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RESUMO 

 

Tanto no contexto acadêmico quanto no artístico e mercadológico, é crescente a 

discussão sobre o espaço de conceituação da dança contemporânea e suas fissuras, que 

deixam de abarcar esta ou aquela manifestação artística ou mesmo acaba por abarcar 

aquelas manifestações que não se encaixam em outros espaços de conceituação. No 

presente trabalho objetivamos a investigar, a Dança na Contemporaneidade, para além 

do que se entende por dança contemporânea, em sua capacidade de atravessar os 

espaços de conceituação já estabelecidos, para implicar em uma pluralidade de fazeres. 

Objetivamos também pensar a potência que a Dança imprime no corpo do artista 

criador, pensando também como este se comporta no espaço de “entre linguagens”. A 

dissertação que aqui se apresenta encontrou enquanto estratégia metodológica o recurso 

da metáfora, partindo das ideias de travessia, cartografia e cidades invisíveis para a 

construção do pensamento sobre o corpo do artista e suas relações com as diferentes 

linguagens artísticas, tomando por base uma retomada das experiências estéticas e 

artísticas de sua proponente. Dialogando experiências práticas e autores tais como 

Chistine Greiner, Friedrich Nietzsche, Jussara Setenta, André Lepéki e Paulo Caldas, 

inicialmente tratamos da dança contemporânea em seus problemas de classificação que 

apontam para a necessidade de um pensamento contemporâneo em dança, que pense as 

manifestações artísticas em seus pontos convergentes, e não nos divergentes que as 

situam sob diversas nomenclaturas. No capítulo seguinte discutimos a possibilidade de 

contaminação entre as linguagens artísticas a partir do próprio corpo-artista. 

Discorremos também sobre a dança enquanto agenciamento e resposta aos impulsos 

resultantes da relação com o espaço e outros corpos, pensando como o corpo do vivente 

se organiza nesta relação de compartilhamento de experiências. Mostrando uma 

potência do corpo artista criador que se dedica à transvaloração das fronteiras entre as 

linguagens para a organização do seu fazer. Por fim, apontamos para a diversidade na 

metodologia de processos de criação que variam de acordo com as possibilidades 

técnicas e necessidades estéticas de cada artista criador. 

Palavras-Chave: DANÇA CONTEMPORÂNEA; POTÊNCIAS DE DANÇA; CORPO 

ARTISTA; ESPAÇO DO ENTRE. 



 

ABSTRACT 

 

The discussion about the conceptualization of Contemporary Dance is a growing field 

in our time and its fissures in the academic, artistic and market context, fail to embrace 

this or that artistic expression or, even eventually, encompass those events that do not fit 

in other spaces conceptualization. In this study we aimed to investigate the 

Contemporary Dance, in addition to what is meant by Contemporary Dance, in its 

ability to cross the spaces of concepts already established, to imply a plurality of doings. 

We aim also to think the power that the Dance prints in the body of the artist creator, 

also thinking about how it behaves in the space “between-languages”. The dissertation 

presented has found as its methodological strategy the concept of metaphor, based in 

ideas like crossing, cartography and invisible cities to build the thought about the artist's 

body and its relations with the different artistic languages, based on a resumption of 

aesthetic and artistic experiences of this dissertation author. Putting in dialog practical 

experiences and authors as Chistine Greiner, Friedrich Nietzsche, Jussara Setenta, 

André Lepéki and Paulo Caldas, we initially treat Contemporary Dance in its 

classification problems that point to the need of contemporary thought in dance, which 

think artistic expressions in its points of convergence, and not of divergence, which 

place them under various nomenclatures. In the next chapter we discuss the possibility 

of contamination between artistic languages from the own body-artist. We also talk 

about dance as agency and impulse resulting from the relations between space and other 

bodies, thinking how the living body organizes himself in this relation of sharing of 

experiences. Pointing to a power of the creative artists’ body dedicated to the 

transvaluation of the boundaries between languages for the organization of his doing. 

Finally, we discuss the diversity of creation methodologies processes that vary 

according to the technical and aesthetic needs of the artist creator. 

Key-Words:  CONTEMPORARY DANCE; DANCE POWER; ARTIST BODY; THE 

BETWEEN SPACE. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dança, Teatro, Performance arte. Não necessariamente nesta ordem ou 

classificação. Partindo da retomada de experiências artísticas organizo neste trabalho, 

alguns apontamentos com os quais me deparei no decorrer de uma trajetória de vida e 

criação. Tais apontamentos podem ser resumidos a uma só questão que formulei durante 

as pesquisas sobre os conceitos de Teatralidade e Performatividade em decorrência da 

escritura do Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Teatro defendido em 

julho de 2011
1
. 

Pensando a performatividade como um estudo da potência de Performance, 

implicando necessariamente numa ação que envolve sujeitos na condição de agentes e 

ouvintes (FÉRAL, 2008), assim como a teatralidade como possibilidade de o teatro 

agregar características estéticas e estruturais de outras linguagens artísticas (FÉRAL, 

2008), como se daria o estudo desta mesma potência em dança?  

Partindo dessa questão, me proponho a investigar neste trabalho a capacidade 

que a Dança na Contemporaneidade tem de atravessar os espaços de conceituação já 

estabelecidos, para implicar numa constante construção de uma pluralidade de fazeres, 

pensando as manifestações de Dança na Contemporaneidade para além do que se 

entende por dança contemporânea. Objetivo também, pensar a Dança através da 

potência que imprime no corpo do artista criador, pensando como este se comporta no 

espaço de “entre linguagens”.  

Dessa maneira, pretendo contribuir para a discussão acadêmica em Dança ao 

apresentar uma percepção pautada na experiência do sujeito, que se coloca em cena em 

detrimento dos paradigmas de classificação entre as danças, bem como, entre as 

linguagens artísticas de caráter contemporâneo. Compreendo que as linguagens que se 

manifestam na contemporaneidade em sua maioria são marcadas por um forte processo 

de contaminação que se resolve no corpo do artista que as investiga e organiza as 

experiências na criação cênica. 

                                                           
 

1
 O Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN “Você tem fome de 

quê: Estudos de Pertencimento” foi orientado pela Profa. Dra. Naira Ciotti e defendido em julho 

de 2011 na programação do I Circuito Regional de Performance BodeArte. 
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É válido salientar que, utilizo aqui a palavra cena na perspectiva que propõe 

Patrice Pavis no livro Dicionário de Teatro onde se refere ao “sentido metafísico de 

acontecimento brutal e espetacular.” (PAVIS, 2005, p. 42), compreendendo cena 

enquanto acontecimento ou manifestação artística independente da linguagem cênica de 

que se fale. Opto aqui por essa perspectiva ampla de acontecimento artístico por 

acreditar que tem se tornado cada vez mais difícil apontar características das cenas 

contemporâneas devido à apropriação de procedimentos de outras linguagens artísticas. 

As questões e investigações que proponho neste trabalho estão diretamente 

ligadas à minha experiência pessoal enquanto artista e apreciadora, que teve início 

quando, aos cinco anos de idade, comecei a estudar balé clássico em minha cidade natal 

(São Paulo). Desde então vim conhecendo outras linguagens artísticas, tais como a 

performance e o teatro, que implicavam-se no meu pensamento em dança, provocando 

questionamentos sobre sua estrutura técnica e estética. 

Penso a experiência retomando a perspectiva de Jorge Bondía Larossa (2002), 

que afirma que é possível que se passe por toda a vida sem ter uma experiência. O autor 

afirma que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (LAROSSA, 2002, p. 21), passar por 

uma experiência é ser modificado por ela, ser levado à uma reorganização de seus 

valores, suas questões pessoais.  

Ampliando a perspectiva da experiência para o campo da pesquisa em Artes 

Cênicas, Narcísio Telles (2007) afirma que experienciar é envolver-se totalmente com o 

ambiente, é penetrar nele nos níveis intelectual, físico e cognitivo. Investigando a 

experiência enquanto atitude metodológica na pesquisa em Teatro, pensamento que aqui 

transponho para a presente pesquisa, Telles afirma que as experiências vividas pelo 

pesquisador contribuem para um processo de investigação onde ele se encontra 

corporalmente envolvido e cujos objetivos estejam vinculados à análise das ações 

cotidianas existentes em processos de criação. 

Telles (2007) busca em sua discussão uma radicalidade do conceito de 

experiência, onde o olhar do investigador também passe por seu corpo, suas emoções e 

seu fazer num trajeto de indissociabilidade entre pesquisa acadêmica e prática artística. 

Dessa forma, mais à frente comento as experiências de apreciação e criação artística que 

me levaram a repensar meu fazer em dança, questionando os limiares entre as 
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linguagens artísticas de caráter contemporâneo com enfoque na linguagem da Dança e 

seus espaços de contaminação.  

Nos primeiros passos da escrita da dissertação que se apresenta, pretendo situar 

o leitor nas minhas experiências artísticas citadas enquanto cartografia, bem como 

trabalhos de outros artistas que tive a oportunidade de conhecer e presenciar, 

introduzindo as questões que me levaram a pensar a Dança na Contemporaneidade e, 

possivelmente, uma Dançatividade, se nos é permitido este neologismo. 

Tal pensamento é impulsionado pela necessidade de extrapolar o que se entende 

por dança contemporânea, na medida em que, este gênero da dança vem se tornando um 

espaço de criação ao qual já são atribuídas características e nomes de companhias de 

dança. Dessa forma, na medida em que se agregam fazeres sob esta nomenclatura, 

também se segregam outros tantos que diferem desses primeiros em suas características, 

como discutiremos mais à frente.  

Tanto no contexto acadêmico quanto no artístico e mercadológico
2
, é crescente a 

discussão sobre o espaço de conceituação da dança contemporânea e suas fissuras, que 

deixam de conter esta ou aquela manifestação artística ou mesmo acaba por abarcar 

aquelas manifestações que não se encaixam em outros espaços de conceituação. 

No que concerne ao contexto acadêmico, quando ainda não se supunha a forma 

que tomaria esse momento da dança, foi difundida a premissa de que poderia 

denominar-se dança contemporânea, toda produção em dança feita na 

contemporaneidade (FARO, 1987). Com o passar dos anos foi-se suscitando algumas 

características “próprias” da dança contemporânea.  

Como que, num processo de evolução do pensamento, se apresentam estudos 

que vislumbram suas fissuras, miscigenações com outras linguagens artísticas ou 

mesmo processos criativos diferenciados. Sobre esta última questão Jussara Sobreira 

Setenta (2008) propõe pensar “um fazer para cada dizer” na medida em que afirma que 

                                                           
 

2
 Ao nos referirmos ao contexto artístico mercadológico pensamos num espaço que envolve 

editais de fomento à dança, oficinas e academias de ensino informal. Não descartamos as 

possibilidades interação entre estes dois contextos, mas operamos esta divisão como maneira de 

enfatizar as produções de cada um deles. Como exemplo de projeto que se manifesta neste 

contexto, apresentamos o edital de residência artística “Outras Danças” que propõe aos artistas 

selecionados um mês de residência e estudos com um artista convidado para a criação de danças 

solo, a participação nesta residência não implica necessariamente numa pesquisa acadêmica 

embora deixe espaço para este tipo de investigação também. Disponível em: < http://www.outra 

sdancas.com.br/ > (Acesso em 15 de novembro de 2012). 
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o corpo que dança é inventor de modos próprios de proferir ideias. A autora afirma que 

o corpo, quando se move, está dizendo algo e, tendo esse fazer a necessidade de 

inventar seu modo de dizer-se, apresenta-se uma situação de Fazer-Dizer. 

Denise da Costa Oliveira Siqueira (2006), por sua vez, em seu livro “Corpo, 

Comunicação e Cultura – dança contemporânea em Cena”, analisa a dança 

contemporânea em seu aspecto comunicacional não verbal enquanto instrumento de 

expressão de uma sociedade, percebendo o caráter político da dança que trata de seu 

próprio contexto e inquietações provocadas por este. Reconhecendo o caráter plural da 

dança contemporânea e pensando-a como “uma área que requer um olhar complexo, 

que busque enxergar o todo, sem deixar de tentar entender cada parte que compõe o 

fenômeno comunicacional.” (SIQUEIRA, 2006, p. 05). 

O crítico português Antônio Pinto Ribeiro (1993), afirma que a dança 

contemporânea é temporária na medida em que se atualiza constantemente deixando 

sempre algo que não pode ser capturado pela sua efemeridade, instalando um caráter 

provisório também na produção crítica a seu respeito. Podemos também citar a tese de 

doutorado em teatro de Jussara Janning Xavier (2012), defendida na UDESC sob o 

título “Acontecimentos de Dança: Corporeidades e Teatralidades Contemporâneas” que 

discute através de ensaios analíticos uma percepção de dança contemporânea a ser 

pensada sob a luz da teatralidade. 

Da mesma maneira há ainda uma crescente produção sobre a dança 

contemporânea
3
, seja em artigos científicos para colóquios e congressos, seja como 

projetos de Mestrado ou Doutorado. Porém todas as produções aqui citadas buscam 

reafirmar o conceito de dança contemporânea ao passo que investigam suas 

características e delineiam seus aspectos. O que diferencia o trabalho que aqui apresento 

dos anteriormente citados é a proposição de extrapolar o conceito de dança 

                                                           
 

3
 Outros estudos sobre dança contemporânea podem ser acessados através dos seguintes artigos: 

“Dança contemporânea - o dançarino pode ser apto para tudo?”. Daniella de Aguiar (UFBA). 

Disponível em: <http://www.portalabrace.org/ivreuniao/GTs/DancaTecnologia/Danca 

%20contemporanea%2020o%20dancarino%20pode%20ser%20apto%20para%20tudo.pdf> 

Acesso em 15 de novembro de 2012; “O que é a Dança contemporânea?”. Jussara Janning 

Xavier (UDESC) Disponível em: <http://proxy.furb.br/ojs/index.php/oteatrotranscende 

/article/view/2500/1633> > Acesso em 15 de novembro de 2012; “Processo Criativo Em Dança 

contemporânea” Luiz Carlos Mendonça (UFF). Disponível em: <http://www.uff.br/ 

cienciadaarte/reslcmendonca.pdf> Acesso em 15 de novembro de 2012. 

 

http://www.portalabrace.org/ivreuniao/GTs/DancaTecnologia/Danca%20%20contemporanea%2020o%20dancarino%20pode%20ser%20apto%20para%20tudo.pdf
http://www.portalabrace.org/ivreuniao/GTs/DancaTecnologia/Danca%20%20contemporanea%2020o%20dancarino%20pode%20ser%20apto%20para%20tudo.pdf
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/oteatrotranscende%20/article/view/2500/1633
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/oteatrotranscende%20/article/view/2500/1633
http://www.uff.br/%20cienciadaarte/reslcmendonca.pdf
http://www.uff.br/%20cienciadaarte/reslcmendonca.pdf
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contemporânea pensando o contexto da contemporaneidade no qual a dança invade 

outros espaços de criação. 

Faz-se necessário incentivar um pensamento contemporâneo (AGAMBEM, 

2010) em dança e não mais um pensamento em dança contemporânea para perceber as 

fissuras da dança contemporânea enquanto conceito, e propor um pensamento que não 

mais se impressione com categorias e tipos de dança, mas em analisar as 

potencialidades da dança na cena concentrando-se no corpo enquanto fio condutor da 

experiência-dança (BARRENECHEA, 2011).   

Para contribuir com a discussão que se apresenta, cito o trabalho “Valsas” 

(1982) da coreógrafa alemã Pina Bausch, o expoente da Dança-Teatro cuja 

especificidade da linguagem que desenvolveu junto ao Tanztheater Wuppertal é de 

grande importância para o pensamento em dança. Bausch organizou este processo de 

criação em torno da resposta dada pelos bailarinos em movimentos ou palavras à cerca 

de cem questões que ela mesma fez a eles durante os ensaios. Sobre o processo de 

criação de “Valsas”, o jornalista Fábio Cypriano, a partir de depoimentos dos bailarinos 

da companhia, afirma: 

 

 

Não há, obviamente, qualquer forma de controle sobre as 

respostas apresentadas; o bailarino é livre para colocar-se no plano 

que achar mais adequado. Ele pode inventar histórias, mas, mesmo 

assim, parte de um imaginário concreto que expressa algum desejo 

pessoal. Muitas vezes não são perguntas, mas apenas palavras. Para a 

peça Valsas (Walzer), de 1982, por exemplo, algumas questões foram: 

‘fazer uma armadilha para alguém/ consolar / um jogo com o próprio 

corpo / o que receberam dos seus pais / renunciar / verão / 

preconceitos que nos fazem sentir marginalizados / qualquer coisa de 

puro / hinos / uma poesia de amor / atenção, o programa mudou’. 

(CYPRIANO, 2005, p. 33) 
 

 

As perguntas que Pina Bausch colocava aos seus bailarinos já se caracterizavam 

como pistas de sua própria percepção sobre o tema que estava sendo trabalhado, esta 

percepção ia sendo modificada e reorganizada através da ótica dos bailarinos nas 

respostas que eles ofereciam às suas questões. Tais respostas eram pensadas pela 

coreógrafa de acordo com as características que o espetáculo ia tomando no decorrer do 

processo, podendo ser repassadas a outros bailarinos, ou organizadas como cenas do 

espetáculo. 
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Este processo de vida e experiência que gerava a matéria-prima da criação, não 

poderia, portanto, estar fixado em um método ou técnica, mas se construía nas respostas 

e nas perguntas que a coreógrafa trocava com seus bailarinos. Bausch acreditava que 

seus espetáculos nunca estavam prontos, que os processos nunca se encerravam e 

expressava esta percepção no simples ato de manter suas peças sem título por um 

período, nomeando-as apenas como “Ein Stück Von Pina Bausch” (Uma Peça de Pina 

Bausch) (CYPRIANO, 2005). 

Da mesma maneira apresento aqui a performance “Não Alimente os Animais” 

(2010) do performer e bailarino curitibano Ricardo Marinelli. Esta performance, parte 

de um projeto que ele desenvolve junto a dois outros artistas curitibanos intitulado 

“Travesqueens”, que busca investigar cenicamente uma série de inquietações do 

performer sobre o corpo da mulher travesti, em suas palavras: “corpos repletos de 

autoafirmação, mas que vivem a restrição de uma existência abjetada”
4
. 

Em “Não Alimente os Animais”, o artista curitibano apresenta um corpo vestido 

por meia-calça, sapatos de salto alto e maquiagem a rastejar pelas ruas e calçadas, lugar 

em que se permite que este corpo viva, ele rasteja durante o dia nos lugares onde os 

corpos travestis se colocam a venda na parte da noite. O performer concebe o deslocar 

deste corpo como uma movimentação articulada, porém que se limita ao nível do chão, 

o mesmo nível em que se coloca esta camada da sociedade. 

Marinelli é artista e produtor cultural na cidade de Curitiba (PR) e transita entre 

os campos da dança e da performance, tendo produções como “Não Alimente os 

Animais (2010), “Pelo a menos no País das Maravilhas” (2012), entre outras mais 

recentes, reconhecidas como produções de dança como indicam os editais de fomento e 

prêmios nacionais em que obteve contemplação.  

Acredito que o impulso de ter como tema gerador uma questão política tão forte, 

aliada à atitude de apontar o que ele chama de bizarro nestes corpos, fazendo-os saltar 

aos olhos da sociedade, tenha tirado seus trabalhos dos palcos de dança e o colocado nas 

ruas, praças e calçadas. Esse movimento de deslocamento conceitual e espacial o leva a 

diferentes pesquisas de movimento e diferentes estratégias de construção estética da 

                                                           
 

4
 Disponível em: <http://www.travesqueens.blogspot.com.br/2011/10/nao-alimente-os-animais-

fase-2.html> (Acesso em: 22 de agosto de 2012). 

http://www.travesqueens.blogspot.com.br/2011/10/nao-alimente-os-animais-fase-2.html
http://www.travesqueens.blogspot.com.br/2011/10/nao-alimente-os-animais-fase-2.html
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cena, talvez não mais reconhecidas pelos espaços conceituais e estéticos da dança 

contemporânea. 

Cito ainda o espetáculo “O Corpo é a Mídia da Dança? – Outras Partes” (2005) 

criado e dirigido por Vanilton Lakka
5
, contando com a colaboração de artistas 

convidados. O intérprete e coreógrafo mineiro a partir de sua vasta experiência em 

Dança de Rua aliada às vivências de balé clássico, dança moderna e jazz, acaba por 

criar uma discussão sobre como estes diferentes treinamentos influem no corpo do 

artista, bem como sobre a questão que apresenta no título do espetáculo criado para os 

suportes de apresentação presencial, internet e telefone. 

Em conversa informal após a apresentação do espetáculo citado na IV Semana 

de Licenciatura em Dança da UFRN
6
, Lakka afirmou que ao se apresentar em eventos 

de dança contemporânea era considerado o representante da Dança de Rua e quando se 

apresentava em eventos de Dança de Rua, era considerado o representante da dança 

contemporânea. 

Na pesquisa que aqui desenvolvo, pretendo trazer à tona situações como as 

acima citadas, de trabalhos que extrapolam os paradigmas de classificação das danças e 

passam a tratar das experiências dos corpos-artistas, suas questões políticas ou mesmo 

gerar uma discussão sobre a Dança na própria Dança. A aprovação de trabalhos como 

os de Ricardo Marinelli e Vanilton Lakka, assim como tantos outros que não nos cabe 

citar agora, em editais de fomento à dança, aponta para uma mudança no pensamento 

em Dança nos mais diversos contextos. 

Tal estado de arte, estético e conceitual, incentiva um pensamento sobre a Dança 

na Contemporaneidade, atentando para o fato de que esse contexto é movido pelo 

sujeito contemporâneo plural e em processo (AGAMBEM, 2010), que leva a dança a se 

apresentar como uma linguagem em constante construção, envolvida no agenciamento 

de diversos processos de organização corporal, para tanto partindo de diferentes técnicas 

corporais, pluralidades estéticas, diversidade de códigos e subversão dos limites entre as 

linguagens artísticas.  

                                                           
 

5
 Disponível em: < http://vaniltonlakka.blogspot.com.br/> (Acesso em: 05 de novembro de 

2012). 
6
 Disponível em: < http://www.cchla.ufrn.br/deart/_v2/noticias/ver/52/iv_semana_da_licenciatu 

ra_em_danca> (Acesso em: 05 de novembro de 2012). 

http://vaniltonlakka.blogspot.com.br/
http://www.cchla.ufrn.br/deart/_v2/noticias/ver/52/iv_semana_da_licenciatu%20ra_em_danca
http://www.cchla.ufrn.br/deart/_v2/noticias/ver/52/iv_semana_da_licenciatu%20ra_em_danca
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Apresento como recorte deste trabalho a Dança na Contemporaneidade, através 

da discussão experiências artísticas que não estão apenas no campo da dança, mas em 

outros campos tais como a performance arte ou arte da instalação nos quais se possa 

perceber a contaminação por uma potência de dança. Nessa perspectiva distancio-me 

dos paradigmas de conceituação e aproximo-me de uma possível leitura das questões de 

ruptura e hibridização das linguagens, sugeridas nestas manifestações. 

Na discussão que aqui apresento, investigo a Dança na Contemporaneidade 

assumindo as diferenças entre as danças que se manifestam neste contexto ao passo em 

que me concentro no corpo do artista criador, plural e sempre em processo, me 

direcionando para a análise dos pontos de convergência entre diferentes danças e não 

nos pontos divergentes que as situam sob diversas nomenclaturas. 

Atar-me à ação-dança em detrimento da tentativa de fixar suas pluralidades 

numa lista de nomes, proporciona um pensamento mais ligado ao fazer-experienciar 

desta dança de todos os corpos. Nesse sentido não penso a dança apenas em sua 

dimensão virtuosa, mas também na potência de dança que revela o humano no 

movimento, nas escolhas espaciais, ou musicais. Potência esta que se apresenta no 

corpo-artista enquanto impulso criador e recriador da dança nos agenciamentos que se 

dão no desenrolar das relações entre corpo, ambiente e outros corpos. 

 

 

Apontamentos Metodológicos: Cartografia e Travessia 

 

Pensar a pesquisa acadêmica em Artes pode parecer paradoxal quando temos por 

um lado à experiência de criação artística, sensível e mutável e, por outro, a pesquisa 

acadêmica que exige a investigação de conceitos, a descrição de situações associada a 

uma revisão crítica distanciada sobre esta. Segundo Alex Beigui (2011), o “artista-

pesquisador” opera entre os campos da experiência e do pensamento de maneira 

articulada com referentes que não são dados à priori, ao contrário, são compreendidos 

no decorrer da vivência artística. 

Para o autor, o projeto de uma pesquisa artística acadêmica não chega a estar 

pronto, ele acontece no momento da feitura ou da escrita, colocando-se em oposição aos 

modelos de organização estabelecidos e apresentando maneiras próprias de se chegar, 
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por exemplo, aos itens de um sumário. Porém esta particularidade não implica em uma 

ineficácia ou inconcretude de um projeto artístico acadêmico, ao contrário, nas palavras 

do autor 

 

 

Cada artista-pesquisador elege um tema, uma intenção, uma 

experiência, um sentimento, a partir dos quais seu pensamento se 

formula, gerando um conjunto de impressões. Cada impressão é 

testada numa espécie de laboratório de imagens responsável por 

formular um caminho, às vezes visto apenas por ele (o artista), o que 

inevitavelmente confunde e, outras vezes, obscurece seus objetivos 

aos olhos de uma metodologia mais rígida e ortodoxa. Eis o problema! 

Todo seu esforço é tornar claro esse caminho difuso e pessoal, 

socializá-lo, torná-lo não apenas imprescindível a si, mas a uma 

coletividade. (BEIGUI, 2011, p. 223) 
 

 

No que diz respeito à pesquisa artística acadêmica que aqui se apresenta, 

enquanto artista-pesquisadora, não apenas me esforço nesta dissertação em apontar os 

caminhos atravessados durante a pesquisa, tive também que passar por eles em suas 

irregularidades e especificidades. Apresento nesta dissertação uma travessia 

entrecruzada por imagens, artistas, manifestos, apresentações, etc., diversos espaços e 

corpos que se apresentam nesta cartografia e que me levaram a pensar a dança em seus 

cruzamentos e contaminações. 

A pesquisa artística deste trabalho não aconteceu como resultante dessa 

dissertação, esta dissertação, ao contrário, é resultante da pesquisa prática que a gerou. 

Trato aqui de uma trajetória contínua de investigação, prática e apreciação em artes 

cênicas cujas experiências me levaram à construção do pensamento que aqui discuto. 

Coloco aqui estas experiências enquanto cartografia, para serem atravessadas, não de 

maneira linear e cronológica, mas seguindo a organização intuitiva deste pensamento 

em dança. 

O processo de construção e escrita deste trabalho partiu da retomada de minhas 

experiências artísticas quase como uma busca de compreender qual o embrião das ideias 

que aqui serão colocadas. Durante este processo ficou claro que, a cada apresentação 

artística que presenciei ou processo criativo do qual participei, minha maneira particular 

de fazer e pensar a dança se construía. Nesta pesquisa me coloco como um todo, como 

artista, pesquisadora e pessoa que carrega consigo uma infinidade de questionamentos. 
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Nas palavras de Edgar Morin (1980) coloco uma de minhas inquietações nesse 

processo 

 

 

Por que falar de mim? Não é decente, normal e sério que, quando se 

trata da ciência, do conhecimento e do pensamento, o autor se apague 

atrás de sua obra e se desvaneça num discurso tornado impessoal? 

Devemos, pelo contrário, saber que é aí que a comédia triunfa. O 

sujeito que desaparece no seu discurso instala-se, de fato, na torre de 

controle. Fingindo deixar um lugar ao sol copernicano, reconstitui um 

sistema de Ptolomeu cujo centro é o seu espírito. (MORIN, 1980, p. 

17) 

 

 

O que Morin chama de “comédia” reside na pretensão inocente do intelectual de 

proferir um discurso que seja impessoal, quando na verdade este se expõe por inteiro em 

suas considerações científicas. Ao trazer à tona que os discursos científicos não 

reservam o sujeito que o escreve, mas o revelam em sua escrita, o autor expõe uma 

percepção de narrativa da ciência que não é comum e muitas vezes considerada radical. 

Porém, de fato, não é possível desvencilhar-se de si mesmo no momento da 

escrita, e não o é em nenhum outro momento. Ao me colocar em cena estou de corpo 

inteiro, ao dissertar sobre a Dança na Contemporaneidade também. É impossível deixar 

de fora desta escrita minha trajetória pessoal na arte e na vida, se é esta mesma trajetória 

que me provocou a tecer e exercitar deste pensamento. Os artistas que conheci, as 

apresentações que presenciei, os festivais de que participei, todos eles forjaram aspectos 

das minhas convicções artísticas e políticas que aqui compartilho. 

Parti de experiências registradas através da construção de uma narrativa 

(DUTRA, 2002) enquanto organização coerente das experiências mais significativas 

vividas como protagonista ou apreciadora. Depois de construída a Narrativa, enquanto 

cartografia de experiências, apropriei-me das questões apontadas neste relato para 

construir o pensamento acadêmico que atravessarei a seguir, colocando as experiências 

e conhecimentos práticos em movimento e cruzando-as com referências críticas e 

teóricas. 

Uma vez compreendido que esta experiência pessoal não precisaria ser deixada 

de fora do trabalho acadêmico, mas poderia ser seu fio condutor, restou a tarefa de 

pensar a metodologia de um trabalho que havia sido vivenciado em experiências 
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práticas e seria sistematizado em uma dissertação. Diante da dificuldade de organizar 

esta experiência pessoal em uma metodologia já existente, me propus a pensar a própria 

experiência pessoal como metodologia deste trabalho acadêmico. 

Numa retomada da discussão colocada por Beigui (2011), podemos afirmar que 

no esforço de tratar de um caminho pessoal de criação, seja de uma apresentação 

artística, seja de um trabalho acadêmico, o artista-pesquisador acaba também por pensar 

sua própria metodologia. Ora, se a pesquisa acadêmica em Artes opera sobre a 

experiência pensada que implica numa perspectiva pessoal do que foi vivenciado, é 

grande a dificuldade de utilizar-se de uma perspectiva metodológica já estabelecida. 

Edgar Morin em “O Método III – Conhecimento do Conhecimento” (1986) 

propõe uma diferenciação entre metodologia e método, pensando a metodologia 

enquanto um modo de ação ou conjunto de técnicas dispostas para viabilizar as 

investigações. O método, por sua vez diz respeito às estratégias de elaboração do 

pensamento que se reorganizam de acordo com as necessidades do processo. O método 

seria o caminho que vai sendo atravessado e estabelecido no decorrer da pesquisa, 

enquanto que a metodologia seria um caminho previamente organizado para tal. 

Nessa perspectiva, a metodologia precisa de condições estáveis para sua 

execução, enquanto método cria suas próprias condições de execução de acordo com a 

mobilidade da pesquisa. Ao pensar a pesquisa acadêmica em Artes, principalmente no 

que diz despeito à Arte Contemporânea em permanente expansão e mutabilidade, se faz 

clara a justificativa para o movimento de pensamento em torno de diferentes métodos de 

pesquisa. 

Dessa forma, vislumbro um método que gira em torno de minhas experiências 

no campo da arte, tecendo o caminho do pensamento que aqui discutirei ao mesmo 

tempo em que aponto as práticas que se mostraram mais relevantes para cada 

descoberta. Como maneira de organizar este método parto do recurso da metáfora, 

através das ideias de travessia, cartografia e cidades invisíveis para a construção do 

pensamento sobre o corpo do artista e suas relações com as diferentes linguagens 

artísticas, tomando por base uma retomada de minha experiência. 

Segundo Viviane Mosé (2005), a linguagem é produto da necessidade 

psicológica de exclusão das diferenças, da vontade de nivelamento e redução, do medo 

da pluralidade e do conflito: “A palavra se tornou sinônimo das coisas” (MOSÉ, 2005, 
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p. 19). Utilizo as palavras anteriormente citadas num sentido que extrapola seu 

significado literal, usado no dia-a-dia, utilizo-as como metáforas. 

Para Maffesoli 

 

 

 A metáfora é, certamente, uma ferramenta privilegiada nesse sentido. 

Sem deixar de permanecer enraizada a fundo na concretude da vida 

corrente, ela pode favorecer e impulsionar o elã livre do pensamento 

especulativo. Diferentemente do conceito, ela não tem pretensões à 

cientificidade, sendo assim, talvez seja mais neutra. Contentando-se 

com descrever, ela auxilia a compreensão sem, por isso, pretender à 

explicação. (...) Em suma, a metáfora não indica, de maneira unívoca, 

qual é o sentido das coisas, mas pode ajudar a perceber suas 

significações. (MAFFESOLI, 1998, p. 148) 

 

 

O autor compreende a metáfora como uma alavanca metodológica que nos 

permite uma abordagem diferenciada dos fenômenos sociais que se empenha em 

compreender os fatos neles mesmos, e não naquilo que deveriam significar. Ao passo 

em que conhecemos um objeto de pesquisa ou conceito por seu nome, lhe conferimos 

características que agregam coisas que podem ser abarcadas por este, ao mesmo tempo 

em que estas características excluem as que não podem. Ao conferir-lhe uma 

característica ou nomenclatura metafórica nos abrimos para outras possibilidades de 

construção de um pensamento sobre este objeto/conceito que pode fazer sobressair este 

ou aquele estado das coisas ou acentuar esta ou aquela característica antes não 

percebida.  

Chistine Greiner em “O Corpo – Pistas para Estudos Indisciplinares” (2005) ao 

abordar o estudo das metáforas do pensamento afirma que a função da metáfora para 

nosso sistema conceitual é muito maior do que dar uma característica à linguagem, mas 

está ligada também ao pensamento e à ação.  A autora afirma que “nosso sistema 

conceitual é metafórico por natureza: um modo de estruturar parcialmente uma 

experiência em termos de outra. Quando conceituamos, há sempre um transporte de 

informações e este é sempre, e inevitavelmente, de natureza metafórica.” (GREINER, 

2005, p. 44). 

Partindo do pensamento destes autores, compreendo a metáfora enquanto uma 

estratégia metodológica que permite ampliar o sentido dos objetos/conceitos, ao passo 
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em que se estabelece uma metáfora de pensamento através do qual me desprendo do 

sentido primeiro dos objetos já nomeados, os metaforizando e traçando diferentes 

aspectos destes.  

Diante dessa questão optei por utilizar as palavras cartografia, cidades invisíveis 

e travessia como metáforas para a retomada de minhas experiências artísticas realizada 

neste trabalho. Nesse sentido, desloco o sentido primeiro destas palavras para um 

sentido metafórico relacionado às experiências que aponto mais à frente, construindo 

assim uma cartografia de cidades invisíveis às quais atravesso neste texto. 

A cartografia
7
, do grego chartis (mapa) e graphein (escrita), é um exercício de 

escrita do mapa, a criação de seus caminhos. No decorrer do texto proponho uma 

cartografia de cidades invisíveis, retomando a perspectiva do romance homônimo de 

Ítalo Calvino, estas por definição são impossíveis de mapear e de inviável localização, 

pois, as cidades invisíveis que serão visitadas neste texto caracterizam diferentes “eu’s”, 

diferentes estados corporais, contextos sociais, experiências artísticas que nos mostram 

que o pensamento em Dança que construo hoje já estava diante de mim.  

Porém “ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que não 

lembrava existir: a surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir revela-

se nos lugares estranhos, não conhecidos”. O desafio a que se propõe este texto, assim 

como o escrito por Calvino, é o de descrever e atravessar uma cartografia de cidades 

invisíveis, invisíveis por não se localizarem no espaço físico, mas sim, no tempo e em 

meu corpo-artista.  

Ao supor vários espaços dessa trajetória de criação e pensamento em Dança, 

aponto para um dispositivo desenvolvido por Renato Cohen para a construção do que 

ele chamava Persona Performática, que corresponde à construção do performer em cena 

em diversos aspectos poéticos. A Travessia é um procedimento que podemos definir 

como uma caminhada lenta de um ponto a outro da sala, como um exercício para a 

percepção de seu próprio corpo e das outras pessoas provocando um profundo mergulho 

interno no qual, 

 

 

                                                           
 

7
 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartografia> Acesso em 07 de janeiro de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartografia
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Os participantes poderiam, simbolicamente, trazer à mente percursos e 

acontecimentos internos, ou acontecimentos reais, de uma passagem 

maior já realizada ou ainda imaginada. Características que surgem ao 

longo da caminhada são incentivadas, como uma perna mais pesada, 

uma respiração aprofundada, tônus diferentes. Cohen construía um 

mergulho em sensações e em fluxos de sensações, em que a pessoa se 

deixava levar atravessando o espaço e o tempo. (GOLDENSTEIN, 

2012, p. 86) 
 

 

Pensando esta Cartografia de experiências pessoais onde cada experiência /ponto 

desta, representa uma Cidade Invisível, espaço que se constrói não apenas 

geograficamente, mas no corpo da artista-pesquisadora, a travessia, passagem por estes 

diferentes espaços, é a própria experiência de construção da cartografia do 

conhecimento em Dança.  

No processo de construção da Cartografia, fica claro que ao eleger uma questão 

de pesquisa estou também apontando um pensamento sobre investigações que venho 

realizando desde minhas primeiras experiências artísticas até os dias de hoje. A pesquisa 

acadêmica, dessa forma, se mostra como possibilidade de sistematização e 

compartilhamento de uma experiência de vida, experiência esta que não se encerra, 

assim como não se encerram os questionamentos e impulsos artísticos. 

É importante salientar que não coloco minha experiência isolada, mas como 

travessia que, dialoga e compartilha semelhanças com conceitos e trabalhos artísticos de 

outros, que não se encerra como narrativa, mas se reinventa como travessia do olhar de 

pesquisadora sobre meu próprio corpo, como ação metodológica para pensar as práticas 

e processos vivos neste corpo que dança-pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – PARA TRANSVALORAR A DANÇA 

CONTEMPORÂNEA 

 

 

 “Marco Polo imaginava responder (ou Kublai imaginava sua resposta),  

que quanto mais se perdia em bairros desconhecidos de cidades distantes,  

melhor compreendia as outras cidades que havia atravessado para  

chegar até lá, e reconstituía as etapas de suas viagens, e aprendia  

a conhecer o porto de onde havia zarpado (...).” 

Ítalo Calvino, 1972
8
 

 

1.1. Fios que atam 

 

este capítulo começamos a travessia pelas cidades invisíveis, pontos 

da cartografia que construirei no decorrer deste texto, coleção de 

experiências. Orientarei minha travessia pela linha de pensamento 

tecida nesta dissertação, fazendo paradas em cada cidade-corpo-experiência que 

contribuam para a discussão apresentada, numa retomada de situações vivenciadas, 

pensamentos compartilhados que hoje reconheço como o porto de onde zarpei. 

Tratando de maneira resumida, experienciei o Balé Clássico dos cinco aos 

catorze anos de idade em São Paulo (São Paulo), depois da mudança para Natal (Rio 

Grande do Norte), mesmo que depois realizasse tentativas de retomada desta prática, 

acabei por abandoná-la. Em 2007 ingressei na graduação de Licenciatura em Teatro 

onde tive experiências técnicas e estéticas com a linguagem teatral. Durante este 

processo, participei de dois anos (2008-2009) de trabalho do grupo Projeto 

Disfunctorium com onze estudantes de teatro que pesquisavam sobre Performance Arte 

a partir de suas diversas experiências e se colocavam juntos nos processos de criação 

que geraram vários “experimentos” apresentados em grupo.  

Experimentei a dança desde quando nem sabia bem o que era “ser gente”. 

Conheci e adaptei meu corpo numa sala de balé, sempre a última da fila, a mais alta, de 

pernas mais longas, a mais magra, de ombros largos, herança dos anos de prática de 

natação. Cresci cultivando em mim uma arte que ainda não compreendia, mas que 

                                                           
 

8
 CALVINO, Í. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

N 
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nunca questionava. Ensaiava desde cedo desastradas quintas posições dos pés e dos 

braços na tentativa de incorporar a figura da “bailarina” contida no imaginário infantil. 

Uma prática que não parecia se importar com as diferenças dos corpos, mas se 

esforçava para fazê-los parecerem totalmente iguais, mesma maquiagem, mesmos 

figurinos, nenhum tipo de adereço que esboçasse uma individualidade era permitido. 

Nesse aspecto eu sempre deixava a desejar, pela pele de tonalidade mais escura e 

inconfundíveis braços e pernas de largura que permitia cruzar o palco em apenas alguns 

passos, passos estes que eu precisava diminuir para não me adiantar com relação às 

demais colegas da fila.  

 

Imagem 1 – Chrystine Silva (1993) 

FONTE: Foto de Arquivo Pessoal 

 

 

Depois dos quase dez anos de prática de Ballet Clássico, uma das últimas 

avaliações para minha formatura seria a apresentação de um solo no espetáculo de fim 
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de ano promovido pela escola em que estudava. Nessa ocasião, pintei as unhas da cor do 

meu figurino. Detalhe imperceptível até aos olhos da atenta professora que 

acompanhava todos os movimentos da cochia, mas de suma importância pessoal para 

marcar aquele importante momento. Porém, chegado o momento da avaliação, ao “ser 

revelada” a minha ação de pintura das unhas, a nota máxima que tinha conquistado foi 

convertida numa nota mínima necessária para a conclusão deste ciclo.  

A partir daí persegui o “belo”, a “perfeição”, enraizados em mim pela prática do 

Balé Clássico. Não me lembro de ter parado para questionar qualquer ensinamento ou 

característica desta prática, ao fazer parte dele ele fazia parte de mim. Ao subir ao palco, 

além do imenso frio na barriga, me vinha também a convicção que era dali que eu 

gostaria de ver o mundo. Alguns poucos minutos que duravam quase um “sempre”, me 

sentia plena não por todas aquelas pessoas estarem prestando atenção naquilo que eu 

havia ensaiado tanto, mas por ter algo a compartilhar com elas. 

Este momento do contato que buscava por entre as tantas luzes que às vezes me 

impediam de chegar ao público, sempre foi o que me motivou nos incansáveis ensaios, 

talvez pela certeza infantil de que pessoas importantes para mim estariam ali. Por vezes, 

quando ainda muito pequena, cansada de brigar com as luzes no palco apenas esperava 

que elas se apagassem para poder ver a plateia, momento este que durava pouco, pois 

era logo resgatada por uma das professoras antes que se voltasse a iluminar a cena. 

Vieram outras experiências, outras linguagens, mas, de certa forma, sempre 

retornava ao ponto de partida, o movimento. No teatro, ao usar da voz, esta me parecia 

vir de fora do meu corpo, não parecia orgânica. Foram-me horas de estudo para 

encontrar a minha voz nas cenas e encenações das quais participei. A linguagem teatral, 

diante das minhas experiências, nunca deu conta das minhas inquietações. Nunca 

parecia ser eu. E para ser/dizer ainda mais eu, se isso é possível, performei, falei de 

mim, encontrei a beleza estética e o colapso em meu próprio corpo. Experimentei-me, 

performei-me, dancei-me, teatralizei-me. 

Porém ainda num primeiro momento, minha objetividade e pragmatismo 

exigiam de mim muitas vezes um esforço em diferenciar as práticas que eu realizava. 

Ser artista, para mim, estava ligado a uma relação de pertencimento e prática de uma 

linguagem. Quando alguém me perguntava o que eu estudava, eu respondia sempre: 

“Artes”, torcendo para que não houvesse uma segunda pergunta: “Que tipo de arte?”. 

Enquanto cursava Licenciatura em Teatro era conhecida, junto a duas outras colegas, 
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como “a menina de dança”, mais tarde me tornei a “menina que estuda Pina Bausch”, e 

ainda mais à frente e junto a um grupo maior de colegas eu fazia parte do “povo da 

performance”, como o é até os dias de hoje. 

Nesta busca por um espaço ao qual pertencer, ainda no primeiro ano de 

graduação participei dos grupos de extensão Grupo de Dança da UFRN e Gaya Dança 

Contemporânea nos quais tive meu primeiro contato com este gênero da dança enquanto 

bailarina e bolsista. Tentei, portanto, me localizar neste contexto rico em diversas 

manifestações pautadas nas mais diferentes concepções de técnica, treinamento e 

processos de criação.  

Ao me debruçar sobre este momento da dança, pude perceber que tentar urdir 

um conceito de dança contemporânea enquanto gênero, poderia resultar numa tarefa vã, 

quando se tem como meta atar a pluralidade de manifestações observadas em um só 

espaço, em um rótulo. Seria uma tentativa mal sucedida, pois por mais que tente fixar a 

dança contemporânea em um único conceito estético e artístico, percebo que não há 

uma única referência que abarque sua diversidade de pensamentos, processos de criação 

e treinamentos. 

Pensei ter solucionado meu problema de pertencimento que provocava situações 

dissonantes sobre o lugar de onde me colocava artisticamente, como adentrar um grupo 

de estudos de teatro, e ser vista como “menina da dança” ou da performance, ou 

adentrar um espaço de performance, e ser percebida como “menina da dança”, ou do 

teatro, e ainda, me aproximar da dança e ser apontada como a “menina da 

performance”, ou do teatro.  

Na busca por este espaço de convergência de pluralidades, pensei ter encontrado 

lugar para minha experiência na diversidade da dança contemporânea, já que, desde 

então, não me propunha a ser atriz, bailarina ou performer, mas sim, artista com 

liberdade para experimentar as diversas linguagens sem a preocupação com rótulos e 

limiares entre elas.  

Com esta primeira experiência nos grupos de extensão universitários citados, 

teve início também o impulso de pensar academicamente a minha prática, tecer 

argumentações e me apropriar dos referenciais teóricos que a movem. Dessa forma, 

incentivada pelas coordenadoras dos grupos, pude aprofundar os estudos sobre a 

História da Dança que realizava para além das disciplinas cursadas em Licenciatura em 

Teatro.  
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A partir destas experiências iniciais de pesquisa e prática em dança 

contemporânea pude perceber que diante do desenvolvimento histórico e técnico da 

Dança, houve o surgimento de várias técnicas em cada um dos momentos históricos ou 

conceituais. Se na Dança Clássica dispúnhamos de variações técnicas ligadas aos 

espaços em que surgiram, como a Escola Francesa ou a Escola Russa, na Dança 

Moderna por sua vez, encontramos técnicas ligadas a personalidades que contestaram a 

forma clássica a partir de novas formas de movimento, a exemplo das técnicas de Marta 

Graham ou de Mary Wigman (SOUZA, 2009). 

Na esteira do pensamento de Jussara Janning Xavier (2001), percebemos que a 

dança contemporânea reflete uma visão particular de mundo que não cessa de 

questionar sua própria origem e processos de organização estéticos e sociais. Que não 

tem por função primeira negar esta ou aquela técnica ou movimento artístico, mas 

manter-se “num território sem leis fixas, modelos e convenções imutáveis, a dança 

contemporânea desenha linhas que antes de dividir, apontam outros caminhos de 

pesquisa e significação”. (XAVIER, 2001, p. 35) 

Nessa perspectiva, a dança contemporânea se apresenta como um espaço de 

convergência de pluralidades, onde não é necessário obedecer a uma técnica específica, 

ao contrário, visa-se uma maior liberdade de criação do bailarino através das 

possibilidades que seu corpo e experiências lhe proporcionam. Não há mecanismos 

definidos, nem um tipo físico específico, o bailarino contemporâneo tem mais 

autonomia, pensar a dança contemporânea “é pensar movimentos de corpos-ideias e não 

corpos ideais” (SETENTA, 2008, p. 44). 

É importante ressaltar que tratamos aqui a dança contemporânea enquanto 

gênero estético da dança, assim como a Dança Clássica ou Moderna, uma linguagem em 

constante movimento que surge num tempo no qual o homem é interpelado pelas novas 

tecnologias e por um contexto sócio-cultural diverso. A expressão artística que surge em 

resposta a este contexto traz para a cena as inquietações do sujeito contemporâneo em 

contínuo estado de “ser e deixar de ser” (SCHULZ; HATMANN, 2009), recebendo e 

corporificando as informações que o ambiente lhe transmite. 

A dança contemporânea, em seu contexto plural, abarca manifestações artísticas 

com características diversas colocando-se numa posição de ruptura aos seus próprios 

modelos de forma e movimento assim como de pensamento em dança, nesse processo 
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apresenta uma infinidade de possibilidades estéticas e de criação que se apropriam das 

mais diversas estratégias de movimento. 

 Porém, mesmo com as dificuldades que se apresentam no processo de 

organização da diversidade de fazeres deste gênero num só espaço conceitual, muitos 

esforços são concentrados ainda hoje nessa tarefa, como expus no estado de arte 

apresentado anteriormente.  

Ao passo em que se começa a classificar esse momento da Dança como dança 

contemporânea, começa-se a conferir-lhe características próprias, uma identidade 

pautada na semelhança entre as manifestações artísticas que são abarcadas por este 

“nome”. O paradigma de classificação das linguagens artísticas na contemporaneidade 

nos mostra que cada classificação é uma via de mão dupla que, ao passo que organiza 

diversas manifestações por suas semelhanças, também segrega tantas outras que 

extrapolam os espaços conceituais destas. Ao classificar, concentra-se no que há em 

comum dentre os tipos de dança e acaba-se por não perceber o que há de diferente entre 

elas, suas pluralidades técnicas, de processo de criação ou mesmo de vocabulário de 

movimentos. 

No universo da dança contemporânea, há companhias de dança que criam 

repertórios de características próprias, em alguns casos, ligados à apresentação estética, 

em outros, aos estímulos sonoros utilizados, ou até mesmo a vocabulários de 

movimentos presentes em seus espetáculos, o que vemos então é a repetição desses 

repertórios a cada processo de criação.  

Nesses contextos específicos apresenta-se um movimento crescente de 

surgimento de novos grupos e bailarinos, que passam a seguir este mesmo modelo de 

dança contemporânea, de reprodução de repertórios próprios, sob uma lógica 

semelhante à do Balé Clássico na qual, em alguns casos, se contratam coreógrafos para 

a criação de espetáculos centralizando a escolha da trilha sonora, sequências de 

movimentos, figurinos, etc. na mão de um só artista. O que poderia ser um processo de 

criação compartilhado e diversificado se transformou numa investigação processual em 

um formato repetível.  

Não afirmamos aqui que os espetáculos produzidos neste sistema são melhores 

ou piores do que qualquer outro, ao contrário, a criação de um sistema “rápido” de 

processos de criação nada mais é do que a resposta a um contexto econômico que exige 
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uma grande demanda de circulação de novos espetáculos de dança contemporânea em 

prol da aprovação em editais de fomento e captação de recursos, que muitas vezes 

garantem a sobrevivência dessas companhias de dança. 

Devido a essa reprodutibilidade e o modelo de editais entrando em vigor para 

suprir a circulação de dança contemporânea, em grande parte em formatos mais 

comerciáveis, estes espetáculos se tornaram dominantes no imaginário do público, 

construindo no campo da formação de público um referencial que está marcado, no 

contexto dessa pesquisa, por exemplo, por uma série de sequências de movimentos 

reconhecíveis, do formato música-bailarino, do processo de virtuosismo do clássico, etc. 

No contexto nacional podemos citar a companhia catarinense Grupo Cena 11 

Cia de Dança, que no ano de 2013 perdeu o patrocínio da Petrobras através do Edital de 

Manutenção de Grupos de Dança, sobrevivendo a partir de cachês de apresentações 

nacionais e internacionais
9
.  O Grupo traz para a cena o lado imperfeito do ser humano 

através de uma linguagem própria baseada na busca de uma dança em função do corpo, 

que se utiliza de quedas e manobras não geralmente executadas em espetáculos de 

dança. Cena 11 apresenta corpos deformados por próteses ou instrumentos como pernas 

de pau, em alguns casos, substituindo o corpo humano na cena por animais ou robôs. 

Desde o trabalho desenvolvido em “IN’Perfeito” (1997), suas quedas e aparelhos 

modificadores da estrutura corporal dos bailarinos, passando pelo corpo isolado e em 

constante choque com o outro e com o ambiente em “Violência” (2000), até o espaço de 

pesquisa do corpo animal, maquínico, e humano em interação na produção do 

movimento (físico e conceitual) sobre o palco em “Skinnerbox” (2006), as práticas do 

Grupo Cena 11 expõe uma pesquisa contínua acerca de uma técnica nomeado por 

Alejandro Ahmed, diretor do Grupo, como Percepção Física
10

. 

 

 

 

 

                                                           
 

9
 Mais informações: < http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/131468-movimentacao-cultural-de-

santa-catarina-em-2013-foi-de-altos-e-baixos.html> Acesso em 17 de dezembro de 2013. 
10

 Mais informações: < http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=grupo+cena+11+cia 

.+de+dan%C3%A7a> Acesso em 17 de dezembro de 2013. 

http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/131468-movimentacao-cultural-de-santa-catarina-em-2013-foi-de-altos-e-baixos.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/131468-movimentacao-cultural-de-santa-catarina-em-2013-foi-de-altos-e-baixos.html
http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=grupo+cena+11+cia%20.+de+dan%C3%A7a
http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=grupo+cena+11+cia%20.+de+dan%C3%A7a
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Imagem 2 - Grupo Cena 11. Trabalho artístico: “IN’Perfeito” (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Acervo do Grupo. Fotógrafo: Fernando Rosa. Disponível em: <http://www.cena11.com.br/> 

Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

 

Pode-se citar também a Companhia de Dança Déborah Colker, que leva o nome 

de sua coreógrafa, já conhecida pela criação de sequências de movimentos virtuosos e 

pela opção por bailarinos e bailarinas com um tipo corporal específico, a fim de dar 

vazão às coreografias que se desenrolam em paredões verticais ou em grandes mesas 

que se deslocam pelo palco como nos espetáculos “Velox” (1995), e “Cruel” (2008), 

respectivamente.  

É comum percebermos nas críticas aos espetáculos de Déborah Colker 

referências à virtuosidade dos movimentos ensaiados pela companhia, em que 

“vigorosamente e com habilidades em parte acrobáticas, os bailarinos contaram 

histórias sobre amor, paixões e encontrar a si mesmo”, escreve Anita Pöhlig em 

crítica
11

. 

 

 

                                                           
 

11
 Disponível em <http://www.ciadeborahcolker.com.br/2009/06/09/jornal-neue-osnabrucker-

zeitung/> Acesso em 10 de maio de 2013. 

http://www.cena11.com.br/
http://www.ciadeborahcolker.com.br/2009/06/09/jornal-neue-osnabrucker-zeitung/
http://www.ciadeborahcolker.com.br/2009/06/09/jornal-neue-osnabrucker-zeitung/
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Imagem 3 – Companhia Déborah Colker. Trabalho artístico: “Cruel” (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Acervo da Companhia. Fotógrafo: Flávio Colker. Disponível em: < http://www.ciadeborah 

colker.com.br/2009/02/16/cruel/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

Na Imagem 3, pode-se ver o espetáculo “Cruel” (2008) da Companhia Déborah 

Colker no qual apresentam-se movimentações harmônicas orientadas pela virtuosidade 

física dos bailarinos. Na Imagem 2, vemos uma das bailarinas do Grupo Cena 11 no 

espetáculo “IN’Perfeito” (2000), que subverte a ideia de beleza e perfeição desde o 

nome que carrega até a maneira como os bailarinos se apresentam em cena, com o rosto 

desfigurado por um aparato ortodôntico que revela a arcada dentária.  

Os dois espetáculos citados, embora esteticamente opostos, obedecem a uma 

lógica de criação artística própria de cada grupo e com características sonoras, tipos de 

movimentos e mesmo apresentação estética que podem ser encontrados em outros 

espetáculos do repertório dos grupos. Como companhias profissionais de dança, 

geralmente apresentam um ou mais espetáculos em circulação por ano, em resposta a 

fomentos de grandes empresas que permitem a realização das mesmas.  

Grandes companhias de Dança como o Cena 11, A Cia Déborah Colker e outras 

tantas como a goiana Quasar ou mesmo a natalense Companhia de Dança do Teatro 
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Alberto Maranhão, são as atuais produtoras de dança que alcançam a mídia e o grande 

público, tornando-se, portanto, referência para o público em geral quando cita-se a 

dança contemporânea.  

Diante desse fato é possível afirmar que o gênero dança contemporânea tem se 

tornado um campo conceitual com características próprias, e já incita o leitor a pensar 

um campo específico da dança acompanhado de nomes de companhias e percepções de 

processos criativos, mesmo que seja uma percepção ligada à pluralidade dessas 

características. Nas palavras de Paulo Caldas (2010) sobre a dança contemporânea 

 

 

Considerando o panorama da dança contemporânea hoje, seria preciso 

notar um vasto arco em que recursos expressivos diversos se 

relacionam dramaturgicamente, de alguma maneira: há obras 

compostas sobretudo por formas coreográficas de dança (e até mesmo 

com vocabulários de movimento codificados); há outras em que 

reconhecemos coreografia, mas não necessariamente de dança; há as 

que têm sequências de movimento que não são de dança e nem sequer 

configuram coreografia; há algumas que alternam sequências de 

movimento com elementos teatrais, plásticos, sonoros, performáticos; 

outras fazem conviver justapostos; e existem obras que comportam 

acontecimentos da cena em que já não se distinguem as diversas 

modalidades. (CALDAS, 2010, p. 66) 

 

 

O autor distribui as diversas possibilidades de processos criativos em dois 

nichos, o primeiro trata-se do que ele chama de experiência da dança que está 

relacionado a um regime específico de movimentos e, o segundo, chamado cena da 

dança da qual esse regime de movimentos pode fazer parte em consonância com outros 

recursos corporais e expressivos. Nesse sentido coloca de um lado a experiência da 

dança enquanto espaço de especificidades e de outro a cena da dança composta de 

pluralidades. E continua 

 

 

No entanto, frequentemente, onde esperaríamos a multiplicação e a 

coexistência de diferentes modos poéticos, deparamo-nos com um 

sistema que insiste em fazer suceder modelos poéticos inscritos numa 

lógica de mercado. É quando o novo que emerge em arte é capturado 

como bem de consumo, ocupando os cada vez mais frágeis cadernos de 

cultura quase como um feit divers. (CALDAS, 2010, p. 66)  
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O autor cita ainda uma tabela publicada no jornal “O Globo” que citava em duas 

colunas o que seria na época IN ou OUT em dança contemporânea, na qual elementos 

como música ao vivo, improvisação e cabelos curtos eram vistos como IN, enquanto 

música gravada, composição e cabelos compridos compunham a coluna OUT 

(CALDAS, 2010). Tal coluna, criticada pelo autor por um olhar absurdamente restrito, 

de uma maneira ou de outra expõe o pensamento da época sobre as características de 

uma obra de dança contemporânea. 

Compreende-se aqui que, de maneira nenhuma, é possível normativizar as 

produções de dança contemporânea e de nenhuma outra linguagem artística, diante de 

seus procedimentos de criação, elementos cênicos nem mesmo características físicas 

dos bailarinos. Porém, no imaginário coletivo esse tipo de regulamentação acontece 

com mais frequência do que gostaríamos, este é um fator sintomático que não pode ser 

ignorado. 

Nesse sentido, outras danças que partem do agenciamento de percepções 

técnicas e estéticas que não se encaixam nas características regulamentadas, mesmo que 

equivocadamente, da dança contemporânea geram manifestações tão diferenciadas entre 

si que acabam por extrapolar esta mesma nomenclatura e necessitar da criação de 

diferentes espaços de conceituação e criação. 

 

Imagem 4 – Companhia Suspensa. Trabalho artístico: “Visto de Cima” (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Acervo da Companhia. Fotógrafo: Guto Muniz. Disponível em: 

<http://www.suspensa.com.br/blog/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

http://www.suspensa.com.br/blog/
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Como exemplo de manifestações de dança que extrapolam o espaço conceitual 

da dança contemporânea, pode-se citar a Dança Vertical, em sua movimentação aérea 

que pressupõe uma relação diferenciada com a noção de vertical e horizontal, como 

podemos ver na Imagem 4, o espetáculo “Visto de Cima” (2012) da Companhia 

Suspensa atuante em Nova Lima (MG).  

Podemos também citar a Dança Butoh, que teve como berço o Japão pós-

segunda guerra, suscitando questões performativas como no espetáculo “Minha Mãe” 

(1981) de Kazuo Ohno, um dos precursores da linguagem, no qual trata de lembranças 

sobre a relação com sua mãe e irmãos. Manifestações de dança que podem ser 

consideradas também como dança contemporânea, mas que, mesmo assim, imprimem 

seus processos singulares de organização cênica em uma diferente nomenclatura. 

 

 

Imagem 5 – Kazuo Ohno. Trabalho artístico: “Minha Mãe” (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Fotógrafo desconhecido. Disponível em: <http://geraldthomasblog.wordpress.com/tag/julian-

beck/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

http://geraldthomasblog.wordpress.com/tag/julian-beck/
http://geraldthomasblog.wordpress.com/tag/julian-beck/
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1.2. Fios que Desatam 

 

Diante da substituição do paradigma dança contemporânea como gênero estético 

para a dança contemporânea enquanto maneira de pensar a dança, volto-me aqui para a 

questão que já repeti para cada uma das linguagens artísticas anteriormente citadas. Sem 

pensar em incorrer num clichê, mas numa questão ainda não respondida a contento, 

através das palavras de Teresa Rocha (2009), pergunto: 

 

 

O que é dança contemporânea? Pergunta ouvida incansavelmente, 

sintomática e oportuna em sua inteligente ingenuidade. Mais 

interessante do que tentar respondê-la e retornar ao mundo, a 

tranquilidade pela recognição, talvez seja pensar que esta pergunta não 

tem resposta e, na recusa (política) de respondê-la, fazer a genealogia 

da pergunta. Não há resposta, pois a própria pergunta é sua resposta 

própria (mais apropriada), ou seja, ela põe o problema rodeando-o em 

torno de si. (ROCHA, 2009, p. 02) 

 

 

 Compartilho da recusa política em estabelecer um significado à dança 

contemporânea, qualquer tipo de consideração que possa contribuir para a mensuração 

de seu alcance enquanto conceito. Boa parte de minha trajetória artística é rodeada por 

questões desta ordem: “O que é Teatro Contemporâneo?” “O que é Performance Arte?” 

“O que é Arte Contemporânea?”  “O que é dança contemporânea?” Percebo que até o 

advento da Arte Moderna, entre o final do século XIX e início do século XX, esse tipo 

de pergunta era de resposta palpável, cada linguagem artística em sua transição do 

clássico para o moderno apresentava características diferenciadas e bem definidas, 

surgiam novas técnicas e novas diretrizes estéticas. 

 Na contemporaneidade, estas questões apresentam um grande problema, pois as 

respostas a elas ficam obsoletas muito rapidamente, o fluxo de informações da 

contemporaneidade, por si, não permite que haja apenas uma resposta. A Arte 

Contemporânea assim como a dança contemporânea desloca as manifestações artísticas 

de uma origem já estabelecida, a arte, para antepô-la a outro espaço de origem, a dúvida 

(ROCHA, 2009). Na contemporaneidade, substituímos a afirmação “é arte” pela 

questão “é arte?”. 
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 Em fevereiro de 2013 fui convidada a trabalhar na produção executiva da 

performance “Fragmento ao Ar Livre” de André Bezerra a ser realizada em Porto 

Alegre em parceria com o artista local Túlio Pinto
12

. Na performance, André Bezerra 

viveu durante sete dias nas ruas de Porto Alegre realizando uma série de ações de 

performance no espaço urbano, interpelando e deixando-se interpelar por este.  

Neste período em que acompanhei o desenrolar das performances, nos 

mantivemos em deslocamento pelo centro da cidade, onde conhecemos moradores de 

rua, flanelinhas e vários outros personagens daquele espaço estranho a nós, mas 

pertencente a eles. 

 Algumas das ações propostas por André Bezerra eram imperceptíveis durante 

sua realização, implicando somente em resíduos que poderiam ser notados pelos 

passantes, outras ações já suscitavam a participação do público no momento em que 

aconteciam.  

Realizar ações de performance na rua é interagir diretamente com um contexto 

específico que já tem seus protagonistas e suas dinâmicas cotidianas, tratando do 

contexto do centro da cidade de Porto Alegre, pode-se perceber uma grande incidência 

de moradores de rua que, durante o dia, andam pela cidade, tomam banho nas fontes e 

são figuras conhecidas por aqueles que frequentam aquele espaço por algum motivo. 

 André Bezerra, neste contexto, era apenas mais um deles que, no decorrer dos 

dias foi se tornando conhecido daquele espaço pelas ações que realizava diariamente no 

mesmo espaço e horário. A cada performance que acontecia, eu, ao estar de prontidão 

registrando o mais discretamente quanto possível, às vezes era “encontrada” por alguns 

dos passantes e questionada sobre o que estava acontecendo ali.  

Em uma ação específica, o porteiro de um dos prédios do centro se aproximou 

para me perguntar se André tinha algum tipo de distúrbio mental, ou se estava fazendo 

um protesto, porque era a única explicação que ele encontrava para aquele 

acontecimento. Nessa ocasião, resolvi revelar que se tratava de um performer e qual era 

a função dele naquele espaço, esse fato ocasionou uma mudança total no 

                                                           
 

12
  Esta performance faz parte do projeto “CEP – Corpo Espaço Percurso” idealizado por Túlio 

Pinto, que contemplou a realização de uma performance do artista potiguar André Bezerra em 

Porto Alegre e uma performance do artista Túlio Pinto no Rio Grande do Norte, seguidas de 

uma exposição residual. As duas propostas implicam numa relação de deslocamento e 

interferência no espaço urbano visitado. 
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comportamento do senhor com relação às ações que foram acontecendo nos dias 

seguintes. 

A cada pessoa que o questionava sobre a performance que estava acontecendo, 

este senhor respondia prontamente, explicando o contexto, quem era o performer, de 

que cidade era. Quando ele mesmo foi questionado sobre o que ele pensava sobre as 

ações, respondeu que quando não sabia o que era, achava que André Bezerra era um 

morador de rua, talvez doente, mas depois que o senhor soube que André Bezerra era 

um artista, ele o respeitava. Provoquei este senhor ao perguntar; “Mas o que o senhor 

acha do que está acontecendo?” Ele me respondeu: “Eu não acho nada, é arte, eu 

respeito”. 

Nesta experiência, assim como experiências posteriores nas quais eu mesma 

performei na rua, pude perceber que, ao passo em que se afirma a ação como arte, 

aqueles que têm contato com ela, tecem uma relação diferenciada que não questiona, 

não duvida. Dessa forma, uma mesma ação que pode ser considerada um momento de 

loucura, ao ser afirmada como arte, passa a ser recebida de outra maneira. 

Outra reação comum durante apresentações na rua é: “Isso não é arte, até minha 

avó faz isso”. Esta afirmação, por sua vez, revela uma relação específica com o objeto 

artístico que pressupõe que este deve ser algo sublime e único, que apenas umas poucas 

pessoas podem ser capazes de fazê-la. Questionando esta recorrente afirmação, cito aqui 

um trecho do conto de Franz Kafka: “Josefine, A Cantora ou O Povo dos 

Camundongos” (1924) 

 

 

Todos assobiamos, mas certamente ninguém cogita fazê-lo passar por 

arte; assobiamos sem prestar atenção nisso, até mesmo sem perceber, 

e muitos entre nós ignoram totalmente que o assobio faz parte de 

nossas peculiaridades. (...) Mesmo que fosse apenas o nosso assobio 

cotidiano, aqui já existe a singularidade de alguém que se põe, 

solenemente, a não fazer outra coisa senão o usual. (KAFKA, 1995, p. 

21) 

 

 

 É comum na Arte contemporânea lidarmos com objetos cotidianos, como nas 

obras de Marcel Duchamp, com o estudo de movimentos cotidianos, como a coreógrafa 

alemã Pina Bausch, ou mesmo com questões emergentes no nosso contexto político ou 

social, como o performer mexicano Guillermo Gómez Peña. A arte nesse contexto 
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assume seu caráter contemporâneo de questionamento e dúvida, deixando transparecer o 

artista que a produz e as situações e experiências pelas quais é interpelado. 

 O campo da dança especificamente, a questão que precisa ser discutida talvez 

não seja “O que é a dança contemporânea?”, mas sim, “Quem pode afirmar o que é ou 

não dança contemporânea?”. Esta questão revela uma relação de poder na qual o artista 

submete seu trabalho a um juízo de valor de figuras consideradas aptas a responder a 

recorrente questão.  

Este poder de decisão se encontra muitas vezes nas mãos dos curadores de 

festivais de dança, que acolhem espetáculos que corroboram com uma perspectiva 

própria do que é ou não dança contemporânea, das comissões julgadoras de prêmios ou 

editais de fomento, ou mesmo do espectador que, a partir de suas experiências e do 

contato prévio com manifestações artísticas de diversos contextos exercita um 

pensamento sobre a dança. 

O ser ou não ser da dança contemporânea pode estar ligado às diferentes 

relações com a experiência da dança. Penso a Dança enquanto experiência do corpo, 

que se diz dança na experiência do espectador e se faz dança na experiência do corpo 

artista.  

A cada perspectiva sobre uma apresentação de dança, apresenta-se uma 

interpretação desta, considerando a tarefa da interpretação como uma tarefa de tradução 

daquela determinada experiência a partir do repertório próprio de experiências. 

Exercemos nossa posição de poder a cada juízo de ser ou não ser, como faço neste 

momento ao apresentar esta discussão.  

Dessa forma, nos colocamos na perspectiva de repensar também os termos 

“bailarino” e “espectador” referindo-nos àqueles que se concentram no ato de dançar e 

àqueles que presenciam esta ação. Nesse sentido, podemos nos desvelar da relação 

hierarquizada que estas duas nomenclaturas imprimem, e considerar as duas partes 

como agentes da experiência-dança, envolvidos igualmente nesta.  

Dessa forma somos todos viventes das manifestações artísticas (SCHULZ; 

HATMAN, 2009), envolvidos numa relação de comunicação através da linguagem 

subjetiva da dança, com a liberdade de preencher suas lacunas com nossas próprias 

experiências. 

Para contribuir com nossa discussão, cito aqui um fato curioso que envolve o 

espetáculo que leva o nome de seu coreógrafo-criador “Jérôme Bel” apresentado em 
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2002 na programação do Internacional Dance Festival of Ireland (IDF). O senhor 

Raymond Whitehead moveu uma ação contra o IDF, julgada na corte de Dublin em 

julho de 2004. 

 

 

As bases legais da acusação repousavam sobre dois pontos principais: 

obscenidade e falsa propaganda. De acordo com a edição do dia 

seguinte do jornal The Irish Times, o senhor Whitehead afirmava que 

“não havia nada na performance que se assemelhasse à dança”, que 

ele mesmo definira como sendo “pessoas que se movem ritmicamente 

ao som de uma música comunicando alguma emoção” (apud 

LEPECKI, 2006: 2). Não encontrara nada semelhante na peça, tendo 

se retirado antes mesmo do final, reclamando o reembolso de seu 

ingresso, que lhe fora negado. A ação do Sr. Whitehead, mesmo 

indeferida pelo juiz, leva às últimas consequências a origem do 

problema que a anti-ação, vigente nos espetáculos do coreógrafo 

Jérôme Bel, suscita no público. (ROCHA, 2009, p. 2) 
 

  

No caso aqui apresentado, é possível atentar para a divergência entre 

perspectivas sobre o espetáculo de Jérôme Bel. A primeira, do curador do Festival, que 

considera a obra do coreógrafo em suas percepções provocativas ao que se entende por 

dança contemporânea, e em seguida, a do espectador que, não apenas discorda da 

percepção deste espetáculo como um espetáculo de Dança, linguagem sobre a qual tem 

uma noção bem clara, como também se sentiu lesado por ter pagado por um ingresso 

para assistir a tal manifestação. 

 Exposta esta situação, vêm à tona outra questão que pode caracterizar uma 

perigosa lacuna na perspectiva que aqui apresentamos sobre a percepção individual do 

que vem a ser ou não dança contemporânea. Refiro-me ao risco de incorrermos na 

premissa dadaísta do “Qualquer coisa é Arte”, ou mais especificamente “Qualquer coisa 

é dança contemporânea”. Paulo Caldas afirma em “Derivas Críticas” 

 

 

A beleza deste fato – o estabelecimento da ideia de qualquer – se liga 

a experiência de novas corporeidades, novas gestualidades, novas 

temporalidades, novas espacialidades. No entanto, simetricamente a 

essa possível beleza, surge uma possível indistinção, uma possível 

banalização. (CALDAS, 2010, p. 62) 
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 Para lidar com este problema de (des)classificação, é preciso reafirmar a 

ausência de normatividades da dança contemporânea que implica numa pluralidade de 

fazeres e não em afrouxamento deliberado de seus saberes e fazeres. Ainda na esteira do 

pensamento de Caldas (2010), relembramos que qualquer compreensão de dança 

continua ligada ao reconhecimento de uma dimensão expressiva com lógica e sentido 

próprios perceptíveis na circunstância singular de seu acontecimento, e essa premissa se 

afirma na medida em que “um movimento qualquer de um corpo qualquer num espaço 

qualquer pode ser dança” (CALDAS, 2010, p. 62).  

Explicito a força da palavra “pode”, não afirmo aqui que qualquer coisa é dança 

contemporânea, mas que nosso foco deve se abrir para diferentes manifestações que 

podem caracterizar uma manifestação de Dança. Entre este “ser e não ser” (SCHULZ; 

HATMANN, 2009) da dança contemporânea abre-se um espaço que pode ser 

preenchido pela capacidade crítica dos viventes, que pode ser entendida como uma 

estratégia de deslocamento e negociação de sentidos, um esforço reflexivo sobre uma 

experiência do mundo. 

 Dessa forma, chamo atenção para uma maneira de olhar que transforma um 

acontecimento em Dança, um olhar que capte um momento desse qualquer e, 

transformando-o lhe perceba como um acontecimento de Dança, nos chamando a 

atenção para uma experiência estética que pode estar aonde não esperamos que esteja. 

Para tal, não bastaria apenas assistir a um espetáculo, no teatro ou na rua, é preciso ser 

afetado por este, ser tocado pela experiência da dança no corpo. 

 Para pensar no exercício desse olhar, trago a perspectiva poética de Manoel de 

Barros em seu idioleto manoelês archaico que nos provoca: “A arte não tem pensa: O 

olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo.” 

(BARROS, 1997, p. 75). A Dança está nos olhos de quem transvê o acontecimento 

artístico através de sua experiência pessoal, sendo esta pessoa o artista, o crítico, o 

espectador, etc. 

Retomando a perspectiva de Tereza Rocha (2009), a dança contemporânea por 

questionar sua própria estrutura estética, sai do pressuposto de que a Dança é um 

conceito já estabelecido a partir do qual se deve pensá-la, para substituí-lo por uma 

perspectiva em que a Dança não se sabe, e que se deve questioná-la a partir daí. Pois “se 

fixamos a identidade da dança na raiz das proposições que serão feitas a seu respeito, 

controlamos seu “vir a ser” (Aristóteles). As coisas só são no futuro e só são no plural 



44 

 

porque são atualizações possíveis do que elas sempre foram (já) na origem.” (ROCHA, 

2009, p. 05). 

 

1.3. Fios que transveem 

 

Como discutido anteriormente, dança contemporânea enquanto gênero é um 

conceito de difícil organização. Quando se procura estabelecer um conceito fechado 

desta linguagem, corre-se o risco de deixar de fora as manifestações artísticas que não 

são abarcadas por ele. Mesmo que se pense em conceituá-la como um espaço de 

convergência de pluralidades, o não estabelecimento de linhas limítrofes acaba por 

aproximar a premissa do “tudo é dança contemporânea”.  

Saliento, porém, a importância destas linhas limítrofes como possibilidade de 

transbordamento e não de limitação, na medida em que se faz comum na 

contemporaneidade a busca pelo espaço do “entre-linguagens” onde, numa mesma cena 

podemos perceber potencialidades das diversas linguagens artísticas dança, teatro, artes 

visuais e performance, em diferentes orquestrações. 

 

Imagem 6 – Thembi Rosa. Trabalho artístico: “Parâmetros em Movimento” (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Acervo da artista. Fotógrafo: Renato Paschoaleto. Disponível em: 

<http://thembirosa.blogspot.com.br/p/fotos.html> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

http://thembirosa.blogspot.com.br/p/fotos.html
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Este espaço “entre-linguagens” não precisa necessariamente envolver todas as 

linguagens citadas, há casos como o da bailarina e coreógrafa mineira Thembi Rosa em 

seu trabalho “Parâmetros em Movimento” (2012) que se apresenta como uma instalação 

coreográfica que estabelece interfaces entre dança e música.  

Nesta instalação, Rosa em parceria com o matemático Manuel Guerra e com o 

duo musical O Grivo, se coloca em cena em interação com um software cujos 

parâmetros estabelecidos emitem sinais que provocam diversas alterações no som de 

acordo com o movimento do corpo no espaço. Na Imagem 6 vemos no canto superior 

esquerdo, em verde e rosa, os eixos gráficos que medem a velocidade e deslocamento da 

área do corpo no espaço, estes eixos implicam diretamente nos estímulos sonoros da 

cena
13

. 

Da mesma maneira chamo atenção para “Anfíbios” de Ricardo Alvarenga que 

tive a oportunidade de presenciar no evento Cena Aberta Performance, promovido em 

fevereiro de 2013 pela Casa da Ribeira em Natal (RN). O artista de origem mineira e 

estudante do Programa de Pós-graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia, 

tendo inscrito seu trabalho na categoria Dança do Edital Cena Aberta Nordeste que 

gerou o evento acima citado, acabou tendo seu trabalho contemplado na programação 

destinada à Performance Arte. 

 

Imagem 7 – Ricardo Alvarenga. Trabalho artístico: “Anfíbios” (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 

13
  Disponível em: < http://thembirosa.blogspot.com.br/p/partituras.html> Acesso em 18 de 

maio de 2013. 

http://thembirosa.blogspot.com.br/p/partituras.html
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FONTE: Acervo do artista, fotógrafo desconhecido. Disponível em < http://ricardo-

alvarenga.blogspot.com.br/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

 

Em espaços de diálogo oportunizados pela produção do evento, ao se referir à 

“Anfíbios”, Ricardo Alvarenga o classificava como “solo de dança contemporânea” 

como um contraponto à curadoria do Edital que o classificou como Performance Arte. O 

solo tem uma relação muito clara com a referida linguagem, expressa não apenas na 

presença desse trabalho em um evento de performance, diante do olhar da curadoria, 

como também na base de seu processo criativo que parte de percepções pessoais sobre a 

relação homem-natureza animal que se apresenta nas movimentações que o bailarino 

trava com um peixe durante a cena.  

Porém, aos olhos do artista, se caracteriza como um solo de Dança na medida 

em que colocam em comparação as movimentações tecidas por dois diferentes corpos 

em relação com a água. Como é possível ver na Imagem 7, em cena há dois depósitos 

plásticos, o menor caracteriza o espaço de movimentação do peixe e o maior, o espaço 

de movimentação do bailarino.
14

 

Se no trabalho de Thembi Rosa a Dança aparece em contaminação não apenas 

com outras linguagens artísticas, mas também com outras áreas do conhecimento como 

a matemática, no trabalho de Ricardo Alvarenga, gera dúvidas e questionamentos sobre 

em qual linguagem se pode situar. Diante destas situações, faz-se necessário rever o 

foco da discussão sobre este momento da dança.  

Ora, se não podemos estabelecer o espaço conceitual da dança contemporânea 

sem nos depararmos com as tantas contradições que exploramos acima e, ao mesmo 

tempo, não podemos afirmar que toda a manifestação de dança é dança contemporânea, 

pense-se, então, na potencialidade que a dança imprime na cena, ou ainda, pense-se na 

potencialidade que a dança imprime no corpo do artista através de sua prática e das 

escolhas que caracterizam sua maneira de colocar-se em cena.  

                                                           
 

14
 Um fato interessante a explicitar é que, em 2011 “Anfíbios” foi selecionado para o Festival de 

Dança do Triângulo Mineiro – 23ª Edição - “Partilhas na Dança: Criação, Viabilidade e 

Resistência” e, dois anos depois, em 2013, é inscrito na categoria “Dança”, mas movido para a 

categoria “Performance Arte”. Aqui se faz clara mais uma vez a questão discutida no subtítulo 

anterior de que o ser ou não ser dança está no olhar de quem a transvê a partir de suas 

perspectivas pessoais. Dessa forma, diferentes curadorias apontam diferentes maneiras de 

pensar a dança. 

http://ricardo-alvarenga.blogspot.com.br/
http://ricardo-alvarenga.blogspot.com.br/
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Pensemos no aspecto filosófico da dança contemporânea que chamamos aqui de 

Dança na Contemporaneidade, através da discussão de trabalhos artísticos que estão 

tanto no campo da dança, como em outros campos, tais como, o teatro, a performance 

arte, ou arte da instalação. Ampliando meu campo de pesquisa para a Dança na 

Contemporaneidade, assim como a percepção de dança para algo que pode estar 

presente nestes outros campos da arte.  

Nessa perspectiva me afasto dos paradigmas de conceituação e me aproximo 

mais de uma possível leitura das questões de ruptura e hibridização das linguagens, 

sugeridas nestas manifestações. Concentrando-me na análise dos pontos de 

convergência entre diferentes danças e não nos pontos divergentes que as situam sob 

diversas nomenclaturas, é possível propor um pensamento que não mais se impressione 

com categorias e tipos de dança, mas em analisar as potencialidades da dança na cena. 

Penso, persigo, divulgo e incentivo uma dança virtuosa, estranha, misturada, 

popular e acadêmica, mas antes de tudo isso, Dança e, antes disso, Corpo. Que se 

impressiona com a subjetividade com o compartilhamento de experiências, com o 

toque, com a presença. Penso também a dança enquanto potência que revela o humano 

no movimento, nas escolhas espaciais, ou musicais. O pensamento em dança se amplia 

para uma percepção de que esta se dá no desenrolar das relações entre corpo, ambiente e 

outros corpos.  

Deixo de aproximar-me de uma ou outra noção de dança contemporânea para 

tecer um pensamento contemporâneo em Dança que investiga como o corpo do artista 

se comporta neste espaço do entre linguagens. O foco da discussão que aqui se 

apresenta se desloca das relações de classificação da dança contemporânea, de seu “ser 

e não ser”, para pensar naquele que a produz, o artista em suas diversas experiências 

estéticas e pessoais que estabelecem seus parâmetros de criação (XAVIER, 2001). 

Pensamos o Contemporâneo em consonância com Giorgio Agambem (2010) 

que, em seu ensaio “O que é Contemporâneo?”, afirma que a contemporaneidade é uma 

relação singular com o próprio tempo, que se aproxima ao mesmo instante em que se 

distancia deste sendo, nesse sentido, simultaneamente um movimento de ruptura e 

continuação. O autor considera verdadeiramente contemporâneo àquele que não 

coincide com seu tempo e nem está adequado a suas pretensões, num estado de 

questionamento de si e de suas relações com o tempo que lhe pertence.  
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Agambem afirma que “aqueles que coincidem muito plenamente com a época, 

que em todos os aspectos aderem a esta perfeitamente, não são contemporâneos porque, 

exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter o olhar fixo sobre ela” 

(AGAMBEM, 2010, p. 59). O ser contemporâneo para Agambem é aquele que mantém 

os olhos fixos em seu tempo na perspectiva de perceber não suas luzes, mas suas 

sombras.  

O pensamento de Giorgio Agambem sobre o Contemporâneo se aproxima da 

perspectiva de “transvaloração dos valores” ensaiada por Friedrich Nietzsche e estudada 

por Viviane Mosé (2005) na afirmação da necessidade de contestação de suas próprias 

verdades. Nietzsche colocava os valores dominantes de sua sociedade sob o martelo da 

filosofia questionando a existência mesma destes.  

Segundo Mosé para o filósofo: “é preciso partir de um distanciamento, de uma 

desconfiança com relação às perguntas até então formuladas. Não se trata mais de saber 

o que é verdadeiro ou falso, mas de perguntar: porque sempre a verdade?” (MOSÉ, 

2005, p. 30-31).  

Na perspectiva nietzschiana a “verdade” é um dos valores enraizados na 

sociedade, e a “transvaloração” (NIETZSCHE apud MOSÉ, 2005) flerta com o 

constante questionamento e reorganização dos valores, colocando-os em movimento de 

fluidez de pensamento. Da mesma maneira, pensando o conceito de dança 

contemporânea como uma verdade, pode-se afirmar aqui que não se trata mais de 

investigar o que é ou não dança contemporânea, mas de exercitar o questionamento do 

por que desta pergunta. 

Coloco-me aqui enquanto sujeito contemporâneo (AGAMBEM, 2010) 

percebendo as sombras do tempo presente e, apreendendo nelas, a sua luz. Num esforço 

de pensar as manifestações artísticas que acontecem no agora, incentivo uma postura de 

contínuo movimento de contestação de reconstrução de um pensamento contemporâneo 

em dança. Para perceber as fissuras, nos espaços conceituais da Dança, é preciso 

colocar seus conceitos em questão numa prática de pesquisa que duvida e contesta os 

valores já consolidados para “transvalorá-los” (NIETZSCHE apud MOSÉ, 2005). 

Na travessia que realizo aqui na tentativa de criar uma cartografia do 

pensamento contemporâneo em dança que desenvolvo nesta dissertação, exercito um 

olhar que transvê a cena contemporânea em busca da potência que a Dança imprime no 

corpo do artista criador e como este se comporta no espaço de “entre-linguagens”. 
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Através de minha experiência artística diversa, procuro nas próximas páginas tratar do 

corpo artista como espaço do entre linguagens, investigando as possibilidades de 

processos de criação e organização corporal. 
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2. CORPO-ARTISTA, ESPAÇO DO ENTRE 

 

 

“Tudo isso para que Marco Polo pudesse explicar, ou imaginar explicar, ou ser 

 imaginado explicando, ou finalmente conseguir explicar a si mesmo que  

aquilo que ele procura estava diante de si e, mesmo que se tratasse do passado,  

era um passado que mudava a medida em que ele prosseguia com sua viagem (...)” 

Ítalo Calvino, 1972
15

 

 

 

a travessia do capítulo anterior tratei dos problemas de classificação 

do conceito dança contemporânea que vem sendo discutido e 

construído por diversos teóricos, como explicitei no estado de arte 

apresentado anteriormente, porém numa construção controversa e em constante 

movimento que não nos permite criar um conceito sólido, ao mesmo tempo em que se 

faz claramente inviável a premissa do “tudo é dança contemporânea”. Tais problemas 

de classificação me fizeram pensar que talvez a dança contemporânea não fosse o 

espaço conceitual de que eu estava falando.  

Para falar da cena contemporânea e suas possibilidades de contaminação entre as 

linguagens, como estas contaminações me orientavam para a criação artística, era 

preciso pensar a potencialidade que a dança imprime na cena e, antes disso, no corpo do 

artista. Este é o foco do capítulo-travessia que se apresenta, falarei do eu-corpos-artistas 

nas experiências particulares que me fizeram perceber que o espaço conceitual de que 

eu estava falando, estava diante de mim, mais claramente, era eu. Falo de corpos-

artistas, usando o plural como uma pista para a constante atualização de mim mesma, 

destes passados que, como afirma Calvino (2003) mudam na medida em que prossigo 

com minha travessia. 

Ao pensar a Dança e suas manifestações na contemporaneidade, mudo o foco de 

da discussão para o corpo do artista que experiencia as diversas linguagens artísticas e 

agencia os estímulos que seu contexto produz para seus processos de criação artística. 

Porém, é válido salientar que compartilho aqui uma experiência pessoal e singular que 

                                                           
 

15
 Ibidem. 

 N 
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não pode ser interpretada como um padrão através do qual outras experiências devem 

ser pensadas. 

Em concordância com o pensamento de Christine Greiner (2005) em “O Corpo- 

Pistas para Estudos Indisciplinares”, compreendo que as relações entre corpo, 

experiência e criação artística devem ser estudadas a partir de diferentes níveis de 

investigação, evitando generalizações e produções de novos padrões ou modelos. 

Não pretendo de forma alguma explicar como a dança infere no corpo que cria 

arte, mas apenas salientar aspectos que percebi partindo de investigações artísticas 

realizadas por mim em teatro, dança e performance arte, compartilhando uma 

experiência singular e apontando questões formuladas a partir desta. 

 

 

2.1. Eu-corpos-artistas 

 

Antes de se pensar em quais são as dinâmicas tecidas entre espaço e criação 

artística, pense-se no que diferencia estes corpos-artistas dos demais corpos, e quais são 

as questões impostas a este. Deixo de falar aqui apenas sobre uma ou outra linguagem 

artística, me refiro ao treinamento do artista cênico, pensando a cena em seu aspecto 

mais amplo de acontecimento testemunhado, criado a partir de diferentes estímulos, 

diferentes linguagens, diferentes corpos. 

Penso o corpo-artista como aquele que tece uma relação diferenciada consigo e 

com o mundo que o cerca, na medida em que cria e desestabiliza e reestabiliza seus 

próprios arranjos a partir do trânsito entre corpo e ambiente, como afirma Greiner 

 

 
Embora, como diz Damásio, o fluxo de imagens (que ele chama de 

pensamento) seja intenso e ininterrupto é provável que hajam 

especificidades no que diz respeito ao modo como tais imagens se 

organizam, significam (ou não) e se tornam (ou não) visíveis. Há 

evidências de que alguns desses pensamentos-imagens se processam 

de modo específico no corpo artista. Esta especificidade não está nas 

“coisas” que elas representam, mas no “modo” como operam. 

(GREINER, 2005, p. 109) 

 

 

Seja na percepção das dinâmicas de sua sociedade e transformação destas em 

metáforas para a criação artística, ou mesmo na maneira como são ativados e 
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organizados estes pensamentos ou imagens, o corpo-artista apresenta especificidades na 

sua relação com o ambiente que o cerca. A partir de minha experiência é possível 

perceber que esta relação diferenciada está na possibilidade de performatizar estas 

informações e organizá-las como parte de nosso repertório de experiências para 

devolvê-la ao ambiente como um estímulo estético. 

Para Greiner o corpo muda de estado a cada vez que percebe o mundo. Nesse 

fenômeno ocorre algo de desestabilizador e reestabilizador dos corpos, e o corpo-artista 

é aquele em que este momento des(re)estabilizante tende a perdurar. Desta experiência 

nascem metáforas complexas que serão desencadeadores de outras experiências 

sucessivas que irão desestabilizar outros corpos e ambientes (GREINER, 2005). 

Em termos de treinamento corporal, ao participar de aulas de balé, oficinas, 

processos de criação, disciplinas no curso de Licenciatura em Teatro e outras 

experiências estéticas e criativas, tive contato com diferentes maneiras de ativar e 

organizar meu corpo para a cena ou para a criação artística. Instintivamente encontrei 

uma maneira de organizar estas experiências numa espécie de repertório de 

treinamentos.  

Digo instintivamente, pois, antes que eu pudesse refletir, num momento de 

improvisação, por exemplo, eu trazia à tona um movimento que tinha experimentado em 

outra oportunidade, ou em outro exemplo, ao me preparar para entrar em cena, optava 

por realizar um determinado procedimento na tentativa de ativar um estado corporal 

específico. Dessa forma, ao repetir um movimento ou procedimento eu o fixei neste 

repertório próprio, da mesma maneira que, ao não repetir outros movimentos ou 

procedimentos, acabei deixando-os de lado. 

Dei-me conta desta situação na medida em que refleti sobre uma das estratégias 

de preparação do corpo para a prática cênica da qual me utilizo sempre, exercícios de 

alongamento. A partir dos diversos treinamentos corporais que experienciei em oficinas 

no âmbito artístico: com o teatro, a dança e a performance, ou mesmo em outros tipos 

de treinamento corporal como o kung fu, o tai chi chuan e a natação, tive contato com 

diferentes tipos de alongamentos. No decorrer dessas experiências fui criando uma 

sequência de exercícios de alongamentos que repito sempre antes de entrar em cena, 

entre outros tipos de treinamentos.  

O artista contemporâneo vem atentando para o fato de que, por exemplo, para 

ser ator, não é necessário apenas fazer aulas de interpretação teatral, a importância das 
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técnicas e treinamentos que antes eram tidos como extracurriculares se mostra na 

possibilidade de criação de um repertório de práticas, que possibilitam ao artista uma 

maior liberdade de investigação de si mesmo. 

No âmbito da Dança podemos citar o texto “Ser Bailarino Apesar da Escola” de 

Isabelle Launay e Isabelle Ginot (2003), ao discutirem a formação de bailarinos na 

contemporaneidade no contexto francês, colocam que desde os anos 1990 as práticas em 

dança contemporânea vêm sendo renovadas na medida em que são difundidas práticas 

corporais alternativas, tais como práticas de análise do movimento ou somáticas, ou 

mesmo métodos como Feldenkrais ou Body Mind Centering. 

 A difusão de tais práticas tem incentivado os bailarinos a repensarem seus 

hábitos de movimento, pois cada uma delas implica a construção de uma corporeidade 

que privilegia certos aspectos de movimento em detrimento de outros. Para as autoras, 

 

 

Se o modismo faz delas hoje, um recurso amplamente aceito, por 

muito tempo elas foram consideradas como técnicas complementares 

permitindo, seja a resolução de uma dificuldade física (acidente, 

problema articulatório, crônico...), seja o melhoramento de certos 

aspectos da técnica dançada, mas , sobretudo, elas permitiram aos 

dançarinos se responsabilizarem por seu próprio gesto. (LAUNAY; 

GINOT, 2003)  

 

 

As autoras colocam ainda que as escolas de Dança consideravam este tipo de 

prática distanciada de uma técnica de dança como treinamentos extradisciplinares, 

quando na verdade são práticas que dão aos bailarinos a autonomia de pensarem seus 

movimentos para além dos formatos propostos pelas escolas. Proponho-me a discutir a 

possibilidade de o artista contemporâneo ter autonomia de experienciar diversas 

técnicas e treinamentos corporais para a ampliação de seu repertório de movimentos, 

levando-o a diferentes espaços de seu próprio corpo e de suas possibilidades gestuais. 

Dessa forma, os treinamentos que experienciei, não apenas no âmbito artístico, 

mas nas diversas práticas corporais como o Kung Fu, natação ou o Tai Chi Chuan me 

possibilitaram a criação de um repertório próprio de movimentos, assim como de 

práticas, treinamentos e procedimentos, dentre os quais posso transitar e encontrar 

minha linguagem pessoal em cada processo criativo. Esta postura investigativa me 
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coloca em trânsito entre as práticas corporais inscritas em meu próprio corpo na busca 

por diferentes caminhos do movimento. 

Dou continuidade a esta travessia através de uma das minhas experiências mais 

recentes, que se apresenta como relevante neste trabalho na medida em que, ao me 

debruçar sobre ela, formulei a questão que move esta pesquisa.  Refiro-me ao processo 

de criação da encenação que caracterizava a parte prática do meu Trabalho de 

Conclusão do Curso de Licenciatura em Teatro, anteriormente citado.  

O processo que gerou a encenação “Outro Manifesto – Um Artista da Fome” 

culminou na percepção da possibilidade de criação de um extrato cênico sem a 

preocupação, a priori, de localizá-lo em qualquer território artístico específico, dada a 

minha trajetória de investigação artística que pressupõe uma formação em balé clássico, 

o curso de Licenciatura em Teatro e a experiência em performance arte junto a coletivos 

da cidade de Natal (RN).   

A partir deste trabalho, percebi também que os processos de criação 

contemporâneos não podem se distanciar da realidade sociocultural do artista, ao 

contrário, é preciso compô-la, entrecortá-la, contestá-la, reconstruí-la. Dessa maneira, 

todas as informações que passam por mim diariamente podem ser ponto de partida para 

um processo de criação, desde uma manchete de jornal ou um texto acadêmico até uma 

situação que presencio na fila do banco, como trataremos mais detalhadamente no 

próximo capítulo.  

Durante este processo de criação, fiz uma retomada de minha experiência 

artística, bem como uma investigação acerca do que significa para mim ser artista no 

contexto contemporâneo. Criei, então, o “Manifesto da Fome” enquanto um dos textos a 

serem utilizados na encenação. Para a construção do manifesto parti da leitura do conto 

“O Artista da Fome” de Franz Kafka (2009) que apresentava inquietações do próprio 

autor a respeito da função do artista na sociedade de sua época.  

Dei-me conta de que Kafka escrevia textos que muitas vezes continham em si 

manifestos sobre a própria condição do sujeito, e, nessa obra, do sujeito artista, textos 

que não foram reconhecidos em seu próprio tempo, apenas depois de sua morte 

recebendo algum destaque, assim como outros tantos, como Vincent Van Gogh, ou 

Augusto dos Anjos. Dessa forma passei a me perguntar, entre outras questões: Qual a 

função do artista na sociedade contemporânea? 
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Escrevi um manifesto sobre a fome, não a debilitação física, mas a fome 

enquanto próprio impulso fisiológico do movimento da arte.  Neste manifesto percebi 

que não falava apenas por mim, mas por tantos outros artistas que morreram cultivando 

sua fome e outros ainda que vivem por ela. Neste manifesto depositei minhas 

convicções éticas e estéticas de artista, afirmando que, 

  

 

Não tenho uma raça ou etnia definida, tenho a compreensão de que 

diferenças existem, e que as fomes não são as mesmas. Enquanto 

artista coloco-me na zona de fronteira, onde posso me deslocar para 

uma linguagem ou para outra com total liberdade, me interessam as 

possibilidades de miscigenação das diferenças, de extinção de uma 

pureza das linguagens, do humano.
16

 

 

 

O “Manifesto da Fome” apresenta também questões de ordem política nas quais 

acredito, uma delas é a própria necessidade de se ultrapassar os limites entre as 

linguagens artísticas, de contrariar esta pureza das linguagens impressa em alguns 

artistas do movimento que encontrei em minha travessia. Parei de me concentrar em 

minhas dificuldades de me localizar em apenas uma linguagem artística, passei a 

perceber a riqueza de treinamentos e materiais para criação das quais o artista cênico 

dispõe ao se distanciar destes paradigmas de classificação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

16
 O texto completo pode ser lido em <http://chrystinesilva.blogspot.com.br/search/label 

/Corpo%2 0Manifesta> Acesso em 15 de novembro de 2012. 

http://chrystinesilva.blogspot.com.br/search/label%20/Corpo%252%200Manifesta
http://chrystinesilva.blogspot.com.br/search/label%20/Corpo%252%200Manifesta
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Imagem 8 – Chrystine Silva. Trabalho artístico: “Outro Manifesto – Um Artista da Fome” (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Acervo da artista. Fotógrafa: Thâmise Cerqueira. Disponível em: 

<http://chrystinesilva.blogspot.com.br/> Acesso em: 30 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

Imagem 9 – Chrystine Silva. Trabalho artístico: “Outro Manifesto – Um Artista da Fome” (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Acervo da artista. Fotógrafa: Thâmise Cerqueira. Disponível em: 

<http://chrystinesilva.blogspot.com.br/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

 

http://chrystinesilva.blogspot.com.br/
http://chrystinesilva.blogspot.com.br/
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Na Imagem 9 vemos um momento no qual interpreto o diálogo que encerra o 

texto “O Artista da Fome”, conferindo a cada personagem uma voz e foco de luz em 

uma parte específica do corpo. Por fim, na Imagem 10, realizo uma leitura do 

“Manifesto da Fome” com marcações do ritmo da fala feitas a partir do bater o coração 

de gesso que tenho em mãos no púlpito e acoplando identidades a partir de elementos 

que visto durante a leitura, como a coroa de orixá e o lenço típico do faroeste americano 

criado com uma bandeira brasileira. 

 

Imagem 10 – Chrystine Silva. Trabalho artístico: “Outro Manifesto – Um Artista da Fome” (2011) 

FONTE: Acervo da artista. Fotógrafa: Thâmise Cerqueira. Disponível em: 

<http://chrystinesilva.blogspot.com.br/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

 

 

Três diferentes momentos, três diferentes referências e treinamentos corporais. 

Se no primeiro momento ativei meu corpo para a experimentação de movimentos que 

poderiam guiar esta travessia, unindo o texto a cada um deles e colocando a voz a 

serviço do movimento. No segundo momento, acendo uma luz endurecida, como das 

que temos em casa, para a leitura do manifesto no qual coloco minhas convicções 

http://chrystinesilva.blogspot.com.br/
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artísticas e políticas com uma voz cotidiana como nas performances do mexicano 

Guillermo Goméz Peña
17

. Por fim me ponho a decorar um texto, pensar os personagens 

envolvidos no diálogo, suas vozes e seus corpos. 

Ao me colocar em cena neste trabalho, meu corpo se preencheu de significados 

fazendo dançar minhas experiências pessoais e referências artísticas, despertando no 

espectador diferentes percepções da cena que se apresenta. Se para mim, estive sempre 

dançando, para algumas pessoas que acompanharam as apresentações da encenação, eu 

performava, para outras tantas me dedicava ao teatro. 

Após esta experiência, ainda latente em mim, percebi que o corpo-artista por si, 

ocupa-se de buscar novas estratégias de criação a partir do fluxo de informações pelo 

qual passa diariamente. O artista sonda o espaço buscando e traçando limites 

desconhecidos que não cessam de transpor, nas palavras de Kuniichi Uno: “Não há 

dança sem transposição destes limites, sem deslocamento de todos esses limites, 

atravessando todos os elementos heterogêneos.” (UNO, 2012, p. 69). Ampliando este 

pensamento, penso que não há arte sem este movimento de alargamento e transposição 

dos limites entre as linguagens artísticas, entre arte e vida, entre dentro e fora. 

 

 

2.2. O Corpo-entre 

  

Como afirmei anteriormente, no decorrer da sua trajetória, o artista experiencia 

diversas maneiras de se criar e pensar a arte, a cada experiência vivida ele se apropria de 

procedimentos, movimentos, ideias que lhe são interessantes para a criação de um 

repertório ou uma maneira própria de pensar o fazer artístico. O corpo-artista se veste de 

experiências antes de vestir-se de figurinos, e precisa aprender a retomá-las quando 

necessário num processo de reconhecimento das próprias possibilidades de resposta aos 

estímulos do ambiente. 

 Dessa forma, viver um processo de criação é experimentar uma seleção de 

experiências a serem desestabilizadas e reestabilizadas como eventos internos/externos 

                                                           
 

17
  Guillermo Gomez Peña é performer e escritor mexicano, diretor do coletivo transnacional La 

Pocha Nostra, conhecido pela criação de manifestos e sua leitura durante performances, nas 

quais cria críticas imagéticas às dinâmicas da sociedade atual a partir do confronto de elementos 

culturais. 
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na paisagem psicofísica do corpo, retomando experiências passadas, em maior ou menor 

grau, e atualizando-as de acordo com o presente estado corporal do artista. Da mesma 

maneira no instante da apresentação artística, este processo se repete: as experiências 

passadas no processo de criação se desestabilizam para se reestabilizar diante do contato 

com a audiência, a cena é uma experiência a ser vivida novamente, atualizada. 

 Christine Greiner (2005) afirma que a experiência estética nunca existe 

exclusivamente no tempo presente desvencilhado do passado ou futuro 

 

 

O que está confinado ao presente é apenas a sensação, organizada a 

partir do que seria uma categorização primária. O contato com o 

ambiente, que já envolve analogias, mapeamentos e conexões diversas 

já não tem mais nada a ver com o presente porque já aponta para uma 

lógica sucessiva de processos cognitivos. Por isso tantos artistas 

insistem no fato de que a performance não representa nada, mas 

‘apresenta’ algumas relações. É porque no instante em que acontece, 

ocorre uma ambivalência entre a pesquisa de toda uma vida e o modo 

como o fenômeno se dá a ver naquele instante. (GREINER, 2005, p. 

115) 

 

 

Na experiência de “Outro Manifesto – Um Artista da Fome”, apresentei a 

encenação três diferentes vezes em três diferentes espaços com públicos também 

diferentes. Como nunca foi minha intenção chegar a um produto final, a cada uma 

dessas vezes, eu mudava meu olhar sobre a cena, um movimento, uma mudança no uso 

do texto, um desenvolvimento do manifesto. Ao apresentar a encenação, colocava em 

movimento suas versões anteriores, experiências na sala de ensaio, referências que me 

faziam pensar a dança, o teatro, a performance da maneira como os pensava nos 

distintos momentos em que tomava novamente contato com o processo de abrir para o 

público este trabalho. 

Nessa perspectiva, posso afirmar que o processo de criação e preparação 

corporal, deste e de tantos outros trabalhos artísticos, não teve início apenas no 

momento em que decidi me dedicar a ele, mas estive me preparando para a criação e 

apresentação destes desde a primeira vez em que entrei numa sala de balé clássico aos 

quase seis anos de idade. Pode-se dizer que esse fenômeno é possível, pois a 

contaminação entre estas diferentes experiências artísticas se deu num só espaço, o 

corpo do artista-criador da referida encenação.  
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Nesse sentido, pode-se entender o corpo-artista vivente da cena como o “espaço 

do entre”, entre experiências pessoais, entre linguagens artísticas, entre o público e o 

palco ou espaço de apresentação, entre ambientes, entre pessoas. Todos esses fatores 

contaminam(-se) (n)o corpo do artista inferindo um modo particular de mover-se em 

cena suscitando questões diferenciadas das suscitadas por outros corpos.  

Dessa feita, analisando-se o conceito de corpomídia desenvolvido por Christine 

Greiner (2005), é possível afirmar que o corpo se torna um espaço caracterizado pela 

constante impermanência e reconstrução de informações expressadas e recebidas 

através da afetação dos campos de percepção sensível deste, e das distintas pontes 

cognitivas que este compõe para viver no mundo. Não apenas o corpo daquele que se 

apresenta, mas também daquele que compartilha o momento da ação.  

Greiner afirma que corpo e ambiente se encontram imbricados, de maneira a não 

haver mais um “dentro” e um “fora” do corpo, as experiências vivenciadas se 

transformam em corpo. Nessa medida “o ato de dançar, em termos gerais, é o de 

estabelecer relações testadas pelo corpo em uma situação, em termos de outra, 

produzindo, nesse sentido, novas possibilidades de movimento e conceituação.” 

(GREINER, 2005, p. 131-132). 

É válido acrescentar que a “mídia” aqui citada vai de encontro à ideia de um 

corpo processador de informações, ou seja, que recebe informações, as processa e 

devolve ao ambiente. Na proposta de Corpomídia de Greiner há ênfase na 

permeabilidade do corpo num processo transformador, e não somente difusor e 

transmissor de informações. Trata-se de uma relação de constante trânsito entre corpo e 

ambiente. O corpo é mídia não no sentido de ser um veículo de comunicação, mas sim 

por ser produtor da comunicação de si mesmo e daquilo que ele é no momento em que 

comunica. 

 

 

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, 

pois toda informação que chega entra em negociação com as que já 

estão. O corpo é resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as 

informações são apenas abrigadas. É com essa noção de mídia de si 

mesmo que o corpomídia lida, e não com a idéia de mídia pensada 

como veículo de transmissão. A mídia a qual o corpomídia se refere 

diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que vão 

constituindo o corpo. A informação se transmite em processo de 

contaminação. (GREINER, 2005, p. 131) 
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As informações do contexto que cerca o corpo se instalam neste que, por sua 

vez, continua a se relacionar com o meio, mas agora de outra maneira, o que leva o 

corpo a propor novas formas de trocas e inferir em processos de contaminação de outros 

corpos. Meio e corpo se ajustam num fluxo inesgotável de transformações e mudanças, 

de forma que as experiências se tornam corpo e o corpo se torna meio, são frutos 

sempre provisórios das trocas permanentes que fazem. 

O resultado deste jogo de forças-linguagens que se deixou acontecer no processo 

de criação de “Outro Manifesto – Um Artista da Fome” foi um conjunto de cenas que se 

apresentam complementares e ao mesmo tempo independentes, podendo ser 

reorganizadas de diversas maneiras. Estas cenas que se alimentaram em seu processo 

das minhas próprias experiências, pessoais e artísticas, não se colocam em nenhum dos 

territórios artísticos em que se deu minha formação, mas criam um território outro, 

contaminado por todos eles, em alguns momentos mais por uns do que por outros. 

Hoje compreendo a riqueza da travessia de caminhos e processos vividos no 

campo da arte que tenho em mim, fruto de diversas experiências, investigações, 

linguagens artísticas, diversos eu’s. Meu corpo é o espaço das marcas impressas pelas 

diversas vivências da arte e da vida e, ao mesmo tempo, espaço de contaminação entre 

todas elas.  

 

 

2.3. Potência da Dança no (do) Corpo 

 

O corpo-artista, em seu fluxo incessante de informações junto ao ambiente que o 

cerca, se torna provisório diante das experiências que vão lhe passando e afetando. 

Nesse sentido, o corpo-artista se torna um espaço de confluência (do entre) de 

experiências, práticas, afetos, técnicas, linguagens. Numa retomada do processo de 

criação do trabalho “Outro Manifesto – Um Artista da Fome” pôde-se perceber como se 

deu a organização de práticas artísticas e convicções políticas no objeto apresentado. A 

encenação citada transita entre as linguagens da Dança, Teatro e Performance Arte, bem 

como entre a ficção do Artista da Fome kafkiano e minha realidade de artista na 

contemporaneidade no contexto natalense. 
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A encenação objeto do meu TCC é apenas um nos inúmeros exemplos de 

manifestações artísticas contemporâneas que nos escapam aos dedos quando temos que 

classificá-las nesta ou naquela linguagem artística. Pode-se dizer que isso se dá devido 

ao fato de que estas diferentes maneiras de pensar as linguagens artísticas na 

contemporaneidade, não obedecem aos parâmetros já estabelecidos para se pensar a arte 

e diferenciar suas linguagens.  

Como afirmou o Professor Dr. Lúcio Agra da Pontifícia Universidade Católica 

sobre a linguagem da Performance Arte, numa entrevista à equipe de vídeo parceira do 

II Circuito Regional de Performance BodeArte, aquilo que nós chamamos Arte, foi 

forjado como conceito e como prática artística num contexto ocidental, e funciona com 

certos parâmetros que também foram gestados nesse contexto.  

Na fala do professor e performer paulista: “a performance já aponta para um 

outro modo de olhar as coisas que ultrapassa isso que já foi chamado de Episteme 

Ocidental, ou seja, um entendimento de mundo a partir do ponto de vista ocidental”
18

. 

Na fala do professor Dr. Lúcio Agra, percebe-se que não apenas a performance arte 

como as demais linguagens artísticas em seu caráter contemporâneo, apontam para a 

necessidade de revisão ou, numa perspectiva nietzschiana, de  “transvaloração” 

(NIETZSCHE apud MOSÉ, 2005) desta episteme. 

Por esse motivo apontamos para uma mudança de paradigma de pensamento 

sobre a arte e seus parâmetros de classificação, pensando o corpo-artista como ponto de 

convergência entre essas diferentes manifestações. Partindo desta premissa não cabe 

mais dizer se esta ou qualquer outra apresentação artística é Dança, ou é Teatro, ou é 

Performance, mas sim nos cabe considerar que ela tem Teatralidade, tem 

Performatividade e tem Dançatividade, se nos é permitido novamente este neologismo.  

Dessa forma meu pensamento contemporâneo em dança se constrói a partir da 

premissa que as manifestações artísticas não precisam se situar em uma ou outra 

linguagem artística, mas podem apresentar potências de todas elas. Como coloca 

Karenine Porpino: “(...) assim entenderemos a relevância do vanguardismo da dança 

contemporânea como possibilidade de trazer o novo retomando o antigo, ou seja, a 

                                                           
 

18
 Documentário completo produzido e dirigido por Williane Gomes e Vanessa Paula Trigueiro 

como objeto de seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “PERFODA-SE: Um 

Documentário sobre Performance Arte e um Bode”. Disponível em < http://www.youtube. 

com/watch?v=K0FvTlII9jU&feature=youtube_gdata_player> Acesso em 27 de maio de 2013. 
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poesia do corpo e a diversidade do ato de dançar tão antiga quanto a própria história da 

dança.” (PORPINO, 2001, p. 51). É no corpo do artista que está presente a potência 

criadora da Dança, em seu esforço de “transvaloração” (NIETZSCHE apud MOSÉ, 

2005) da linguagem e do compartilhamento de subjetividades. 

Friedrich Nietzsche afirmou que a “vontade de potência” é a própria natureza da 

vida, uma força criadora, um impulso que incita ao movimento de criação de novas 

configurações em relação ao que ele chama de Moral (ANSELL-PEARSON, 1977). 

Partindo da percepção apontada pelo autor pode-se perceber que a vontade de potência 

se coloca como um impulso do sujeito em se distanciar da verdade unificadora e se 

abandonar aos seus instintos artísticos constituídos pelo contínuo confronto entre as 

forças apolíneas e dionisíacas (NIETZSCHE, 2006). A vontade de potência seria um 

impulso de reavaliação, reorganização dos valores. 

Sobre a vontade de potência Roberto Machado (1984) afirma que toda força 

motriz é vontade de potência e que esta não é unitária, mas constituída de diversas 

formas ou tipos diferentes. Machado coloca que o homem é uma pluralidade de vontade 

de potência e, em sua existência tende a buscar um sentimento máximo de potência, 

nesse sentido, a vida pode ser considerada essencialmente um esforço para mais 

potência. 

Em “A Estética Nietzschiana: Para Pensar a Formação na/pela Dança”, Júlia 

Terra Denis Collaço (2010), afirma que Zaratustra ao exaltar a dança faz um elogio ao 

corpo e chama a atenção para este ao afirmar que, ao dançar, o homem deve pôr seus 

músculos a ouvir e sentir o mundo. Esta relação de ouvir a si mesmo e ao mundo em 

constante movimento que o cerca, coloca a dança como uma linguagem em contínuo 

processo de reconstrução, de vir-a-ser, 

 

 

Se, por um lado, Zaratustra consagra o corpo, pois o que ele ama é a 

virtude terrena (NIETSZCHE, 2008), por outro lado a dança preserva 

o devir. ‘A dança é símbolo dionisíaco do devir (via-a-ser), da 

transformação das coisas. [...] Sua atualização existencial é a criação’ 

(SANTOS, 2008, p. 25). No movimento dançado, temos sinalizado o 

ato criativo que lida com as diferentes transformações, com o 

reconstruir, arrumar, remodelar, em suma, o ato criativo que se 

constitui no vir-a-ser. (COLLAÇO, 2010, p.104)  
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A potência da Dança no corpo-artista se manifesta nos agenciamentos realizados 

na criação da cena, no esforço de tratar de suas questões neste espaço de criação que 

acaba por inferir num jogo de forças e questionamentos da linguagem da dança 

recriando-a numa inquietude criadora que se manifesta das mais diferentes maneiras. 

Dessa forma, a potência de dança de que falo se manifesta a partir do corpo que dança 

como um impulso criador, do movimento-cena que provoca no vivente a sensação de 

estar presenciando uma manifestação de dança.  

Enquanto artista experiencio esta potência de dança no agenciamento dos 

impulsos que me chegam a partir do contato com o espaço e com outros corpos. Tais 

impulsos me provocam a organizar meu corpo de modo a dar forma a eles de acordo 

com as condições que o contexto em que me encontro oferece, em resposta, o 

movimento se constrói internamente como um impulso criador, uma potência de dança. 

No desenvolvimento do conceito de Corpo Mídia, Christine Greiner e Helena 

Katz (2005) apontam para a importância do “onde” que, em sua concepção, há muito 

tempo deixou de ser apenas um lugar para tornar-se um parceiro ativo dos produtos 

cênicos. Retomando o pensamento, as autoras contestam a noção de corpo recipiente 

bem como de mundo enquanto realidade estática passível de uma observação à 

distância, acreditando que corpo e ambiente estão envolvidos em fluxos de informação 

nos quais tal informação passa a fazer parte do corpo se tornando o próprio corpo. 

A experiência mais recente que aqui apresento como exemplo a estas 

afirmações, se deu em julho de 2012 na filmagem do vídeo “El Caminero de Pasaje” 

realizada nas dunas da praia de Genipapu (Natal – RN). Este trabalho consistiu no 

primeiro encontro cênico entre o artista curitibano Angelo Luz e eu, baseado na relação 

e na troca de referenciais estéticos, éticos e políticos. Pensando um espaço “coadunar”, 

utilizando a imagem das dunas como montanhas efêmeras e itinerantes que se misturam 

umas às outras no momento de transição. 
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Imagem 11 – Angelo Luz e Chrystine Silva. Trabalho artístico: “El Caminero de Pasaje” (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Acervo da artista. Fotógrafo: Yuri Kotke. Disponível em: 

<http://chrystinesilva.blogspot.com.br/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. Designer Gráfico: Chrystine 

Silva. 

 

 

Não houve preparação prévia para este acontecimento, conversamos sobre duas 

investigações de movimento que foram desenvolvidas por nós separadamente tendo por 

base duas estruturas de tecido preto, e nos fizemos o convite de experimentar esta 

relação de troca espaço das dunas da praia de Genipabu (Natal – RN) no qual nenhum 

de nós havia trabalhado antes.  

O vídeo, filmado em uma só tomada traz o resultados destas relações 

estabelecidas entre nós, e com o espaço que interferiu significativamente na ação, dadas 

as condições meteorológicas e características do espaço. Esta troca de experiências 

http://chrystinesilva.blogspot.com.br/
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captada pelo vídeo se deu também em seu sentido material, como podemos perceber na 

Imagem 11, quando trocamos os adereços que utilizávamos na construção da 

movimentação, o tubo de tecido utilizado por ele e o corte de tecido preto utilizado por 

mim. Foram realizados agenciamentos de movimentos tendo como impulsos diversas 

instâncias como a interação entre nossas movimentações, com o espaço, com as 

estruturas de tecido, entre outras. 

Ainda nesta perspectiva de construção do movimento, posso citar outra 

experiência bastante relevante que se deu em 2008 com a performance “Estudo Sobre 

Natureza Morta” apresentada junto a outras performances do grupo Projeto 

Disfunctorium na V Reunião da ABRACE como demonstração prática do trabalho 

“Disfunctorium e o Museu do Perecível: Estilhaços de Corpos na Cena Potiguar” 

apresentado pelo Professor Doutor Alex Beigui
19

.  

Tendo como ponto de partida a “natureza morta” 
20

, expressão que durante o 

século XVII era considerada equivalente a “natureza imóvel” (LOPES, 2007), procurei 

investigar uma proposição que vai de encontro à proposta dessa leitura que perpassa a 

obra de pintores reconhecidos, como Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 

1610), Paul Cézanne (1839 – 1906) ou Jean-Siméon Chardin (1699 – 1779), pensando 

em meu processo criativo uma natureza que parece imóvel (morta), pela repetição 

incessante de um mesmo movimento. 

Após esta experiência, ao parar completamente depois de 11h de movimento 

contínuo senti que este continuava internamente quase externalizando-se. Um impulso 

que se dava pela necessidade do movimento impresso no meu corpo depois de horas de 

processo de investigação. Nesse processo, a sensação que provocava o movimento 

sempre foi meu foco primeiro, ao me apresentar trazia comigo os impulsos pessoais que 

me levaram a criar aquela ação, mas também sempre reservei um primeiro momento 

para perceber o espaço e os outros corpos que presenciavam a ação, me dando tempo 

para perceber o momento em que meu corpo se tornava espaço e que o espaço se 

corporificava em meus movimentos. 

                                                           
 

19
  Texto disponível em: <http://www.portalabrace.org/vcongresso/resumosterritorios.html> 

Acesso em: 10 de novembro de 2012.  
20

 Sobre “natureza morta” < http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza-morta> Acesso em: 16 de 

novembro de 2012. 

http://www.portalabrace.org/vcongresso/resumosterritorios.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza-morta
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Nesse primeiro momento, procurava chegar ao público, crua, apenas respiração e 

olhar, e depois de alguns instantes deste primeiro contato eu sabia exatamente como me 

colocar nesta interação. Para mim um acontecimento de arte é efêmero, único e 

inigualável, e era isso que buscava ao me apresentar. Danço para aprender a ser de 

novo, para reaprender e reconhecer espaços, subjetividades, caminhos.  

Dançar é celebrar o encontro consigo mesmo experimentando uma maneira 

sempre nova de dizer o que não pode ser dito de outra maneira. Investigar esta 

linguagem ampla compreendida no encontro dos sujeitos onde nada tem apenas um 

significado, ao contrário, onde a experiência de cada pessoa se diferencia, é o território 

do que me move.  

Nessa perspectiva trago para a discussão mais uma questão que implica o corpo-

artista na experiência-arte, o simples estar no mundo, cada corpo em suas idiossincrasias 

carrega diferentes experiências que implicam em diferentes modos de perceber o 

contexto que o cerca. Da mesma maneira cada sujeito contemporâneo se engaja 

diariamente na criação de modos de existência a partir das atualizações de seu corpo-

mídia, estes modos de existência conjunturam políticas de vida e de morte. 

Viver é ser interpelado cotidianamente por questões de ordem “micropolítica” 

(CANTON, 2009), que interferem na maneira em que o sujeito percebe o mundo e nas 

relações que ele tece com o ambiente, com outros corpos e com sua própria criação 

artística. Por sua vez a criação artística interfere em outras realidades e micropolíticas. 

 

2.4. Corpos-políticas 

 

Reafirmando uma compreensão de dança que se constrói a partir dos corpos, dos 

sujeitos interpelados e pelados
21

 pelas experiências e referenciais do contexto 

contemporâneo. Proponho-me então a pensar como a(s) cena(s) de dança(s) pode(m) 

tratar de temas que partem do próprio corpo, tornando-os políticos na medida em que 

esses temas também tocam outros corpos, outras realidades.  

                                                           
 

21
 Pelados como metáfora para um grau de despejamento do corpo que questiona a própria 

linguagem em que cria, seus códigos e convenções, criando para si um processo de dança que 

expõe para si e para os outros os afetos criados em seu corpo pelas trajetórias que são 

percorridas no seu dia-a-dia. 
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Miguel Angel de Barrenechea em “Nietzsche – Corpo e Subjetividade” (2011) 

considera repensar a condição do homem a partir de uma subjetividade carnal a partir 

das questões que aborda sobre o pensador alemão. Nessa ótica, a subjetividade a que o 

autor se refere pode ser interpretada como a própria condição subjetiva do corpo no seu 

caráter processual, pensando o homem enquanto ser múltiplo e diverso, assim como, as 

suas pulsões, emoções e desejos. 

Partindo da concepção nietzschiana de corpo enquanto único fio condutor 

confiável da experiência, a noção de subjetividade carnal destaca a condição do homem 

concreto e da experiência vivida, valorizando um saber do absolutamente individual 

construído no processo-vida do homem e das suas relações com o mundo que o cerca. 

Porém, Nietzsche aponta uma possibilidade de pensar o singular, o instintivo, sem 

renunciar à partilha, compartilhamento desse saber. Assim, nas palavras de 

Barrenechea, Nietzsche: 

 

 

[...] Aponta para a nossa efetiva experiência carnal, para aquilo que é 

nosso, que é singular e único mais que pode ser compreendido pelo 

outro, pode ser partilhado; assim como entendemos das nossas 

digestões, emoções, percepções, desejos, também entendemos as dos 

outros. Secularmente acostumados a acreditarmos na alma, na razão, 

na consciência, nos pensamentos abstratos, temos dificuldades de 

reconhecer o que é singular, o mais concreto nessa experiência. 

(BARRENECHEA, 2011, p. 15) 

  

 

Partindo das percepções nietzschianas, Barrenechea afirma que a subjetividade 

carnal propõe uma “universalidade do absolutamente singular” (BARRENECHEA, 

2011, p. 5) revelando o humano na tessitura da experiência da dança, no movimento, 

nas escolhas espaciais, ou musicais. O pensamento em dança amplia-se para uma 

percepção de que a dança se dá no desenrolar das relações entre corpo, ambiente e 

outros corpos. Assim, revelando idiossincrasias e partilhando subjetividades toca-se no 

cerne da experiência comum, micropolítica.  

É válido ressaltar que não me refiro aqui a uma política partidária, endurecida. 

Refiro-me na verdade a uma composição estética que, em alguns momentos 

intencionalmente ou não, toca nas “micropolíticas” que perpassam a vida cotidiana 

(CANTON, 2009). 
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Kátia Canton (2009) destaca que na contemporaneidade o termo “política” 

enquanto algo sólido e unificado passa a ser substituído pelas “micropolíticas”, que 

consistem numa “atitude focada em questões mais específicas e cotidianas, como o 

gênero, a fome, a impunidade, o direito à educação e à habitação, à ecologia, enfim, 

tudo aquilo que nos diz respeito e nos faz viver em sociedade” (CANTON, 2009, p.15). 

Dessa forma, pode-se compreender esta micropolítica como uma estratégia de 

construção das relações quotidianas, corpo, sexualidade, saberes, etc. 

Jaime Spitzcovsky em entrevista a Kátia Canton (2009) afirma que a maior parte 

do século XX foi marcada pela polaridade ideológica que tem como protagonistas o 

sistema capitalista na figura dominante dos Estados Unidos e a democracia 

representativa defendida pela União Soviética. Este sistema manteve o claro embate 

ideológico pontuado pelos conceitos de direita, centro e esquerda fazendo com que o 

cenário político da época fosse mais fácil de organizar e compreender uma vez que as 

posições que se alinhavam com os Estados Unidos se situavam à direita e as que 

acreditavam na teoria, representada pela União Soviética, ocupavam à esquerda. 

Com a desintegração da União Soviética e a queda do muro de Berlim no final 

dos anos 80, as ideias defendidas pela esquerda passaram a ser questionadas. As 

ideologias e partidos políticos entraram em crise com a dissolução dos contornos claros 

de direita e esquerda. Dessa forma os partidos e suas posições políticas adentram 

espaços de indefinição segundo esta lógica do início da segunda metade do século XX, 

e as pessoas procuram formas alternativas de fazer política e expor seus pontos de vista. 

Para Spitzcovsky: 

 

 

Os artistas, em vez de defenderem suas posições políticas no âmbito 

partidário, vão canalizar para suas atuações artísticas a vontade de 

expressar seus pontos de vista. Ou seja, eles encontram na atuação 

artística um espaço no qual talvez se sintam mais a vontade do que 

nos partidos políticos, os quais estão enfrentando uma crise, não só no 

Brasil como no mundo, reflexo da crise das ideologias clássicas e 

também do sistema político. (SPITZCOVSKY apud CANTON, 2009, 

p. 21) 

 

 

Nesse sentido pode-se afirmar que da mesma forma que o que era considerado 

essencialmente político perdeu a força, o que antes não trazia uma conotação política, 
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agora passa a possuir essa característica. Estando a arte contemporânea cada vez mais 

ligada às micropolíticas do cotidiano, das relações pessoais e da relação do sujeito 

consigo mesmo, faz-se cada vez mais evidente sua aproximação com a vida. Os artistas 

contemporâneos atuam em formações variadas, abordando questões cotidianas e 

articulando as relações entre o espaço público e o privado (PELBART apud CANTON, 

2009). 

Nessa perspectiva o artista contemporâneo enquanto pensador crítico da sua 

própria sobrevivência encontra na arte a manutenção de uma postura de luta, de 

questionamento, de denúncia. Abandona a antiga imagem de ser dotado do talento da 

criação assumindo a sua inquietude e imperfeição e colocando em cena a realidade pela 

qual são interpelados e pelados. 

A discussão de questões pessoais e cotidianas pela arte contemporânea torna-se 

cada vez mais comum, na medida em que os artistas passam a operar partir das suas 

idiossincrasias a criação dos objetos artísticos. O modo como se conduz o processo 

criativo nesse contexto suscita questões que não dizem apenas respeito ao artista, mas 

também ao seu contexto político-social, emocional e todos os outros fatores que, 

combinados, compõem a sua maneira de posicionar-se no mundo. 

É premente também que se compreenda que na proposta de uma leitura do 

campo da micropolítica, e do espaço do cotidiano como zona de produção de políticas 

do sujeito em seu contexto, não se isola o artista a um trabalho autocentrado, voltado 

egoisticamente a si mesmo. No território da micropolítica em contato com a criação 

artística a questão política reside naquilo que salta do singular ao universal, naquilo que 

o trabalho proposto pelo artista infere a partir de seu corpo aos demais, naquilo que é 

partilha e movimento em direção a outros modos de existir. 
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Imagem 12 – Vera Sala. Trabalho artístico: “Impermanências” (2005). 

 

FONTE: Acervo da artista. Fotógrafos: Cândida Almeida e Jorge Etcher. Disponível em: 

<http://idanca.typepad.com/photos/artistas_2006/impermanencias.html> Acesso em 30 de janeiro de 

2014.  

 

 

As produções artísticas podem apresentar este caráter micropolítico ao apontar 

como tema gerador uma questão ligada a movimentos de minorias políticas como o 

trabalho “Não Alimente os Animais” (2010) de Ricardo Marinelli, sobre o qual discorri 

na introdução, ou mesmo investigando uma questão de caráter idiossincrático que pode, 

apenas aparentemente, não ter intenções de tocar em quaisquer questões políticas, como 

na instalação coreográfica “Impermanência” (2005) da bailarina e coreógrafa brasileira 

Vera Sala.  

Esta proposta coreográfica de Sala nos apresenta a interação entre sua figura 

como bailarina e um simples e grande rolo de arame. Desenrolando o grande rolo de 

arame e criando um campo metálico de curvas e emaranhados no qual seu corpo se 

encontra imerso, Vera Sala passa então a permanecer em posição de aparente repouso, 

http://idanca.typepad.com/photos/artistas_2006/impermanencias.html
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realizando movimentos lentos e de escala bastante pequena. Toda a estrutura de arame 

reage ao seu corpo, inclusive chegando a feri-lo, mas a bailarina permanece imersa 

nesse ninho por horas. 

Desponta nesse trabalho uma série de questões que não necessariamente estão na 

relação entre corpo, espaço e tempo a partir da qual Sala propôs o trabalho, como 

questões de gênero relacionadas ao feminino, sobre o corpo da mulher e o espaço da 

espera na privacidade da casa, o aprisionamento do corpo, dentre tantas outras 

ampliações de ordem políticas que podem ser lidas, mesmo que imprevistas pela 

coreógrafa/bailarina. Ao ser questionada em entrevista sobre a relação entre dança e 

política, Sala coloca: 

 

 

A dança é uma maneira de organização de determinadas questões. Ela 

é, tanto quanto as outras artes, sempre política, no sentido de levantar 

hipóteses e trazer diferentes visões de mundo. Pode reforçar certo 

status social, afirmar um pensamento ou propor outro. Não tem a ver 

com o tema que se escolhe, mas, sim, com a maneira como se 

organizam o corpo, as relações de espaço e o fazer da dança. Pode-se 

falar sobre um tema absolutamente banal, mas com uma forma de 

organizar que aponte para uma reflexão. Pode-se fazer um tema dito 

político, mas de uma maneira absolutamente contraditória. Sempre se 

trabalha com questões, visões e relações de poder. A política está na 

forma até mesmo quando esta não é organizada, quando se deixa ao 

acaso. Isso também é uma posição política. (SALA, 2010) 
  

 

Isto é, a relação entre a dança e a política, o corpo na experiência-dança e a 

política não está necessariamente na escolha de uma temática certa de trabalho, isto é, 

na ideia de que este tema, por ter um enquadramento político no contexto de 

determinado artista possui então um pensamento/corpo político. Como coloca Sala, a 

política se encontra no modo como o corpo organiza a experiência e proposta de sua 

dança, de seus movimentos. Muito mais do que no tema abordado a política está no 

modo que o artista escolhe acionar e partilhar sua ação, desenhando com seu corpo o 

movimento de uma ação que vai além dele. Sobre a questão de trabalhos que não 

destacam iminentemente uma temática política, Sala acrescenta: 
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É lógico que há trabalhos que produzem imediatamente uma reflexão 

política. Hoje se fala muito em pesquisa, e isso quer dizer que é 

preciso encontrar uma nova organização para dar conta da atualidade. 

Deve-se olhar como os artistas estão propondo outra organização de 

suas obras, porque isso abre uma possibilidade, a quem entre em 

contato com elas, de promover novas reflexões, ter outro olhar, fazer 

conexões diferentes. Isso ajuda a reorganizar a relação das pessoas 

com o mundo. É política no sentido mais amplo da palavra. Posso 

falar da relação entre homem e mulher, de amor, e fazer isso de forma 

extremamente política. (SALA, 2010) 
 

 

 Nessa perspectiva a apresentação de coreografias como a de Sala, por exemplo, 

pode configurar uma partilha do sensível, um sistema de evidências sensíveis que revela 

a existência de um espaço comum assim como de um espaço individual (RANCIÈRE, 

2005). Dessa forma aquele que presencia a apresentação cênica e, portanto, se envolve 

nesta partilha pode tomar parte do comum partilhado a partir das suas próprias 

experiências e idiossincrasias.   

 

Para Rancière, existe na base da política, uma estética que se distancia de uma 

tomada da política por uma vontade de arte, mas se aproxima da percepção da política 

enquanto forma de experiência. Nessa perspectiva a política ocupa-se do que se percebe 

e do que pode ser dito acerca do percebido. No que concerne à dança, como pôde-se 

perceber diante do diálogo com o trabalho de Vera Sala, esta partilha estética dá-se no 

encontro entre os corpos daquele que age-dança e daquele que presencia o ato artístico 

podendo materializar-se no corpo, fio condutor desta experiência, a partir da forma 

como ele escolhe organizar e pensar sua experiência no mundo. 

É válido salientar que esta partilha acontece nas diversas possibilidades de 

encontros e trocas de experiências. A escrita dessa dissertação, que está sendo lida por 

você, pode também ser um ato micropolítico na medida em que a escolha do tema que 

está sendo discutido aqui aconteceu diante de uma série de experiências sobre as quais 

venho escrevendo. A insistência no assunto tão citado da dança contemporânea é uma 

questão de vida e, por si, política, de uma artista que, como o Artista da Fome 

representado por Kafka (2009), sobrepõe-se a sua debilidade e canta por horas a fio para 

mostrar aos algozes que vigiavam o seu jejum, que ele jamais tomaria uma ínfima 

quantidade de alimento, pois a honra de sua profissão não o permitia. 

Escolhi para mim uma das profissões mais desvalorizadas do nosso país, a de 

professor e, tanto mais, professor de “Artes”. O Professor-artista está a todo o momento 
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criando estratégias de sobrevivência e resistência à sua própria realidade, aos algozes 

que vigiam sua fome.  No âmbito escolar, tentando ir de encontro às práticas 

reprodutivas de obras de artes visuais, ou mesmo a produção de “pecinhas” e 

“dancinhas” para ilustrar as datas comemorativas do ano, quando, ao menos têm a 

oportunidade de exercitar sua própria linguagem, ao invés de se ater à predominância 

das Artes Visuais nos currículos escolares. 

No âmbito pessoal, tentando acalmar as preocupações da família sobre sua 

estabilidade financeira, arranjando empregos secundários, às vezes até distanciados de 

sua área de conhecimento, que servem apenas para sanar tais preocupações. Tentando 

afirmar e reafirmar que a produção daquele determinado trabalho, mesmo que não 

envolva um pagamento de cachê ou, ao menos, a cobertura de despesas de transporte de 

sua casa ao espaço de ensaio, é importante para a produção de um currículo que pode 

mais à frente trazer bons frutos (ou não). 

Numa tentativa de profissionalização, na venda de projetos para escolas 

particulares, na escritura de projetos para editais, na busca de patrocínios e apoios para 

iniciativas independentes, ou mesmo, na participação de processos seletivos para bolsas 

que fomentem sua pesquisa à nível de graduação, mestrado ou doutorado. Essa 

incessante tentativa de vender o projeto, de convencer aquele patrocinador de que sua 

iniciativa é mais relevante do que as demais, ou trará mais divulgação para a empresa. 

A maioria das dissertações que tive a oportunidade de ler, falam das dificuldades 

de sua escrita como algo distante de seu produto final, quando falam, talvez pela 

incrível capacidade de suavizar um passado próximo na medida em que se distancia 

dele. Enquanto artista, professora, e pessoa que vem compartilhando convicções, 

pensamentos e indagações com você no decorrer deste texto, não acredito que seja fiel à 

sua escritura, omitir o contexto que este se inscreve.  

Sou também parte do Coletivo ES3 de encenadores, que trabalha em Natal (RN) 

há cerca de quatro anos, entre as linguagens da Dança, Teatro e Performance. Junto a 

este coletivo sou parte da equipe de produção do Circuito Regional de Performance 

BodeArte, evento independente que ajudei a nascer e continuo a fazer parte do 

crescimento. Que no ano de 2012 reuniu cerca de sessenta artistas de quatro regiões 

brasileiras na cidade do Natal por uma semana fazendo, pensando, apreciando e 

discutindo a performance arte em suas diversas formas sem nenhum tipo de auxílio para 

passagens ou estadia. Evento que se encaminha para sua terceira edição, com 
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expectativas ainda maiores, aprovada por uma lei de incentivo, porém sem possíveis 

patrocinadores. 

Esta dissertação surge do compartilhamento de inquietações com artistas 

participantes deste Circuito, vários citados no decorrer do texto, de performances 

apresentadas nele, e das tensões de busca de fomentos para sua continuidade. Surge 

como necessidade de justificativa a uma lógica de pensamento que vem se tornando 

cada vez mais compartilhada por artistas de diversos setores e que ainda precisa de 

respaldo de uma pesquisa acadêmica ou de um professor universitário para ser cogitado 

como aceitável à sociedade. 

Esta dissertação foi possibilitada também, do fato de os professores da rede 

municipal de Natal (RN), onde trabalho, receberem o menor salário do estado, sem 

reajustes há quase dois anos, realidade que provocou a greve desencadeada em 22 de 

maio de 2013 e com duração indeterminada, que permitiu um distanciamento das 25 

horas semanais de sala de aula e mergulho mais intenso no material que aqui lhe 

apresento (enquanto, é claro, participava dos movimentos na rua e assembleias 

promovidas pelo sindicato na busca por melhores condições de trabalho). 

Esta dissertação se constrói a partir do acervo dos sebos virtuais e da 

disponibilização de textos acadêmicos e livros online, que facilitam o acesso à 

informação necessária para a construção do todo deste pensamento. A partir das 

ferramentas de bate-papo online via vídeo e texto que possibilitam o estreitamento dos 

laços e pensamentos construídos com muitos dos artistas aqui citados atuantes em 

outras cidades do país, que tive a oportunidade de conhecer em viagens para 

apresentação e eventos artísticos.  

Por fim, esta dissertação se constrói a partir de uma grande vontade política, 

citada mais acima, de ir além do preciosismo das linguagens, pensando o que elas têm 

em comum, o corpo-artista, e não o que as segrega em diversos seguimentos. 

Contribuindo para a lenta desconstrução do pensamento que liga a arte ao etéreo e belo, 

ainda extremamente presente na sociedade que contribui para a dificuldade de alcance 

do FOMEnto ao artista contemporâneo como professor, pesquisador e proponente de 

projetos artísticos. 

O eu corpo-artista que entra em cena, que escreve este texto, que apresenta seus 

pontos de vista numa defesa de dissertação é um corpo que não se apresenta distanciado 
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destas experiências, mas que as é e as contém. Que por elas é impulsionado à criação e 

produção de sua dança. 
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3. POR UM PROCESSO DE VIDA E CRIAÇÃO 

 

 

 

“Uma descrição de Zaíra como é atualmente deveria conter todo o passado de Zaíra.  

Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito nos 

 ângulos da rua, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios,  

nos mastros das bandeiras, cada seguimento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras.” 

Ítalo Calvino, 1972
22

 

 

  

 

os capítulos anteriores começamos a desenvolver um pensamento 

contemporâneo em Dança que aponta o corpo-artista como fio 

condutor da experiência, pois, na esteira deste pensamento pode-se 

perceber as potências de Dança na cena sem prender-se aos paradigmas de classificação 

das linguagens artísticas. Considerando o corpo-artista como espaço do entre 

experiências, corpos, “ondes” e linguagens artísticas, nãos nos cabe mais classificar as 

apresentações artísticas como de Dança, Teatro, Performance Arte, pois estes limites já 

não estão mais tão claros.  

O corpo-artista “abriga” potências de diversas linguagens artísticas que se 

manifestam na cena a partir de suas escolhas estéticas, da maneira que se move, ou que 

se desloca pelo espaço. No capítulo que aqui apresento, iremos dissertar sobre como se 

dá este processo de criação, como estas escolhas que percebemos na cena são 

realizadas, salientando mais uma vez, que parto de experiências pessoais, de processos 

de criação que vivi ou presenciei como material para a tessitura do texto.  

No decorrer dessa dissertação, a descrição de minhas experiências contém meu 

passado na medida em que ele se torna corpo e, em sua provisoriedade, tece relações 

com o ambiente, outros corpos e objetos tais como as teclas deste computador, no qual 

ensaio estas palavras. Ao escrever sobre estas experiências, as revivo e transformo em 

pensamento acadêmico ao fazê-las interagir com referenciais teóricos e críticos. 

                                                           
 

22
 Ibidem. 

 

N 
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3.1. A Dança Linguagem 

 

Ciane Fernandes, durante as reflexões que tece no livro “Pina Bausch e o 

Wuppertal Dança-Teatro – Repetição e Transformação” (2000), afirma que na virada 

linguística do início deste século o movimento humano era interpretado de duas 

diferentes maneiras, como expressão natural e como código linguístico. Tal premissa 

influi diretamente no pensamento em Dança na medida em que esta era vista até então 

como a única forma de arte a viabilizar uma expressão corporal direta, ou seja, sem a 

mediação da linguagem verbal. 

A Dança enquanto expressão natural foi difundida desde a Dança Moderna, seja 

na vertente Abstrata difundida na América do Norte a partir de bailarinos como Isadora 

Duncan e sua “dança dos pés descalços” que exaltava o movimento livre e improvisado 

inspirados nos movimentos dos elementos naturais e nas figuras retratadas em vasos 

gregos. Bem como na vertente Expressionista tendo como grande representante a alemã 

Mary Wigman que fundou a “dança da expressão” enquanto rebelião contra o balé 

clássico e busca por uma expressão individual ligada às lutas de necessidades humanas. 

Por sua vez, a interpretação do movimento corporal enquanto linguagem, o 

percebe enquanto sistema de comunicação social que é aprendido paralelamente à 

linguagem verbal, este sistema seria composto por diferentes códigos que deveriam ser 

“aprendidos” para que houvesse um processo de comunicação bem sucedido. A 

premissa de que o movimento corporal poderia ser “aprendido como as palavras de uma 

linguagem” foi sugerida inicialmente por Charles Darwin e desenvolvida pela Cinésica, 

ciência estruturalista que estuda o comportamento corporal (FERNANDES, 2000).  

A autora salienta a relação de oposição entre o movimento humano enquanto 

expressão de sentimentos e emoções que, nesse sentido não sofreria influencias da 

linguagem verbal, e o movimento corporal enquanto linguagem e códigos pré-

estabelecidos, que traça um paralelo entre linguagem verbal e não verbal. Fernandes 

afirma também que as duas teorias de interpretação do movimento humano consistem 

em sistemas organizados com o objetivo de buscar uma tese final estável, não levando 

em conta a possibilidade paradoxal do movimento e da dança serem simultaneamente 

naturalistas e linguistas. 
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Neste dilema corpo-mente, movimento-palavra, a interpretação 

naturalista ou a linguista favorecem um ou outro lado, em vez de 

explorar criticamente a relação de poder e a constante e recíproca 

influência entre palavras e movimentos, seja em dança, seja na vida 

cotidiana. Uma teoria que questiona essas relações de poder requer 

uma re-definição de “linguagem” além do puramente verbal. Essa 

teoria incluiria a maior das contradições da Dança – sua fisicalidade 

real como um sistema de signos abstratos – sem impor uma unidade 

artificial e uma verdade final. (FERNANDES, 2000, p. 28) 

 

 

Nesta reflexão, sugiro um exercício ousado de pensar uma interpretação do 

termo “linguagem” que seja pertinente às dualidades do pensamento em Dança, pode-se 

afirmar que a “linguagem” de que falo, tem um aspecto de estabelecimento de códigos 

em técnicas de dança tais como o Balé Clássico, a Dança Moderna em suas diversas 

vertentes, as Danças de Salão ou mesmo o Hip Hop. Porém a linguagem da Dança é 

também composta por outro aspecto, a subjetividade envolvida no processo de 

transformação destes códigos no fenômeno da comunicação.  

Diante do pensamento que vem sendo desenvolvido no decorrer deste texto 

acerca da impossibilidade de se estabelecer limites claros entre as linguagens artísticas 

na contemporaneidade, fica uma provocação feita pela banca de qualificação desta 

dissertação: “Abandonando a necessidade de classificação e estabelecimento de 

características próprias, será que a Dança não perde sua potência enquanto linguagem?”.  

O fato de não separarmos as linguagens artísticas em diferentes nichos, não 

significa que elas deixem de existir, ao contrário, o que mudam são os critérios sob os 

quais os produtos-dança são submetidos e analisados, gerando reflexões voltadas para 

aspectos mais coerentes com as questões propostas pelos próprios artistas. Deslocamos 

o foco da discussão dos paradigmas de classificação das linguagens, para o corpo-artista 

enquanto agenciador de experiências de criação em dança. 

 A linguagem da Dança existe como forma estética e política, mas ao mesmo 

tempo isso depende primeiro de que tenhamos uma compreensão mais ampla de 

linguagem, é necessário perceber o que se encontra entre os vocabulários de movimento 

e a criação artística, a subjetividade daquele que se move em Dança. Comecemos a 

pensar não na linguagem pronta, mas nos modos de ativação dela em cada corpo, no 

processo criativo. 
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Parece contraditório reafirmar a Dança enquanto linguagem diante da premissa 

de que não se torna mais possível classificar as linguagens artísticas de caráter 

contemporâneo, porém esta é uma contradição que reside na contemporaneidade da 

dança que, ao mesmo tempo que, politicamente há uma luta para a seu reconhecimento 

como linguagem, esteticamente existem elementos da linguagem ainda presentes nessa 

dança, mas que o corpo-artista ativa de modos diferentes. 

Salientamos aqui a importância deste outro aspecto comunicacional que 

extrapola a utilização de códigos pré-estabelecidos e envolve aquele que “fala” na 

escolha dos códigos que irá utilizar, bem como do assunto de que irá tratar a partir desta 

linguagem. A comunicação pela Linguagem da Dança é pautada no compartilhamento 

instintivo de subjetividades, na experiência que não se baseia apenas em um código pré-

estabelecido e aprendido, mas também, na interação e criação de repertórios próprios 

entre os viventes da cena. A Dança enquanto linguagem se dá no modo como o sujeito 

participa da cultura e de seus códigos e não num simples uso de códigos de forma 

descontextualizada. Dança é experiência do corpo que se diz dança na experiência do 

espectador e que se faz Dança na experiência do artista.  

A linguagem escrita e falada que se usa no dia-a-dia se faz entender, é entendida 

e faz sentido para todos, por causa da repetição de um mesmo código que é usado por 

quem fala e quem ouve, por quem escreve e quem lê, porque vive-se num contexto em 

que esses códigos tem um sentido próprio. Esse código é pré-estabelecido e ambos têm 

conhecimento dele, e é a língua. A linguagem pode ser considerada a capacidade 

criativa de produzir discursos, compreender e modificar a língua. Se tratando da Dança, 

a linguagem seria o campo da experiência criativa, onde se investiga no corpo e na 

imaginação os sentidos que não existem, as palavras que ainda não se usa, os duplos 

sentidos do movimento, é essa investigação do corpo artista como potência de criação. 

Não afirmo aqui que a Dança possa ser traduzida em um nexo verbal claro como 

algo que não nasce como movimentos, mas como significado e sentido, mas observa-se 

esta aproximação com a linguagem verbal na medida em que parte-se de um 

vocabulário de experiências ou movimentos para a criação, bem como na sua 

articulação como linguagem artística que pressupões um fenômeno comunicacional 

pautado na troca de subjetividades. É importante salientar que, mesmo as palavras de 

um idioma, não possuem um único nexo ou sentido, mas são transvaloradas pela 

experiência daqueles envolvidos na experiência da comunicação. 
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Há, portanto, aspectos na Linguagem da Dança que não necessariamente se 

“aprendem”. É possível aprender códigos característicos dos diferentes tipos de dança, 

entender como o dançar do Hip Hop se diferencia do da Dança de Salão, ou até mesmo 

partituras de movimentos divididos em níveis de aprendizado pelos quais vamos 

passando como no balé clássico. Porém a Dança enquanto experiência do corpo 

acontece a partir do impulso criador, a potência de dança através da qual o corpo-artista 

poderá transformar todas essas experiências em dança. Esta potência é algo que cada 

artista aprende a seu modo e que não pode ser necessariamente ensinado, mas pode-se 

sim facilitar experiências de sensibilização corporal para que o artista, por si, encontre 

seus caminhos de criação. 

Em minha experiência pessoal a questão da criação se apresentou inicialmente 

quase como um fenômeno inexplicável. Ficava surpresa a cada vez que minha primeira 

professora de balé criava uma coreografia para cada turma da escola de Dança que 

frequentei para as apresentações de fim de ano, ela simplesmente caminhava por alguns 

minutos enquanto ensaiávamos sozinhas os movimentos aprendidos anteriormente e, de 

repente, lá estava ela com outra sequência de movimentos já pronta para nos ensinar. 

Aos poucos fui percebendo que esta facilidade estava ligada à sua vivência 

particular na Dança e às diversas coreografias que aprendeu e dançou, além das 

inúmeras aulas de balé e espetáculos assistidos. Diante dessas experiências ela criou seu 

próprio repertório e, como dito anteriormente, o momento da criação seria como uma 

ativação dessas memórias corporais que entrelaçavam-se ao assunto de que iria tratar 

aquela coreografia, à escolha musical e aos corpos-artistas que as dançariam, criando 

uma nova experiência de Dança.  

A partir das coreografias que ela ensinava e eu dançava, ia ensaiando a criação 

do meu próprio repertório de experiências que mais tarde comporiam outros processos 

de criação. As coreografias que me foram apresentadas nesse período podem também 

ser interpretadas como uma forma de aprendizado a partir da reprodução desses 

movimentos e, mais tarde, das estratégias de criação coreográfica que observei e que 

contribuíram para que eu criasse meus próprios procedimentos de criação.  

Nesse sentido, é importante salientar a singularidade do processo de criação de 

um produto artístico que parte de uma técnica pré-estabelecida, como a do Balé Clássico 

com seus códigos e “passos de dança” com nomeações próprias, às vezes universais, já 

organizados previamente. Nesse contexto o processo de criação, se dá num transitar por 
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entre este vocabulário e encadear movimentos em movimentos numa pesquisa que 

busca criar um nexo próprio ou lógica de movimento, como se refere José Gil em “O 

Movimento Total” (2002). 

Existem outras possibilidades de processos de criação que, partem de um 

vocabulário de experiências, nada universal, totalmente único e que pressupõe que cada 

artista irá criar do seu próprio jeito a sua própria dança. Através de experimentações e 

pesquisas de movimentos, sejam eles improvisados ou não, o artista pode experimentar 

diversos procedimentos de criação, a leitura de uma matéria no jornal local, ou mesmo 

uma situação cotidiana, todos esses fatores poderão contribuir igualmente para o 

processo criativo. 

Chamamos de processo de criação, nesse sentido, o exercício desta linguagem 

dança, a potência de criação do corpo-artista que está diretamente ligada à singularidade 

de seu vocabulário de experiências. Por esse motivo, faz-se necessário pensar o corpo 

que cria sua própria linguagem, pois esta linguagem não é uma entidade a parte, é 

corporificada e acionada de acordo com a experiência do artista. Como no exercício da 

fala, a criação em dança é a própria experiência da Linguagem Dança. 

 

 

3.2. (Coreo)grafias da Dança 

 

Ao partirmos do termo coreografia, temos um sentido bem claro, do grego 

choreia (dança coral) e graphia (escrita), talvez até literal, “escrita da dança”. Pensando 

nas diversas experiências coreográficas que um bailarino tem durante sua vida artística e 

também diante da crescente discussão a partir desse termo por vias da produção 

acadêmica em Dança nas dinâmicas contemporâneas, percebemos uma infinidade de 

conceitos que têm influído diretamente na criação e recepção de apresentações de dança 

nas últimas décadas. 

Ao consultar o dicionário Priberam de Língua Portuguesa, encontramos os 

seguintes significados: “Substantivo feminino. 1.Arte de Dançar. 2.Arte de compor 
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bailados.”
23

. No Dicionário Michaelis encontramos: “1. Arte de compor e arranjar os 

movimentos e figuras de dança e bailados, geralmente para acompanhar determinada 

peça de música ou para desenvolver um tema ou pantomima. 2. Arte de figurar no 

papel, com sinais particulares, os passos, os gestos e as figuras de uma dança. 3. Arte de 

dançar, especialmente no palco.”
24

. 

Diante destas definições, pode-se compreender a coreografia como a arte de 

dançar, como criação e seleção de movimentos que irão compor um espetáculo como 

um todo a partir da composição de ritmo e espacialidade. A partir dos sentidos 

esboçados nestes dois dicionários, nota-se que a coreografia é pensada como um ato 

criativo de exercício da linguagem da Dança como sugerimos acima.  

André Lepéki e Ric Allsop no texto “Editorial: On Choreography” (2008), ao 

analisarem os diversos sentidos que o termo coreografia pode apresentar nas práticas 

artísticas contemporâneas, afirmam que este termo está estreitamente ligado a relações 

de oposição entre bailarino e coreógrafo, estímulo e obediência. Os autores partem da 

noção de movimento enquanto política de cerceamento onde o “mover-se” ou “para 

onde pode mover-se” tomou lugar diante das dinâmicas capitalistas, e da noção de 

escrita enquanto força cuja constante mobilidade origina sua performatividade. 

A partir da fusão de movimento e escrita em um novo termo, apresenta-se muito 

mais do que a mera soma de cada parte. Movimento e escrita, fundidos em uma palavra, 

têm resultado num interminável jogo de espelhos em que cada termo é refletido pelo 

outro. Escrever é o que capta movimento, mas só depois de entrar em um auto-

deslocamento sem fim, e movimento é o que libera a escrita de qualquer esperança de 

representação objetiva. 

Nas atuais dinâmicas artísticas o termo coreografia tem tomado um sentido 

próprio diante das dinâmicas do mundo capitalista, nesse sentido o modelo bailarino-

coreógrafo tem replicado a questão foucaultiana da docilização do corpo. A coreografia 

requer uma série rendições às suas demandas e exigências, requer também uma rendição 

às vontades do coreógrafo, esta entrega também exige não só incorporações da voz, ou 

do desejo do outro, mas também “excorporações” (ALLSOP; LEPÉKI, 2008).  

                                                           
 

23
 Disponível em: <http://www.priberam.pt/DLPO/coreografia> Acesso em: 15 de janeiro de 

2014. 
24

 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues 

portugues&palavra=coreografia> Acesso em; 15 de janeiro de 2014. 

http://www.priberam.pt/DLPO/coreografia
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues%20portugues&palavra=coreografia
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues%20portugues&palavra=coreografia
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Nas palavras dos autores 

 

 

What is left is this observation: choreography was invented in order to 

structure a system of command to which bodies have to subject 

themselves (freely, as Althusser would say!) into the system’s wills 

and whims. Thus, choreography also names a very corporeal need: the 

need to pedagogically and biologically (re) produce bodies capable of 

carrying out certain movement imperatives. Choreography is thus akin 

to an apparatus of capture (Deleuze and Guattari) or a body-snatcher 

(Franz Anton Cramer) that seizes bodies in order to make them into 

other (ed) bodies – highly trained (physically, but also emotionally, 

artistically, and intellectually) variations of what Foucault once called 

‘docile bodies 
25

. (ALLSOP; LEPÉKI, 2008, p. 3) 

 

 

Como fatores que contribuem para essas conclusões os autores citam situações 

comuns nas dinâmicas de grupos profissionais de dança, como companhias que levam o 

nome de seus coreógrafos resultando num impulso de firmar uma autoria, ou mesmo 

quando bailarinos precisam fazer dietas ou outras mudanças corporais para dar vida às 

personagens clássicas.  

Em sua visão, não é a toa que nos últimos anos têm surgido uma série de 

movimentos anti-coreografia, contra todas as dinâmicas que foram provocadas pela 

atribuição de características para além do significado deste termo. Não é incomum 

também a recusa de artistas contemporâneos em usar este termo, criando outros com os 

quais se esbarra durante o fazer em dança como o mais comum “partitura de 

movimentos” (PAVIS, 2003). 

Diante de minha formação inicial, a noção de dança estava diretamente ligada a 

uma coreografia, enquanto aluna “decorava” duas ou três coreografias a cada espetáculo 

promovido pela escola de balé em que estudava. Mesmo nas experiências posteriores 

                                                           
 

25
 Numa tradução livre: “O que resta é a seguinte observação: coreografia foi inventada a fim de 

estruturar um sistema de comando para que os corpos têm de submeter-se (livremente , como 

Althusser diria!) em vontades e caprichos do sistema. Assim, coreografia também nomeia uma 

necessidade muito corpórea: a necessidade de pedagogicamente e biologicamente (re)produzir. 

corpos capazes de realizar determinados movimento imperativos. Coreografia é, portanto, 

semelhante a um aparelho de captura (Deleuze e Guattari) que aproveita corpos, a fim de torná-

los em outros organismos - altamente treinados (fisicamente, mas também emocionalmente, 

artisticamente, e intelectualmente) variações do que Foucault uma vez chamou de ‘corpos 

dóceis’."(ALLSOP; LEPÉKI, 2008, p. 3) 
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com grupos de dança contemporânea, era comum que, ao entrar nesses grupos, eu 

tivesse que aprender coreografias de seu repertório caso houvesse a necessidade de 

substituir alguém. Coreografias às vezes com anos de idade, compostas em outro espaço 

sociocultural e dançadas por várias pessoas antes de mim, a mesma coreografia 

passando por diversos bailarinos. 

Durante a graduação de Licenciatura em Teatro, nos primeiros exercícios de 

improvisação de movimentos, como é comum que aconteça, eu mesmo sem perceber 

reproduzia sequências que já havia ensaiado, tamanha era a dificuldade de me desvelar 

dos caminhos que eu já conhecia para encontrar outros. Ia aos poucos esbarrando em 

movimentos desconhecidos, experimentando diferentes possibilidades, saindo de meu 

espaço comum de movimentação como provocavam os professores.  

Nesse sentido, o exercício da improvisação, surgia como uma possibilidade de 

estudo de movimento para a estruturação de outras coreografias ou cenas que, uma vez 

coreografadas, eram aprimoradas através da repetição como maneira de encontrar o 

tempo dos movimentos no meu corpo. Buscava-se tornar os movimentos mais naturais, 

menos mecânicos, repetindo incansavelmente. Nesse contexto as diferenças entre os 

corpos eram notadas a partir da percepção de que certa transição específica em que você 

teria dificuldade, outro colega de grupo realizaria com maestria.  

Diante das minhas experiências anteriores, é difícil ver certos espetáculos e não 

ser surpreendido por especulações sobre quanta dificuldade aquele bailarino teve para 

aprender essa sequência de movimentos, e quanto tempo de ensaio foi necessário para 

que esta fosse realizada com tanta proximidade da perfeição.  

O termo coreografia representava para mim, além de um mecanismo de 

aprendizado de movimentos e de estratégias de criação, o produto de um esforço 

criativo de um coreógrafo que era repassado aos bailarinos que, por sua vez, tinham por 

função aprendê-la, ensaiá-la e dar vida a ela no palco. 

Com o passar do tempo atentei para o fato de que o termo coreografia apresenta 

dois sentidos, o primeiro estabelecido linguisticamente pelo dicionário como vimos 

anteriormente e, o segundo, pautado na própria experiência da palavra, no que se 

entende por coreografia em termos práticos, artisticamente como discutido através da 

visão de Allsop e Lepéki (2008). Esses dois sentidos, embora semelhantes direcionam 

nossa discussão para diferentes espaços de conceituação. 
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Como visto anteriormente, diante da definição geral da palavra, a noção de 

coreografia está ligada tendo ao exercício da linguagem da dança, ou seja, a potência de 

criação artística que se tem, à capacidade de chegar a um roteiro de movimentos, ações 

ou imagens a partir de um vocabulário pessoal, uma linguagem que se recria a todo 

instante e onde os sentidos são variáveis e móveis. Através das palavras de André 

Lepéki e Ric Allsop a concepção de coreografia como forjada na prática artística 

contemporânea está ligada à noção de obediência e à oposição do coreógrafo como 

aquele que tem o domínio da linguagem e do bailarino que responsável por incorporar 

as suas indicações para a realização da dança. 

Nesse sentido, como os autores também afirmam em seu texto, à dança 

contemporânea cabe o retorno à questão da coreografia como maneira de repensar 

questões que ela traz, de incorporação e excorporação, movimento e escrita, comando e 

demanda, e procurando reorganizar os entres dessas relações. A Dança na 

Contemporaneidade, como elucidado anteriormente, apresenta uma grande diversidade 

de dispositivos de criação elaborados a partir dos vocabulários próprios de experiências 

dos corpos-artistas, colocando em cheque a noção de coreografia como sistema de 

captura. 

Talvez a grande questão dessa discussão não seja colocar em cheque a noção de 

coreografia, abandonando este termo e criando outros que abarquem propostas 

diferenciadas para a criação em dança, mas sim uma mudança de olhar sobre o termo já 

existente. Pense-se no que restaria se despojassem do termo coreografia todas as 

preocupações éticas, estéticas, técnicas e até históricas. Permanece apenas o sentido 

primeiro da palavra, o de possibilidade de dançar e compor sequências de movimentos. 

A Dança na Contemporaneidade é um terreno fértil de pesquisa e criação de 

diferentes procedimentos para a criação, contudo depois de criada a “partitura de 

movimentos” (PAVIS, 2003) ela pode sim ser chamada “coreografia”, pois este termo 

para além de sua carga histórica e noções concebidas a despeito de seu sentido primeiro, 

ainda se refere a uma sequência de movimentos criada a partir do impulso inventivo de 

um sujeito, de um artista. 

Christine Greiner (2009) aponta para um entendimento de coreografia que não se 

restringe à uma sequência de passos organizada previamente, mas a um arranjo corporal 

que dá visibilidade a um pensamento. Seguindo a linha de pensamento deste estudo, na 

medida em que pensa-se a dança contemporânea enquanto modo de pensar o fazer em 
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Dança na Contemporaneidade, considere-se também o que é gerado por essa dança, a 

coreografia, como mais do que uma sequencia de movimentos, mas também um produto 

resultante dos acordos entre experiência, corpo e ambiente. 

Para a autora 

 

 

A própria noção de ambiente tornou-se mais complexa 

envolvendo não apenas o local onde algo acontece, mas todo contexto 

informacional referente ao ambiente cultural, político, biológico, 

psicológico e assim por diante. Esta complexidade parece ser o ponto 

de partida para as experiências do que se tem chamado de dramaturgia 

do corpo. Isso porque, nos últimos dez anos, tem sido habitual não 

existir mais uma coreografia da maneira como esta era entendida no 

passado (uma composição de passos de dança); e mesmo o 

entendimento do que seja uma “técnica” também já não é mais o 

mesmo (um conjunto de vocabulários, dados passíveis de repetição e 

criação de hábitos). (GREINER, 2009, p. 180-181) 

 

 

 Para a autora a coreografia não é mais uma sequência de passos num sentido 

clássico em que a figura do coreógrafo é responsável pela criação enquanto os 

bailarinos são responsáveis pela repetição e execução dos mesmos. A coreografia na 

contemporaneidade pode se apresentar como uma sequência de movimentos ou mesmo 

de ações ou imagens como veremos à frente, que não são necessariamente imutáveis em 

sua essência. 

 Para contribuir com esta discussão aponto um exercício coreográfico criado por 

mim enquanto sequência mutável de imagens que pressupõe a criação de transições 

entre elas no momento da apresentação. Lembrando que, com este estudo não pretendo 

que minhas palavras e pensamentos se afirmem sobre as experiências pessoais de outras 

pessoas, ao contrário, pretendo apenas apontar caminhos que atravessei e discutir 

questões que se apresentaram para mim neste processo de escrita e reflexão. 

Aprendi a partir de coreografias a compreender o caminho dos movimentos, 

como me deslocar no espaço, mas compreendi também que para além de uma sequência 

de movimentos pré-estabelecida, é preciso deixar um espaço para viver. O momento que 

se partilha numa apresentação é um momento de vida que optamos por viver junto ao 

público, e como todo momento de nossas vidas, apenas saberemos o que irá acontecer 

depois de vivê-lo. Tudo o que temos são planos, e a vida traça seus próprios caminhos. 
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 Passei então a substituir as sequências de movimentos por sequências de ações 

ou de imagens, a admitir o erro e a lidar com a imprevisibilidade, dando ao público 

também o direito de atuar ativamente nos momentos que partilhávamos. Da mesma 

forma, minha dança ultrapassou o palco e chegou às ruas, jardins de instituições de 

ensino, pátios de teatros, espaços alternativos sempre buscando me aproximar cada vez 

mais do público. Uma aproximação que quer viver junto (n)o movimento. 

Movida pela influência da prática da Performance Arte, parto de minhas 

idiossincrasias e possibilidades técnicas enquanto fator que move meus processos de 

criação. O modo como conduzo os processos criativos nesse contexto suscita questões 

que não dizem apenas respeito a mim, mas também à minha formação, meu contexto 

político-social, emocional e todos os outros fatores que, combinados, compõem a minha 

maneira de posicionar-me no mundo. Faz-se importante também levar em conta, que 

todas estas questões estão implícitas em meu fazer e suscitam inquietações distintas 

para aqueles que irão presenciar o ato artístico. 

Dessa forma posso afirmar que, ao me dedicar a um processo criativo, penso sua 

organização em dois aspectos. O primeiro diz respeito às questões estéticas e estruturais 

que definem o treinamento corporal e os procedimentos que serão experienciados neste 

processo. O segundo aspecto diz respeito à questão pessoal que move a criação, o que 

quer ser comunicado através do contato com o público, este que por sua vez irá 

“transvalorar” (NIETZSCHE apud MOSÉ, 2005) o acontecimento artístico e interpretá-

lo a partir de suas próprias experiências. 
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Imagem 13 – Egon Schiele e Chrystine Silva. Trabalho artístico: à esquerda. 

“O Homem de Toalha Vermelha” (1914), à direita “O Que Egon Schiele Estaria Dizendo” (2009) 

FONTE: Acervo da artista. Fotógrafo: André Bezerra. Disponível em: 

<http://chrystinesilva.blogspot.com.br/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

Designer Gráfico: André Bezerra. 

 

 

Para contribuir para a compreensão de como se dão na prática estes processos de 

criação posso citar o que, na época, chamei de dança-performance “O Que Egon 

Schiele Estaria Dizendo”
26

. Este trabalho marcou o início da construção do pensamento 

sobre uma dança que parece não pertencer a um espaço de conceituação nem a outro, 

onde acabo por criar um espaço distinto, o espaço do entre linguagens, como falaremos 

mais à frente. 

O processo que deu origem a este trabalho ocorreu no decorrer de 2009 e era 

parte de um projeto de espetáculo coordenado por André Bezerra, também integrante do 

grupo Projeto Disfunctorium supracitado. Neste processo, Bezerra nos dava 

semanalmente, temas que funcionavam como impulsos de criação, nos quais em uma só 

frase se encontravam eixos temáticos de diversas áreas do conhecimento como 

                                                           
 

26
 Vídeo do trabalho completo Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=mUBFNPZ 

MUxY> Acesso em 14 de novembro de 2012.  

http://chrystinesilva.blogspot.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=mUBFNPZ%20MUxY
http://www.youtube.com/watch?v=mUBFNPZ%20MUxY
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medicina, filosofia, artes plásticas, sexologia, etc. Com uma forte base nas pesquisas 

que iniciava em dança butoh. 

Este processo, tendo durado cerca de cinco meses, deu origem a uma dança-

performance que tinha como base cinco obras de Egon Schiele, tais obras foram 

organizadas em um roteiro de imagens. Neste trabalho procurei traduzir as imagens do 

pintor em meu próprio corpo investigando como se daria a passagem de uma imagem 

para outra, este espaço entre imagens no qual ia se construindo minha experiência. Para 

a pesquisa de movimento me baseei em distúrbios neuromotores como epilepsia, por 

exemplo, para traduzir a perspectiva de colapso do corpo tratada na dança butoh e 

também pelo pintor austríaco. Na Imagem 13 podemos ver como se deu a construção 

dessa cena, à esquerda vemos a obra de Schiele “Homem de Toalha Vermelha” (1914) 

e, à direita vemos a minha imagem captada durante a cena por André Bezerra, coube a 

ele, coordenador do processo criativo identificar as pinturas escolhidas por mim no 

decorrer da apresentação, num exercício realizado durante o processo. É possível 

perceber na imagem do pintor austríaco não foi reproduzida por mim, mas sim um 

resultado do jogo de tensões corporais que experienciava no momento. 

Ampliando esta perspectiva retomo aqui o trabalho supracitado “Água” (2001) 

da alemã Pina Bausch que apresentou uma diferente possibilidade de processo criativo, 

onde Bausch atuava como encenadora orquestrando o material produzido pelos 

bailarinos do Tanztheater Wuppertal. Como citamos anteriormente, a artista trazia aos 

seus bailarinos, questões e estímulos de criação que se caracterizavam como pistas de 

sua própria percepção sobre o tema que estava sendo trabalhado. O espetáculo como um 

todo era construído num processo interações, perguntas e respostas que Bausch trocava 

com os bailarinos (CYPRIANO, 2005). 

Como discutido no decorrer desta dissertação, volto-me para a noção de 

coreografia enquanto sequência de movimentos, ações ou imagens que compõe o objeto 

da criação cênica. Os processos de criação são em si o exercício da linguagem da dança 

quando, diante do vocabulário de experiências próprio, o artista realiza acordos com o 

ambiente e seu tempo dando origem à uma coreografia mutável ou não. 

Assim como os dois exemplos citados, cada artista apresenta suas próprias 

estratégias de criação que dialogam com seu vocabulário de experiências, no que diz 

respeito às manifestações de Dança na Contemporaneidade. Não sendo possível dizer 

que há estratégias mais válidas do que outras na criação artística, mas sendo possível 
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perceber que existem estratégias mais válidas para mim diante de minha própria 

experiência. Dessa forma, para compreender mais detalhadamente como se dão estes 

processos criativos se faz necessário conhecer também o contexto pelo qual o artista 

criador é interpelado.  

 

 

3.3. “A Mesma Dança não Pode Pertencer a duas Pessoas” 

 

Na Arte Contemporânea processo criativo e obra de arte estão imbricados. 

Sendo o processo de criação, primeiramente um processo de vida, é preciso conhecer o 

artista e seu contexto para compreender melhor sua obra. Numa perspectiva de que cada 

contexto e cada artista darão vazão a diferentes possibilidades de criação, mesmo se 

tratando de uma mesma obra, acredito que, nas palavras de Teresa Rocha (2009), “a 

mesma dança não pode pertencer a duas pessoas”.  

Esse fato se dá porque, na contemporaneidade, o artista inventa seus meios de 

criação a partir de seus próprios recursos. Cada artista é um universo de questões 

pessoais, práticas de treinamento e técnicas artísticas e utiliza este universo como seu 

espaço de criação. 

Pode-se afirmar que o artista, como o sujeito contemporâneo, está a todo o 

tempo em posição de contestar e desconstruir sua própria realidade sendo interpelado 

pelas tecnologias e manifestações de seu tempo. A expressão artística que surge em 

resposta a este contexto traz para a cena as inquietações deste homem que se encontra 

num estado de “ser e deixar de ser” (SCHULZ; HATMANN, 2009), interagindo e 

corporificando as informações que o ambiente lhe transmite. Da mesma maneira a 

relação deste sujeito com a linguagem de que se utiliza é modificada. Na medida em que 

mantém os “olhos fixos” à sua linguagem para melhor perceber suas “sombras” 

(AGAMBEM, 2010), o artista contesta questões estruturais e estilísticas pensando a 

dança a partir da própria experimentação em dança, extrapolando seus espaços 

conceituais. 

 Partir do conceito de Corpo Mídia anteriormente discutido na perspectiva de 

Christine Greiner e Helena Katz, Jussara Sobreira Setenta (2008) tece argumentações 

sobre a relação entre dança contemporânea e Performatividade, levando em conta o 
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trânsito de informações e ideias do qual participa o corpo e que este utiliza como 

matéria-prima para a produção de outras ideias 

 

 

Um corpo de dança contemporânea será performativo quando tiver 

uma marca no seu modo de enunciar a dança: precisará ser um fazer-

dizer com investimentos e ações e organizações corporais que 

busquem realizar (performativizar) as ideias em movimentos e em 

tratá-las de maneira critico-reflexiva. Esta diferença entre os fazeres 

representa um ponto político crucial na compreensão e discussão da 

performatividade na dança contemporânea. (SETENTA, 2008, p. 42) 

 

 

Nesse sentido, a autora reafirma a perspectiva de que cada corpo pode apresentar 

uma maneira particular de mover-se que performatiza ideias na interação com o 

ambiente que o cerca. Partindo da proposta de que a dança de um corpo pode ser 

considerada sua fala, a autora pensa “um fazer para cada dizer” (SETENTA, 2008), que 

propõe a invenção de um modo de dizer-se, isto é, a invenção de sua própria fala a partir 

do que está sendo falado.  

A autora parte do conceito de Atos de Fala de Austin (1990) para tecer 

considerações sobre o que chama de Fazer-Dizer. Apresentada de modo sucinto, a teoria 

dos Atos de Fala, considera a linguagem como forma de ação, nesse sentido, a 

linguagem passa a ser pensada como produtiva e não apenas reprodutiva. Ações como, 

por exemplo, falar ou comer, são ações que se realizam enquanto se enuncia. Nesse 

sentido, em oposição aos Enunciados Constativos que apenas descrevem as ações, o 

Enunciado que Austin considera Performativo é o instrumento da realização da ação. 

Tais ações não ocorrem fora da linguagem, uma vez que é ela mesma que as constitui. 

 

 
Nem sempre se utiliza a linguagem para representar um estado de 

coisas exterior a si mesma. Quando um juiz enuncia: “Declaro o réu 

culpado”, ele não está descrevendo uma ação fora do ato de sua 

enunciação, ele a está realizando. Esse tipo de enunciado ganha o 

nome de enunciado performativo. (AUSTIN, 1990, p. 25) 

 

 

Dessa forma, Austin considera a linguagem como performance, na medida em 

que os enunciados performativos implicam diretamente numa ação que acontece e é 
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provocada pela ação da fala. Sobre a transposição dos conceitos de enunciado 

constativos e performativos dos estudos verbais para a linguagem cênica, a autora 

afirma: 

 

 
O modo constativo de enunciação, portanto, pode equivaler a um corpo que, 

ao dançar, simplesmente relata os seus assuntos, sejam quais forem, sempre 

com uma linguagem já pronta, pronta antes dos assuntos. Trata-se do uso da 

linguagem da dança como um universal pronto para ser usado e relatar 

qualquer tema. Esse tipo de dança se diferencia de outro (performativo), que 

realiza – performatiza e não se interessa apenas pelo relato do assunto na 

linguagem já pronta. Assim como na linguagem, serão os verbos presentes 

nas ações constativas que vão dar a articulação entre a linguagem e seus 

temas. (SETENTA, 2008, p. 22) 

 

 

Nesse sentido, Setenta encontra nos enunciados performativos o conceito basilar 

para a argumentação sobre seu Fazer-Dizer na medida em que afirma que o corpo que 

dança é inventor de modos próprios de proferir ideias. A autora afirma que o corpo, 

quando se move, está dizendo algo e, tendo esse fazer a necessidade de inventar seu 

modo de dizer-se, apresenta-se uma situação de Fazer-Dizer. É importante salientar que 

não é de interesse da autora, nem nosso, traçar juízos de valor com relação aos 

exemplos citados, apenas explicitar a aplicação destes.  

No (re)criar dos modos de enunciação, o artista extrapola as fronteiras entre a 

linguagem da dança e outras linguagens artísticas tendo por base sua própria experiência 

e os procedimentos que o assunto a ser tratado demanda. Dessa forma, não apenas cria 

uma maneira diferenciada de dizer-se, como também uma maneira de dizer-se que 

apenas pode ser dita por seu corpo em suas idiossincrasias. Dessa forma, vai além dos 

limites da dança, mas não deixa de dançar, ao contrário, segue os caminhos de seus 

processos de criação que acabam por levá-lo a um espaço de risco de (des)inventar em 

seu corpo a experiência de dizer-se dança. 

Para uma melhor compreensão do conceito de Fazer-Dizer do Corpo citamos 

inicialmente como exemplo de produção de uma fala performativa na dança, o 

espetáculo “Café Müller” (1978) também dirigido pela alemã Pina Bausch. Neste 

espetáculo, Bausch trouxe para a cena diferentes aspectos e personagens de um café que 

pertencia a sua família e no qual passou parte de sua infância. Para tanto se apropriou de 

diferentes estratégias de criação que envolver histórias pessoais dos bailarinos, bem 
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como procedimentos de outras linguagens artísticas inventando, assim, seu próprio 

modo de dizer-se. 

 

 

Imagem 14 – Companhia Brasileira de Ballet. Trabalho artístico : “O Lago dos Cisnes” (2012). 

FONTE: Acervo do fotógrafo Jader Silva. Disponível em: <http://www.jadersilva.com/#!ballet-lago-dos-

cisnes/c1eb1> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

 

 

Como exemplo de enunciado constativo, podemos citar um dos balés de 

repertório mais importantes da história da dança, “O Lago dos Cisnes”
27

 (1895). Este é 

um exemplo importante, pois, sendo dançado por corpos ocidentais ou orientais, apesar 

das peculiaridades apresentadas por estes, são mantidas em cena as sequências de 

movimentos com pequenas modificações. 

 

                                                           
 

27
  Dentre os inúmeros clássicos de repertório de que se tem notícia, o mais lembrado pela 

maioria dos que frequentam os espetáculos de dança, é “O Lago dos Cisnes”. Sua primeira 

apresentação,em 1877, fracassou devido À fraqueza da composição coreográfica. Esse fracasso 

fez com que mais tarde sua coreografia fosse recriada, ainda sob a música de Tchaikovsky, pelo 

grande Maitre de Ballet do Teatro Marinsky de São Petersburgo junto a seu assistente em 1894. 

http://www.jadersilva.com/#!ballet-lago-dos-cisnes/c1eb1
http://www.jadersilva.com/#!ballet-lago-dos-cisnes/c1eb1
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Imagem 15 – Matthew Bourne. Trabalho artístico “O Lago dos Cisnes” (1995). 

FONTE: Autor desconhecido. Disponível em: < http://www.dancaempauta.com.br/site/ver-e-

ouvir/versao-masculina-do-lago-dos-cisnes-chega-aos-cinemas/> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

 

 

Evidentemente, cada montagem carregará o resultado do acordo dos corpos que 

dançam com a partitura existente, mas não há a invenção de outro modo de enunciar-se, 

considerando a utilização da técnica e vocabulário de movimentos da Dança Clássica. 

De encontro a essa questão, encontramos a composição coreográfica de Matthew 

Bourne (1995) 
28

, feita em torno da dramaturgia proposta pelo conto, na qual o 

coreógrafo inventou um modo próprio de enunciar o mesmo conto colocando em cena 

cisnes de cabeça raspada e sexualmente ambíguos. 

Comparando as imagens acima se pode ver a diferença de perspectivas em torno 

da dramaturgia que gerou um dos balés de repertório mais importantes e conhecidos da 

história da Dança, O Lago dos Cisnes. Na Imagem 14, numa recriação do balé em seus 

primeiros formatos, seguindo o libreto pela Companhia Brasileira de Ballet, cisnes 

femininos demonstrando sua leveza a partir das pontas dos pés. Na Imagem 15, um 

                                                           
 

28
 O coreógrafo britânico Matthew Bourne,entre outras versões de obras famosas como o 

“Quebra-Nozes” e “Eduard Mãos de Tesoura”, criou uma ousada versão do “Lago dos Cisnes” 

que estreou em 1995, em que as esbeltas aves, antes representadas por graciosas bailarinas, dão 

lugar a homens com um figurino muito adequado à ave em questão misturando movimentações 

ágeis a saltos e movimentações delicadas. 

http://www.dancaempauta.com.br/site/ver-e-ouvir/versao-masculina-do-lago-dos-cisnes-chega-aos-cinemas/
http://www.dancaempauta.com.br/site/ver-e-ouvir/versao-masculina-do-lago-dos-cisnes-chega-aos-cinemas/
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corpo de baile todo composto por homens dá vida a cisnes de cabeça raspada e 

sexualmente ambíguos. 

O conceito de Fazer-Dizer corrobora com nossa discussão em Dança na medida 

em que considera a importância da criação de novas maneiras de comunicação através 

da dança respeitando, dessa forma, o constante fluxo de informações pelo qual o sujeito 

contemporâneo é interpelado cotidianamente. A proposição de Jussara Setenta contribui 

para a construção da cena de dança não apenas enquanto possibilidade de criação de 

movimentos, mas também como entendimento de que existe a possibilidade de criação 

de um repertório próprio de falas que vão se enunciando e transformando durante as 

apresentações. 

O movimento do bailarino nesse Fazer-Dizer coloca em risco a própria 

linguagem por ele ensaiada ao passo em que não a considera um valor distanciado de 

seu corpo, mas assim como este, a considera como espaço de contínua “transvaloração” 

(NIETZSCHE apud MOSÉ, 2005). Espaço no qual a experiência de multiplicidade de 

leituras e a constante reinvenção de sua presença não cessam de se alterar. Estenda-se 

aqui este “risco de transvalração” em que se coloca a linguagem artística como 

possibilidade de enriquecimento e pluralização desta. Ao alterar-se esta linguagem, ela 

não perde suas características de delineamento, mas adquire outras tantas. 

A dança enquanto organização de discurso existe para ser trabalhada pela 

percepção e sentidos como uma coleção de ideias apresentadas para serem 

reorganizadas no corpo do outro. Setenta (2008) afirma que o corpo necessita de 

disposição para acolher e reorganizar informações externas a ele. Nesse contexto, 

disposição não implica no abandono das informações internas para a apropriação das 

externas, mas sim, o aproveitamento de informações estrangeiras e conhecidas como 

exercício do processo de produção das falas. 

Como disse Pina Bausch: “O que me interessa não é como as pessoas se movem, 

mas sim o que as move. A dança deve ter outra razão além da simples técnica, trata-se 

da vida e, portanto, de encontrar uma linguagem para a vida.” 
29

. Ao dançar ensaiamos 

nossa capacidade de criar não apenas uma, mas várias linguagens para a vida. Tais 

linguagens, retomando uma perspectiva austiniana (AUSTIN, 1990), acabam por firmar 

                                                           
 

29
 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=oE3aoW2xp4w> Acesso em 08 de 

setembro de 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=oE3aoW2xp4w
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um acordo entre aquele que diz e aquele que ouve/dizendo-se, um acordo firmado na 

experiência e no devir desta relação. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUE FOI (SENDO) ATRAVESSADO 

 

 

O material aqui apresentado é uma coletânea de pensamentos que tomaram a 

forma de uma dissertação de mestrado. São três capítulos nos quais apresento pequenas 

descobertas sobre meu fazer em dança junto às experiências que às impulsionaram. Um 

discurso em primeira pessoa que expõe as trajetórias de vida e criação que me 

permitiram através de espetáculos apresentados e assistidos, processos de criação e 

pesquisa, chegar aos apontamentos que compartilho nesse texto. 

Nos capítulos apresentados atravessei questões que foram se revelando para mim 

no decorrer dos meus fazeres em dança contribuindo para a sistematização do 

pensamento que continuo a delinear nessas páginas, apontando investigações a serem 

desenvolvidas nos seguintes espaços de minha cartografia. Inicialmente tratei da dança 

contemporânea em seus problemas de classificação que apontam para a necessidade de 

um pensamento contemporâneo (AGAMBEM, 2010) em dança, que pense as 

manifestações artísticas em seus pontos convergentes, afastando-se das necessidades de 

nomeação. 

No capítulo seguinte me referi a possibilidade de contaminação entre as 

linguagens artísticas a partir do próprio corpo-artista trazendo perspectiva de 

corpomídia (GREINER, 2005) que as experiencia e agencia uma organização entre elas 

em seus processos criativos. Em seguida me dediquei a dança enquanto agenciamento e 

resposta aos impulsos resultantes da relação com o espaço e outros corpos, pensando 

como o corpo do vivente se organiza nesta relação de compartilhamento de 

experiências. 

Discorri também sobre a dança enquanto agenciamento e resposta aos impulsos 

resultantes da relação com o espaço e outros corpos, pensando como o corpo do vivente 

(SCHULZ; HATMAN, 2009) se organiza nesta relação de compartilhamento de 

experiências. Apontando para uma potência do corpo artista criador que se dedica à 

“transvaloração” (NIETZSCHE apud MOSÉ, 2005) das fronteiras entre as linguagens 

para a organização do seu fazer. 

Por fim, dando continuidade à discussão, apontei para a diversidade na 

metodologia de processos de criação que variam de acordo com as possibilidades 
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técnicas e necessidades estéticas de cada artista criador. Cada artista ensaia uma 

maneira particular de dizer-se (SETENTA, 2008) criando uma linguagem para a vida. 

Voltando-me para a noção de coreografia enquanto sequência de movimentos, ações ou 

imagens mutável ou não, criada enquanto exercício da própria linguagem da dança a 

partir do vocabulário de experiências do artista em relação com o ambiente e outros 

corpos. 

Durante o Exame de Qualificação dessa dissertação duas significativas questões 

foram levantadas pela banca, sobre uma delas teci algumas considerações do decorrer 

do texto sobre o que seria uma possível resposta ou mesmo o levantamento de mais 

questões. Entretanto uma destas questões ainda permanece sem resposta, qual seja: No 

plano artístico mercadológico, como este pensamento de não classificação das 

linguagens artísticas pode dialogar e sobreviver às imposições dos Festivais e editais de 

fomento à produção e criação em Dança e suas categorias de inscrição? 

Sobre esta questão é possível comentar que há artistas que, dadas as devidas 

consequências, tentam burlar tais situações a partir da escrita de dois projetos, um para 

ser enviado ao edital e outro que irá realmente ser realizado, ou mesmo tantos outros 

que, como eu, ainda abrigam suas produções sob as asas da Performance Arte. No 

entanto, é notável a gradativa mudança de paradigma do “é dança” ou “não é dança” 

para uma análise mais aprofundada das estratégias de criação apropriadas pelos corpos-

artistas. 

Talvez esta mudança resulte da crescente interação entre a pesquisa acadêmica 

em Dança e a produção artística que alcança editais à nível nacional, fator este 

observado no contexto desta pesquisa (Natal – RN). Contudo é necessário direcionar o 

foco desta questão para a formação de um público mais disponibilizado às experiências 

não convencionais, atuando na disseminação do pensamento contemporâneo em Dança 

desde as séries iniciais em seu primeiro contato intuitivo com o movimento corporal. 

É importante salientar que o intuito de retomar as questões indagadas pela banca 

não é o de respondê-la de forma sucinta, mas de reconhecer que a resposta à mesma 

suscita uma elaboração maior de meu próprio pensamento. 

Continuo no desenvolvimento deste pensamento no aprofundamento das 

perspectivas citadas apontando para uma possibilidade de pensamento em dança que 

não se impressione pela classificação das linguagens, mas concentre na perspectiva do 

corpo vivente como potência de criação e “transvaloração” (NIETZSCHE apud MOSÉ, 



100 

 

2005). Valorizando as particularidades dos corpos que dançam ao mesmo tempo em que 

se proporciona uma ferramenta de leitura da Dança na Contemporaneidade para além do 

jargão ou denominação dança contemporânea.  

Continuo como Nietszche
30

, dançando com os pés, com as ideias, com as 

palavras e nos dias de hoje, principalmente com a caneta, ou mesmo na dança que toca 

os teclados do computador. A travessia, porém, continua, as “jaulas” do Artista da Fome 

(KAFKA, 2009) vão se modificando. E, por favor, não pensem que esta jaula me 

aprisiona, ela apenas me posiciona no lugar certo de onde posso perceber qual é o 

momento da minha trajetória-travessia me impulsionando para novas experiências e 

pontos de partida. Assim como esta narrativa os manifestos ainda não se esgotaram, 

continuam em processo de vida e criação. 

Durante o processo de criação da encenação “Outro Manifesto – Um Artista da 

Fome” imaginei incontáveis vezes como seria este artista, como ele se comportava, 

como seu corpo era debilitado, como a fome o movia. Por vezes também imaginei como 

era o quarto do Kafka, seu espaço de criação, a jaula do Artista da Fome. Pensei então 

no meu quarto, hoje, guardando materiais cênicos, figurinos, livros; diferente de meu 

quarto de criança, cor de rosa com sapatilhas penduradas na parede, dividido com a 

minha irmã, uma sensação de segurança na brincadeira e no palco.  

Uma cartografia do tempo e do espaço, em cada uma dessas jaulas, desses 

tempos, desses espaços, eu pensava em uma maneira de perceber o mundo e a arte, uma 

diferente qualidade de movimento, diferentes livros na estante. Me fiz artista com este  

trabalho, organizei uma metodologia de processo criativo que ensaiava há anos, retomei 

um pensamento em dança que sempre esteve em meu corpo para além das 

classificações, vesti outros óculos para ver o mundo ainda de cima do palco.   

Minha travessia continua no processo de busca de linguagens para dizer-me, 

para “transvalorar-me” (NIETZSCHE apud MOSÉ, 2005). Colocar meu pensamento em 

dança em movimento de enriquecimento e contaminação. Não há um “fim” há apenas o 

fechamento de alguns ciclos que já apresentam o início de outros. 

                                                           
 

30
 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=oE3aoW2xp4w> Acesso em 08 de 

setembro de 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=oE3aoW2xp4w
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A filósofa, psicanalista e poetisa Viviane Mosé e a bailarina Dani Lima no 

programa Café Filosófico
31

 de tema “O que pode o Corpo” ao discutirem as relações 

entre a filosofia nietzschiana e a dança apresentam a perspectiva de que, para Nietzsche, 

dançar é se superar, pois a dança envolve uma perda de si e nos abre para outras 

oportunidades faz desviar o olhar do “eu”, e faz nascer o que o Nietzsche chama de si 

mesmo. Sobre esta perspectiva do si mesmo Mosé afirma 

 

 

O si mesmo não pode ser dito. Porque o si mesmo é tão singular que 

para cada si mesmo deveria haver uma palavra. Se você quer falar o 

seu si mesmo, você tem que inventar uma palavra porque o seu si 

mesmo é só seu e é incomunicável. A dança afasta esta prisão do eu e 

nos abre para o si mesmo que é a experiência real de si
32

. 

 

 

Pensando neste esforço de criação de palavras ou gestos em que consiste a dança 

os viventes, dançantes, se aproximam da figura de Belisa Crepusculario, personagem do 

conto intitulado “Dos Palabras” de Isabel Allendes (2006), que tinha por profissão 

vender palavras sejam elas versos, xingamentos para inimigos irremediáveis ou mesmo 

cartas apaixonadas.  

O que me chama atenção neste personagem e que o aproxima de minha condição 

de vivente-criadora da cena são as palavras secretas com que ela presenteava seus 

clientes. Belisa Crepusculario acreditava que tais palavras espantavam a melancolia e 

afirmava que elas não seriam, jamais, iguais a quaisquer outra no mundo. 

No ato da apresentação artística compartilhamos palavras secretas com os 

viventes da cena, palavras que são diferentes para cada um deles na medida em que suas 

experiências o são. No ato de compartilhar experiências, palavras, cria-se linguagens 

para a vida que muitas vezes não podem ser descritas nas páginas de uma dissertação, 

mas ficam inscritas no corpo-artista como embriões para a criação.  

                                                           
 

31
  Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=oE3aoW2xp4w> Acesso em 08 de 

setembro de 2012. 
32

 Idem 19. 

http://www.youtube.com/watch?v=oE3aoW2xp4w
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