunho factual, descritivo, de seu valor de
obra. Embora o termo “herança” pressuponha uma extrema
valoração e um sentido de preciosidade, estamos mais inclinados a percebe-lo como possibilidade para que novas relações surjam, em uma abordagem questionadora e problematizadora da dança contemporânea como um evento da
cultura visual. Charréu (2015) diferencia fenômenos visuais de
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eventos da cultura visual. O primeiro é definido como “tudo
aquilo que nós escolhemos para nos relacionarmos com algo
por meios que requerem, claro, o uso da visão” (p.165) configura “alguns artefatos, que na tradição ocidental do olhar,
detinham - hierarquicamente - certa posição de relevo”
(p.166). Já os eventos da cultura visual “denotam uma série
de interações complexas que têm lugar entre o que vê e o
que é visto” (p.166).
Aproximar a dança e cultura visual enquanto instrumento metodológico, propõe um aprofundado manuseio
das condutas de pesquisa e educação. Fugiremos então
de uma proposição vaga ou generalizada do termo cultura
visual em dança pois acreditamos que a recriação oferece
um potente aproveitamento, um refino crítico/poético da
nossa herança coreográfica. Neste contexto, a recriação em
dança cumpre a perspectiva performativa da cultura visual,
onde o intérprete atua como autor/(co)autor, apropriado do
acervo que constitui uma determinada herança coreográfica, negando a qualidade de simples reprodutor do mesmo.
A recriação, enquanto instrumento metodológico possibilita
a releitura das obras, das motivações para determinado conjunto de obras, ou mesmo dos procedimentos de criação coreográfica, construindo e fortalecendo marcadores históricos
da história da dança no Rio Grande do Sul.
Quando discorremos sob a luz da dança contemporânea, precisamos que o tempo em que se inserem os procedimentos seminais da mesma, não está cronologicamente
distanciado do nosso fazer, sobretudo na recente história da
Cia. Municipal de Dança de Porto Alegre. Quando nos colocamos dispostos a vivenciar a nossa herança coreográfica,
através da recriação das obras que compõe o acervo coreográfico da Cia. Municipal de Dança, estamos propondo que
o corpo seja lugar de intercâmbios de afetos entre memória,
individualidade, coletividade, meio e tantos outros fatores
que competem à nossa visão/percepção de mundo. Coloca o corpo como propositor/potencializador de outras possibilidades de entendimento e compreensão, permitindo que
sejam gerados discursos abertos sobre nossa herança, “não
tendenciosos”, tampouco “unívocos”. (ECO, 1976. p.280)
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BATENDO PÉ
NO IMPROVISO
Leonardo Dias1

1
Leonardo Dias é sapateador e músico, licenciado em Teatro pela UFRGS, professor de sapateado americano desde o ano de 1998. Desenvolve seu trabalho de pesquisa
em improvisação no Laboratório da Dança, escola em que teve sua formação e de que
hoje é diretor artístico. Colabora com diversos coletivos artísticos de Porto Alegre como performer de sapateado americano, tendo ganho o Prêmio Açorianos Destaque Sapateado
Americano no ano de 2012. No mesmo ano, foi selecionado pelo Festival Tap in Rio para
bolsa de estudos no Chicago Human Rhythim Project (Chicago/EUA). Como músico, já trabalhou no arranjo e na composição da trilha sonora de diversos espetáculos. É professor de
Artes na rede pública de Viamão.
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Comecei a praticar o sapateado americano com 10
anos de idade. Minha reação ao primeiro momento em que
calcei os sapatinhos sonoros foi forte, definitiva. As causas
de tal reação eram, a um só tempo, instintivas, naturais e
profundamente complexas. Compreender o porquê dessa
intensidade com que o sapateado me “fisgou” tornou-se
meu primeiro objeto de pesquisa como artista e professor.
Muito cedo ficou claro para mim que a chave de
minha busca estava na ideia de improvisação. Embora
o início de minha formação em sapateado não tivesse
incluído a improvisação, nem como didática nem como
produto artístico, a própria técnica empregada suscitou a
necessidade de improvisar. O intuitivo, o instintivo, o prazer
de fazer foram as fagulhas que me levaram a pesquisar
o assunto de forma mais criteriosa, buscando caminhos
para aprimorar minha performance como improvisador e
(talvez, principalmente) para criar uma metodologia para
abordar o improviso de forma consistente em minhas aulas
de sapateado (metodologia que, hoje, é o fio condutor de
minhas aulas).
Nas idas e vindas desse processo, da prática à
reflexão e de volta à prática, na medida em que profissional
e ser humano amadureciam, tornava-se claro o motivo de
tamanho prazer na improvisação. O acúmulo de vivências
e o debruçar-se constante sobre o tema habilitaram-me a
olhar para trás, para aquela criança que pôs o sapato e saiu
dançando do seu jeito, e compreender o que exatamente
tanto a instigava e despertava seu desejo.
Existe uma intensidade, uma profundidade de
autoexpressão extremamente prazerosa na improvisação.
A ausência da coreografia e da partitura pré-definidas abre

199

espaço para que o corpo, portador de sentires e sensações,
expresse a si mesmo de forma direta, sem o filtro da “obra”
(coreográfica). O espaço entre o “interior” e o “exterior”
diminui; sentir e fazer tornam-se uma coisa só. A improvisação
possibilita a experiência de um íntimo encontro consigo
mesmo, e também de abertura para com o outro devido à
sua grande transparência.
Tais reflexões têm suas implicações! Vejamos.
Para começo de conversa, pensar o fazer artístico
do ponto de vista da qualidade da experiência de quem
o realiza (em oposição ao ponto de vista do espectador) é
um paradigma em si. Uma possível decorrência disso seria a
de que pouco importa a qualidade estética do improviso,
contanto que ele seja experimentado de forma prazerosa
pelo improvisador. Acredito nisso até certo ponto. Conduzo
minhas aulas de improvisação de forma a deixar os alunos à
vontade para se expressarem desde o nível técnico em que
ora se encontram. Este ponto é crucial: onde a ansiedade em
relação ao desempenho predomina, a improvisação perde
a razão de ser. A troca com os colegas e o prazer expressivo
cedem lugar a um temor que se torna paralisia e recusa em
participar do jogo, ou então, adversamente, a uma execução
técnica de viés exibicionista. Ambas as reações são fruto do
medo de se desvelar. Busco conduzir minha aula de forma a
mitigar esses temores. O jogo deve prevalecer.
Disso não decorre que o aprimoramento técnico
seja desnecessário! Considero essencial a busca por uma
gradual evolução da qualidade estética na improvisação,
nos diversos níveis em que isso for possível (qualidade de
execução dos passos, da criação rítmica, liberdade na
criação dos movimentos, organização do discurso linear do
improviso, etc.). Isso porque o domínio técnico leva a um
maior prazer expressivo, porque resulta em maior repertório
de movimentação e em menor esforço para execução. Dito
de forma simples, quanto melhor for o sapateador, menor
será o espaço entre o sentir e o fazer. A técnica é o veículo
da expressão, e esse veículo deve ser eficiente.
A qualquer didática corresponde uma filosofia
subjacente que orienta a forma de ensinar buscando atingir
certos objetivos. Não sou avesso à performance, mas gosto
de refletir, em última análise, sobre o que se busca com ela.
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Minha busca – algo inocente, talvez – é a de que o improviso
em sapateado, quando levado à cena, seja um momento
de comunicação desvelada entre artista e público, em nada
diferente da troca de energia entre os alunos na sala de aula
ou da interação com transeuntes quando sapateio na rua.
Gosto da ideia de que o improviso em cena seja uma mera
extensão do trabalho desenvolvido no estúdio, especialmente
no que se refere à qualidade da experiência: aberta, franca,
experimentalismo assumido, prazer de fazer. Dito isso, preciso
esclarecer que, embora os exercícios que proponho possam,
sem dúvida, qualificar a improvisação de alunos em qualquer
nível técnico, meu trabalho não visa arrancar aplausos do
público a qualquer custo via malabarismos estridentes (não
me furto à crítica: por que será que uma parcela tão grande
da plateia de dança urra de admiração com piruetas
triplas e saltos mortais, mas é incapaz de reconhecer a
verdade cênica?). A qualidade surge porque os exercícios
levam à clareza de comunicação em todos os níveis entre
improvisador e público e a uma troca real de energia entre
eles. Serei demasiado idealista?
Outra peculiaridade da improvisação como
metodologia de ensino do sapateado (para além da questão
do prazer expressivo) é que ela impõe desafios cognitivos
ausentes em uma aula (só) coreografada. Exercícios de
improvisação em sapateado, quando criteriosamente
pensados, levam os alunos a se apropriarem dos fundamentos
desta arte e a serem capazes de abstraí-los para aplicação
em outras situações de aula e de performance – inclusive
coreografias memorizadas. O aluno passa a entender
intimamente conceitos como, por exemplo, andamento,
ritmo, acento, groove, frase musical, disposição progressiva
das ideias corporais e musicais. Isso o torna apto a perceber as
estruturas subjacentes a quaisquer coreografias e a executálas com propriedade e segurança. A improvisação é uma
didática que leva à autonomia: para além de executar a
coreografia, o sapateador apropria-se dela profundamente.
Torna-se, também, apto a criar.
Minha pesquisa já tem quinze anos de história e segue
em andamento. Seu cerne é uma metodologia de ensino
do sapateado que inclui um repertório numeroso de jogos.
Cada um deles visa solucionar questões didáticas específicas
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sem perder de vista a qualidade lúdica e prazerosa da aula.
O menino que “pôs os sapatos no pé e saiu sapateando do
seu jeito” está mais ativo do que nunca, disposto a levar sua
alegria a sério e a partilhar com todas as pessoas que assim o
desejarem.
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DO LIXO,
EU DANÇO
COM LUXO:
DANÇA &
SUSTENTABILIDADE
Cristina Soares Melnik1

1
Cristina Soares Melnik é mestre em Ciências Médicas, Psicóloga, Licenciada em
Dança e fundadora da OncoDance. Atua com foco na interface dança e saúde, utilizando
como linha condutora de sua prática a dança do ventre.
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A preocupação com a sustentabilidade em Porto
Alegre vem de longa data. O município conta com diferentes ações relacionadas ao tema, tendo sido pioneira em uma
das mais importantes: a coleta seletiva. Atualmente, todos os
bairros da cidade contam com este serviço. Diante da sensibilização a esta temática, estes escritos, ilustrados por fotografias, apresentam uma experiência na interface da dança
com a sustentabilidade, realizada em Porto Alegre.
Em tempos de consumismo e descartabilidade, onde
a mídia difunde ideais estéticos de corpos que se (de)formam
e se vestem conforme padrões terceirizados de trajes a serem utilizados em determinadas situações – ou mesmo cotidianamente –, onde jogar fora e pegar o novo é mais fácil do
que limpar, aproveitar e remodelar aquilo que não está mais
(tão) útil e/ou que virou lixo, a sustentabilidade, englobando
os aspectos social, econômico e ambiental, e associada ao
investimento do afeto e do tempo na criação de algo oriundo daquilo que fora descartado – ou que seria descartável –,
é de considerável importância.
E se a arte copia a vida e a vida copia a arte e tudo
é misturado, então a dança também pode ser desencadeadora desta reflexão, desta experimentação. Neste trabalho,
será apresentado um figurino de dança do ventre confeccionado a partir de materiais que colocamos e encontramos
cotidianamente no lixo. O figurino elaborado é de dança
do ventre por quatro principais motivos: primeiro, porque é
a arte com a qual sempre tive mais afinidade; segundo, porque, quando comecei a fazer aulas de dança do ventre e a
participar de apresentações, alguns trajes eram de alto valor financeiro, tendo eu desistido de uma apresentação em
grupo por não ter condições de pagar pelo figurino que, na
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época, teve o custo aproximado de mil reais por aluna (esta
frustração ficou gravada em minha memória de adolescente,
constituindo-se em célula impulsora desta iniciativa); terceiro, por trabalhar, atualmente, enquanto professora de dança
do ventre, com diversos formatos e possibilidades de corpos,
muitos deles mutilados, e, por isso, buscar figurinos que mantenham uma uniformidade nas diferenças para meus grupos
de alunas (por exemplo, escolhemos que todas dançarão de
saia longa feita de veludo molhado preto e decidimos que
cada aluna tem a liberdade de fazer ou encomendar a saia
no modelo que gosta mais ou que melhor se adapta ao seu
corpo); e quarto, por ter ministrado uma oficina gratuita de
dança do ventre, com criação de coreografia, em região
descentralizada do município, juntamente com um programa
da Prefeitura de Porto Alegre, na qual participavam, ao mesmo tempo, alguém com possibilidade de comprar um figurino
considerado luxuoso, repleto de strass e cristais, e alguém que
mora na rua.
O processo teve seu início a partir da pesquisa do que
consiste um figurino denominado luxuoso nesta arte, chegando-se à conclusão de que ele é um conjunto composto por
um top (ou sutiã) e um cinturão bordados com muito brilho
de cristal legítimo, de strass, de pérolas, de miçangas, de vidrilhos e de canutilhos. No cinturão, correntes de pedrarias que
se movem e fazem som quando o quadril vibra na dança.
Na ponta das correntes, o brilho do ouro, da moeda ou de
uma pedra de cristal maior que as pedras que constituem a
corrente. Além desse conjunto, que pode estar etiquetado
com o nome da grife ou do atelier, uma saia longa completa
o modelo-base.
Determinado o modelo, o passo a seguir foi utilizar a
mesma estrutura, porém pensando em que materiais do lixo
poderiam trazer o brilho e o barulho ao corpo que dança. Os
materiais mais utilizados foram:
−

Lacres de latinhas de refrigerante, que fizeram as
pontas das correntes e conferiram som à vibração
dos quadris;

−

Pedaços de canudos plásticos, que, costurados, formaram as correntes dos cinturões e dos tops;
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−

CDs inutilizados, que foram cortados, estruturando a
base para o cinturão e refletindo a iluminação em
cena;

−

Plásticos prateados, tais como saquinhos de chá e
gelatina, que fizeram os detalhes;

−

Alumínio de diversas embalagens, como os encontrados no leite em pó e no café;

−

Sobras de tecidos (uma saia foi elaborada a partir de
tecidos que haviam sido colocados no lixo ao final
de um casamento);

−

Restos de bijuterias, como brincos que faltam o par,
cintos e colares quebrados.

A seguir, imagens do meu figurino:

Imagem 1: Top e luva confeccionados com materiais de descarte. Foto: Sonia Melnik
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Imagem 2: Cinturão confeccionado com materiais de descarte. Foto: Sonia Melnik

A ideia do meu luxo feito de lixo tomou conta do grupo da oficina citada, e o luxo do lixo tomou proporções de
grupo, gerando uma confecção coletiva com a ciência de
que o nosso lixo pode ser o nosso luxo, porque, para fazer luxo,
é preciso muito lixo, mas é do lixo que também pode surgir o
meu, o teu, o nosso luxo.
E é dessa ideia, é do descartado e do descartável,
que quatorze figurinos personalizados foram confeccionados
por (mais de) quatorze participantes. A coleta de materiais
contou com a ajuda de parentes e amigos. A elaboração
do meu, e dos outros figurinos, foi uma construção coletiva e
familiar, em um grupo onde um ajudou o outro. Houve quem
nunca tivesse pego em uma agulha e que descobriu as belezas da criação que vem do reciclado. Houve quem fez brincos de flores de garrafas pet, bordados em CDs inutilizados. E
houve quem não dançou, mas que esteve envolvido com o
figurino das praticantes de dança, ensinando o melhor jeito
de bordar, costurando para quem não conseguia ou orientando quem quisesse aprender.
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Imagem 3: Top, bracelete e colar de uma aluna confeccionados com materiais de
descarte. Foto: Sonia Melnik

Imagem 4: Cinturão de uma aluna confeccionado com materiais de descarte.
Foto: Sonia Melnik
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Imagem 5: Nosso luxo. Foto: Sonia Melnik

E fazendo do lixo um figurino de luxo, a dança torna-se mais sustentável, economicamente, na medida em que
facilita o acesso de quem tem poucos recursos financeiros
para investir em seus trajes de aula e de apresentações; socialmente, estimulando uma rede saudável de relações onde
a comunidade se une pela causa; e ambientalmente, através
do estímulo ao reaproveitamento do lixo.
É possível pensar em algumas alternativas de espaços
para abordar a dança nessa linha de pensamento. Vamos a
uma possibilidade: como nos últimos tempos a dança vem
se inserindo nas escolas de Porto Alegre já na Educação Infantil, eis um ótimo espaço de trabalho na interface dança e
sustentabilidade no qual é possível abordar a cultura com as
crianças e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento
sustentável, fomentando a criatividade e a conscientização
ambiental, sugerindo possibilidades de reutilização dos resíduos sólidos para os alunos e para a comunidade escolar.
Estes escritos apresentaram uma reflexão a partir de
uma possibilidade – entre tantas existentes – na interface dança e sustentabilidade. Muito pode ser aperfeiçoado, continuado e modificado dessa experiência. Práticas como essa
podem ter continuidade, somando-se a outras realizadas na
cidade, sendo direcionadas à cultura, à educação e à pedagogia da dança e, concomitantemente, ao meio ambiente,
à saúde, à reciclagem, à sustentabilidade. Fica aqui o registro, para a memória da dança de Porto Alegre, de uma experiência entre tantas outras que abordam a amplitude da
dança na cidade para, assim, ser reproduzida, modificada,
adaptada, ampliada, reciclada.
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Imagem 1: Tem sim. Foto: Ligia Meyer. Em ônibus, Porto Alegre.
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a rua é minha casa
não ter planos
soltar pra voar
escutar a cidade
mover com o que me move
ficar à vontade sempre
estar presente
esvaziar para sentir
corpo aberto
nada a fazer
(Texto de Guadalupe, publicado no blog4, no dia 24 de agosto de 2017)

Dancidade é um projeto que explora o corpo e suas
possibilidades de insubmissão a comportamentos esperados
ou programados. Cada cenário urbano carrega uma cartilha
de como devemos nos comportar, onde podemos caminhar,
onde podemos sentar, o que devemos comprar. Aqui não
pode ficar parada, moça. É proibido deitar aqui. A rua deve
apenas servir para seguirmos em linha reta, como um cavalo
com antolhos? Ou podemos usá-la para rir, correr, fazer piqueniques, danças, festas?
Dancidade se propõe a receber os estímulos da cidade, como sons, objetos, visualidades, pessoas, animais (...)
e a improvisar através da interação com eles, gerando movimento. O projeto surgiu da ideia prévia e compartilhada de
que a cidade não é apenas um lugar de passagem, mas um
lugar possível para a ocupação, para a vida. Vivemos em
um espaço e, portanto, dançamos. Compartilhamos o pensamento de que a dança está em muitos lugares e de que
tudo dança. Começamos a realizar saídas dançantes e, ao
percebermos as infinitas provocações geradas por esses encontros, surgiu o desejo de escrever, registrar. Criamos o blog
Vôo da Pomba, no qual publicamos esses registros, além de
outros materiais inspiradores. Aqui, neste texto, tentaremos
apresentar nosso trabalho, reunindo alguns de nossos escritos
e algumas fotografias. O Vôo da Pomba, integrado por Gior4
Disponível em: http://ovoodapomba.blogspot.com.br/2017/08/blog-post.html
Acesso em 02/03/2018.
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gia Fiorini, Guadalupe Rausch, Laura Moreira, Leonardo Takazono e Ligia Meyer, é um projeto coletivo, que permanece
sempre aberto a novas pessoas e estímulos.
Em uma conversa sobre o possível nome para o blog,
lembramos de uma ilustração de uma mancha preta que
lembrava uma pomba5. Por que não “Vôo da Pomba”? Afinal, a pomba é um animal urbano, como nós, em todas as
suas complexidades.
As pombas são seres vivos urbanos, menosprezados.
As pessoas evitam as pombas, dizem que elas transmitem doenças, são piores que ratos. Ninguém (ou
quase ninguém) olha a pomba nos olhos. Ninguém se
permite olhar para a pomba com um olhar despido
das imagens pré-concebidas sobre ela. A pomba, no
entanto, oscila entre a coletividade e o gozo da solitude, é errante, vive à deriva. Vive em meio ao caos,
à calma, à sujeira e à pretensa limpeza das igrejas.
A pomba se aproveita dos restos, mas também alça
voos ousados rumo a lugares desconhecidos. A pomba não obedece a regras, vive parecendo louca, mas
na verdade está sob o regime do seu próprio prazer.
A pomba sabe que o agora é o tempo a se viver. A
pomba tem urgência e tem calma.
(Texto da Giorgia, publicado no blog6, no dia 31 de agosto de 2017)

A cada semana combinamos um ponto de encontro. Nesse lugar, chegamos, nos reconhecemos e silenciamos
(temos como combinado tentar lidar com a ânsia de resolver
a comunicação através do verbo). Começamos explorando
esse espaço – seus monumentos, postes, bancos, irregularidades no chão, texturas, troncos de árvores, músicas dos rádios
dos carros, cheiros inusitados, lixo. Buscamos estar ali e nos
mover só pela gente. Se ouvir em primeiro lugar. Depois, reagir com o que a cidade nos oferece. Isso pode vir da brisa do
vento, ou de um algodão que cai da paineira na Praça da
Alfândega.

5
Ilustração do artista uruguaio Troche.
Disponível em http://ovoodapomba.blogspot.com.br/2017/08/a-pomba.html Acesso em
02/03/2018.
6
Disponível em http://ovoodapomba.blogspot.com.br/2017/08/ordem-inversa-ou-comentario-sobre-as.html Acesso em 02/03/2018.
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1.1 sozinha. domingo, 23/7
[digitalização-elaboração de registro em caderno preto, tempos depois do passeio]
Saí à deriva depois de um dia todo em casa
Fazia um sol que há tempos não
Em busca dele que eu fui, quase pelo mesmo caminho
das brisolas inspiraladas
Paro no Theatro São Pedro pra olhar o número escrito
do lado da saída de ar
O zelador se incomoda com a minha presença, visivelmente esperando alguma infração
Atento aos meus (não) movimentos
Só fico parada olhando (45-3)
Chega uma senhora, puxando assunto com ele (isso
me faz sair, busco a destruição da palavra)
O silêncio
Me leva à igreja
Penso: como nunca tinha pensado nisso? A igreja é um
ótimo lugar pra meditar, escrever, silenciar
[escrita no caderno laranja, que me acompanhou no
passeio]
Uma mãe pra um filho: “Passeando. Passear. Sabe o
que é passear??!”
(se há o desejo de)
Silenciar. Na impossibilidade, ouvir (mesmo) o que falo.
Por que falo isso? O que diz?
(des)significar o que digo. Voz e corpo.
(escrevo isso na igreja. paz e perturbação. tremo e por
isso danço)
Durou tão pouco essa deriva, mas não me incomodo.
Estou satisfeita
Passeios-pílula
Ressignificar percursos
Arroubos
Necessidade de momentos contemplativos
Do contrário, a raiva leoa
De novo, eu criança
Eu bebê
Passeios como regra, mesmo se só até a esquina
Depois, a mamadeira de gelatina no silêncio sagrado
(proibido incomodar)
A vida
A dança
A arte
É tudo processo criativo.

(Texto da Giorgia, publicado no blog7, no dia 1º de setembro de 2017)

Não temos em acordo um destino final para nossa
caminhada, apenas nos deixamos à deriva. É complexo relevar as expectativas, mas isso abre portas para possibilidades
não imaginadas. Os acontecimentos passam a ser maiores
do que qualquer planejamento. Até que, em algum momento, nos olhamos e simplesmente falamos: “é, acho que
é isso por hoje”, “acabou?”, “vamos tomar um suco na Lanchéra?”. Geralmente, os encontros duram duas ou três horas,
depois voltamos para casa leves e vamos direto para o banho, afinal, rolamos no chão de Porto Alegre.
Abrimos possibilidades para colecionar experiências.
Experiência é o que nos toca, o que nos passa, nos atravessa e nos sucede, como disse Jorge Larrosa (2002). É o que
fica na carne – que é esse amontoado de memórias afetivas.
O experimento não tem garantia de qualidades, normas e,
ainda por cima, nos coloca em uma posição de vulnerabilidade. Vulnerável é o modo que tenho que me colocar para
me deixar atravessar e ser atravessada. Se estou com minhas
couraças, o julgamento cresce e a espontaneidade diminui.
É preciso treinar o esvaziamento também.

Imagem 2: Um executivo se depara com três pessoas carregando uma folha
seca de Jerivá. Foto: Ligia Meyer. Em Praça da Alfândega, Porto Alegre.

7
Disponível em: http://ovoodapomba.blogspot.com.br/2017/08/1.html Acesso
em 02/03/2018.
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Pra quem não sabe onde ir qualquer caminho é bom
pra quem não sabe onde ir
qualquer caminho é bom
se estou confortável nesse estado de não-saber
tudo é caminho
e toda experiência é bem vinda

o lugar é esse
o momento é esse
nada a fazer
(Texto de Guadalupe, publicado no blog9, no dia 16 de setembro de
2017)

não-saber nos faz acolher as coisas como elas são
o que for quando for é que será o que é (já escrevia
Caeiro8)
sinto todos os sabores
nem bons, nem ruins,
apenas sabores
degusto
sinto os sabores do mundo
os sabores da rua
como uma pomba que fica ciscando e come o que
encontra
não-saber pra onde ir nos permite de nos perdermos
só se acha quem se perde
não-saber nos permite ver o movimento que está
acontecendo agora
em nem um milésimo de segundo as coisas param
o universo inteiro é movimento
não-saber me permite ser livre das minhas certezas
me dá espaço pra aprender o tempo todo
mesmo com as coisas mais pequenas e silenciosas:
um parafuso perdido
um buraco que tropeço no chão
uma flor que nasce entre a calçada
alguém que dorme em meio ao caos da rua
não saber pra onde ir nos dá surpresas
tudo é inesperado, tudo é proveitoso, tudo é poesia
numa lixeira, por exemplo, tem muita poesia
abra os olhos pra ver
sem querer chegar a algum lugar
8

Imagem 3: Numa lixeira, por exemplo, tem muita poesia.
Foto de Laura Moreira. Em Rua lrmão José Otão,
Porto Alegre.

Na Rua dos Andradas, numa quinta-feira à tarde, em
frente às Lojas Americanas, havia alguns Guaranis tocando
flauta e vendendo artesanato de miniaturas de onças. No
meio da rua, alguns vendedores ambulantes vendiam cachorrinhos de pelúcia que caminhavam e davam cambalho9
Disponível em: http://ovoodapomba.blogspot.com.br/2017/09/pra-quem-nao-sabe-onde-ir-qualquer.html Acesso em 02/03/2018.
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tas sozinhos. De uma televisão, ouvia-se a voz da Suzana Vieira na novela. De um autofalante, a promoção do Carro dos
Sonhos. Muitas pessoas passavam apressadas. Algumas seguravam bolsas, com força, junto ao corpo. A gente dançava
(n)esse Brasil mix-contemporâneo-urbano-LatinoAmérica.
Alguns passantes nem nos notavam, outros achavam
estranho e viravam a cabeça para trás para nos acompanhar, alguns cochichavam que éramos o pessoal do teatro
e outros, ainda, que tínhamos fumado alguma coisa. Teve
uma senhora que disse que achou lindo. Em certo momento,
o vendedor-de cachorrinhos-de-pelúcia-que-caminhavam-e-davam-cambalhotas-sozinhos começou a rir de nós. Nós
rimos de volta. De repente nos vimos em uma competição
de quem ria mais alto. Quando percebemos, estávamos todos gargalhando. As pessoas que passavam pararam e riam
também. Por alguns minutos, aquele território tornou-se outro
tempo-espaço no meio do centro. Era como se tivéssemos
criado uma bolha onde tudo era mais leve, mais absurdo,
mais conectado e divertido. E assim como surgiu, esse instante se esvaiu, e o espaço voltou a ser uma zona de passagem
como era antes. Mas não antes de um senhor dizer: “Gente
rica ri à toa. Ou gente rica ou bichinha, né?”. “Gente feliz ri
à toa”, respondemos. Ele parou uns segundos com cara de
quem estava pensando bastante e falou: “É verdade…”, com
várias reticências na frase.
laboratório de povo da rua quarta-feira, 26/7
de manhã, saindo da praça Dom Feliciano
eu, Guadalupe e Léo
o ponto de encontro é na árvore das folhas de renda
(...)
um tempo parada
avisto uma pomba e imediatamente saio correndo
atrás dela
arroubo de energia
corro corro corro
movimentos que, sem querer, imitam as formas da praça (triangulares)
descanso, no topo, na raiz de uma árvore
olho reto e percebo: um ebó pra exu, vazio
já era
já foi
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tá feito
depois associo à moeda de um cruzeiro que eu encontrei na chegada
boa sorte extraordinária
movimento
acompanhada
descemos a Senhor dos Passos, gravidade agindo
cena dantesca e cada vez mais
errantes, vai e vem
o meio da rua como lugar possível para estar
nós três comprimidos, espiando a nós mesmos e a algo
mais (tudo além) de um poste quadrado
escutamos a voz do Pastor-Exu (picachu, cuidado
com o garfo, o inferno)
ele desce a rua, com a bíblia aberta e um copo de
café (que não é cachaça), gritando, urrando, rindo,
pregando
gargalhamos, nós quatro
(as pessoas em volta também não resistem)
começo a olhar tudo com atenção, principalmente
coisas que não são bonitas ou não são nada (placas
de carros, dentros, buracos mil)
Léo numas de temer os carros e se sentir acuado mesmo sem ameaça
me contamino por isso
estou parada
um carro me deixa passar (motorista faz gesto com a
mão, apressado), mas eu não quero
olho pro motorista, séria
ele sorri
sorrio (falsos)
descemos mais
em dois momentos, dois senhores nos perguntam, felizes, se estamos fazendo teatro
um, na verdade, afirma, com certeza
(+Pastor-Exu = convivência com três senhores)
((nesse momento, 10:15 de domingo, quando acabo
de escrever “Pastor-Exu”, começo a ouvir ele lá na rua.
ele grita, prega. acaso mágico))
falando em acaso mágico,
continuando o percurso, passamos pela praça Otávio
Rocha
no atravessar a rua, tenho um déjà vu de imagem-
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-fragmento de sonho
de novo, caixa de leite com colher, deixada ali
é prato, é casa de alguém (e nossa também)
a polícia nos nota e notamos ela
relações invisíveis
descemos mais
Voluntários da Pátria. perdição
a coluna já não fica mais reta, energia pesada se se
resiste
caos
caminhamos cambaleantes
muitas vezes, o movimento é parado (grande choque
no formigueiro)
as pessoas querem vender tudo
ônibus, perigo
Nova Roupa Gospel e gargalhadas que contaminam
dançamos como espetáculo muitas vezes. música das
lojas
“loucos da bala”
“que maconha vocês fumaram?”
“sai, demônio!”
um policial (ou outra pessoa performando) disfarçado
pede reforço no rádio (“mais dois pê-dois”), descreve
um homem de jaqueta vermelha e eu penso, com um
pouco de tristeza, que fomos úteis ao poder da polícia
criando uma confusão
fico cansada e quero simplesmente ir embora. meus
amigos vêm comigo.
(Texto da Giorgia, publicado no blog10, no dia 14 de
setembro de 2017)

Imagem 4: Muitas vezes, o movimento é parado (grande choque no formigueiro). Fotografia: Laura Moreira. Praça Dom Sebastião, Porto Alegre.

O Vôo da Pomba segue em constante nascimento.
A cada encontro com a rua, descobrimos e nos misturamos
a novos estímulos. Algo de fundamental em todas as saídas é
a relação com as pessoas. Perceber que o nosso movimento
– que, muitas vezes, é um não-movimento, ou até mesmo um
movimento cotidiano – afeta quem passa por nós. Perceber
que a rua pode ser diferente para o outro é um dos maiores
impulsos para o nosso trabalho seguir, é algo que dá sentido
à prática. Seguiremos trabalhando-dançando, seja lá o que
isso signifique. É no espaço urbano que a nossa experimentação se dá. É no não saber que mergulhamos. É confiando na
intuição, no instinto e na paixão que daremos continuidade
aos nossos voos.
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DIÁLOGOS ENTRE
DANÇA-TEATRO E
PEDAGOGIA EM
PORTO ALEGRE
Jeferson Cabral1
Vera Lúcia Bertoni dos Santos2

O presente texto trata das inspirações teóricas de
uma proposta pedagógica em dança-teatro direcionada a
jovens, bem como problematiza os aprendizados da vivência por meio das vozes dos sujeitos da experiência, ou seja,
as e os jovens que vivenciaram a proposta. A oficina teve
duração de 15 horas e foi organizada em cinco encontros.
O trabalho foi realizado numa sala prática cedida pelo Departamento de Arte Dramática (DAD) do Instituto de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na cidade de Porto Alegre. Os planos de aula seguiram o roteiro de
atividades que será apresentado no decorrer do texto (vide
Atividade 1, 2, 3 e 4).
O estudo sobre as possibilidades pedagógicas da
dança-teatro parte do pressuposto de que o fazer artístico
da coreógrafa alemã Pina Bausch (1940-2009) consiste numa
bricolagem de vertentes das artes da cena, com foco na
dança e no teatro. Assim sendo, para pensar uma proposta pedagógica em dança-teatro, fez-se necessário que os
participantes da oficina vivenciassem aspectos pedagógicos
básicos da dança e do teatro. Com isso, a primeira etapa da
oficina envolveu um trabalho de aproximação a tais vertentes artísticas. E, para tal, houve um estudo acerca das Pedagogias das Artes Cênicas.

APROXIMAÇÕES ENTRE PEDAGOGIA DA DANÇA E DO TEATRO

1
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No âmbito da Pedagogia em Dança, toma-se por
base um dos aspectos basilares da dança contemporânea:
a ideia que possibilita a qualquer corpo dançar, sem exigências de corpos ideais e de qualidade estética definida de
movimentos. Para as pesquisadoras Fernanda Almeida e Ka-
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thya Godoy (2012, p. 2) a pedagogia para dança
[...] propicia a experimentação, no corpo, das possibilidades imaginativas do indivíduo, colaborando com
o desenvolvimento, aperfeiçoamento e manutenção
da coordenação motora, equilíbrio, atenção, consciência corporal [...].

A dança contemporânea é compreendida aqui
como uma poética de ensino que produz certa emancipação aos corpos dançantes. Isso porque, segundo o pesquisador Airton Tomazzoni (2006, p. 20), a dança contemporânea
não implica “modelo” ou “padrão de corpo ou movimento”.
Nessa perspectiva, nos filiamos à ideia de que
[...] a dança não precisa assombrar por peripécias
virtuosas e nem partir da premissa de que há “corpos
eleitos”. Na dança contemporânea, a máxima repetida por pedagogos ortodoxos de que “não é tu que
escolhes a dança, mas a dança que te escolhe” não
tem sustentação. E, dessa forma, pode-se reconhecer
a diversidade e estabelecer o diálogo com múltiplos
estilos, linguagens e técnicas de treinamento.

Essas considerações levam a pensar na sensibilidade
e delicadeza que cercam a preparação de um espaço e de
uma proposta de ensino que possibilitem a outras pessoas a
construção de saberes acerca do corpo e do movimento.
Destarte, as atividades iniciais de dança na oficina
tenderam a promover um despertar dos jovens às propostas
de movimentações corporais ligadas à dança contemporânea. Na oficina, foram trabalhados elementos para a construção de um corpo desperto para atividades artísticas. E a
dança contemporânea forneceu elementos básicos para
a consciência corporal, constituídos por diferentes práticas,
dentre as quais se destacaram, além do trabalho com os
princípios de tempo, fluxo, espaço e peso, o trabalho de rolamentos no chão; o trabalho com as articulações do corpo,
de forma espiral; as sequências de chão que usavam braços
e pernas como amortecedores; as formas de conscientizar a
motricidade do corpo; o experimento em contato improvisação (dois corpos livres para o contato no espaço); e a improvisação. Desse modo, foi primordial para uma aproximação à
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dança que os participantes da oficina criassem uma relação
com esses princípios.
A Pedagogia do Teatro, em função dos vínculos estreitos que tende a estabelecer com a vida cotidiana, envolve a expansão do imaginário através de práticas de jogo,
improvisação e contracenação. A sistematização dos jogos
teatrais de Viola Spolin (2010) constituiu a base das atividades
com noções do teatro. Sua maneira de organizar as sessões
de trabalho em etapas de conhecimento e desenvolvimento teatral proporcionou uma forte inspiração para o planejamento das atividades aqui pretendidas. O jogo em aula foi
tratado como o elemento de conexão entre as pessoas e o
teatro, de exposição e contracenação.
Destarte, a partir da experimentação de disparadores pedagógicos da dança e do teatro, bem como da fusão
entre as premissas dessas duas formas de arte, tornou-se possível aos participantes experimentarem-se na dança-teatro, o
que ocorreu na transposição do que se compreendeu como
núcleo do legado de Bausch para o contexto pedagógico.
Os procedimentos para essa transposição foram extraídos
dos registros sobre os ensaios de sua companhia, a Tanztheater Wuppertal. Pode-se dizer que, na dança-teatro de Bausch, o sujeito é convidado a expor-se para, com isso, criar novas percepções sobre si, tendo em vista que essa poética de
trabalho é um dos princípios pedagógicos centrais na dança-teatro: o de transformar subjetividades em cena, construindo
conhecimento a partir de experiências extraídas do cotidiano (CABRAL; SANTOS, 2017).
No trabalho de dança-teatro em sala de aula junto a jovens estudantes, surgiram alguns desafios: como estabelecer uma atmosfera de contato sutil com as narrativas
pessoais dos alunos para criar uma relação de troca sensível
entre eles? De que formas explicitar a importância do resgate
da memória e sua potência cênica?
Na prática pedagógica aqui delineada, buscou-se
estabelecer relações de cumplicidade e respeito com os
alunos, as quais extrapolassem o espaço da sala de aula e
possibilitassem que nos conhecêssemos, que soubéssemos
o que se passava em nossas vidas para que pudéssemos
refletir sobre elas no decorrer do processo. Essa relação foi
fundamental para que lográssemos utilizar as experiências
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pessoais de cada um de maneira improvisacional.
N a
proposta de oficina elaborada a partir das reflexões sobre
o trabalho de Bausch, os participantes foram estimulados a
narrar livremente suas experiências, permitindo ao imaginário
trazer-lhes conflitos e discussões pertinentes às suas vontades.
Conversar abertamente, esclarecendo possíveis dúvidas, foi o primeiro passo para aproximar os participantes do
trabalho e angariar a confiança deles. Os interesses da iniciativa foram revelados de forma ética, com vistas a elucidar
os objetivos de um trabalho experimental envolvendo a dança-teatro e explicar preceitos, referências e benefícios dessa
prática.
Feito isto, instaurou-se um primeiro momento, que
consistiu na provocação de memórias para criação de cenas. Sánchez (2010) refere-se ao trabalho de Bausch como
uma religação das lembranças de quem somos e também
como uma reconstrução de tais pertencimentos por meio do
mergulho no que a autora chama de “dramaturgia da memória”. Sendo assim, o que alicerçou a oficina fora um acordo sensível de transpor memórias, fagulhas identitárias, para
um espaço de aprendizagem e troca comum.
Seguem descritas as atividades em dança-teatro que
constituíram a proposta pedagógica. As atividades serão descritas de forma que possam servir de plano de aula a futuros
interessados.
Atividade 1 – Narrativas corporais
O jogo consiste em propor aos participantes, de forma não
invasiva, um mergulho em suas vidas pessoais, pois cabe a
eles escolherem formas de exporem corporalmente, por meio
de metáforas, suas vivências cotidianas. A proposta tem início
a partir da seguinte provocação: “como lembro do primeiro
momento de solidão que senti”. Eles ficam livres pelo espaço
da sala para explorar o movimento de seus corpos a partir
da premissa do jogo. Após um tempo de experimento (que
pode durar alguns minutos), pede-se a eles que relembrem
cinco movimentos ou ações que os marcaram no decorrer
da experimentação, para que possam repeti-las e criar uma
sequência de movimentos. Ao final da proposta, ocorre a exposição dos experimentos individuais para o grupo. Adendo:
a atividade pode ser realizada a partir de diversos estímulos.
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O mote citado no exemplo é apenas um dos trabalhados nas
oficinas e inspira-se nos procedimentos de ensaios de Bausch,
sendo o momento inicial de seu trabalho de criação. Aqui, o
utilizo como elemento pedagógico para o jogo de aproximação entre os alunos e a utilização de experiências pessoais
dentro de sala de aula, como uma forma de contato consigo
através da arte.
Atividade 2 – O jogo das experiências
Após terem sido mostrados os experimentos da atividade
anterior, ocorre um momento de diálogo entre as diferentes
criações, ou seja, cada narrativa corporal (coreográfica ou
não) é posta em jogo com a de outro colega. Dois participantes são solicitados a improvisar, tendo seus cinco movimentos como base para criar uma cena, com foco no contato com o outro. O tema ainda segue o mesmo da atividade
anterior. O importante a observar é a polifonia dos sentidos,
pois são criados momentos distintos para cada participante,
que podem ser mais teatrais ou mais dançados.
Atividade 3 – A criação de um roteiro
Nesta etapa do trabalho, procura-se sistematizar os aprendizados anteriores para criação de um experimento contínuo,
em que os temas formem uma sequência composta pelas
partituras individuais e pelas criações em duplas, e a qual
se acrescentem momentos coletivos. Para isso, é necessária
uma conversa em grupo que possibilite aos envolvidos expressarem o que desejam utilizar das improvisações criadas:
um diálogo de cunho reflexivo em que se possa aprofundar
as criações de maneira a tornar o experimento um aprendizado. Feito isso, propõe-se um levantamento de situações
sociais em que os alunos queiram expor suas cenas. E, assim,
o roteiro é estruturado com a mescla dessas situações e das
cenas anteriores.
Atividade 4 – O revisitar
Esta etapa compreende a retomada das criações, postas em
relação com a prática da revisitação (passar diversas vezes
por elas), para que os participantes se apropriem dos diversos
elementos que compõem o fazer artístico nas Artes Cênicas.
Existe também a possibilidade de mudança do roteiro e a
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criação de novos nexos para as cenas.
VOZES DA EXPERIÊNCIA
A necessidade de partilhar saberes produzidos ao longo do processo de idealização da proposta materializou-se
em uma oficina no mês de outubro de 2016. O trabalho contou com a colaboração de jovens, ex-alunos do ensino médio público de Porto Alegre, que compartilharam o desejo de
vivenciar uma proposta pedagógica em dança-teatro. Desse
modo, os depoimentos a respeito da vivência dos participantes da oficina serão problematizados. As falas que aparecem
neste texto respeitam os aspectos recorrentes nos discursos
dos jovens, sendo eles saberes construídos e dificuldades no
caminho.
Saberes construídos
A apresentação do universo de criação de Bausch
aos participantes da oficina iniciou pela leitura de textos a
respeito do processo de criação da coreógrafa. Após o primeiro contato com materiais teóricos e artísticos sobre a poética cênica de Bausch, lançou-se aos participantes o seguinte
questionamento: o que o texto provocou em vocês?
Dentre as respostas fornecidas, a de AD chamou especial atenção. Segundo ela:
Os artistas não eram somente um receptáculo, como
diz o texto que a gente leu. Eles trabalhavam com autonomia. A criação dela [Bausch] dava vazão para o
artista conhecer quem ele realmente é, isso é muito
potente se levado para sala de aula; a questão de se
fazer ouvir (AD).

Observe-se que a fala de AD já aponta sua compreensão da transposição das premissas de criação de Bausch para uma poética educacional, aspecto a ser enfocado
mais adiante; e destaque-se a compreensão dela sobre a
dança-teatro como um espaço de autoconhecimento, que
gera ao artista possibilidades de construção de conhecimento a partir de si.
Uma das nossas conversas teve como mote a seguinte questão: o trabalho que realizamos na oficina contribui
para uma educação sensível? A resposta de JCG leva a crer
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que sim:

Lidar com sentimentos é extremamente libertador. Nós somos oprimidos o tempo inteiro a
não expressar nossas emoções. Temos que enclausurar todas as coisas, pois vivemos sempre a
mesma rotina. Não temos tempo de dançar um
sentimento ou expressar com pernas e braços o
que sentimos. Então, a dinâmica pedagógica
em dança-teatro é libertadora. É importante termos isso nas escolas, para que as pessoas não
fiquem enclausuradas dentro de si (JCG).

Um rapaz colabora com a discussão ao falar a respeito do papel da dança e do teatro no desenvolvimento
dos jovens:

Atividades como as que vivenciamos são muito importantes na juventude, porque ‘eles’ querem te impor a
não te expressar. E a dança e o teatro na escola podem fazer a gente pensar que se expressar é algo útil
e não ruim. Não se expressar faz mal para saúde; se
sentir oprimido pode te deixar doente mentalmente e
fisicamente. Então, eu acho isso de suma importância
no desenvolvimento humano (PM).

O conteúdo desses dois depoimentos remete a
questões referentes à “pedagogia da autonomia”, de Paulo Freire (2004, p. 105): “É neste sentido que uma pedagogia
da autonomia tem de estar centrada em experiências
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer,
em experiências respeitosas da liberdade”. A liberdade,
segundo Freire, não significa a falta de caminhos, e sim um
percurso traçado pela curiosidade de cada sujeito, sem
a negação dos saberes que cada um carrega consigo. A
liberdade significa dar espaço a quem tem vontade de
dizer. As formas de expressar são diversas e a dança-teatro
proporciona isso.
Uma das participantes, referindo-se à dinâmica do
ensino aprendizagem em dança, expressou sua visão sobre
a repetição de movimentos, que geralmente acontece em
uma sequência coreográfica:
E é justamente interessante ver como cada um os
adapta a seu jeito, com o peso do seu corpo, com a
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sua vida. Então, um mesmo movimento pode ser visto de diferentes formas e dançado de vários modos. É
muito interessante (AD).

A partir da fala de AD, surgiu uma inquietação: seria
a repetição em dança uma prática meramente reprodutiva,
isenta de invenção? Esse questionamento remete à discussão
sobre a composição de coreografias como processo pedagógico na dança contemporânea, enfocada nos estudos da
pesquisadora Luciana Paludo (2015, p. 121). A autora defende a ideia que a aquisição de “vocabulário de movimentos”
de determinada técnica também constitui criação de saberes na dança, e que o próprio ato de improvisar se torna mais
eficaz quando quem dança já construiu conhecimento sobre
moveres dançantes do corpo. Ou seja: “[...] os processos de
composição coreográfica que se realizam a partir de vocabulário de técnicas codificadas também requerem a invenção do aluno na (re) criação de movimentos” (Paludo, 2015,
p. 104).
Nas aulas que compuseram a oficina, a ação pedagógica aliou os dois procedimentos de aprendizado em
dança, pois procurou mesclar disparadores de movimentos aprendidos, mais codificados, e improvisações livres, nas
quais se podia seguir ou não a movimentação anteriormente
aprendida. E o trabalho nessas duas “frentes” possibilitou a
criação de uma atmosfera favorável à exposição individual
e à formação do grupo, significando também a diluição da
noção de padronização de corpos e dos movimentos.
As experiências de sala de aula articuladas aos referenciais da proposta pedagógica em dança-teatro levam à
compreensão do aprendizado da repetição como um valioso saber nas Artes Cênicas, como um ensaio que transforma
o espetáculo e dá a possibilidade de aperfeiçoamento do
material cênico antes do contato com o público, visto que
a repetição não exclui o caráter de construção de conhecimento de quem dança. Pelo contrário, se for plena de sentido, tende a alimentar a sua criação.
Dificuldades no caminho
De forma geral, os participantes refletiram sobre a
maneira de como se relacionaram com as atividades. No
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início das conversas, referiam-se a elas atribuindo-lhes adjetivos como “fácil” ou “difícil”. É o que mostra esse fragmento inicial da fala de JCG a respeito do seu desempenho nas
atividades: “Eu tenho dificuldade de coordenação, mas vou
me adaptando [...]”. Mas se observa, na fala que se segue,
que o binarismo das respostas se esvaía paralelamente a suas
rememorações durante a conversa: “[...] Gosto da ideia de
criação da dança-teatro porque, a partir da dança, conseguimos achar meios de expressar as coisas de forma não
cotidiana”. Ou seja, por mais que a primeira frase do seu depoimento enfatize suas dificuldades, as frases seguintes trazem relações entre o ensino e aprendizagem da dança, suas
sensações acerca do que fazíamos naquele dia, fato que
aprofundou o teor de nossas discussões.
A insegurança foi um tema discutido em quase todos os encontros. O sentimento foi relacionado a situações
que nos impossibilitam de agir e fazem com que o lado racional de uma pessoa seja mais dominante. A racionalidade
aparecia na oficina em momentos nos quais os jovens, ao
invés de improvisarem aletoriamente o enunciado da cena,
dedicavam-se a estruturar por meio do pensamento como
a cena deveria ser. Desse modo, procurou-se respeitar esses
momentos, pois buscou-se entender que a insegurança pode
ser transformada em cena igualmente. Na efervescência da
discussão, uma das participantes presenteia-nos com sua visão:
Em relação à insegurança, eu também tenho. Eu tinha
mania de comparar as coisas que eu faço às dos outros. Porém, quando comecei a enxergar que o que
eu faço é uma expressão minha, e o que o outro expressa é uma coisa sua, eu melhorei. A comparação
que fazemos é o que prejudica e dá margem para a
insegurança (AG).

Para outra jovem, o maior obstáculo do trabalho
com a dança-teatro foi o contato com seus sentimentos, tendo em vista a utilização de memórias como elemento de improviso cênico: “Trabalhar com o sentimento é complicado.
Eu não gosto de lidar com o que eu tenho por dentro, mas
acho importante uma forma de colocá-los para fora. Dançar
o teu sentimento” (JCG). Mesmo com seus receios, a aluna
parece vislumbrar as premissas de criação da dança-teatro
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como relevantes.
A ação dos participantes, de transcender às dificuldades e apostar na relação de construção de conhecimento
na dança-teatro, revela que eles compreenderam a relação
de protagonismo perante suas escolhas para cena, sendo
narradores de suas próprias histórias, e não representantes de
um personagem.
Por fim, uma oficina experimental em dança-teatro
com inspiração bauschiana implica um mergulho em uma
prática reflexiva que depende dos sujeitos nela envolvidos. A
cada grupo, instaura-se nova atmosfera, pois a dança-teatro
de Bausch trabalha dessa maneira, possibilitando ao sujeito
ver a si mesmo e poetizar as suas formas de pensar e agir no
mundo por meio da cena e do processo formativo como um
todo.

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010.
TOMAZZONI, Airton. Esta tal de dança contemporânea.
Aplauso: Cultura em Revista, n.70, dez. 2005.
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RESUMO
Traçamos algumas interfaces entre ciências e artes por meio
de nossas experimentações e experiências na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e em outras instituições na cidade de Porto Alegre, espaços que percorremos ao longo de
nossas formações docente e artística. Objetivamos com este
artigo demonstrar a urgência de um olhar integrativo para o
dançar e para os corpos que se constituem enquanto dançam: corpos, carne, vidas que precisam ser conhecidas e
cuidadas. O dançar ocorre nos níveis artístico/expressivo, intelectual, psicológico e físico. Tornar o corpo disponível para
dança, de um modo geral, implica em um treinamento físico.
O processo de pesquisa de criação e os ensaios e treinamentos em dança visam um desempenho físico que é resultado
de um conjunto de fatores, dentre eles a capacidade de tomada de decisão, a técnica e as habilidades diferenciadas
em capacidades físicas específicas. Assim sendo, o trabalho
corporal na dança é algo necessário, pois, no dançar, o sujeito, em estado de desequilíbrio físico, fica sujeito a lesões ao
longo de sua carreira artística. Embora existam muitos estudos
que mostram os benefícios da dança, as características biológicas envolvendo lesões e posturas recorrentes, pouco se
sabe sobre os treinamentos nas danças. As questões que envolvem o preparo e o acompanhamento físico do bailarino
têm um papel importante nas lesões potenciais e na sua prevenção. Diversas análises discutidas em áreas do treinamento físico e da reabilitação possuem aplicabilidade no estudo
da dança – na formação e na pratica docente. Este trabalho
corrobora para a informação sobre a dança, no sentido de
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subsidiar propostas de pesquisa, pedagógicas e de preparação corporal para o desenvolvimento de bailarinos em cena,
visando considerar o corpo na sua singularidade, indo ao encontro dos problemas reais do campo da dança e possibilitando uma compreensão mais ampla do corpo no cotidiano
do dançar.
Palavras-chave: Dança. Corpo. Artes e Ciências. Educação.
Saúde.

Dos trajetos
Construímos aproximações dos olhares e saberes artístico e científico enquanto nos constituímos corpos-docentes-pesquisadores. Traçamos algumas das interfaces entre
ciências e artes por meio de nossas experimentações e experiências na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
em outras instituições da cidade de Porto Alegre, espaços nos
quais percorremos ao longo de nossa formação docente e
artística.
Ao passo que os trajetos foram sendo mapeados,
estudados, vividos trouxeram condições de possibilidade de
“pensarmos com” 4 (FERRAZ, 2016) a ciência, a filosofia e a
arte na indissociação da experiência, da subjetividade e do
saber na formação e na prática nas danças, na relação entre
prática pedagógica e prática de pesquisa.
Do movimento
De que movimento estamos falando? De que dança estamos falando? Cada estilo, cada grupo, tem diferentes preparações corporais. Bom, um estilo, por exemplo, tem
às vezes modelos bem fixos de vocabulário de movimentos.
Uma aula de dança, às vezes, é um treinamento onde não há
movimentos inéditos e ousados. Ou falaríamos da demanda
para uma coreografia onde, talvez, entrassem movimentos
4
Wagner Ferraz, a partir do modo de pensar com a filosofia de Deleuze, parte dos
intercessores para desenvolver especificamente a noção de pensar/pesquisar/criar/educar
“com”. O autor escreveu alguns textos tratando disso e vem desenvolvendo este trabalho
desde sua dissertação de mestrado em Educação (UFRGS). Atualmente, ele opera com este
conceito em sua pesquisa na Graduação em Licenciatura em Dança (UFRGS) e em sua tese
de Doutorado em Ciências e Educação (UFRGS).
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inéditos? Do que se trata afinal? Se trata do dançar, se trata
do corpo que dança.
Toma-se, aqui, o corpo onde o movimento (dançar,
aprender, ensinar, experimentar, pesquisar) ocorre como
uma composição de movimentos. Para pensar a formação
e a prática docente, cria-se e opera-se com conceitos das
ciências do movimento humano.
Buscamos nas ciências ferramentas educacionais de
multiplicidades, com técnicas e maneiras de fazer de acordo
com as demandas no processo de pesquisa e criação artística pra além da criatividade (TREVISAN TEIXEIRA, 2014). O corpo do bailarino produz a si mesmo como corpo disciplinado
nas suas experiências para o seu próprio movimento.
Neste texto, fazemos uma abordagem ampla no
que diz respeito à dança. Sabemos de quão diferentes são
as danças e das inúmeras possibilidades de ensino e treinamento destas, porém assumimos esta generalização. Essa
simplificação visa apontar especificamente para os aspectos
físicos do corpo num desejo de incorporação desse olhar aos
processos artísticos da dança, que há tempos são muito explorados.
Da proposta
Nosso objetivo é demonstrar a urgência de um olhar
integrativo do dançar. Embora existam muitos estudos que
mostram os benefícios da dança, as características biológicas envolvendo lesões e posturas recorrentes, pouco se sabe
sobre os treinamentos nas danças – estudos sobre métodos
de treinamento, sobre análises biomecânicas e investigações
de parâmetros funcionais.
Essas análises, discutidas em áreas do treinamento físico e da reabilitação, vêm sendo atualmente abordadas no
Curso de Graduação de Licenciatura em Dança e no Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano
da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Junto a pesquisadores5 atentos às demandas da área da dança e do movimento
5
Alguns pesquisadores com suas equipes de pesquisa na Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS vêm desenvolvendo e/ou já desenvolveram trabalhos
voltados à compreensão do movimento humano na dança na perspectiva das Ciências do
Movimento Humano em diferentes abordagens. Podemos citar, entre eles, Dra. Aline Haas,
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humano, queremos reforçar a necessidade de investigação
dos aspectos biomecânicos, fisiológicos e funcionais nessa
arte, bem como a fundamentação das técnicas e os seus
métodos de treinamento. Entender o corpo, com seus componentes expressivos e físicos necessários para a expressão
dessa arte, é imprescindível à formação docente na dança.
Das potencialidades expressivas da carne
O desenvolvimento das qualidades técnicas e estéticas na dança implica no conhecimento do corpo e nas suas
possibilidades, assim como em diversas práticas corporais e
esportivas6. Na dança, existem diferentes exigências de diferentes capacidades físico-condicionantes e coordenativas.
De um modo geral, o bailarino de alto nível de desempenho
possui força7, potência8 e flexibilidade9 em diferentes níveis e
em diferentes momentos de curta ou longa duração. O desempenho físico é resultado de um conjunto de fatores, dentre eles a capacidade de tomada de decisão, a técnica e os
desempenhos diferenciados em capacidades físicas específicas (WEINECK, 2000; BOMPA, 2002).
Algumas vezes, a preparação para a dança tem
como o objetivo proporcionar as capacidades físicas necessárias para que se torne possível criar movimentos inéditos e
ousados. Geralmente, esse preparo se restringe à prática da
dança. Mas a preparação do bailarino ocorre nos níveis físico,
intelectual e psicológico. Embora existam muitos estudos que
Dra. Debora Cantergi, Dr. Jeferson Loss, Dr. Álvaro Reischark e Dr. Marco Vaz.
6
A prevenção de lesões é um tema discutido no ambiente acadêmico, seja na
ciência do treinamento ou nas ciências médicas da saúde. O cálculo das razões musculares,
através dos testes isocinéticos, pode ser um método de avaliação das condições de estabilidade da articulação (diagnóstico e prevenção de lesões), detectando possíveis déficits
no balanço muscular (CODINE et al., 1997), além de importante instrumento na reabilitação
ou como ferramenta para avaliação pré-treino (caracterização dos atletas e prescrição do
treinamento) e pós-treino (análise do efeito do treinamento) de atletas e bailarinos.
7
Numa definição mais ampla de força, referindo ao processo de força músculo
esquelético, a ação muscular para realização do movimento. Algumas adaptações neuromusculares, como modificações na capacidade de ativação e na estrutura do músculo (com ganhos de força), podem ser decorrentes de treinamento de força (MORITANI; de
VRIES, 1979), bem como de treinamentos de dança.
8
Potência aqui definida como a velocidade com que determinado trabalho é
realizado. O trabalho é definido pelo produto da força pela distância: Trabalho = força x distância; logo, a potência dependente do tempo e pode ser expressa pela razão entre o trabalho e o tempo para execução deste trabalho, ou seja: Potência = Trabalho/tempo. Tanto
o trabalho quanto a potência são parâmetros que possibilitam a mensuração da eficiência
do exercício associado (POWERS; HOLEY, 2009).
9
Segundo Mallman et al. (2011), a flexibilidade é a capacidade de mover uma
ou mais articulações utilizando toda amplitude de movimento. Refere-se mais especificamente à habilidade da unidade musculotendínea em alongar-se enquanto um segmento
corporal ou articulação se move.
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mostram os benefícios da dança, as características biológicas envolvendo lesões e posturas recorrentes, pouco se sabe
sobre o treinamento na dança.
Diversas ações acontecem no corpo como um todo
ou em partes isoladas. Unidades de ações ou ações individuais que possibilitam a estruturação de passos, frases e
coreografias, e ações básicas de esforços que possibilitam
qualidades de movimento por meio de unidades de ações10
e mudanças de níveis11. O movimento pode ser considerado uma mudança física de posição. São produzidas, muitas
vezes, imagens rápidas geradas a partir de força, equilíbrio,
controle corporal, além de outros elementos (HAAS, 2011).
Ocorrem movimentos num espaço, em diferentes planos, níveis, direções, com variações de tempo (lento, rápido, perceptível, imperceptível). Todos os movimentos partem do
tronco ou se estabilizam através do tronco.
Os movimentos executados pelo corpo na dança
percorrem linhas que quebram a estabilidade do eixo vertical, produzindo a tridimensionalidade da dança por meio de
direções e orientações dos movimentos. Onde as direções12
primárias se estabelecem através dos movimentos que percorrem de baixo para o alto, da direita para esquerda, da
frente para trás, no centro do corpo ou no centro do espaço.
Após a definição das possibilidades de movimentos do bailarino (direções, planos), a partir de conceitos da física13, pode-

10
Unidades de Ações: uma unidade estrutural do movimento pode ser expressiva
ou funcional, a partir de uma projeção externa de um impulso corporal (LOBO & NAVAS,
2007). Lobo & Navas (2007) trazem em seu trabalho doze unidades de ações, entre elas:
pausa (ausência de movimento); locomoção (deslocamento); saltos ou elevações; giros
ou rotações (em torno de um eixo); torções (em uma ou mais direções e com uma ou mais
partes do corpo); transferência de peso (de uma para outro apoio); sair do equilíbrio (sair
do eixo, cair).
11
Níveis: Os níveis dos movimentos na dança dizem respeito ao posicionamento
do corpo do bailarino nos eixos baixo/cima denominados: nível baixo, médio, alto. Nível
baixo: o corpo do bailarino ocupa e/ou se locomove num espaço próximo ao solo. Ocorrem muitas transferências de peso/apoios. Nível médio: o corpo do bailarino ocupa e/ou se
locomove num espaço um pouco mais distante do solo, com intenção de meio, ou na altura da cicatriz umbilical. Pode ocorrer uma maior divisão e distribuição de apoios. Nível alto:
o corpo do bailarino ocupa, se locomove, e/ou se relaciona num espaço um pouco mais
elevado, em relação ao solo, com intenção de altitude. Com movimentos e/ou pausas em
ponta, meia ponta, saltos, giros e inversões com o corpo em extensão.
12
Direções: Oito direções podem ser percorridas do centro do corpo (relação
espaço no corpo) ou do centro do espaço (relação do corpo no espaço) para as direções
de oito vértices que formam a forma geométrica de um cubo. Os movimentos podem ser
em direção de doze cantos dos três planos espaciais (vertical, horizontal e sagital), denominando-se direções diametrais. A partir da combinação das seis direções primarias (cima-baixo-direita-esquerda-frente-trás). Com as oito direções diagonais e as doze direções
diametrais temos a possibilidade de vinte e sete direções de movimentos do bailarino.
13
Tratamos, aqui, de conceitos da física abordados na mecânica clássica.
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mos dividi-los em lineares (translação), angulares (rotação) e
combinados (HALL, 2013).
O movimento linear ou de translação ocorre quando todos os pontos do corpo movem-se na mesma direção e
magnitude no mesmo instante de tempo devido à aplicação
de uma força no centro de massa desse corpo. São exemplos desse movimento os deslocamentos em linhas e os saltos
simples. Se a direção muda constantemente, o movimento
é considerado curvilíneo. Os movimentos angulares (rotacionais) são aqueles executados em linhas circulares ao redor
de um eixo. Exemplo desse tipo de movimento são os saltos
combinados com giros (saltos mortais, como são conhecidos
em algumas modalidades esportivas).
Da carne
Todos esses movimentos obedecem a determinados
parâmetros funcionais. O movimento articular ocorre devido
à rotação do segmento pela aplicação de uma força denominada torque ou momento (que é influenciado pela distância perpendicular e pela produção de força) (WILDE et
al., 2002.). A produção de força14 depende de fatores como
comprimento x tensão, força x velocidade e o recrutamento de fibras (BUCHANAN, 1995). Esses fatores atuam de forma
dependente na produção de movimento. Quando algum
desses fatores, ou vários deles, estão em desequilíbrio, pode
haver risco de lesões.
O desequilíbrio muscular15 entre os músculos agonistas
e antagonistas, na execução de um determinado movimento, provoca alteração da estabilidade articular e sobrecarga e tem sido considerado indício de lesões em potencial16.
14
Como nos mostra Haas (2011), a força é uma constante na execução dos movimentos, por exemplo, quando a coreografia executada exige uma desestabilização do
tronco, a força do core impede o colapso da coluna vertebral.
15
Estes desequilíbrios musculares são diagnosticados através da avaliação de
análise da força muscular ou razões de torque (I:Q). As razões de torque são avaliadas durante contrações isométricas voluntárias máximas em ângulos determinados e contrações
isocinéticas concêntricas e excêntricas em uma dada velocidade angular. Podem ser razão
convencional e razão funcional.
16
Ellenbecker et al. (2000) sugerem que o treinamento isocinético e de teste é
uma parte importante da avaliação global, da reabilitação do paciente com lesão e da
melhoria do desempenho do atleta. Aagaard et al. (1998), depois de avaliarem indivíduos
saudáveis, sugerem que uma maior aplicabilidade da razão I:Q funcional (concêntrica e
excêntrica) sobre a convencional, devido a sua maior aproximação com a situação real
de movimento. Os autores concluíram, a partir dos resultados, que o treinamento de força
muscular isolado, que devesse ser combinado com o treinamento motor específico para a
tarefa ou prática corporal executada pelos indivíduos em questão. Nofal (2003), após ter

244

Ocorrem, geralmente, nos músculos agonistas durante uma
contração concêntrica excessiva ou no caso de uma desaceleração do movimento de uma articulação nos músculos
antagonistas (CIULLO e ZARINS, 1983). Além de equilíbrio interno, devem ser considerados os agentes externos geradores
de estresse como fatores causadores de lesões17.
Referente à capacidade de produção de força
para a realização do movimento, fica evidente a importância da força18 na dança. A capacidade de manter níveis de
força muscular apropriados durante a atividade aumenta a
resistência à fadiga e são fundamentais para prevenir lesões
(BOMPA, 2002). O treino de força, bem prescrito e administrado, é fundamental para questões funcionais, pois pode aumentar a flexibilidade quando treinado em amplitudes máximas da articulação. Existe a possibilidade de agregar mais
proteínas, entre as quais as elásticas (FLECK e KRAEMER, 2008).
Durante muitos anos, foi amplamente difundido que
o aumento da flexibilidade19 poderia promover um melhor
desempenho e reduzir a incidência de lesões20. O condicioavaliado atiradores de elite, identificou desequilíbrios no ombro do atirador que poderiam
levar a lesões e sugeriu que o tratamento de um ombro lesionado deve se concentrar na
restauração de adaptações que resultaram das tensões microtraumáticas repetitivas
17
Segundo Rietveld (2013), ocorrem, em bailarinos, lesões com predominância
nas extremidades, quadril e coluna vertebral. Meereis et al. (2013), em seu artigo de revisão,
dizem que uma prática segura implica na saúde dos indivíduos praticantes, ressaltando a
importância de estudos sobre a adaptação fisiológica a esse treinamento e ao aprimoramento técnico. Fração et al. (1999) fizeram um estudo com 10 bailarinas de balé clássico
onde avaliaram características musculoesqueléticas e fisiológicas pré e pós treinamento
aeróbico de quatorze semanas. Não houve diferença significativa na força e na flexibilidade
geral. Houve melhoras na capacidade aeróbica e na amplitude de movimento do quadril.
A questão “lesão” foi avaliada através de questionário respondido pelas bailarinas. Monteiro e Grego (2003), em seu artigo de revisão, constataram ocorrência de lesões em bailarinos
de balé clássico, com a maior parte das ocorrências sendo nos membros inferiores e coluna
vertebral.
18
O treinamento de força é caracterizado pela execução de um exercício voluntário contra uma resistência ou carga externa e é considerado o método mais eficiente
para obter ganhos de força muscular (RATAMESS, 2004; ACSM, 2009). O treino de força é
um dos treinos mais conhecidos e populares com o objetivo de aumento do desempenho
físico em atividades esportivas e da vida diária, aumento do percentual de massa magra e
diminuição do percentual de gordura corporal (FLECK e KRAEMER, 2008). O treinamento de
força não prejudica a flexibilidade, e pode até aumentar a amplitude de alguns movimentos nas articulações do tornozelo, tronco e ombro. (CYRINO et al., 2004).Tem-se associado o
treinamento de força com o treinamento de flexibilidade e, apesar de muitos estudos, ainda
existem controvérsias a respeito deste tema.
19
Thacker et al. (2004) caracterizam a flexibilidade como uma propriedade intrínseca dos tecidos do corpo que determina a amplitude de movimento (ADM) realizável
sem prejuízo de uma articulação ou de um grupo de articulações; caracterizam também
o alongamento como um método para ganhos de flexibilidade. Segundo eles, a flexibilidade depende da viscoelasticidade de músculos, ligamentos e outros tecidos conjuntivos. O
alongamento muscular é frequentemente utilizado nas práticas desportivas com o objetivo
de aumentar a flexibilidade muscular e a amplitude articular, assim como de diminuir o risco
de lesões e de melhorar o desempenho atlético e cênico na dança.
20
Ferrari e Teixeira-Arroyo (2013) estudaram a influência do treinamento de flexibilidade na força e no torque muscular. Eles mostraram, em seu estudo, que o alongamento
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namento físico do indivíduo e o aquecimento são fatores muito importantes para a prevenção de lesão21.
O alongamento resulta em maior flexibilidade e resistência na unidade músculo-tendão (PETERSON e RENSTRÖM,
2002). Porém, o alongamento agudo e prolongado, encontrado em muitas aulas de dança, executado antes dos exercícios, pode reduzir a capacidade de produzir força e potência. Isso pode ser explicado por fatores neurais e mecânicos
que estariam envolvidos na redução temporária da atividade
e da força muscular. Por outro lado, já foi demonstrado que
o treinamento de flexibilidade pode melhorar o desempenho
nos exercícios de força envolvendo o ciclo alongamento encurtamento (ENDLICH et al., 2009).
Postula-se que mecanismos neurais estariam envolvidos na redução da força muscular22 quando esta é preceproduz efeitos deletérios agudamente. Mas, cronicamente, observa-se uma melhora nessas variáveis. Segundo Fleck e Kraemer (2008), dentro das modificações positivas no sistema
neuromuscular, a flexibilidade não diminui como muitas pessoas acreditam. Na verdade,
a flexibilidade tende a aumentar, pois músculos maiores agregam mais proteínas, entre as
quais as elásticas. O treinamento com pesos, portanto, é fundamental para ganhos funcionais da musculatura. Segundo Ferrari e Teixeira-Arroyo (2013), deve-se evitar sessões prolongadas de alongamento antes de atividades de demandem grandes níveis de força. Porém,
recomenda-se o treinamento de flexibilidade, observando os volumes de exercícios e grupos
musculares que podem acarretar em melhorias significativas nos níveis de força e de torque
muscular. Devem ser realizados exercícios de mobilidade articular e aquecimento antes do
treinamento de força que, por sua vez, quando realizado nas amplitudes máximas das articulações, podem contribuir no aumento da flexibilidade.
Notas sobre alongamento: Existem vários métodos de alongamento que são utilizados hoje,
dentre eles: Estático, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), Cinesio alongamento,
Balístico. O alongamento estático consiste em afastar a origem da inserção do músculo aplicando uma força externa controlada pela variação de direção, velocidade, intensidade
e duração. O método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é uma combinação de alongamento estático, contração e relaxamento isométrico, seguido de outro alongamento estático provocando uma inibição autogênica do músculo alongado. O cinesio
alongamento trata de uma combinação de alongamento estático ativo, passivo e o FNP,
respectivamente (MALLMAN, 2011). A técnica de alongamento balístico utiliza o balanço
ritmado e a inércia do movimento do segmento corporal para alongar o músculo (FERRARI e TEIXEIRA-ARROYO, 2013). Flexibilidade não se trata de alongamento. Alongamento é
um exercício de flexibilidade. Também o alongamento não é a mesma coisa que exercício
de amplitude de movimento. O alongamento leva as estruturas do tecido mole além do
seu comprimento disponível para aumentar a amplitude de movimento. Já o exercício de
amplitude de movimento visa somente manter os níveis de amplitude da articulação sem
exceder os limites de extensibilidade dos tecidos.
21
FRAÇÃO et al., 1999; THECKER et al., 2004. Em um estudo de revisão, Thacker et
al. (2004) concluíram em seus estudos que o treinamento de força, o condicionamento físico
do indivíduo e o aquecimento são fatores muito importantes para a prevenção de lesão.
22
Os exercícios de alongamento podem comprometer as propriedades visco
elásticas da unidade musculotendínea, reduzindo a tensão passiva e a rigidez da unidade.
Um sistema musculotendíneo mais maleável, por passar por um rápido período de diminuição de comprimento, coloca o componente contrátil em uma posição menos favorável na
produção de força (ENDLICH et al., 2009). Fowles et al. (2000) concluíram que a diminuição
da força muscular estaria associada à redução no recrutamento de unidades motoras, à
ativação dos Órgãos Tendinosos de Golgi e contribuição dos nociceptores. A deformação
nos componentes plásticos musculares e à redução do tônus muscular, ocasionadas por um
tempo prolongado de alongamento que acaba determinando a acomodação das fibras,
pois a transmissão de mensagens motoras fica comprometida (ENDLICH et al., 2009).
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dida por alongamento estático com longa duração. Em se
tratando das variáveis que podem ter influenciado no resultado desses estudos, acredita-se que a intensidade, o tempo
de alongamento e os aspectos de cunho psicológico devem
ser levados em consideração para um melhor entendimento
dos resultados.
A partir da mensuração das variáveis biomecânicas23, pode ser possível adequar a técnica e o método para
o preparo do bailarino de forma mais adequada às vivências
e às condições físicas e/ou motoras deste.
Dos atravessamentos e instrumentos
A utilização de tecnologias24 disponíveis nas áreas
de pesquisa do movimento humano são ferramentas que
possibilitam outros entendimentos dos corpos e podem ser
utilizados na dança em estudos mais complexos de pesquisa; já instrumentos simples25 e até mesmo aplicativos para
23
A cinemática tridimensional vem sendo utilizada como método de análise do
movimento humano (da marcha patológica ou normal), no planejamento e acompanhamento de treino (economia da corrida, por exemplo), na análise da técnica do movimento
esportivo, no diagnóstico de alterações neuromusculares e musculoesqueléticas e como
forma de avaliação pré e pós intervenção (cirúrgico, ortótico, fisioterapêutico). A partir dos
estudos realizados nas áreas do treinamento físico e da fisioterapia, pensamos ser a cinemática uma metodologia possível para a análise de capacidades físicas durante a execução
de determinadas práticas corporais, como no caso da dança, em que as capacidades físicas necessárias na execução dos movimentos se dão de forma dinâmica e se diferenciam
nas condições estáticas.
24
Na obtenção da sequência de imagens realizadas pelo individuo (objeto
de estudo, um corpo rígido no espaço tridimensional), que, segundo Araújo et al. (2005),
tem seis graus de liberdade de movimentação, são utilizados marcadores reflexivos para o
rastreamento dessas imagens, descrevendo sua posição e orientação nas seis coordenadas
(três coordenadas cartesianas para posicionar um ponto qualquer sobre o corpo e três ângulos de rotação), possibilitando, assim, uma análise mais fidedigna das condições reais
dos movimentos do bailarino. *Marcadores podem ser definidos como objetos revestidos
de material refletor fixado ao corpo, facilitam seu rastreamento nas imagens. *Para medir a
posição em três dimensões (3D) é necessário, no mínimo, três marcadores não colineares em
cada segmento (ARAÚJO et al., 2005).
25
A flexibilidade estática pode ser avaliada através de testes reconhecidos como
“Flexiteste” ou “Sentar-e-alcançar”, através da medição dos ângulos articulares com a utilização de goniômetros e flexímetros (aparelho utilizado para a medição dos ângulos articulares, com a vantagem de ser de simples manuseio e obtenção de resultados em relação
ao flexímetro. (Cadernos de referência de esporte Volume 11 – Avaliação física. UNESCO,
2013). O mesmo não ocorre com a flexibilidade dinâmica, pois esta não possui formas claras
de medição. A flexibilidade dinâmica não pode ser mensurada a não ser em condições
de movimento. A flexibilidade exigida no dançar requer o controle corporal, a força, além
da amplitude articular, ou seja, exige não apenas a flexibilidade estática na execução de
determinados movimentos. Sendo assim, testes de flexibilidade estática não seriam sensíveis
para mensurar o desempenho do bailarino em cena. Além disso, o registro das imagens
do movimento pode possibilitar, de forma simultânea, análises quantitativas e qualitativas,
como nos falam Araújo et al (2005). O teste de sentar-e-alcançar (banco de Wells) consiste
na execução de 3 repetições, separadas por 10 segundos de descanso entre elas, e de
movimento de flexão do tronco, com o avaliado sentado no chão, com os joelhos completamente estendidos, os braços também estendidos (o esquerdo sobre o direito), buscando
alcançar a maior distância possível na régua que demarca a medida, sem executar movimento de contrabalanço com o tronco (também conhecido como “tomada de impulso”);
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celulares validados podem ser utilizados em aulas de dança
a fim de que forneçam informações para o planejamento e
para a execução das aulas e dos treinos/ensaios estabelecidos. Numa abordagem mais qualitativa de movimento, a
gravação de vídeos (por meio de celular ou outra câmera
qualquer) é uma forma simples e de retorno imediato para
professores e alunos quanto à visualização do movimento
executado.
Para o planejamento de um treinamento físico, há a
necessidade da modulação de intensidade, duração e frequência. Os métodos de treinamentos específicos aplicados
de forma simultânea às sessões de treinos complementares e
aos trabalhos cênicos do bailarino devem ser predominantes
e determinantes da modalidade (GAMBETTA, 1991). A aplicação dos estímulos pode produzir efeitos distintos (positivos,
negativos ou neutros). Para obter as adaptações positivas nas
capacidades físicas dos indivíduos, é preciso prescrever corretamente a forma e momento de serem aplicados. Existem
muitos estudos que mostram características biológicas envolvendo lesões e posturas recorrentes.
O planejamento do treinamento de maneira específica e de acordo com as necessidades dos indivíduos para
qualquer nível de aptidão física deve fornecer subsídios importantes para que o treinador possa orientar e até modificar
suas ações no processo de preparação do bailarino, estabelecendo as cargas de forma mais específica e individualizada
(WEINECK, 2000; BOMPA, 2002), evitando equívocos capazes
de produzir lesões e de desestimular a prática regular desta
arte.
Das considerações
Apesar de ser alvo de discussões acadêmicas, pouco
se sabe sobre o treinamento na dança. Como lida-se com
uma diversidade de movimentos? No ensino, no desenvolvimento e na profissionalização na dança há uma tradição
oral de registro e reprodução. Atualmente, as gravações em
vídeo minimizaram um pouco o problema de registro do movimento, contudo, ainda hoje, há o grande problema da eso avaliado deve manter o queixo próximo ao peito. (Cadernos de referência de esporte
Volume 11 – Avaliação física. UNESCO, 2013).
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crita do movimento.
Na criação na dança, algo percorre o corpo, produz sensações, mas também gera adaptações físicas decorrentes deste dançar, adaptações que tornam o corpo “melhor” para a realização da dança ou “pior” quando acarreta
danos (lesões) a este corpo. Princípios da ciência esportiva
aplicados no treinamento em dança podem prevenir lesões
significativas e micro lesões repetitivas, aumentando o tempo
de carreira do bailarino. Desta forma, torna-se evidente a importância de mais estudos sobre os métodos de treinamento
na dança.
Compor com saberes das artes e das ciências se
trata de ir ao encontro dos problemas reais do campo da
dança. Rearranjos e reconfigurações talvez sejam importantes para que uma compreensão mais ampla do corpo seja
incorporada ao cotidiano do dançar.

REFERÊNCIAS
AAGAARD, P.; SIMONSEN, E. B.; MAGNUSSON, S. P.; LARSSON,
B.; DYHRE-POULSEN, P.. A New Concept For Isokinetic Hamstring: Quadriceps Muscle Strength Ratio. The
American Journal Of Sports Medicine, Vol. 26, No. 2.
1998.
ACSM. Progression Models in resistance training for healthy
adults.position stand. Medicine & Science In Sports &
Exercise. 2009. (687-708).
,
ARAÚJO, A. G. N.; ANDRADE L. M.; BARROS, R. M. L. de. Sistema para análise cinemática da marcha humana
baseado em videogrametria. Fisioterapia e Pesquisa.
Volume11–Número1 2005.
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FRAGMENTOS,
FIGURAS E
FORMAS DA
TRAJETÓRIA DE
EDUARDO SEVERINO

Os fragmentos de histórias, memórias e fatos esboçados neste texto pretendem contextualizar brevemente alguns
acontecimentos importantes e alguns detalhes inerentes à
produção artística, à vivência formativa e às atribuições empreendidas por Eduardo Severino, bailarino, professor, coreógrafo, fundador/diretor da Eduardo Severino Cia. de Dança e
importante figura da dança contemporânea de Porto Alegre
(RS).

Fellipe Santos Resende1

1
Fellipe Resende é bailarino, fisioterapeuta (UFG) e instrutor de Pilates, com
especialização em Dança e mestrado em Artes Cênicas pela UFRGS. Atualmente cursa
licenciatura em Dança e doutorado em Artes Cênicas na referida instituição. Já fez parte de
coletivos como: Grupo Corpore de Dança Contemporânea (GO), Rosa Cia de Dança, Grupo Experimental de Dança de Porto Alegre, e Mimese Cia de Dança-Coisa (RS). Atualmente
integra a Cubo1 Cia de Arte e é bailarino convidado da Cia H (RS)
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Imagem 1: Eduardo Severino em “Planetário” (2006). Foto: Lu Mena Barreto2.

2
Disponível em https://eduardoseverinociadedanca.wordpress.com/curriculos/
Acesso em 16/08/2017.
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Além de fatos significativos durante a trajetória dançante de Eduardo Severino, são apontados alguns sujeitos
chave que somaram na construção da mesma e formas pelas quais Eduardo transitou/transita, numa dinâmica variada
de funções. As informações são oriundas de uma entrevista
semiestruturada realizada com o artista e autorizada pelo
mesmo, e de fontes como os sites da Eduardo Severino Cia.
de Dança (2009) e da São Paulo Cia. de Dança (2013), bem
como de artigos encontrados em revistas no campo das Artes
Cênicas (DANTAS, 2010, 2013 e 2016; WEBER e DANTAS, 2017).
Estão diluídos no texto fragmentos transcritos da entrevista pertinentes à construção desse ambiente de compartilhamento,
desejoso de visibilidade para os movimentos “severinos” que
atravessam a história da dança gaúcha e nacional.
Um breve plano de fundo
Natural de Porto Alegre, Eduardo Severino (1962) totaliza em 2017 uma trajetória dançante de 31 anos e uma prática pedagógica de 20 anos, estando em forte afinidade com
temas de natureza artística.
Sempre gostei muito de arte, de teatro, de artes plásticas, de música clássica. Desde adolescente eu matava aula pra ir ao cinema, pra ir assistir à OSPA3. [...] A
dança surgiu mais tarde em minha vida... talvez tenha
sido a última das artes que veio e pela qual fui me interessar.4

Motivado a “fazer alguma coisa com arte” experimentou uma aula de teatro e oficinas de desenho, mas, por
conta da intensa timidez, não deu seguimento a essas experiências. Na década de oitenta, ao assistir o Ballet Stagium5,
sentiu-se fortemente atraído pelos movimentos dançantes.
Na mesma noite, ao encontrar uma “bailarinada” do Grupo
Mudança6, Eduardo foi convidado por Fernando Palau (baila-

3
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
4
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
5
Companhia paulista formada, em 1971, por Marika Gidali e Décio Otero.
6
Grupo de dança criado juntamente com o Espaço Mudança, em 1976, por
Eva Schul. O Grupo Mudança organizou-se quase como uma comunidade utópica, vivendo
intensamente os tempos psicodélicos e criativos dos anos setenta. O Espaço Mudança, por
sua vez, compreendia palestras, espetáculos, performances, exposições de artes visuais, experimentações espaciais, vocais e de improviso (DANTAS, 2013).
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rino integrante do referido grupo) para fazer aulas no Espaço
Mudança, pois o Grupo precisava de um bailarino.
“No outro dia fui e comecei a fazer aula...”
Não diferentemente das outras experiências com
arte, Eduardo seguia muito tímido nessas aulas. No entanto, deu continuidade e tomou gosto pela “coisa dançante”. Esteve envolvido em várias aulas no Espaço Mudança,
entrando em contato com figuras da época, tais como Rosane Barbosa e Júni Machado (que, naquele momento, dirigia
o Grupo junto à Heloísa Peres).
Para seguir dançando no Grupo Mudança, Eduardo
iniciou a formação em ballet clássico, passando por professores como Vitória Milanez e Alexandre Sideroff, quando conheceu o nome de Cecy Franck7.
O Alexandre me falou “você tem que conhecer essa
pessoa que tem tudo haver contigo”. Eu já tinha sacado que minha história não era o ballet mesmo. Nunca
foi. Eu super respeito... mas meu corpo brigava com o
ballet o tempo inteiro.8

Eduardo começou, então, a fazer aula de dança
moderna com Cecy Franck (técnica de Martha Graham),
com quem seguiu por dois anos. Nesse meio tempo, Eva
Schul9 retornava a Porto Alegre de seus estudos e formação
em dança em Nova York. Concomitante à participação nas
aulas de Eva, foi deixando as aulas de Cecy, pois julgava que
Eva tinha mais a ver com sua “vibe”.
O primeiro trabalho nos palcos, e de maior peso para
Eduardo, foi a montagem de Carmina Burana, feita por Valério Césio e Alexandre Sideroff, ocasião em que Eduardo
se sentiu à vontade para estar em cena, aumentando sua
afinidade com a dança. Outro episódio marcante foi ter in7
Cecy Franck (1924-2000), bailarina, coreógrafa e mestra gaúcha que se dedicou ao ensino da Dança Moderna pela técnica de Martha Graham (uma das pioneiras da
Dança Moderna norte-americana).
8
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
9
Eva Schul (1948), bailarina, coreógrafa e mestra de dança. Teve formação
com Hanya Holm e Alwin Nikolais (EUA). No período em que morou em Nova York, esteve
impregnada de experiências e conceitos da dança moderna e pós-moderna, herdando,
em linhas gerais, o legado de questionar o vocabulário do ballet, propor novos movimentos,
dar espaço à criação dos bailarinos, além de utilizar elementos performáticos e jogos de
improvisação para a cena (DANTAS, 2013).
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tegrado o elenco de apoio da obra Bolero de Ravel junto à
companhia alemã Stuttgart Ballett¸ que, em turnê pelo Brasil,
promovia audições para seleção de bailarinos locais. A experiência foi impulsora: “Aquilo ali deu um gás assim. Dali eu
nunca mais parei”10.
Alguns anos depois, já não mais com o Grupo Mudança11, Eduardo seguia apreendendo técnicas em outras aulas
que fazia – dentre elas, as de dança contemporânea com
Jane Blauth. Construindo seus aprendizados em dança e passando por uma série distinta de propostas, muitos nomes aparecem como figuras significativas na sua formação, dentre os
quais estão professores brasileiros e estrangeiros12. Nesse cenário diverso de influências formativas, Eduardo sempre considerou a via da experimentação direta como meio importante
para incorporação das propostas técnicas em dança.
Acho fundamental... Acho que não tem como não
ser por esse meio. Experiência vivida, sabe. Não tem
como não fazer. Tu tem que deixar seu corpo-mente
ir assimilando esses códigos todos, pra ir assim fazendo
suas escolhas.13

Frente a uma gama de possibilidades distintas e por
vezes divergentes (ballet, dança moderna, dança contemporânea), Eduardo pontua ter desenvolvido grande afinidade pela dança contemporânea e por tudo o que ela pôde
permitir que fosse explorado em seu corpo e no corpo dos outros, enquanto coreógrafo, espectador, bailarino, colega ou
professor – atribuição mais tardia, mas não menos importante.
“Dar aula foi muito depois...”
A primeira experiência como professor foi em Bagé
(RS) e depois em Santa Maria (RS), no final da década de noventa, sendo convidado para dar uma oficina e depois coreografar os bailarinos envolvidos naquele processo. Sobre a
10
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
11
O Grupo Mudança foi um importante nicho de formação onde Eduardo começou a experimentar algumas performances e propostas menos convencionais para aquele
contexto da dança - do início do século XX até os anos finais da década de setenta – no qual
a formação em ballet era muito forte e predominante (DANTAS, 2013).
12
Nomes que se destacam: Lia Rodrigues (RJ/Brasil); Marta Myers, David Beadle,
Ming-Lung Yang, John Jasperse (EUA); Eva Schul, Cecy Franck, Andréa Druck (RS); Adriana
Grecci (SP), Henrique Rodovalho (GO), dentre outros.
13
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
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experiência pedagógica em dança Eduardo relata:
Não me senti por muito tempo apto a dar aula. Achava que tinha que aprender mais e saber mais. Sempre
fui muito inseguro assim. A mesma insegurança que eu
tinha como bailarino eu tinha como professor. Eu fui
amadurecendo muito tarde, eu admito isso. E acho
que cada um tem um tempo.14

A vivência como ministrante de oficina e propositor
de desenhos coreográficos para os bailarinos ali presentes
impulsionou de certa forma o que viria a se consolidar como
uma postura assumida de coreógrafo, inclusive de si mesmo:
Foi coreografando os outros que eu comecei a ter
vontade de dançar o que eu tava dançando, o que
eu tava fazendo. Porque até então eu nunca tinha
feito nada pra mim, só tinha dançado trabalhos dos
outros...15

Uma figura importante que marcou sua trajetória de
maneira geral, e que impulsionou viagens, eventos e “descobertas de outros horizontes” foi a mestra Eva Schul:
Isso de viajar começou a acontecer com a Eva, quando ela montou a Ânima Cia. de Dança16. No primeiro
ano a gente já foi pra São Paulo. Era um super festival
com todas as cias de dança contemporânea do país.
E ali eu conheci um monte de gente. Meu mundo se
abriu assim sabe...17

Nesse evento marcante, uma vasta rede de contatos começava a se expandir. Nele, Eduardo destaca a oficina de concepção coreográfica com Ana Mundim, a apreciação de espetáculos do Grupo Corpo18 e de companhias
vindas da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., e o
contato com algumas críticas da dança, como Helena Katz
e Cássia Navas.

14
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
15
Ibidem.
16
Companhia criada na década de noventa por Eva Schul, em Porto Alegre, da
qual Eduardo fez parte. É, ainda hoje, uma das companhias de referência para o panorama
regional, estadual e nacional da dança contemporânea.
17
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
18
Companhia mineira criada em 1975 pelos irmãos Pederneiras.
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Em caminhos paralelos, Eduardo integrou o elenco
brasileiro na Expo 2000, em Hannover/Alemanha, uma exposição cultural mundial com estandes representando cada país.
Elaborou, ainda, a obra solo “Planetário” (2000)19, produção
marcante em vários sentidos: além de sinalizar o início de sua
companhia, com ela Eduardo foi selecionado como criador/
intérprete para o Projeto Rumos Dança Itaú Cultural/2000 (SP)
e participou, no mesmo ano, de uma das edições do evento
Masculino na Dança (SP).
Em 2001, através de uma parceria da Fundação Vitae com o governo norte-americano, Eduardo participou
como coreógrafo-residente convidado do American Dance Festival, em Durham/Carolina do Norte (EUA), fazendo
aulas por dois meses e conhecendo nomes importantes da
dança nos Estados Unidos. Ainda fora do país, percorreu estúdios e espaços de arte em Bruxelas (Bélgica), imbuindo-se
da efervescência germinada pelos trabalhos de coreógrafos
belgas vanguardistas nos ideais pós-modernos fora dos EUA
e considerados como importantíssimas referências de dança
contemporânea para Eduardo, como Anne Teresa de Keersmaeker e Wim Vandekeybus.
Alguns anos mais tarde (2009/2010), Eduardo fez residência artística em São Paulo com artistas locais pelo projeto
“Reciclagem e Aprimoramento”, financiado pelo Fumproarte/POA para formação, criação e pesquisa.
A Eduardo Severino Cia. de Dança
Nos anos 2000, Eduardo fundou a companhia à qual
empresta seu nome – Eduardo Severino Cia. de Dança (doravante Cia.) – e, desde então, tem realizado várias produções
e participado de eventos no Brasil e no exterior. A Cia. é composta por ele e por Luciano Tavares, como núcleo principal, e
por artistas convidados para cada projeto artístico.
Nos trabalhos da Cia., não existe relação direta entre
as técnicas elegidas para preparação corporal e o material
abordado em cena. Sua própria gestão não enfatiza uma
mesma preparação para todos: cada integrante e/ou convidado banca seus movimentos preparatórios e as aulas para19
“Planetário” foi inspirado na obra de Frans Krajcberg, artista plástico polonês
naturalizado brasileiro que explora obras de temática ambientalista.
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lelas às organizações e aos procedimentos compositivos da
Cia.. Ao contrário dos papéis de bailarino e de coreógrafo –
que podem ser variáveis conforme a proposição em questão
–, a direção dos espetáculos da Cia. é uma tarefa constante
para Eduardo.
Nos dezessete anos da Cia., as propostas foram, de
maneira geral, relacionadas ao meio ambiente20.
As questões ambientais estão diretamente relacionadas à nossa existência e à maneira como o homem
se relaciona com a sua casa, o planeta Terra. Eu tenho muita vontade de falar sobre isso. Eu nunca gostei
de dancinha por dancinha, sabe. Nunca me chamou
atenção e não gosto. Acho que tem que ter um propósito, um produto artístico tem que estar falando de
algo que tenha um discurso. O porquê de existir.21

São trazidas, ainda, questões sobre sexualidade e gênero, temática que perpassa três trabalhos importantes da
Cia.: “IN/compatível?” (2005), “que fala basicamente sobre
relacionamentos na contemporaneidade [...] primeiro trabalho onde a gente colocou humor e sexo”22; “Bundaflor Bundamor” (2008), “que coloca a bunda à mostra, e questiona
isso do tabu numa parte do corpo que até hoje é estigmatizada”23; e “Tempostepegoquedelícia” (2012), “que vai mais
a fundo na questão do gênero e fala sobre essas diferenças
entre as sexualidades...pois elas existem, devem ser respeitadas e continuar existindo”24.
Os procedimentos compositivos de Eduardo Severino
em sua Cia. trazem, de alguma forma, aspectos biográficos
e causas vividas ou próximas à sua pessoa. A poética de seus
trabalhos é modesta e mostra o que anuncia. Suas ações
traduzem predominantemente abordagens que, no campo da dança contemporânea, estão ligadas à subversão, à
transgressão, à fragmentação e/ou sobreposição de acontecimentos na cena, a elementos performáticos, etc.

20
Obras marcantes que abordaram essa temática incluem: “Planetário” (2000),
“Lixo, Lixo Severino” (2002) e “Y KÛÁ – O silenciar de um rio” (2006).
21
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
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Mais alguns lugares e passagens
Em 2004, Eduardo é convidado a ocupar o Solar dos
Câmara, espaço localizado no Centro Histórico de Porto Alegre cedido para um projeto público de ocupação artística
idealizado por Caco Coelho. A partir de 2005, sua Cia. passa
a integrar o Projeto Usina das Artes, também elaborado por
Caco, e ocupa, junto a outras companhias artísticas, o Eixo
Experimental, no quinto andar do Centro Cultural Usina do
Gasômetro. Em 2007, a Eduardo Severino Cia. de Dança deixa a Sala 504 (no referido Eixo) e passa a gerir25 a Sala 209, no
segundo andar da Usina do Gasômetro, buscando construir
um espaço físico de referência para o campo da dança e
compartilhando a Sala com demais artistas através de ações
como a Mostra Movimento e Palavra e o Programa de Residência Artística da Sala 20926. Cada convidado ou selecionado, na Mostra e na Residência, respectivamente, teve espaço
na sala para ensaios e organização dos trabalhos, processo
que culminou em vários espetáculos, performances e até
em workshops ou em aulas regulares. Nesse cenário, surge,
ainda, o Coletivo de Dança da Sala 209, agregando sujeitos
e fortalecendo o fomento à comunicação e à integração
de grupos, companhias e artistas independentes através de
apresentação e discussão de processos e criações.
No período de 2007 a 201727, a figura de Eduardo esteve ligada a múltiplas funções, revelando uma multiplicidade
de estados de corpo e de tarefas presentes na sua trajetória.
Eu consegui me ver como administrador de um espaço, como produtor, assessor de imprensa, coreógrafo,
bailarino. Acabei abraçando muitas coisas.28

De modo geral, Eduardo possui, dentro e fora da 209,
25
Juntamente à Ânima Cia. de Dança e a outros artistas colaboradores (Andréa
Spolaor, Cibele Sastre, Luciana Paludo, Mônica Dantas, Thais Petzhold, Bia Diamante e demais grupos/parceiros), sendo instaurada uma forte potência artística, cultural e política, dinamizando o panorama da dança contemporânea no Rio Grande do Sul.
26
Ocorreram treze edições da Mostra Movimento e Palavra e sete edições do
Programa de Residência Artística. Pude participar da última Residência Artística da Sala 209,
com a CUBO1 Cia. de Arte, em 2016/2.
27
O espaço interno da Usina do Gasômetro entrou em reforma no primeiro semestre de 2017. Por conta da evacuação e da reforma de salas, a Sala 209 (assim como
outras salas) foi fechada, e os artistas ficaram indeterminadamente sem espaço físico para
seguimento nas suas atividades e práticas. Os artistas eram selecionados anualmente pelos
editais municipais para o Projeto Usina das Artes.
28
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
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uma extensa produção coreográfica em sua Cia., além de
trabalhos de outros artistas29 com os quais atuou, com destaque para Eva Schul, com quem dançou por 12 anos30. Atribuições adicionais já empreendidas no campo da dança se
referem a aulas ministradas para a Cia. Municipal de Dança
de Porto Alegre (2015), funções administrativas e de assistência à curadoria/direção em projetos.
Movimentos mais atuais
Hoje, como bailarino, coreógrafo, professor e diretor,
Eduardo lança mão de hábitos e treinamentos que incluem
natação, alongamento e exercícios de fortalecimento, além
das próprias aulas de dança contemporânea que dá. Sobre
essas, ele menciona:
Meu trabalho não é virtuoso. Hoje estou numa vibe de
trabalhar para abrir espaços internos, cavar espaços,
peso, sentir o peso do esqueleto, sentir o peso do corpo, de tomar conta do espaço, se projetar nele. Meu
movimento é quase orgânico. Eu não faço coreografia, sabe. No início lá eu fazia... mas agora não.31

Eduardo se identifica com a proposta de
deixar partes do corpo falar... deixar se levar naturalmente sem ter que ser tudo desenhado, como um
molde à parte que precisa ser feito pra cumprir um
protocolo, mas que não tem nada haver com o que
tá sendo proposto.32

E, também, com a “modulação das percepções,
numa pegada mais somática”, como ferramenta para buscar estados corporais,
embora não fale disso, isso tá aqui, no corpo. Não é
evidenciado no produto artístico, mas serve de caminhos possíveis pra se chegar a algum lugar.33
29
Luís Arrieta (SP); Andréa Druck, Ivan Motta, Guelho Menezes, Jussara Miranda,
Cibele Sastre, Tatiana da Rosa, Fernanda Leite, Luciana Paludo (RS), entre outros.
30
Recebeu o Prêmio Braskem Em Cena/2010 como melhor bailarino/ator pelo
trabalho solo “Ser Animal” do espetáculo “Dar Carne à Memória”, de Eva Schul.
31
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
32
Ibidem.
33
Fragmento da entrevista concedida por Eduardo Severino.
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Em seu percurso, há ainda a busca por um trabalho
autoral. Sua trajetória mostra-se atravessada por múltiplas atribuições, produções coreográficas, eventos, aulas formativas
e experiências imersivas, formando uma rede extensa e fértil
de saberes onde surgem variados nomes de figuras da dança
e da arte em geral. Autêntico, plural e exemplo de resistência artística, política e dancística, Edu Severino segue em seus
movimentos e estudos, sendo um nome sólido e inspirador
para as gerações prévias, atuais e futuras, deixando registradas, há mais de três décadas, sua marca e suas intenções na
malha de memórias da nossa dança.

WEBER, Suzane; DANTAS, Mônica Fagundes. “O estudo do
gesto na encruzilhada das práticas e conceitos: reflexão sobre os encontros de pesquisadores franco-brasileiros nos colóquios artes do gesto”. Cena, n. 22, 2017.
pp. 324-338.
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Texto que está na orelha do livro na versão impressa
Dança e escrita... tantas vezes parecem ações distantes.
São de ordens diferentes, mas são ações que conversam, até poderiam conversar mais. Com esse intuito de fomentar a conversa
entre dança e escrita, busca-se fazer de um livro um espaço de publicação, de registro, de memória, de relato, de história da dança. A
escrita enquanto registro é potente no campo da dança, um exercício de produção de arquivos, de documentos, de inventários de
palavras registradas a cerca da produção em dança.
Nessa perspectiva, pensa-se que escrever vem a ser um ato
político, um ato de posicionamento, um ato que dá voz aos agentes
do campo da dança. Uma voz que fala de experiências, de pesquisas, de produções, de criações, de pedagogias da dança. Por isso
esse registro deve ser fomentado, estimulado, valorizado...
Uma escrita, um registro, no qual os(as) diversos dançantes
falam da dança, do dançar, do dançado, de outros(as) dançantes
e de um devir... Tem-se, assim, dançantes tratando da dança, sobre
a dança, com a dança, pela dança e no campo da dança. Corpos
que dançam, que criam, que experimentam, que pensam a dança,
que educam com dança e se colocam a escrever, registrando parte daquilo vivem na sua vida de movimento.
Por isso se destaca que se faz importante escrever, seja
uma frase, um parágrafo, um texto livre, um poema, um artigo, um
livro, uma crônica, um relato, um material didático... Precisa-se coreografar a escrita, improvisar as linhas dos textos e compor com as
palavras. Escrever vem a ser modo de dançar com as palavras, e
desse modo, como no caso de uma coreografia, precisa-se de muito ensaio. Assim, devemos ensaiar nossos registros históricos e/ou ficcionados com muita escrita experimental ou formal, mas precisa-se
experimentar, improvisar, compor, ensaiar até chegar a apresentar
um texto feito de movimento.
Escrever vem a ser um ato político, de posicionamento de
corpos que se movem e produzem linhas que fazem parte da nossa
história!
Airton Tomazzoni
Wagner Ferraz

