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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi investigar a experiência estética em Dança Contemporânea a
partir de obras construídas com movimentos não-representativos, considerando que sua
dramaturgia prima por ser não-linear, e sua construção se dá através da materialidade do
movimento e do corpo, pela sua investigação. Assim, discutimos sobre como acontecem as
experiências estéticas a partir de entrevistas com apreciadores das obras coreográficas
escolhidas para compor a pesquisa, além do referencial teórico sobre Dança Contemporânea e
sua dramaturgia com autores como Laurence Louppe, Patrícia Leal, Rosa Hercoles, Paulo
Caldas, Ana Carolina Mundim, entre outros. A pesquisa foi conduzida pela metodologia
qualitativa, de caráter participante, e se caracteriza ainda em um estudo de caso, tendo como
objeto norteador a dramaturgia e a experiência estética do espetáculo “Ego” (2015) do Grupo
de Dança da UFRN, e do espetáculo “ESCrito Absurdo” (2016) dos criadores Vladimir
Rodriguez (Colômbia) e Omar Carrum (México). Também buscamos informações com Diana
Fontes, coordenadora geral do Encontro de Dança de Natal/RN, por ser um evento que lida
diretamente com apresentações e, portanto, com experiências estéticas em Dança
Contemporânea de diversas vertentes. Assim, fizemos recolhimento de material bibliográfico
através das entrevistas realizadas com os artistas e apreciadores dos espetáculos supracitados.
Além dos depoimentos recolhidos dos apreciadores do trabalho coreográfico “Nuance”, que
foi construído para experimentar a construção de dramaturgia apenas com o movimento nãorepresentativo e a possibilidade de uma obra coreográfica ser atividade de mediação de si
mesma, bem como atividade de formação de público. A relevância da pesquisa se dá pela
contribuição para as discussões sobre público e experiências estéticas em Dança
Contemporânea, pois ainda há poucos estudos registrados no Brasil, e mais especificamente
em Natal/RN sobre este tema.
PALAVRAS-CHAVE: Dança Contemporânea, Experiência Estética, Dramaturgia em
Dança.

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the aesthetic experience in Contemporary
Dance from works built with non-representative movements, considering that its dramaturgy
is nonlinear, and its construction takes place through the materiality of movement and body,
through its investigation. Like this, we discussed about how happen the aesthetic experiences
starting from interviews with connoisseurs of the choreographic works chosen to compose the
research, beyond the theoretical reference about Contemporary Dance and its dramaturgy with
authors like Laurence Louppe, Patrícia Leal, Rosa Hercoles, Paulo Caldas, Ana Carolina
Mundim, among others. The research was conducted by the qualitative methodology, of
participant character, and was characterized still in a case study, having as a guiding object
the aesthetic experience of the spectacle “Ego” (2015) of the Grupo de Dança da UFRN, and
of the spectacle “ESCrito Absurdo” (2016) of the creators Vladimir Rodriguez (Colombia)
and Omar Carrum (Mexico). We also sought information with Diana Fontes, general
coordinator of the Encontro de Dança de Natal/RN, as it is an event that deals directly with
presentations and, therefore, with aesthetic experiences in Contemporary Dance from various
perspectives. Like this, we collected bibliographical material in field research, produced
through interviews with the artists and connoisseur of the two spectacles above mentioned.
Beyond the testimonials collected from the connoisseur of the choreographic work “Nuance”,
which was built for to experience the construction of dramaturgy with only the nonrepresentative movement and the possibility of a choreographic work as an activity of
mediation of itself, as well as to be activity of formation of public. The relevance of the
research is given by the contribution to the discussions about audiences and aesthetic
experience in Contemporary Dance, because still there are few studies registered in Brazil,
and more specifically in Natal/RN about this subject.
KEYWORDS: Contemporary Dance, Aesthetic Experience, Dramaturgy in Dance.
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INTRODUÇÃO

–

AS

EXPERIÊNCIAS

QUE

ME

FORMAM

ARTISTA-

APRECIADORA

Desde que ingressei na graduação de Dança, na UFRN, em 2010, quando iniciei
minhas próprias experiências estéticas em Dança Contemporânea, escutei de colegas,
conhecidos e docentes universitários que cada indivíduo tem a possibilidade de fazer suas
próprias interpretações acerca da obra coreográfica apreciada. Assim, pensava como era
maravilhoso me deparar com obras que suscitavam autonomia até mesmo nas experiências
estéticas. Encontrara-me com obras para as quais eu não seria obrigada a saber qual ideia ela
carregava (sem que o criador revelasse), nem seria obrigada a saber qual o sentimento que
movia o criador para a criação da obra. Poderia apenas refletir sobre minhas próprias
percepções.
Contudo, em cada espetáculo de Dança Contemporânea que experienciei
esteticamente, pelo menos uma pessoa perguntou se eu entendi a obra. Recordo a experiência
estética do espetáculo Rio Cor de Rosa, da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão
(CDTAM), no Teatro Alberto Maranhão, em 2011, e como alguns colegas saíram
incomodados porque não tinham conseguido construir uma narrativa ou ao menos encontrar
um tema norteador. Para mim era Dança. Tão somente.
Eu não senti a necessidade de explicações para o espetáculo como um todo, ou para
alguns movimentos que chamaram a atenção de muitos, como a corrida do início que os
bailarinos fazem de costas e em círculo. Simplesmente era Dança. Era Dança Contemporânea.
Mas diante de tantas questões colocadas por pessoas muito próximas, que vivenciavam a
Dança Contemporânea a mais tempo do que eu, sobre não ter conseguido construir narrativa,
sobre não ter conseguido encontrar um sentido, sobre não ter conseguido “entender” o
espetáculo, me senti bem menos capacitada intelectualmente. Eu não tinha argumentos para
defender que para mim era Dança, então apenas afirmei minha opinião sem conseguir
defendê-la, e sofri as críticas.
Experiências como esta me lembravam das exigências de experiência estética que me
foram impostas durante o ensino básico, como falar mais da história que foi contada ou do
significado do que eu tinha visto e menos dos elementos cênicos. Essas exigências eram
sempre tão abstratas para mim, que me via fugindo muitas vezes de experiências estéticas de
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obras de Artes (atividade que geralmente achava muito agradável) só para não ter que
“adivinhar” o que os artistas criadores pensavam ou sentiam ao criar suas obras de Artes.
Diante dessas exigências, que sempre eram colocadas como mais importantes, eu me
sentia muito pouco desenvolvida intelectualmente para experienciar Artes quando me
deparava com minha experiência estética um tanto mais concreta do que aquilo que me era
exigido. Porém quem pode classificar como boa ou ruim uma experiência estética se cada
uma depende de tantos aspectos presentes no contexto dos apreciadores, como experiências
anteriores com a linguagem apreciada, por exemplo?
Recebia observações em minhas atividades orientando-me para ser menos descritiva
no processo de redação com os elementos visuais da obra, mas na verdade meus mestres
queriam me orientar para que eu fosse um pouco mais abstrata em minhas interpretações.
Tanto eu quanto meus educadores do ensino básico não entendíamos que o modo como eu
descrevia minha experiência estética era um modo possível. Não atentamos para o fato de que
as experiências estéticas podiam ser diferentes para cada pessoa, pois não é igualando as
experiências estéticas construídas que conseguimos qualificá-las como “boas”.
Então me questiono: será possível moldar a experiência estética de alguém? Será
possível guiar alguém por algum tipo de experiência estética sendo esta tão subjetiva? Penso
que o papel da educação é apresentar os caminhos possíveis entregando aos discentes a
autonomia da escolha, mas não escolher por eles como caminhar.
Durante a minha formação no Curso de Licenciatura em Dança da UFRN e simultânea
participação como integrante do Grupo de Dança da UFRN1 – a partir de agora mencionado
como GDUFRN – quando pensava nos modos de criação surgia a curiosidade sobre o que as
pessoas que assistiriam interpretariam da minha composição. Essa preocupação se dava nas

1

O Grupo de Dança da UFRN é um projeto de extensão permanente da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, que existe desde 1992, criado pelo Prof. Dr. Edson Claro e coordenado desde 2008 pela Profª. Drª.
Teodora Alves, e do qual sou integrante desde 2010. O trabalho do GDUFRN caracteriza-se pela produção
criativa e educativa no campo da Dança, proporcionando um espaço de aprendizado, pesquisa e divulgação da
Dança no Rio Grande do Norte e outros Estados do Nordeste, através da colaboração entre este e outros projetos
de divulgação e compartilhamento do conhecimento acadêmico, proporcionados pela UFRN. Para isso, o resumo
de seu projeto escrito também ressalta a participação de docentes e discentes comprometidos com a área e com a
realização de suas ações em contextos teatrais e espaços públicos onde a Dança possa ser cada vez mais
democratizada e acessível a diversos públicos. Como campo de pesquisa, o Grupo proporciona material para as
diversas atividades acadêmicas, desde estágios para os discentes do Curso de Licenciatura em Dança da UFRN,
até objetos de estudo para pesquisa do mestrado, como é nosso caso com o espetáculo “Ego” (2015). Estas
informações estão disponíveis no projeto escrito do grupo de extensão e no blog do GDUFRN:
http://www.gdufrn.blogspot.com.
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células criadas em exercícios de aulas, nas cenas curtas criadas como parte das avaliações das
disciplinas e nas cenas criadas nos trabalhos do GDUFRN.
Apesar de me preocupar com a experiência estética, as disciplinas que cursei na
graduação em Dança geralmente nos faziam pensar bastante sobre a prática artística a partir
da perspectiva da criação, e eu não conseguia transpor as reflexões para a experiência estética
de obras, talvez até pela escassez de material específico sobre o assunto. Pelo fato de entender
a obra coreográfica como ponto de contato entre público e artistas, as discussões e
comentários ocorridos pós-espetáculos me faziam refletir cada vez mais sobre minha prática
artística.
Após a estreia do espetáculo Copyright2 (2012), uma amiga convidada me falou que só
voltaria a assistir Dança Contemporânea quando eu estivesse em cena novamente, do
contrário não teria motivo para assistir “isso” porque “não tem sentido nenhum para quem
assiste”. Sua afirmação, assim como outros comentários escutados por outros integrantes, me
fizeram pensar sobre o que nós, artistas, propúnhamos para nossos possíveis apreciadores,
desde o momento em que lhes falamos sobre a obra a ser experienciada esteticamente. Penso
que a construção de experiência estética inicia no momento em que nos deparamos com a
existência da obra em questão, pois é nesse momento que já começamos a formular nossas
expectativas a respeito da obra artística. O problema acontece quando o apreciador só
considera que “entendeu” a obra quando consegue construir uma ideia linear sobre ela
(GASPARINI & KATZ, 2013).
Eu já vinha pensando sobre dramaturgia em Dança desde o ano de 2011 quando cursei
a disciplina Composição Coreográfica, componente curricular do Curso de Licenciatura em
Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob a docência da Profª.
Drª. Maria de Lurdes Barros da Paixão, mas ainda sem entender direito o que seria a
dramaturgia em Dança. Nessa disciplina conheci a tradução do Dossier: Danse et Dramaturgie
(1997), no qual encontrei apoio para alguns questionamentos sobre composição de Dança, que
ainda permaneciam guardados comigo, compartilhados apenas com colegas muito próximas.
Esta pesquisa se inicia a partir de inquietações, questionamentos e, às vezes,
afirmações vindas de apreciadores do tipo: “Por que a Dança Contemporânea sempre

2

Copyright é um espetáculo do GDUFRN, estreado em 2012, no qual atuei como bailarina-intérprete. Para mais
informações sobre o trabalho, acessar: http://gdufrn.blogspot.com.br/2012/12/copyright-e-era-e-sera.html e
http://gdufrn.blogspot.com.br/2013/03/copyright-parte-1.html.
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apresenta trabalhos que ninguém entende?”, “Eu não vou assistir espetáculo de Dança
Contemporânea porque eu não entendo nada!”, “E isso é Dança?” ou “O que você quis dizer
com este movimento ou com esta coreografia?”. Esta última também usada por criadores para
com seus bailarinos-intérpretes. Essas são frases que os artistas que convivem no meio da
Dança Contemporânea geralmente escutam, e que eu mesma já escutei algumas vezes. Às
vezes, estas opiniões acabam afastando possíveis apreciadores da escolha por frequentar
espetáculos de Dança Contemporânea.
Essas inquietações foram a motivação inicial dessa pesquisa e a partir de tais
indagações aprofundei o processo de reflexão sobre minhas experiências e práticas em Dança
Contemporânea, enquanto bailarina-intérprete e enquanto apreciadora e frequentadora desta
linguagem. Contudo, o que mais me interessou nessa pesquisa foi a experiência estética em
Dança Contemporânea, questão que me faz pensar que a experiência estética em Arte é um
diálogo que se estabelece entre artista-criador e público-apreciador, através da obra de Arte
apresentada/apreciada. Nesses termos, partimos das concepções de Nóbrega (2000) e Pontes
(2015) sobre experiências. A partir disso emergiram questões sobre a construção da Dança
Contemporânea, como a preocupação dos artistas para com seu possível público ao criarem
suas obras.
Assim, o objetivo dessa pesquisa foi investigar como acontece a experiência estética
em Dança Contemporânea utilizando, para o recorte da pesquisa e como base de escolhas,
obras criadas com movimentos não-representativos (HERCOLES, 2011b), que são
movimentos criados através da sua materialidade pela investigação do movimento e suas
qualidades, abordado no capítulo 2 desta dissertação. Para isso, buscamos compreender quais
podem ser os meios de experiência estética pelos quais os públicos constroem sua própria
relação com o espetáculo, considerando os modos de criação em Dança utilizados pelos
criadores na contemporaneidade e a dramaturgia dos espetáculos em Dança Contemporânea
que primam por ser não-linear. Por isso também podem ser experienciadas esteticamente
através da percepção sensível das obras, em vez de proporem uma contemplação da obra
coreográfica com uma afetação que não consegue ser reconhecida pelo próprio apreciador.
Essa pesquisa auxilia na compreensão sobre a experiência estética que o público
constrói na relação com as obras coreográficas, contribuindo para discussões sobre público e
experiência estética em Dança Contemporânea, assunto que ainda não é tão abordado em
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Dança, considerando os estudos registrados no Brasil. Assim, o presente trabalho compete
também para a ampliação de material bibliográfico sobre o tema abordado.
A pesquisa foi conduzida através da abordagem qualitativa, por entendermos que esta
não gera em seus resultados “receitas prontas” (BRESLER, 2007), mas expõe maneiras de
tratar de determinados temas aplicados em um contexto específico, e que podem ser
facilmente usadas para reflexões em contextos similares, passíveis de adaptações nas suas
transmutações. E de caráter participante (FLORENTINO, 2012), uma vez que participei do
processo de criação de um dos espetáculos, objeto de estudo desta pesquisa, além de ter criado
o experimento “Nuance” para agir sobre as condições encontradas, e ser apreciadora e
frequentadora de Dança Contemporânea em Natal/RN. Isto é, estou envolvida com o tema
investigado e me identifico com as pessoas que compunham o contexto da pesquisa.
A pesquisa se caracteriza ainda em um estudo de caso (GERHARDT; SILVEIRA,
2009) com foco nas experiências estéticas em Dança Contemporânea e tendo como objetos
específicos as experiências estéticas do espetáculo “Ego” (2015), do Grupo de Dança da
UFRN, realizadas no dia 09 de outubro de 2015 durante a programação da VII Semana da
Licenciatura em Dança UFRN3, nas experiências estéticas do espetáculo “ESCrito Absurdo”4
(2016), dos criadores Vladimir Rodriguez e Omar Carrum, realizadas no dia 30 de abril de
2016 durante a programação do Encontro de Dança5 de Natal/RN 2016, e do experimento
prático “Nuance” (2016), realizadas no dia 17 de dezembro de 2016 no Cine Teatro de
Parnamirim. Este estudo de caso nos auxilia a entender como acontece a experiência estética
em Dança Contemporânea em obras construídas com o movimento não-representativo6, a
3

A VII Semana da Licenciatura em Dança UFRN foi realizada no período de 05 a 09 de outubro de 2015. As
Semanas da Licenciatura em Dança UFRN são eventos promovidos pela coordenação do Curso de Licenciatura
em Dança da UFRN para compartilhamento do conhecimento produzido em Dança pelos discentes e docentes do
curso, com os artistas-pesquisadores convidados, e que abre sua programação para a participação de toda a
comunidade acadêmica e externa à UFRN, através das apresentações artísticas e palestras oferecidas. Essas
informações foram relatadas com base nos sites:
http://www.cchla.ufrn.br/deart/_v2/noticias/ver/170/vii_semana_da_licenciatura_em_danca e
http://gdufrn.blogspot.com.br/2015/10/vii-semana-da-licenciatura-em-danca-as.html.
4
As obras coreográficas escolhidas foram contextualizadas no capítulo 2 desta dissertação, quando refletimos
sobre a construção de suas dramaturgias.
5
O Encontro de Dança é um evento realizado pela Natal Cultural em parceria com a Espaço Vivo e traz a
proposta de ocupar espaços cênicos, teatros, ruas, praças e shoppings da cidade do Natal/RN. Foi realizado
também nas cidades de Caicó, Mossoró e, na última edição, foi até Parnamirim, tendo nove edições realizadas,
das quais duas foram internacionais. O Encontro tem em seus objetivos a descentralização, a ampliação e a
capacitação do cenário artístico, sua edição internacional dá ênfase ao intercâmbio entre países, já a edição
nacional, o intercâmbio entre estados do Brasil. As ações realizadas ampliam seu alcance por meio de iniciativas
de oficinas, intervenções, debates e espetáculos gratuitos. (Texto retirado do livreto da programação da edição de
2016 e do site do evento: http://www.encontrodedanca.com/).
6
O movimento não-representativo é um conceito definido por mim através das reflexões sobre o termo “não
representação do movimento” desenvolvido por Rosa Hercoles (2011b). Assim, a identificação do movimento
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partir de um contexto específico, ou seja, a partir da especificidade de experiência estética das
obras coreográficas escolhidas como objetos de estudo.
A partir da pesquisa bibliográfica discutimos e refletimos sobre os entendimentos na
Dança Contemporânea, para isso utilizamos autores como Mundim (2009), Leal (2012a;
2012b), Hercoles (2011a; 2011b), Caldas (2010), e Louppe (2000; 2012), principalmente. E
sobre dramaturgia da Dança Contemporânea utilizamos Dubray & Vreux (1997), Hercoles
(2005; 2011a; 2011b), Caldas (2010), Leal & Zimmermann (2006), entre outros. Para as
discussões sobre experiência estética em Dança Contemporânea consultamos referências
como Gasparini & Katz (2013), Pais (2010; 2016), Nóbrega (2000; 2008; 2009), Pontes
(2015), Merleau-Ponty (1990; 1999a; 1999b), Costella (1997), e outros.
Ao sentirmos a necessidade de outros materiais que pudessem dar base para as
reflexões sobre experiência estética em Dança Contemporânea, iniciamos a elaboração das
entrevistas semiestruturadas que foram realizadas com os apreciadores das obras
coreográficas escolhidas. As entrevistas foram planejadas para a identificação, classificação e
sistematização das informações sobre a situação dos apreciadores quanto à disponibilidade,
percepção, comunicação e interpretação perante a experiência estética das obras
coreográficas. Realizamos entrevistas com nove apreciadores do “Ego” (2015) e quatro
apreciadores do “ESCrito Absurdo” (2016), e colhemos nove depoimentos sobre a
experiência estética do experimento coreográfico “Nuance”.
Consideramos que uma das maneiras pertinentes de se chegar aos entendimentos
acerca da experiência estética dos públicos é abordando sua posição quanto a essas
experiências, por isso fizemos entrevistas semiestruturadas, em formato de conversas com os
apreciadores dos espetáculos “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo” (2016) para saber
diretamente deles o que pensam sobre a experiência estética em Dança Contemporânea e
sobre a linguagem, tendo os espetáculos como fios condutores dessas conversas.
Assim, chegamos a um ponto relevante para esta investigação: o público falando de si
mesmo em relação às experiências estéticas dos espetáculos, como também experiências
estéticas passadas e previsões para apreciações futuras. Esta escolha das entrevistas
semiestruturadas aconteceu para que o conjunto de questões abrangesse as particularidades de
cada apreciador no momento da entrevista, pois assim como o bailarino é único em sua
não-representativo em ambos os espetáculos escolhidos para comporem esta pesquisa é feita por mim ao
conhecer como foi realizado cada um dos processos criativos referentes a cada espetáculo.
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construção corporal e de movimento, cada um que compõe o público também é único em sua
experiência estética da obra apresentada.
Dessa forma, também fizemos a estruturação das entrevistas realizadas com os
criadores das obras, entendendo como criadores também os bailarinos-intérpretes que atuaram
no processo criativo das obras, para saber sobre suas preocupações e expectativas para com os
públicos no momento de suas criações e suas soluções para os possíveis problemas no diálogo
entre obra e públicos. Foram realizadas três entrevistas com os criadores dos dois espetáculos,
e colhemos mais três depoimentos de bailarinos-intérprete que participaram desde o início do
processo criativo do “Ego” (2015), porém, foi necessário que apenas um dos depoimentos
fosse transcrito nesta dissertação. Já que os depoimentos, assim como as entrevistas
realizadas, foram entendidos como bibliografia, então só foram citados os trechos que se
fizeram necessários para a construção da escrita.
Estruturamos ainda a entrevista destinada à equipe do Encontro de Dança (2016) de
Natal/RN para saber sobre os registros dos públicos das edições anteriores do evento e sobre
possíveis abordagens para o Encontro de Dança de 2016, pois devido ao seu caráter de evento
de Dança Contemporânea consideramos este como um campo propício para a investigação
proposta nessa pesquisa. Realizei a entrevista com Diana Fontes, coordenadora geral do
Encontro de Dança, a qual nos ofereceu todas as informações registradas das edições
anteriores do Encontro de Dança, abrindo espaço também para minha atuação junto aos
públicos da edição de 2016, porém infelizmente essa atuação não foi possível por problemas
pessoais que demandaram um pouco mais da minha atenção.
Cada uma das entrevistas foi realizada individualmente, registrada em áudio digital,
transcrita e partes selecionadas foram anexadas nesta dissertação como produção de material
bibliográfico para que possa servir como referência também para outros pesquisadores
interessados no tema. Os depoimentos foram realizados de formas variadas, a maioria por
rede social, sendo uma parte recebida em áudio e outra parte recebida por escrito. As formas
com que os depoimentos foram realizados estão especificadas em nota de rodapé que
acompanham cada depoimento.
Organizamos esta dissertação em três capítulos, abrindo a dissertação com o capítulo
sobre experiência estética em Dança Contemporânea e as possibilidades de experiência
estética a partir das entrevistas com os apreciadores dos dois espetáculos escolhidos e da
bibliografia, além do meu próprio depoimento sobre minha experiência estética do espetáculo
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“ESCrito Absurdo” (2016). Neste capítulo fizemos a contextualização do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016), assim como os motivos que nos levaram à sua escolha como uma das obras
para o estudo de caso. Explicamos neste capítulo as reflexões sobre alguns modos como
podem acontecer as experiências estéticas, nomeando-os “meios de experiência estética”,
esclarecendo que esses meios são vários, mas agrupamos alguns deles em meios gerais por
questão de organização da escrita. Também apresentamos neste capítulo os resultados que
alcançamos das reflexões sobre como acontece a experiência estética em Dança
Contemporânea, apontando a percepção sensível como protagonista desta ação.
No capítulo 2 apresentamos a discussão sobre a construção de dramaturgia em Dança
Contemporânea em obras coreográficas construídas com o movimento não-representativo,
tomando como exemplo as construções de dramaturgia dos dois espetáculos escolhidos como
objetos de estudo, deixando em foco o espetáculo “Ego” (2015), por eu ter participado como
bailarina-intérprete de sua criação. Por isso, apresentamos a contextualização desta obra
coreográfica e o que nos levou a escolhê-la como obra para o estudo de caso da presente
pesquisa. Neste capítulo trazemos uma parte do material recolhido nas entrevistas com os
criadores para mostrar no que estamos nos baseando para realizar as afirmações ou
estabelecer as questões além da bibliografia consultada.
No último capítulo discutimos sobre a possibilidade da experiência estética em Dança
Contemporânea exercer a função de atividade de mediação para a própria obra, para isso
apresentamos primeiramente os entendimentos sobre as construções artísticas de Dança
Contemporânea, bem como as formações dos bailarinos-intérpretes que atuam nesta
linguagem. Logo após, aproveitando as discussões sobre obras coreográficas de Dança
Contemporânea, apresentamos resumidamente o processo de criação do experimento
“Nuance”, bem como os depoimentos de nove apreciadores sobre suas experiências estéticas
acerca do trabalho coreográfico. Refletimos também sobre as atividades de formação de
público associando-as às atividades de mediação e, portanto, às experiências estéticas em
Dança Contemporânea, trazendo neste capítulo a ideia de frequentação da linguagem como
conceito de apreciadores que escolhem apreciar outras obras da mesma linguagem com maior
frequência.
Nas

considerações

finais

apresentamos

alguns

questionamentos

que

nos

acompanharam desde o início da pesquisa, também propostos pela banca de qualificação, e
que ainda nos são persistentes. Complementando esses questionamentos apresentamos
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reflexões tecidas a partir das experiências artísticas, formativas e da companhia da
bibliografia que nos embasou durante o processo investigativo da presente pesquisa.
Além do referencial teórico, as discussões apresentadas nesta dissertação tem base
também nas minhas experiências com a Dança Contemporânea, enquanto bailarina-intérprete,
propositora de aulas e processos criativos em Dança e frequentadora de Dança
Contemporânea. Como sujeito sócio-cultural apresentamos a seguir o corpo em quem
acreditamos durante o desenvolvimento desta pesquisa.
Pois que acreditamos: Dançar é viver!
Assim, sou um corpo que dança o que sou e todas as possibilidades do que posso ser
em cada novidade de momento. Expresso em mim, com o que eu sou, a investigação de
movimentos a que me possibilito. Viajando através das experiências que me formam ofereço,
aos meus diferentes semelhantes, experiências que jamais serão iguais.
O corpo com quem trabalhamos nessa pesquisa é esse corpo vivo, memória, carne,
sujeito, sensível, experiente, formativo, mutável, fenomenológico, reversível, antropófago,
concreto, material, proprioceptivo, percebedor e perceptível. Um corpo que não cabe em
conceitos porque significa mais do que as palavras são capazes de significar. Mas é esse
corpo-bailarino que significa através daquilo que dança, não apenas através daquilo que
representa, é o corpo que representa, primeiramente, a si mesmo, e que se basta em seu
significado para existir.
É esse corpo-vivo, que não é só um corpo, mas um sujeito que faz suas escolhas com
base no que sente em seu entorno. E também é esse corpo-apreciador que, talvez, não saiba o
que busca, porque o que sente é mais amplo do que a lente que peneira a obra que lhe chega.
É esse corpo que se pensa passivo, mas se conhece experienciador nessa passividade ativa. É
esse corpo com os mesmíssimos atributos do corpo-bailarino, reduzido agora – na verdade
ampliado – ao corpo-total.
Eu-corpo que crio, também experiencio e sinto. Eu-corpo que apresento, também
assisto. Eu-corpo que sento na plateia, também participo da criação, porque era esse eu-corpo
que estava no eu-corpo criador quando ele pensou na experiência estética. Porque em cada
“eu” há um pouquinho de “você” e de “ele”.
Sou um corpo que registra em linguagem verbal acadêmica a pesquisa ora realizada
sobre experiência estética e dramaturgia em Dança Contemporânea. Sou um corpo que
comunica as qualidades de movimento através da minha dança. Sou um corpo que percebe
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sensivelmente cada movimento em cena como seu próprio significado. E também sou um
corpo que sente na concretude as possibilidades de relações. Destas relações, me imagino e
imagino o mundo que me acolhe, também acolhido por mim, sem suas tantas interpretações
que faço das minhas muitas afetações.
Posso te convidar à experiência estética em Dança Contemporânea pela percepção
sensível?
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Ao discutir experiência estética em Dança Contemporânea, também chamadas de
fruição, assistência ou apreciação, entre outras nomenclaturas, passamos pela fase de escolha
dos termos a serem adotados até o final desse trabalho na discussão proposta, com os
cuidados de mantermos também nas palavras utilizadas nessa escrita o cuidado que tivemos
ao discutir e investigar as questões apresentadas. Ao iniciar essa escrita julgamos pertinente
apresentar algumas das nossas escolhas de nomenclatura, sabendo que algumas outras serão
apresentadas no decorrer da dissertação. Pois, assim como a pesquisa e todo o processo de
reflexão foi processual, apresentamos também na escrita as reflexões e escolhas
processualmente.

Dança Contemporânea e Dança na Contemporaneidade

Um termo base utilizado nesse escrito é Dança Contemporânea. Um termo abrangente,
por ser abarcante das várias Danças Contemporâneas existentes e emergentes, que adotamos
pela pertinência a essa pesquisa. Nas referências escritas abordadas, encontramos termos
como Dança Contemporânea e Dança na contemporaneidade, além de outros com
diferenciação de detalhes embasados na prática artística dos artistas-pesquisadores
consultados.
Por ter um formato mais abrangente na investigação de Dança, alguns pesquisadores
adotam o termo “Dança na contemporaneidade” por considerarem ser um termo pertinente
para os entendimentos que estão sendo construídos sobre os modos de se fazer Dança. Em seu
artigo sobre as relações entre o processo criativo “Errática” e as práticas docentes, Leal
(2012b) adota o termo “Dança na contemporaneidade. Outros autores, como Rocha (2012),
por exemplo, usam o termo “dança contemporânea” para denominar esta Dança de “extrema
singularidade” (LOUPPE, 2012). Vimos que existem algumas denominações para essa Dança
permeada de peculiaridades.

25

Caldas denomina dança contemporânea, entre aspas, quando aponta suas derivas
críticas: “Donde seguem-se derivas críticas escritas ao sabor (ou ao saber) daquilo que, como
bailarino e coreógrafo, experimento, testemunho e penso sob a rubrica ‘dança
contemporânea’” (CALDAS, 2010, p. 56). Nessa passagem refletimos sobre o cuidado com
que os autores apresentam cada vez mais para denominar uma Dança que, segundo Rocha
(2011), permanece como uma interrogação e deve permanecer como um questionamento, pois
a autora duvida que exista resposta possível. Afinal, como fechar em um termo sucinto uma
linguagem tão abrangente? Por outro lado, como nos referir a algo tão abrangente sem que
precisemos nomeá-lo?
Rocha (2012) usa o termo dança contemporânea referindo-se a ela como uma Dança
“atravessada por um pensamento contemporâneo de dança” (ROCHA, 2012, p. 36). Para a
autora, a definição do termo não constitui uma questão fundamental, ela se preocupa mais
com as questões referentes ao modo de fazer e entender Dança. Então, para efeito de
definição, nesta dissertação usaremos o termo Dança Contemporânea para a denominação da
linguagem pesquisada, mesmo sabendo que existem variados termos para esta linguagem,
condizentes com o modo com que cada pesquisador se refere aos termos. Suas escolhas se
deram a partir de suas práticas artísticas e assim, adoto o termo Dança Contemporânea nessa
dissertação por ser um termo já trabalhado pelos artistas-pesquisadores consultados nessa
pesquisa, inclusive na maioria das entrevistas realizadas.

Experiência Estética, Apreciação e Percepção Sensível

A relação entre públicos e obra artística é nomeado de formas diversas, assim como
alguns outros conceitos abordados nesse escrito também o são. Utilizaremos o termo
experiência estética por ser um termo já usado por referências utilizadas na pesquisa como
Nóbrega (2000) e Pontes (2015), por exemplo. Além de ser um termo mais condizente com a
fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, também abordada nessa dissertação na
discussão sobre percepção sensível da obra artística.
Entendemos a percepção como um sentido que integra os sentidos sensoriais (visão,
audição, olfato, paladar, tato e cinestesia) ao sentido de si em relação ao mundo
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experienciado, sendo a cinestesia “a sensibilidade nos movimentos”7, a percepção dos estados
corporais de si mesmo. Ou seja, nesta pesquisa, perceber é conhecer as informações que
chegam até si, sejam elas informações provenientes do próprio sujeito que percebe ou de
outros seres, animados ou não: percepção de si e do mundo que lhe cerca através do corpo. Ao
apresentar a concepção de Merleau-Ponty sobre a percepção e suas relações com o corpo e o
conhecimento, Nóbrega (2008) afirma que:
A percepção está relacionada à atitude corpórea. Essa nova compreensão de
sensação modifica a noção de percepção proposta pelo pensamento objetivo,
fundado no empirismo e no intelectualismo, cuja descrição da percepção
ocorre através da causalidade linear estímulo-resposta. Na concepção
fenomenológica da percepção, a apreensão do sentido ou dos sentidos se faz
pelo corpo, tratando-se de uma expressão criadora, a partir dos diferentes
olhares sobre o mundo.
Considerando-se que “das coisas ao pensamento das coisas, reduz-se a
experiência” (MERLEAU-PONTY apud NÓBREGA), é preciso enfatizar a
experiência do corpo como campo criador de sentidos, isso porque a
percepção não é uma representação mentalista, mas um acontecimento da
corporeidade e, como tal, da existência (NÓBREGA, 2008, p. 142).

Por isso, acreditamos que a percepção na apreciação de uma obra artística se constitui
do que o apreciador percebe da obra, através da interação dos sentidos sensoriais (visão,
audição, olfato, paladar, tato e cinestesia), o que seria para Merleau-Ponty (1999a) a
reversibilidade dos sentidos. De acordo com o filósofo, não há um sentido operando sozinho,
mas os sentidos trabalhando juntos em comunicação para a percepção do objeto percebido,
sendo que essa percepção acontece em circularidade (MERLEAU-PONTY, 1999a). Nas
palavras de Nóbrega (2008):
A lógica recursiva é próxima à noção de reversibilidade dos sentidos em
Merleau-Ponty, referindo-se à comunicação entre os sentidos, o que permite
diferentes possibilidades para a percepção. A reversibilidade diz respeito à
comunicação entre os diferentes sentidos, como a apalpação pelo olhar, o
tato como visão pelas mãos, sempre relacionada à motricidade, a essa
capacidade de se pôr em movimento (NÓBREGA, 2008, p. 145).

Merleau-Ponty (1999b) nos oferece ainda o exemplo da mão direita que toca a
esquerda, observando também que não há um sujeito que apreende um objeto e um objeto que
é apreendido por um sujeito, mas uma relação em que ambos se contatam e se modificam
mutuamente. Portanto observa que o sujeito tocado passa também a tocar, ampliando a noção
de reversibilidade:

7

Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/cinestesia. Acesso em: 13 de jul. de 2016.
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É preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é moldado no
sensível, todo ser táctil está votado de alguma maneira à visibilidade,
havendo, assim, imbricação e cruzamento, não apenas entre o que é tocado e
quem toca, mas também entre o tangível e o visível que está nele incrustado,
do mesmo modo que, inversamente, este não é uma visibilidade nula, não é
sem uma existência visual (MERLEAU-PONTY, 1999b, p. 131).

Então se a percepção acontece através da interação dos sentidos sensoriais, os
estímulos para esta percepção são pautados nos elementos concretos existentes na obra
artística, ou seja, tudo o que se comunica em/com o apreciador por meio da visão, audição,
olfato, paladar, tato e cinestesia. Por isso, refletimos sobre a percepção lidar diretamente com
a concretude da coisa percebida, objetivando a concretude da materialidade do movimento e
do corpo também no momento da apreciação. Segundo o dicionário online Priberam, de
Língua Portuguesa, “concreto” é adjetivo do “que é perceptível pelos sentidos”8, e segundo o
dicionário Aurélio, “concreto” é adjetivo de tudo “que existe em forma material”.
Transmutando para a Dança, sua concretude é tudo que se faz materialmente presente em cena
e percebido sensivelmente. Isso pode ser condizente com o modo de construção das obras
coreográficas ou não.
Nesta pesquisa apontamos as obras coreográficas construídas com o movimento nãorepresentativo como criações que também valorizam a materialidade do movimento e do
corpo como elementos concretos da obra, e assim, auxiliam o apreciador nas suas próprias
construções de sentidos através da percepção (HERCOLES, 2011b), segundo a
reversibilidade dos sentidos. Portanto, entendemos a concretude na criação como fundamento
para uma concretude percebida na experiência estética, coadunando para que os apreciadores
construam seus próprios sentidos perante a obra apreciada.
Desse modo, ao se relacionar com a obra coreográfica, o público tem a possibilidade
de experienciar, possivelmente visualmente, o movimento e o intérprete enquanto corpo
dançante, no qual percebe as ações vivenciadas, as dinâmicas trabalhadas, os espaços
percorridos e os relacionamentos construídos, dialogando com os elementos de criação
escolhidos para a composição do espetáculo. Observando-se que a experiência de apreciação
pela percepção “reversível” está relacionada com o diálogo entre expressão e sensação,
entendimento e percepção. Portanto o apreciador construirá sua experiência estética segundo
suas experiências prévias, guiada pelo entrecruzamento das sensações decorrentes dos
sentidos sensoriais.

8

Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/concreto. Acesso em: 12 de jul. de 2016.
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Feitosa (2004), ao questionar sobre a capacidade de a Arte revelar uma verdade e a
ciência e a filosofia compreenderem uma dimensão sensorial e afetiva, também discorre sobre
a interação entre racionalidade e afetividade:
A estética, sob o aspecto de mera “ciência da sensibilidade”, chega ao seu
fim no século XX e é progressivamente substituída por um discurso que
conjuga racionalidade e afetividade de forma mais radical. Essa nova
racionalidade é ela mesma estética, mas agora será preciso tentar
compreender aisthesis, não mais através da dicotomia tradicional entre senso
e sensível, mas como uma experiência simultânea de percepção sensível e
percepção de sentido. Heidegger sugere em Ser e Tempo (1927) que todo
“sentir” já é desde sempre um sentir “entendedor”, todo ver e ouvir já são
ver e ouvir “compreendentes”. (FEITOSA, 2004, p. 129).

A ideia de um “sentir entendedor”, exposto pelo autor, aponta a capacidade da
percepção de ser intelectual em simultâneo à sensibilidade. Para Merleau-Ponty (1999a),
perceber é sentir, e também é conhecer, e sendo a percepção um acontecimento que se faz no
contato entre sujeito e objeto em uma relação “circular”, a percepção enquanto sensação é
sempre um canal de construção de conhecimento de um sujeito que apreende a partir de suas
experiências no mundo (MERLEAU-PONTY, 1999a).
Estamos associando essa ideia de conhecimento à ideia de experiência estética, porque
nesse caso estamos nos dispondo a conhecer a obra artística. Diante dessa afirmação, nos
questionamos: e se a experiência estética em questão for de uma obra já conhecida pelo
sujeito? Nesse caso, lembramos que para aquele filósofo o conhecimento não é estanque, mas
constantemente atualizado diante das “novas” sensações percebidas na experiência estética,
pois as sensações nunca são iguais, ainda que o sujeito se coloque sob o mesmo estímulo já
que a percepção acerca do objeto sempre é parcial, advinda da face que o objeto revela em
cada momento específico (MERLEAU-PONTY, 1999a).
Persistindo um pouco mais nessa reflexão, pensamos também que nunca seremos os
mesmos em momentos diferentes, haja vista que cada experiência nossa em relação ao mundo
experienciado nos modifica. Sempre estamos em situação de experiência com o mundo, uma
vez que tal experiência se dá através do corpo, e sendo nós o corpo que experiencia, não é
possível nos dissociarmos de nós mesmos para que seja estancada nossa permanente,
renovável e reinventável experiência de mundo.
A percepção configura tudo o que se apresenta ao sujeito por meio dos sentidos
sensoriais. Já a percepção sensível, apresentada nesse trabalho como a relação com a obra
artística por meio da experiência estética durante a sua apreciação, configura a percepção da
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obra somada à percepção de toda a reação pessoal, como a afetação de si, a interpretação a
partir das experiências prévias e a transdução da experiência em linguagem verbal.
Experiência estética, apreciação e percepção sensível formam a ciranda de relação
entre obra artística e público, uma vez que é nesse espaço de contato que elas acontecem,
construindo-se mutuamente. A experiência estética, que é o que fica da obra no apreciador, é
construída no momento da apreciação, ou seja, no momento do contato, que só é possível
através da percepção sensível, sendo esta última o meio pelo qual de fato nós, apreciadores,
conhecemos a obra artística. Este seria o ciclo vivenciado pelos apreciadores enquanto estão
em contato com a obra artística, considerando que este contato pode começar antes da
apresentação da obra em si, iniciando no primeiro contato do apreciador com a obra durante
sua divulgação, através do conhecimento do nome ou do cartaz e/ou folder de divulgação da
obra coreográfica.
Diogo Ramos falou sobre a apreciação começar antes da apresentação propriamente
dita da obra artística:
No momento que ele [o apreciador] vai sair de casa para assistir. Porque se
ele vai sair de casa para assistir um espetáculo, nem que a expectativa dele
seja só se divertir, ele vai criar alguma expectativa em cima, então vai
começar a assimilar as informações que ele tem para aquele espetáculo. Ou
ele vai sair de casa a fim de ver alguma coisa, passou na rua, e a partir desse
momento que ele viu aquele outdoor que chamou atenção dele e ele vai
assistir, ele vai começar a juntar alguma coisa. A pessoa que “eu vou assistir
algo hoje”, está querendo tirar alguma coisa dali. Aí o que ela vai querer já
são outros quinhentos9 (RAMOS, 2015).

Através dessas palavras refletimos sobre o que percebemos da obra no momento que
conhecemos sua imagem de divulgação ou seu release, pois concordamos que a experiência
estética começa no primeiro contato entre obra artística e público, seja esse primeiro contato
com o cartaz de divulgação ou com a apresentação cênica da obra coreográfica. E geralmente
os primeiros contatos são responsáveis pela decisão de assistir o espetáculo até o fim ou não.
Lembro-me que o que mais me instigou a apreciar a obra coreográfica “ESCrito Absurdo”
(2016) foi o que li no release divulgado na programação impressa do Encontro de Dança de
Natal 2016, juntamente com a foto da cena do espetáculo em que os intérpretes-criadores
utilizam um vaso sanitário como elemento cênico.
Enquanto apreciadora de Dança Contemporânea com experiência de vivência e outras
apreciações da linguagem, posso afirmar que as interpretações sobre a obra artística começam
9

Diogo Ramos em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
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quando tomamos conhecimento da obra por seu nome, que geralmente sugere o teor da
criação, e quando não sugere diretamente fazemos suposições acerca dele. Ao conhecer o
“ESCrito Absurdo” (2016) na programação impressa do Encontro de Dança de Natal 2016
construí sentido entre o nome e a imagem da cena que acompanhava a divulgação, e intuí que
os intérpretes-criadores tinham conseguido construir os sentidos propostos no release. Assim,
me senti instigada a apreciar a obra artística. De outro modo, penso que tenho experiências
prévias que me possibilitaram a chegar nessas conclusões, e que não são as mesmas
experiências que outras pessoas tiveram para decidirem apreciar esse mesmo espetáculo. Iane
Licurgo, por exemplo, nos disse que:
Eu tinha lido o release do espetáculo, e confesso que a coisa que mais me
chamou a atenção foi o fato de ter um colombiano e um mexicano dançando
juntos. Porque já visitei esses dois países, eu amo a cultura deles dois, e eu
pensei “nossa, de um colombiano e um mexicano só deve dar coisa boa”. A
partir também de outros estudos com Patrícia, relacionado à improvisação eu
vi que era um espetáculo bastante ligado com essa coisa do improviso. E eu
achei “Ah, deve ser legal” e eu queria ver como isso ia se dar em cena10
(LICURGO, 2016).

Assim, refletimos sobre a necessidade de proporcionar aos sujeitos em formação as
oportunidades de vivenciarem a Dança como linguagem artística, oportunizando assim a
vivência de experiências que contribuam para a sua formação e reflexão cultural e artística
desde a infância. Nas entrevistas realizadas notamos que grande parte dos entrevistados falou
sobre suas experiências iniciais com Dança Contemporânea, relatando um estranhamento
como a primeira impressão, seguida de pré-conceitos e estereótipos, para só então
embarcarem em uma reflexão sobre a Dança Contemporânea com que se depararam “à
primeira vista”.
Além das dificuldades geradas pela multiplicidade de estéticas oferecidas pela Dança
Contemporânea, percebemos nas respostas à questão “Como você conheceu Dança
Contemporânea?” que esse contato e conhecimento iniciais geralmente não acontecem de
forma proposital, mas sim guiado pelo acaso. Por esse motivo geralmente o contato se dá de
forma tardia se comparado às Danças massificadas pela mídia televisiva e ao Balé Clássico,
que é apresentado desde cedo à grande parte do público infantil através de publicações nos
vários meios de comunicação, desde os livros didáticos até comerciais na TV
(STRAZZACAPPA, 2007).

10

Iane Licurgo em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “ESCrito Absurdo”
(2016).
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O conhecimento tardio da existência da Dança Contemporânea também influencia no
modo como o apreciador vai se sentir afetado pela experiência estética oferecida pela obra
coreográfica. Quando um apreciador tem experiências somente com obras que se pautam em
narrativas, esse apreciador terá uma tendência maior para a construção de narrativas durante
suas futuras apreciações, inclusive considerando-a como ponto central de sua experiência
estética e possivelmente desconsiderando obras nas quais não se reconheça afetado dessa
forma. Em casos como esse, pode acontecer de o apreciador não conseguir considerar sua
percepção sensível como referência para sua experiência estética.
Sabendo que a experiência estética acontece como as outras experiências que o ser
humano possa ter com o mundo experienciado, apresentamos a explicação de Gilvânia Pontes
(2015) sobre experiência educativa:
A experiência educativa caracteriza-se por um continuum experiencial em
que toda ação praticada e/ou sofrida afeta a qualidade das experiências
futuras; isso porque gera hábitos e atitudes que estarão presentes na atuação
do sujeito em experiências subsequentes.
Toda experiência é uma forma em movimento que pode incitar o desejo de
crescimento em experiências futuras ou pode estagnar esse crescimento em
determinado momento de desenvolvimento (PONTES, 2015, p. 205-206).

Assim, traçamos analogia entre experiência educativa e experiência estética,
argumentando que toda e qualquer experiência estética contribuirá na formação do sujeito
apreciador uma vez que cada experiência “gera hábitos e atitudes” decorrentes e condizentes
com a prática artística experienciada. Por outro lado, o cuidado deve ser redobrado ao se
mediar as primeiras experiências de um público com uma obra coreográfica de uma
linguagem específica, como a Dança Contemporânea, por exemplo, pois Pontes (2015) aponta
também a experiência deseducativa, que seria as experiências prévias que agem de forma que
o sujeito apreciador passará a evitar experiências subsequentes quando similares (PONTES,
2015).
Nesse caso, a analogia com experiência estética se estende também para experiência
deseducativa, visto que uma experiência estética pode tanto auxiliar numa consistente
formação cultural e artística como inibir a busca do sujeito por novas experiências com a
mesma linguagem. Alysson Amâncio falou sobre isso na questão de acessibilidade da obra
para um público que tenha pouca experiência com Dança quando afirmou que “quando o
público chega num trabalho que ele não compreende nada daquilo, ele ao mesmo tempo se

32

fecha para o trabalho”11 (AMÂNCIO, 2016), e falando sobre a obra poder servir como
preparação para outras obras ele justificou: “Porque uma obra pode afastar ou fazer ver Dança
Contemporânea”12 (AMÂNCIO, 2016).

Os Meios Gerais de Experiência Estética em Dança Contemporânea

Considerando as experiências estéticas pessoais de obras artísticas, sobretudo as
coreográficas, as entrevistas realizadas sobre apreciação dos espetáculos “Ego” (2015) e
“ESCrito Absurdo” (2016) realizadas para esta pesquisa e o roteiro didático para apreciar arte
apontado por Antônio Costella (1997), refletimos sobre como podem acontecer as
experiências estéticas em obras coreográficas de Dança Contemporânea. Assim como Costella
(1997) concordamos que a Arte oferece mais de um meio de experiência estética, porém
diferente desse autor, observamos que esses meios acontecem em sincronia entre si durante a
relação com o público. Explicando sobre a comunicação entre obra e público Gasparini &
Katz (2013) afirmam que:
A comunicação obra-público, para o senso comum, se faz: 1) quando se
consegue aplicar uma legenda explicativa que traduz o que ela “quer dizer”;
e 2) quando se é tocado emocionalmente por ela. Todavia, a comunicação
não ocorre somente nessa moldura estreita, pois se configura como um
processo permanente de transformações, que implica na impossibilidade de
se assegurar tal modelo (GASPARINI & KATZ, 2013, p. 56).

Consoante a este pensamento e considerando que a experiência estética tem a
possibilidade de ser tão variável quanto forem as experiências prévias de cada apreciador,
propomos que a percepção sensível aconteça através dos meios gerais de experiência estética,
que foram descritos no decorrer desta seção. Esses meios são como grandes acolhedores das
variáveis experiências estéticas pessoais que podem ser construídas pelos apreciadores
durante suas relações com a obra coreográfica.
Assim, propomos como meios gerais de experiência estética: 1) a percepção dos
elementos estruturantes da Dança e dos sentidos construídos a partir desses elementos; 2) a
afetação de si em contato com a obra; 3) a interpretação da obra a partir das próprias
experiências, pessoais ou artísticas; e 4) a transdução da obra em linguagem verbal. Esses
11
12

Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
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meios não constituem um modelo pelo qual todo apreciador construirá sua experiência
estética, mas modos de apreciação esclarecidos durante a análise das entrevistas com os
apreciadores, através das abordagens aos escritos sobre apreciação de Arte e pelas reflexões
sobre experiências estéticas pessoais. Nesta dissertação eles são a ramificação da percepção
sensível e estão assim organizados por questão de esclarecimento acerca dos seus modos de
experienciação, porém entendemos que ocorram em sincronia durante a relação com a obra
coreográfica.
A percepção dos elementos estruturantes da Dança e a percepção dos sentidos
construídos a partir desses elementos podem acontecer através dos sentidos sensoriais no
momento de apresentação da obra. Os elementos estruturantes da dança serão responsáveis
pela criação de alguma imagem no apreciador (desprendendo do sentido de imagem apenas
visual), pois acreditamos neste trabalho que a percepção seja capaz de produzir imagens a
partir de qualquer estímulo, e essas imagens são a assimilação, mesmo que, às vezes, tímida
do elemento percebido.
Nesse meio de experiência estética o público pode perceber também quais os sentidos
criados pelo artista entre os elementos estruturantes (assimilação ou antagonismos de níveis,
direções ou dinâmicas) da obra em questão, observando-se as contaminações, os opostos, as
similitudes, as transformações, dentre tantos aspectos criativos que geralmente se fazem
presentes em um espetáculo de Dança Contemporânea. Esta percepção, por parecer mais
descritiva, acaba não sendo considerada pelo próprio apreciador como parte de sua
experiência estética, muitas vezes afirmando que não “entendeu” a obra. Em três entrevistas
com apreciadores que tinham pouca experiência com Dança Contemporânea – um deles
apenas com poucas apreciações, e nos outros dois casos o espetáculo em questão foi a
primeira experiência dessas pessoas com a linguagem – eles denotam dificuldade para falar da
obra por não encontrarem uma história a ser contada como “entendimento” da obra, mesmo
apontando um tema. Quando lhes perguntei o que podiam falar sobre o espetáculo e sobre a
afetação deles, responderam:
Bom, como eu não prestei muito atenção, não compreendi quase nada,
porque eu nunca vi Dança Contemporânea. Tipo... não me passa pela cabeça
quase nada que você venha a me perguntar13 (CRUZ, 2015).
Eu achei interessante, porque como foi a primeira vez que eu vi uma
apresentação daquele jeito, eu achei bem legal. (...) Eu percebi que vocês,
além da dança, querem transmitir algo. Como se fosse contada uma história.
13

Rodrigo Cruz em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
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Eu acho engraçado... acho interessante. (...) Eu percebi [uma história]. Só
que agora eu não lembro. Creio que tratava de alguma coisa da sociedade,
mas agora, no momento, não recordo14 (NOBRE, 2015).
O espetáculo, para mim, é uma incógnita da sociedade. Ele faz um elo entre
pecados capitais, pensamentos, dogmas que existem na sociedade, entre
outras coisas. (...) Pelo fato de eu ser músico, e ali a Música e a Dança não
sei se são carne e unha ou se são almas gêmeas, algo do tipo; eu procuro e
consigo materializar algo sonoro no corpo do dançarino. É como se a
melodia, o som, a vibração da música ganhasse uma forma material 15
(RODRIGUES, 2015).

Os entrevistados citaram em outras respostas aspectos da movimentação dos
bailarinos-intérpretes em cena, porém sem reconhecer essas características como parte da
experiência estética, ficando assim assinalado que a percepção dos elementos estruturantes da
Dança acontece, apenas não é reconhecida ainda como parte da experiência estética. Assim
como também o prazer, a satisfação ou os questionamentos que surgem decorrentes da relação
com o espetáculo não são reconhecidos como parte da experiência estética provocada. É como
se esse tipo de informação não respaldasse o “entendimento” acerca da obra, mesmo que em
parte.
A afetação de si é outra proposição de meios de experiência estética como parte da
percepção sensível, a qual acontece quando o apreciador se percebe modificado pelo contato
com a obra, seja em sentimentos de emoções16, seja em sentimentos de fundo17, ambos
desencadeados através da apreciação da obra artística. Esta afetação é a percepção de tudo o
que a obra artística modifica ou reforça no apreciador, trabalhando com sua consciência de si
e colaborando para suas próximas apreciações, uma vez que lhe oferece uma nova experiência
estética para assimilação. Geralmente é através deste meio de experiência estética que o
público consegue dizer se gostou ou não da obra, a partir da sensação agradável ou
desagradável dos sentimentos de emoções e estados corporais que o contato com a obra lhe
proporcionou. É aí que se encontra a dificuldade de alguns apreciadores, inclusive a minha,
14

Evilázio Nobre em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
João Rodrigues em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
16
“Os sentimentos que provém de emoções, donominados sentimentos de emoções, ocorrem à medida que
tomamos consciência das alterações corporais provocadas por uma emoção, acompanhando sua evolução, as
mudanças no estado corporal e os pensamentos a esse respeito. Felicidade, tristeza, cólera, medo, nojo, e
variações destes primeiros como euforia (felicidade), melancolia e ansiedade (tristeza), pânico e timidez (medo)
são sentimentos de emoções” (LEAL, 2012a, p. 32).
17
“Há um tipo especial de sentimentos, provenientes de emoções de fundo, como o entusiasmo ou
encorajamento. São denominados sentimentos de fundo e originam-se de estados corporais de fundo como o
sentimento da própria vida, a sensação de existir. (...) As sensações articulares, musculares, viscerais, a postura, a
velocidade dos movimentos, o tom de voz, bem como a nossa imagem corporal são determinados pelos
sentimentos de fundo. Os que mais se destacam são: fadiga, energia, excitação, bem-estar, mal-estar, tensão,
descontração, arrebatamento, desinteresse, estabilidade, instabilidade, equilíbrio, desequilíbrio, harmonia,
discórdia” (LEAL, 2012a, p. 32).
15
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para explicarem o motivo do agrado ou desagrado na apreciação do espetáculo, pois nem
sempre conseguimos transformar em palavras gramaticalmente organizadas as explicações
acerca das emoções que sentimos.
A afetação de si foi identificada nas entrevistas quando os apreciadores falavam deles
mesmos em relação à obra apreciada, contando que o contato lhes fez se sentir ou ter uma
atitude diferente do seu estado habitual. Franco Fonseca falou sobre a apreciação do
espetáculo “ESCrito Absurdo” (2016):
A interação com os objetos, com a plateia e exatamente tudo o que acontecia
em cena, acontecendo na hora, a relação de presença foi o que realmente me
inquietou mais, por ter essa pesquisa do ator de querer tanto o lugar da
atuação que seja aqui e agora. Não o lugar da atuação que seja amanhã,
depois ou eu ontem, mas aqui e agora. Eu estou aqui e agora e estou
interagindo com o que está rolando agora. Claro que com todas as minhas
referências e com todas as minhas subjetivações e pensamento de um futuro.
Mas o que mais me afetou foi o tempo presente da Dança. Eles estavam
dançando naquele momento, eles não estavam dançando em outra época, em
outra circunstância18 (FONSECA, 2016).

Nesse relato de experiência estética podemos identificar a afetação do apreciador,
principalmente, quando ele relata que a obra o “inquietou”, ou seja, ele se percebeu
modificado pela experiência estética do espetáculo. O modo como cada apreciador percebe
sua afetação em relação à obra coreográfica pode variar de acordo com o que ele colecione de
bagagem de suas experiências estéticas prévias e com seu grau de envolvimento anterior com
a linguagem apreciada. Essa variação não está ligada à qualidade da sensação do apreciador
enquanto juízo de valor, pois não há uma melhor ou pior afetação, apenas afetações
diferentes.
Nas entrevistas com apreciadores que já tinham um envolvimento prévio e ativo com
Artes Cênicas, notamos a afetação pelo uso técnico dos elementos cênicos, eles relatam a
expectativa, a satisfação, o incômodo ao apreciarem determinadas cenas. Na entrevista com
Danniel Siolline ele falou sobre o “incômodo” ao me ver “sem ar” em cena:
Aquele lance seu da respiração foi barra pesada. Foi uma coisa que
incomodou, e foi uma coisa que incomodou negativamente. Não negativo de
não gostar. Negativo de, teve uma hora que eu estava sufocado porque você
não estava respirando. Então entendeu essa provocação? Foi bem
interessante essa cena também19 (SIOLLINE, 2015).

18

Franco Fonseca em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
19
Danniel Siolline em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
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Nas entrevistas como um todo, notamos a afetação pelo que a obra lhes despertou,
deixando a percepção dos sentimentos de si um pouco mais escanteados, voltando-se mais à
reflexão. Esta ligação com a reflexão sinaliza um outro meio de experiência estética que,
como já explicado, também está acontecendo simultaneamente: a interpretação da obra.
A interpretação da obra acontece quando fazemos associação entre o que percebemos
e o que carregamos conosco de experiência, sejam experiências pautadas em apreciação ou
vivência artísticas, sejam experiências pessoais da vida de cada um. Nas entrevistas, quando
pedi para que falassem sobre como a obra tinha lhe afetado, a maioria dos entrevistados falou
sobre a reflexão que fizeram de si mesmos, o que pensaram sobre a própria conduta a partir
do que identificaram em cena. No “Ego” (2015), pelo fato da obra deixar explícito desde o
nome que há um subtexto agregado à materialidade do movimento e do corpo, como afirmou
Alysson Amâncio20, as reflexões relatadas partiam bastante do modo como eles se viam no
lugar das situações que enxergaram em cena. Já no “ESCrito Absurdo” (2016), os
entrevistados se identificaram mais com a questão técnica, associando o gosto estético e seu
próprio trabalho à obra apreciada, inclusive por serem todos atuantes das áreas de Dança e
Teatro. Por exemplo, quando perguntei a Allan Lisboa o que ele podia dizer sobre o “Ego”
(2015) ele já partiu para a reflexão:
O espetáculo é muito forte. Se trouxer para um grupo, quando em um grupo
eu preciso trabalhar o meu ego, e eu preciso colocar esse ego em um patamar
que eu não interfira no do meu colega, não interfira também na minha
humildade, que eu não fique tão humilde ao ponto de desaparecer. Eu
preciso de um ego em algum momento, mas eu não posso interferir em
ninguém com ele21 (LISBOA, 2015).

Sobre a apreciação do “ESCrito Absurdo”, quando pedi para a Naara Martins falar um
pouco sobre como a obra a tinha afetado, ela deu uma resposta mais ligada à criação técnica
do espetáculo, associando à sua própria formação:
Modos de fazer Teatro e Dança. É um modo de fazer que eu não estou
habituada, mesmo cursando aquela disciplina [Tópicos Especiais em Dança],
por exemplo. Dentro da disciplina é uma coisa, mas você assistir um
espetáculo de Dança, e não só de Dança, você entra esperando algo. (...) E a
forma como, não só os objetos, mas também o jogo com a iluminação. O
jogo da iluminação, dos objetos, dentro daquela improvisação. Como isso foi
guiando a improvisação. (...) Então eu não sei se eles têm esse cuidado, mas
em nenhum momento me pareceu falso ou encenado, mas ao mesmo tempo

20
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Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
Allan Lisboa em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).

37

sim, porque era muito orgânico. Isso me marcou bastante, os modos de se
fazer Dança e Teatro com improvisação22 (MARTINS, 2016).

Quando os apreciadores entrevistados falaram que a obra os induziu a refletirem, tanto
sobre suas condutas pessoais acerca do tema identificado, mais no caso do “Ego” (2015),
quanto nas preferências profissionais, mais no caso do “ESCrito Absurdo” (2016), essa
reflexão está diretamente ligada à interpretação da obra, pois o apreciador associa os
elementos percebidos e os sentidos construídos em cena às próprias experiências artísticas ou
pessoais, construindo mais alguns sentidos da obra para consigo mesmos. A partir da
associação com as próprias experiências, a interpretação é mais um modo de relação entre a
obra e o apreciador, uma vez que, por meio da interpretação, o apreciador também constrói
parte de sua experiência estética.
Nas entrevistas sobre a apreciação dos espetáculos “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo”
(2016) os apreciadores compuseram para si uma história a partir dos elementos e sentidos
percebidos nas obras coreográficas, geralmente associando-os às impressões provindas de
experiências anteriores, pessoais ou artísticas. A esse meio de experiência estética estamos
chamando de transdução da obra em linguagem verbal. O problema que identificamos quanto
a este meio é que ele é o mais conhecido e/ou o mais aceito como experiência estética pelo
senso comum (GASPARINI & KATZ, 2013), sobretudo pelos apreciadores com menos
experiência com a Dança Contemporânea em apreciação ou vivência. O que acaba lhe
entregando o título, indevidamente, de único meio de experiência estética, e quando o
apreciador não o percebe em sua própria relação com a obra fica com a sensação de não ter
“entendido”, classificando-a como de menor qualidade do que alguma outra que tenha lhe
suscitado a construção de uma narrativa, bem como afastando o apreciador de futuras
experiências com a linguagem pela má sensação que ele percebe na experiência atual.
Apesar da semelhança com a interpretação da obra, a transdução da obra em
linguagem verbal acontece quando há, além das próprias experiências, uma narrativa
produzida paralelamente, com base nos elementos captados através da percepção sensível do
apreciador. É uma narrativa construída no imaginário do apreciador que vai além das
narrativas que ele já conhece, mesmo que haja interação entre suas memórias.
Há a possibilidade de algum apreciador identificar somente um desses meios na
percepção da sua experiência estética da obra, pois seu sentido apreciador é desenvolvido
22

Naara Martins em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “ESCrito Absurdo”
(2016).
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também – além das experiências prévias – segundo o que lhe foi despertado na obra em
questão, porém esses meios acontecem em sincronia entre si, construindo a experiência
estética do sujeito. Um exemplo disso pode ser observado no contato do apreciador com a
obra no momento em que ele tem acesso ao nome do espetáculo. Seja qual for o meio de
divulgação utilizado, o apreciador irá perceber a(s) palavra(s) que o forma, se modificar pelo
que essa(s) palavra(s) propõe(m), interpretar o seu significado literal e refletir sobre esse
significado associando-o à própria experiência, ou falta dela, acerca da percepção sensível
sobre o nome da obra.
Para a experiência estética de uma obra coreográfica de Dança Contemporânea o único
pré-requisito é que o público se encontre disponível para estabelecer relação com a obra,
sejam quais forem os meios propostos pelo artista-criador ou os meios possíveis para cada
apreciador.
Nos primeiros contatos entre obra e público há a percepção dos elementos
estruturantes da Dança, quando imagens do espetáculo são divulgadas, por exemplo; há a
afetação, pois até a arte do cartaz pode afetar inclusive na decisão de apreciar ou não o
espetáculo; há a interpretação, que inicia no nome e demais imagens presentes no canal de
divulgação, sejam visuais ou não; e há a transdução da obra em linguagem verbal, não
somente com a construção de narrativa, mas com a suposição dos temas abordados, incluindo
os comentários no momento da apresentação da obra.
Todos os entrevistados do espetáculo “ESCrito Absurdo” (2016) falaram sobre a
improvisação adotada no espetáculo como linguagem do início ao fim da obra e sobre a
movimentação dos bailarinos-intérpretes como uma maneira peculiar de se moverem, ou seja,
esses foram elementos da Dança que os apreciadores logo perceberam. Eles também
comentaram sobre as técnicas utilizadas pelos bailarinos-intérpretes observando a preparação
corporal destes, inclusive como uma afetação da obra para com eles. Como afirma Iane
Licurgo:
Me afeta de duas formas. Uma é a primeira parte do espetáculo, que eu acho
que é uma parte mais livre, que eles não têm objetos. Eles não usam nenhum
objeto cênico, eles têm um roteiro com a música, os movimentos são muito
sinuosos. Me afeta porque eu gostei da maneira como eles se movimentam.
É uma maneira tão sinuosa. O modo como eles se colocam no chão, como
eles se deslizam no chão, é uma forma tão assim (demonstração de
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movimento de braço de peso leve e fluxo contínuo) que eu fiquei “Caramba,
eu queria saber fazer isso”23 (LICURGO, 2016).

Apesar de descrevermos os meios de experiência estética de forma separada,
lembramos que eles acontecem em sincronia sem que a identificação dos meios percebidos
pelo apreciador seja considerada para a qualificação de juízos de valor entre si. Sabemos que
cada obra é única em sua apresentação e que cada apreciador terá sua experiência estética de
acordo com as experiências prévias que tenha acerca da linguagem da obra em apreciação,
como já discutido e apresentado através das reflexões sobre experiência educativa de Gilvânia
Pontes (2015). Portanto, também podemos observar que a situação do apreciador a esse
respeito contribuirá com a percepção da experiência estética sobre a obra apreciada mais por
um dos meios do que por outro.
Vimos que a experiência estética acontece por meios variados, que são as percepções
desencadeadas pelos estímulos que o criador proponha para a apreciação do público. Assim,
cada apreciador terá sua experiência a partir dos estímulos que a obra oferecer, de maneira
parcial, pois em cada apreciação só nos é possível ter acesso a uma faceta da obra. Para
exemplificar este pensamento apresentamos uma reflexão de Merleau-Ponty (1999a) sobre os
ângulos de uma casa, o qual ele expõe para discorrer sobre o acesso ao objeto:
Nossa percepção chega a objetos, e o objeto, uma vez constituído, aparece
como a razão de todas as experiências que dele tivemos ou que dele
poderíamos ter. Por exemplo, vejo a casa vizinha sob um certo ângulo, ela
seria vista de outra maneira da margem direita do Sena, de outra maneira do
interior, de outra maneira ainda de um avião; a casa ela mesma não é
nenhuma dessas aparições, ela é, como dizia Leibniz, o geometral dessas
perspectivas e de todas as perspectivas possíveis, quer dizer, o termo sem
perspectivas do qual se podem derivá-las todas, ela é a casa vista de lugar
algum. (MERLEAU-PONTY, 1999a, p. 103).

A partir dessa reflexão podemos entender que a experiência estética do apreciador será
sempre parcial e isso não compromete a qualidade da experiência estética, pois a partir de
apenas uma perspectiva é possível perceber o objeto. Por isso, se alguém se sente afetado com
a obra, já construiu sua experiência estética; e se alguém construiu uma história a partir do
que assistiu, também já construiu sua experiência estética; e ainda se um terceiro apreciador
percebeu em sua experiência estética ambos os meios citados, simultaneamente, também já
construiu sua experiência estética. São percepções distintas que acontecem com sujeitos
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Iane Licurgo em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “ESCrito Absurdo”
(2016).
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distintos, cada qual com suas experiências pessoais e artísticas que o auxiliam na sua própria
experiência estética acerca da obra apreciada.

Experiência Estética na Práxis

Sabendo que cada obra nos possibilita distintas experiências estéticas, que podem
ajudar no desejo de ampliar ou cessar o tipo de experiência que a obra proporcionou,
atentamos para o fato de que nem todos os apreciadores ainda vão ao encontro de apreciações
buscando estéticas pré-determinadas. Nas entrevistas com os apreciadores, quando perguntei
das suas expectativas para próximas apreciações, todos relataram que o que esperavam
encontrar nas próximas obras era justamente a diferença, a inovação, não mais os “clichês” da
Dança Contemporânea, como o Rodrigo Carlos:
Eu espero que não seja sempre a mesma coisa. Porque geralmente muita
gente sempre só leva um lado, uma vertente da Dança Contemporânea,
sempre é a mesma coisa. Sempre vai falar sobre loucura. Sempre vai falar
sobre isso, sobre aquilo. Aí sempre tem aquela mesma linha. Eu espero que
seja algo diferente, não seja sempre a mesma coisa24 (CARLOS, 2015).

As construções artísticas contemporâneas já vêm realizando esse trabalho que se
diferencia de tantos outros, uma vez que cada criador parte de suas próprias concepções de
Dança para compor seus trabalhos coreográficos. Paulo Caldas (2010) nos convida a refletir
sobre as construções artísticas em Dança Contemporânea apontando para uma
“autorreferência” da Dança durante a composição coreográfica, afirmando ainda que há “a
ideia de que a questão da arte é a própria arte” (CALDAS, 2010, p. 70). A partir de suas
afirmações pensamos sobre a possibilidade da Dança se remeter a si própria, mesmo que sua
intenção não tenha sido essa, ou seja, ainda que o criador tenha partido de um tema literal para
a criação e investigação dos movimentos, o que o apreciador percebe primeiramente é o corpo
e o movimento, pois são estes os elementos concretamente presentes, os quais são possíveis
de serem percebidos através dos sentidos sensoriais.
Embora a dramaturgia da Dança criada na composição não tenha garantia de ser vista
(DUBRAY & VREUX, 1997), podem ser percebidos todos os elementos presentes
concretamente, além daquele que o criador pode ter evidenciado durante a composição. A
construção de sentido não se acaba quando a obra é finalizada pelo criador, mas é
24

Rodrigo Carlos em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
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constantemente reconstruída tanto por novos olhares dos artistas criadores quanto pelo
diálogo da obra com os públicos. O olhar do público também é responsável pela construção
da dramaturgia da obra, uma vez que esta só pode ser concretizada na relação obra-público.
Ao discutir sobre a participação do público durante a apresentação de obras teatralizadas, Ana
Pais (2016) afirma que:
Ao contrário de outras artes, a participação do receptor numa obra realizada
ao vivo adquire a dimensão particular de uma experiência vivida em tempo
real. Neste sentido, o espectador participa das condições ontológicas
necessárias para a realização do acto performativo, modificando-o pela
leitura individual que dele constrói, permanecendo em si através da
memória. (...) Em suma: se o discurso dramatúrgico dá a ver o espetáculo,
estruturando o seu sentido, o espectador, por seu turno, sendo influenciado
por ele, também o modifica, também o vive e lhe acrescenta algo (PAIS,
2016 p. 101).

Assim, percebemos a necessidade de um público aberto à relação com a obra para que
o diálogo aconteça nesse contato, ou seja, os públicos também precisam estar disponíveis à
experiência estética para que a apresentação lhes sensibilizem. Vladimir Rodriguez 25 explicou
que, no “ESCrito Absurdo” (2016) a dramaturgia é completada no contato com o público. O
que torna mutável e reinventável os sentidos desse trabalho a cada apresentação, inclusive
para os criadores, que apresentam o trabalho em linguagem de improvisação em Dança.
A partir das entrevistas realizadas sobre a apreciação das obras percebemos que o
público de Dança Contemporânea é um público de apreciadores contemporâneos, ou seja, não
é só a obra que nos traz um perfil marcado por pluralidade de linguagens e entendimentos,
mas também os públicos chegam até as obras constituídos por pluralidade de pensamentos e
expectativas sobre as variadas proposições que a obra possa lhes proporcionar. Estamos nos
referindo a públicos que mesmo quando não têm a prática recorrente da experiência estética
em Dança Contemporânea, de alguma forma chegam com abertura para novas propostas
cênicas. Como, por exemplo, o Rodrigo Cruz26, que não tinha nenhuma experiência com
Dança Contemporânea, como ele mesmo afirmou, mas que respondeu que gostaria de apreciar
outras obras dessa linguagem depois que apreciou o “Ego” (2015). Porque ao se disponibilizar
para apreciar algo que não está dentro do seu círculo rotineiro, o apreciador já sinaliza certa
permissividade com propostas que podem ser incomuns, ou talvez este apreciador possua
alguma preparação ou motivação para estar nesse espaço.

25

Vladimir Rodriguez em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
26
Rodrigo Cruz em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
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Algumas vezes o motivo desse apreciador é um convite de alguém que já conhece a
linguagem e/ou o grupo que vai apresentar, como o Rodrigo Cruz que foi convidado por outro
apreciador. Ou o motivo pode ser um amigo que está no palco, como eu mesma já fui o único
motivo, mais de uma vez, da presença de algumas pessoas na plateia de uma apresentação de
cenas e/ou espetáculos de Dança Contemporânea. Ao fim da estreia do espetáculo “Ego”
(2015), a mesma convidada que saiu do espetáculo “Copyright”

27

(2012) julgando-o sem

nenhum sentido, disse que o espetáculo foi lindo, demonstrando que a linguagem da Dança
Contemporânea já lhe era um pouco mais familiar, ou que a obra conseguiu lhe suscitar
memórias de experiências que a anterior não conseguiu.
Ressaltamos que a experiência estética é construída em conjunto: apreciador e obra
coreográfica, através do bailarino-intérprete, se presenciam e se afetam mutuamente como
também afirma Vladimir Rodriguez28, que aponta ainda a necessidade da intenção de partilha
da obra tanto da parte do artista-criador quanto da parte do apreciador para que a afetação
mútua consiga acontecer. A crítica de dança Laurence Louppe (2012) ao discorrer sobre a
função poética da Dança também ressalta a relação existente entre público e obra artística,
apresentando a importância dessa contiguidade para a partilha sensível entre artista criador e
público através da obra artística. A autora afirma que:
A função poética tem a particularidade de provocar de forma imanente a
intervenção dupla de um ponto de vista artístico (um sujeito, hipotético ou
não, do acto criador) em estreita relação com a sensibilidade do interlocutor,
que espera tocar no âmago das reações estéticas (a que chamarei
frequentemente estesias, como fator de sensibilização que precede toda e
qualquer conceptualização construtiva). Toda a obra de arte é um diálogo.
(LOUPPE, 2012, p. 28).

Assim, acreditamos que a experiência estética de um espetáculo de Dança só poderá
acontecer se público e artistas estiverem abertos ao diálogo, abrindo espaços para a relação
entre ambos, numa via de mão dupla onde aquele que propõe atingir também é atingido por
aquilo que atinge. Ou seja, a obra artística acaba ocupando o lugar de canal de contato entre
público e artistas pelo qual o público se sentirá afetado enquanto a obra lhe afetar, retomando
a ideia de reversibilidade, de Merleau-Ponty (1999a) discutida na seção da percepção
sensível. Discutindo o corpo como poética, Louppe (2012) dialoga com essa ideia:
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Espetáculo “Copyright” teve estreia em dezembro de 2012. Mais informações sobre o espetáculo em:
http://gdufrn.blogspot.com.br/2013/03/copyright-parte-1.html.
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Vladimir Rodriguez em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
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As práticas de observação do corpo em estúdio desenvolvem-se
frequentemente a dois, e o corpo do outro, nos seus suportes, nos seus
contatos ou mesmo na sua observação táctil ou visual, revela-me o meu
próprio corpo. Essa busca raramente passará pela imagem ou pela figura
anatómica mas, sobretudo, pelas sensações e intensidades (LOUPPE, 2012,
p. 71).

Sabemos que o apreciador constrói sua experiência estética acerca da obra artística a
partir de quem ele é, do que ele conhece e crê, ou seja, as interpretações que fazemos de uma
obra de arte não depende somente da obra e de seu conteúdo, mas também do que o
apreciador carrega como experiências do mundo que ele habita. Alguém só será capaz de
identificar um cloche29 como tal se este fizer parte de suas experiências e seu conhecimento,
senão será apenas um movimento incomum, porém ele notará a presença de tal movimento
durante a coreografia. A identificação seria parte da interpretação que fazemos da obra, o que
pensamos sobre a obra experienciada esteticamente e as associações que construímos, pois
lida com o que conhecemos por meio de nossas experiências. Assim, se eu conhecer as
características de um cloche, serei capaz de fazer interpretações referentes a ele, mas se eu
não tiver o conhecimento da existência deste movimento será impossível que eu faça qualquer
tipo de alusão a ele, terei somente a estranheza ou admiração ao modo como ele é realizado.
Esta estranheza se refere à afetação do apreciador diante da obra apreciada.
A experiência estética inicia quando o público passa a ter conhecimento da obra,
através do nome, da arte do cartaz de divulgação, do release que compõe o folder, entre tantos
outros elementos que estão ainda fora da cena, assim como também a experiência estética
continua após o término da apresentação da obra através das reflexões realizadas e das trocas
de opiniões que acontecem na saída do espetáculo e depois (GASPARINI & KATZ, 2013).
Alguns comentários sobre as expectativas acerca dos espetáculos quando se conhece o nome
ou tem acesso ao cartaz e comentários testemunhados após a apresentação da obra
coreográfica nos permite concordar com Gasparini & Katz (2013) sobre a experiência estética
continuar mesmo após o término da apresentação da obra.
Diogo Ramos falou um pouco sobre as considerações que fez quando entrou em
contato apenas com o nome do espetáculo “Ego” (2015). Quando perguntei se a obra lhe
afetava de alguma maneira, ele respondeu: “Sim. Mas eu acho que não da convencional.
Porque esse nome do espetáculo é muito forte: “Ego”. Então a gente já imagina que vá falar
29

Cloche, também conhecido como balanço ou suingue, é um movimento que o bailarino-intérprete realiza, se
deitado em decúbito dorsal, com os pés no chão e joelhos flexionados, um pé desliza no chão como fazendo um
semicírculo até os braços que podem estar abertos no chão e volta para a posição inicial.
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literalmente de ego, não tem para onde correr”30 (RAMOS, 2015). Percebemos nessa resposta
que antes mesmo de ter acesso às cenas do espetáculo, o apreciador já iniciara suas
interpretações, ou seja, sua experiência estética.
O título do espetáculo, geralmente, é responsável pelas primeiras tentativas de
“entender sobre o quê a obra fala”. Percebemos que a experiência estética é comumente
confundida como o “entender” a obra. Pensando na abordagem dos apreciadores sobre o que
eles experienciaram da obra coreográfica, elaboramos a pergunta: “O que você pode dizer
sobre a obra coreográfica?”. Esta pergunta abriu as entrevistas com os apreciadores dos
espetáculos “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo” (2016). Os apreciadores com menos
experiência com Dança Contemporânea afirmavam não saber o que dizer explicando que não
tinham entendido a obra, como o Rodrigo Cruz31, que primeiramente não se sentiu confortável
com a ideia de conceder a entrevista, e depois confessou que não havia entendido quase nada.
O apreciador chega a se sentir culpado por não ter construído uma narrativa linear.
O fato de o apreciador não ter conseguido construir tal narrativa o faz imaginar que o
que ele experienciou não tem valor de “entendimento” sobre a obra coreográfica
experienciada esteticamente. Esse desconforto não aconteceu somente com o Rodrigo Cruz,
os apreciadores que tinham poucas experiências com essa linguagem, seja em apreciação, seja
em vivência de Dança, sentiram-se igualmente desconfortáveis. Os apreciadores que já tinham
experienciado Dança Contemporânea de alguma forma, além das construções de narrativas,
quando as faziam, falavam das relações que fizeram com os movimentos dos bailarinos,
construções cênicas e suas próprias práticas, como a Jéssica Cortéz fez em sua apreciação do
“Ego” (2015):
E também vejo que o processo de vocês em cena foi muito de vocês, como
eu já tinha dito, dá pra ver que existe um pouco de cada um. Então acredito
que o processo de vocês tenha sido um coletivo, tem a direção, mas também
teve a participação de vocês em todo o processo, porque fica muito nítido. E
eu acho que o importante do contemporâneo é isso, é estar o bailarino, mas
ele também ser intérprete daquilo que ele está fazendo, não somente
reprodutor daquilo que ele está dançando32 (CORTÉZ, 2015).

Será essas relações com os movimentos dos bailarinos um dos motivos das propostas
de atividades de mediação oferecidas por algumas companhias de dança quando chegam para
temporada? Afinal, proporcionar experiências de outras formas além da experiência estética
30

Diogo Ramos em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
Rodrigo Cruz em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
32
Jéssica Cortéz em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
31
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diretamente com a obra coreográfica contribui para o reconhecimento das experiências
estéticas de modo diferenciado por parte dos apreciadores em relação à obra assistida. As
atividades de mediação, quando bem projetadas, podem ser maneiras proveitosas de
aproximação entre públicos e Dança Contemporânea como bem relata os artistas que
desenvolveram atividades de mediação nos projetos da Plataforma Internacional da Dança
(PID, 2011; 2012).
As vivências nos workshops oferecidos pelas edições anteriores do Encontro de Dança
de Natal me proporcionaram experienciar as obras coreográficas da programação com
expectativas que iam além do entendimento linear, e mesmo já sem buscar uma narrativa as
vivências me proporcionaram observar os espetáculos de formas diferentes das que eu já
vinha observando, proporcionando novos modos de ver Dança. Durante o workshop com o
Jae Duk Kim e sua companhia33 eles nos direcionavam chamando a nossa atenção para a
qualidade do movimento e consciência corporal necessária para a realização dos exercícios.
Quando assisti ao espetáculo Darkness Poomba, da companhia sul-coreana Modern Table, o
que me chamou a atenção, primeiramente, foi o modo como eles se movimentavam, mesmo
sem uma auto cobrança sobre a ligação entre o que eu já tinha de experiência prévia e o que
eu estava assistindo.
Observo, assim, que as experiências prévias se manifestam no apreciador mesmo
quando este não as nota no momento em que a experiência estética está acontecendo.
Contudo, nos surge a questão: seria sempre necessária uma proposta de vivência antes da
experiência estética de cada obra? Ou: seria possível que alguma obra fosse sua própria
atividade de mediação? Nesta última pensamos em obras com características que estão mais
ligadas ao que acontece quando o público classifica um espetáculo como acessível a
apreciadores não-frequentadores, ou de “fácil entendimento”.
Com os entrevistados sobre o espetáculo “Ego” (2015), alguns apreciadores
comentaram que o espetáculo era bastante acessível e que tinha muita clareza para apresentar
a proposta. No espetáculo “ESCrito Absurdo” (2016), tive a impressão de um espetáculo
acessível a diversos públicos, tanto pela proposta da pesquisa de movimento que, para mim,
deixou claro que era pesquisa de movimento e de construção de sentidos em improvisação em
Dança, quanto por toda intervenção que eles propõem de maneira sutil para com o público e

33

Jae Duk Kim é diretor da Companhia Modern Table, sul-coreana, e ofereceu oficina e apresentou o espetáculo
Darkness Poomba durante a programação do Encontro de Dança de Natal 2015.
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os apontamentos para as possibilidades de construção de narrativas. Respondendo sobre o
público que os criadores gostariam de afetar com essa obra, Vladimir Rodriguez comentou:
“Pensávamos ainda que o espetáculo era para pessoas adultas, mais velhas, e não!
Efetivamente não. Temos tido público de crianças pequeninas, de cinco a dez anos de idade, e
elas riem, gostam e interveem, jogam conosco”34 (RODRIGUEZ, 2016). Essa afirmação
confirmou minhas impressões de acessibilidade da obra coreográfica para públicos diversos.
Nas entrevistas sobre as apreciações dos espetáculos “Ego” (2015) e “ESCrito
Absurdo” (2016) percebemos uma abertura dos públicos para novos modos de apreciação,
inclusive requerendo novas ideias cênicas quando os apreciadores falam sobre as expectativas
para próximas apreciações de Dança Contemporânea e afirmam que esperam que as próximas
obras sejam todas diferentes umas das outras, como Daris Firmino35 e Rodrigo Carlos36, por
exemplo. Sabemos que numa mesma apresentação de qualquer obra coreográfica as
experiências estéticas serão diferentes para cada apreciador presente, pois a experiência
estética é construída a partir da experiência prévia de cada apreciador, somada às percepções
sensíveis, particularmente relativas, que a obra lhes despertar. Isto é, as experiências estéticas,
sobretudo, em Dança Contemporânea são construções subjetivas e, por isso, diferentes para
cada pessoa que se coloca em situação de apreciação ainda que de uma mesma obra artística.
A expectativa por propostas diferenciadas nos deixa entender que, pelo menos em
Dança Contemporânea, não é o padrão que atém a atenção do público, mas a inventividade. E
também não são as semelhanças entre os trabalhos coreográficos que os tornam acessíveis a
diversos públicos, supondo que estímulos semelhantes os façam acessar memórias de
experiências semelhantes, mas de fato conseguir, através do próprio espetáculo, despertar a
percepção sensível do apreciador para o que está concretamente na construção da obra
coreográfica.

“ESCrito Absurdo”: experiência estética como o lado direito da dramaturgia

34

Vladimir Rodriguez em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
35
Daris Firmino em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
36
Rodrigo Carlos em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
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O espetáculo “ESCrito Absurdo”37 (2016) foi uma das obras coreográficas escolhidas
para integrar esta pesquisa, auxiliando nas reflexões sobre construção de dramaturgia e
experiência estética. Tive conhecimento da obra na programação do Encontro de Dança de
Natal 2016, a qual apresentava no release do espetáculo a “investigação sobre a interpretação,
os estados corporais, a escritura coreográfica e a improvisação”38. Esse primeiro contato com
o espetáculo me fez querer apreciá-lo, principalmente para ter minhas próprias impressões
sobre uma obra coreográfica construída a partir da investigação de movimentações e estados
corporais, que para mim, já nesse primeiro contato, se assemelhou bastante ao movimento
não-representativo.
A obra foi construída a partir da colaboração entre os artistas Vladimir Rodrigues, da
Colômbia, e Omar Carrum, do México, nessa investigação. Ao falar sobre a criação dos
movimentos da obra, Vladimir Rodriguez explica que:
Queríamos somente que expressassem os movimentos, queríamos também
um corpo muito expressivo e aí, pouco a pouco, aparece esse estilo de
movimento. Digamos que ESCrito Absurdo é a parte mais dançada que tem
um estilo, uma maneira de mover-se, que tem a ver muito com o que
chamamos de “um traço”. Traço é esse percurso que faz o movimento no
espaço. E saber que o movimento é uma espécie de desenho que está no
espaço, e esse alguém dispõe de boas ferramentas para esse desenho se
tornar mais preciso. Então, tratando de melhorar, é como se uma pessoa
tivesse uns lápis ou os pincéis com os quais precisamos treinar por muito
tempo para pintar melhor. Então falo que nos dedicamos passando muito
tempo treinando e isso resulta em um tipo de corpo, em um tipo de
combinação, um tipo de movimento e um tipo de espaço que definiu um
pouco esse estilo no espetáculo39 (RODRIGUEZ, 2016).

O artista explicou como foi a criação da obra, que mantém a linguagem da
improvisação para a apreciação e mais à frente ressaltou que os sentidos construídos
dependem também do público presente, mostrando que a obra compõe uma parte do sentido,
mas é o público que acaba de construí-lo durante o contato com o espetáculo40
(RODRIGUEZ, 2016).
A partir da minha experiência estética do espetáculo “ESCrito Absurdo” (2016) ficou
clara a possibilidade de construção de sentidos a partir do próprio corpo como expressão, bem
37

A
obra
completa
está
disponível
no
link
disponibilizado
pelos
criadores:
https://youtu.be/Z_J_ogIlCVc?list=FL_Omv-pqvTfSJJ9Q_zadGGw
38
Texto retirado do release apresentado na programação impressa do Encontro de Dança de Natal 2016.
39
Vladimir Rodriguez, em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
40
Vladimir Rodriguez em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
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como a partir das relações que podem se estabelecer entre os dois intérpretes-criadores, e
entre eles e o espaço. Essas impressões se iniciaram no primeiro contato com a obra artística,
através do release, passando também pelo conhecimento das experiências estéticas dos
entrevistados. O que me chamou atenção nesse trabalho foram os sentidos que eles
conseguiram construir na relação com o público, pois conseguiram ater a atenção deste e fazer
dele parte da obra artística, simultaneamente, de modo que uma ação auxiliou na outra. E
mesmo já tendo um sentido construído, os artistas esperam do público a complementação do
sentido que eles sugerem, essa construção em conjunto faz parte da construção total do
espetáculo. O espaço cênico não se atém ao centro do quadrado, mas engloba tudo o que
acontece no ambiente do espetáculo, desde os intérpretes até a iluminação e, claro, passando
pelo público, que já não é mais uma parte externa ao acontecimento cênico, mas uma parte do
todo que compõe a obra coreográfica.
Exponho como um exemplo dessa integração com o público na construção cênica o
momento em que os intérpretes-criadores do “ESCrito Absurdo” (2016) entram e apresentam
placas com seus nomes por escrito ao público para que escolhamos quem dos dois deve
iniciar.
Imagem 1 - Cena do espetáculo "ESCrito Absurdo"41

Fonte: Acervo da Cortocinesis Danza Contemporánea.

O público tem papel fundamental na construção da cena uma vez que torna inédito o
início de cada apresentação. Isso me fez pensar sobre como poderia ter sido se o público
tivesse escolhido o outro. A improvisação da obra teria percorrido outros caminhos de
movimentações e sentidos construídos distintos dos que sucederam. Uma expectativa minha
41

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/cortocinesis/6816014488/. Acesso em: 10 de julho de 2016.
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da maioria das obras coreográficas de Dança Contemporânea que aprecio é a de poder assistir
pela segunda vez para notar o que muda em meu olhar de apreciadora, e nesta obra
apresentada em linguagem de improvisação, o que mudaria na proposição dos intérpretes.
Quanto à experiência estética de outros espetáculos de Dança Contemporânea gostaria de ver
cada vez mais diferença de linguagem de movimentação entre cada obra, mesmo, e inclusive,
se as coreografias forem do mesmo grupo ou companhia. Acredito que a investigação de
movimentação torna possível tais inovações.
Em Dança Contemporânea, a dramaturgia pode ser construída através apenas do
sentido produzido pelo corpo em movimento do bailarino, e esse pode ser o único sentido
produzido para a cena, como foi percebido na primeira parte do “ESCrito Absurdo” (2016)
pelos apreciadores entrevistados e por mim, enquanto apreciadora dessa obra coreográfica.
Sendo a materialidade do movimento e do corpo a concretude da Dança, como já discutido no
início deste capítulo, e portanto as bases principais de construção de sentidos, podemos
afirmar que os sentidos construídos nessas bases já seriam conteúdo suficiente de uma obra
coreográfica de Dança Contemporânea.
Com essa sugestão estamos apenas ponderando a possibilidade de que o próprio
trabalho com seus elementos de criação desperte a percepção sensível do público para a
concretude da obra, como aconteceu na apreciação do “ESCrito Absurdo” (2016), quando
todos os entrevistados falaram sobre a qualidade dos movimentos apresentados e/ou sobre a
construção coreográfica. Entendemos que este seria só mais um modo de criação e
composição coreográfica, que possibilita a diminuição da sensação de não entendimento na
experiência estética em Dança Contemporânea, pois a percepção dos elementos concretos
seria favorecida durante a experiência estética da própria obra, a partir da sua proposta
artística. Isso também condiz com o ato de levar o público para dentro da obra. Porém, os
modos possíveis para realizar isso são construídos na pesquisa de cada criador durante a
concepção da obra coreográfica.
A experiência estética de obras coreográficas de Dança Contemporânea se pauta na
possibilidade de saber que a própria materialidade do movimento e do corpo pode constituir o
elemento cênico apreciável. Isso possibilita ao apreciador ter consciência de que aquilo que
ele sente em relação à obra artística já constitui sua experiência estética, e que aquilo que ele
percebe através dos sentidos sensoriais não precisa significar algo a mais além da própria
percepção sensível, pois esta já constitui o entendimento. Como reflete Nóbrega (2009) a
partir de Merleau-Ponty:
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A arte, a poesia, a pintura, a dança apresentam-se como conhecimentos cuja
racionalidade é marcada pela estesia do corpo, nuançando sentidos amplos
para a comunicação, a expressão e os atos de significação.
Merleau-Ponty refere-se ao logos estético como um tipo de racionalidade
que afirma a comunicação entre lógica e o sensível, a razão e o corpo. Nesse
arranjo epistemológico, essas dimensões não estão separadas pelo
entendimento, mas encontram-se entrelaçadas na percepção e na dimensão
estética (NÓBREGA, 2009, p. 19).

Isso nos fez refletir sobre o fato de que o movimento dançado é infactível de fazer
sentido como a linguagem verbal e, consequentemente, também não pode ser compreendido
como tal, como também afirma Gasparini & Katz (2013). No entanto, entendemos que as
práticas de Dança Contemporânea, em vivências de aulas e workshops ou apreciações
oferecidas como atividades formativas, alimentam desejos por mais experiências estéticas em
trabalhos dessa linguagem. Uma vez que o sujeito toma conhecimento da existência desta
linguagem, ou de qualquer outra, no mínimo a curiosidade e o desejo de ter mais contato com
esta são despertados. E a recorrência desse tipo de atividade desencadeia nos participantes
uma aproximação com a linguagem, tornando mais degustáveis os sentidos construídos com a
materialidade do movimento e do corpo, ou seja, com a concretude da Dança.
Os apreciadores do “ESCrito Absurdo” (2016) falaram bastante sobre a linguagem de
improvisação a partir de suas vivências nessa linguagem, ou seja, as lentes pessoais voltadas
para a improvisação já tinham sido abertas em suas formações pessoais, então essas lentes
foram utilizadas durante a experiência estética da obra coreográfica. Assim, identificamos a
importância de se ter disponibilizadas experiências diversas sobre Dança no ambiente de
formação dos sujeitos, e tornar acessível essas experiências a diversos públicos. Essa
aproximação possibilitaria aos apreciadores chegarem mais abertos ao diálogo com a obra
coreográfica.
Vladimir Rodriguez falou sobre a necessidade de o público estar aberto ao “jogo
cênico” proposto em sua obra “ESCrito Absurdo” (2016), quando perguntei sobre a
construção de sentido da obra:
Eu penso que o trabalho cênico é um trabalho que é para as pessoas que
estão observando o espetáculo. As pessoas que observam a peça, são as
pessoas que estão construindo [sentido]. Eu penso que o espectador tem o
trabalho da leitura e que pode ser como de um livro. Penso que nós somos as
pessoas que propõem ideias para propor os materiais que as pessoas devem
procurar na leitura. Só que precisamos de um espectador mais curioso e mais
interessado pela leitura. (...) Este caminho é um trabalho que busco quando
estou fazendo com o espectador. Então o sentido teatral eu estou buscando
porque meu trabalho também é um trabalho que se faz simultaneamente com
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o espectador. Se o espectador não está aberto à leitura, não faz sentido que
eu busque sozinho. Eu vou buscar com ele42 (RODRIGUEZ, 2016).

Assim, entendemos que durante a experiência estética, o público capta pistas da
dramaturgia construída na criação da obra coreográfica, construindo e atribuindo-lhes outros
sentidos através das próprias experiências prévias acerca das pistas captadas na apreciação.
Então, com base também nas leituras de Ana Pais (2016), consideramos que a
experiência estética de uma obra de Dança pode ser comparada ao lado direito de uma peça de
roupa costurada em muitas partes: mesmo com a costura de cada parte no avesso da peça por
onde ela foi feita e por onde fica denunciada cada técnica de união/construção utilizadas pela
costureira e o formato de cada parte, o lado direito, que é o lado observado pelas pessoas,
apresenta uma peça única, que pode apenas oferecer pistas de como a peça foi montada, mas
não pode oferecer certezas. Assim, podemos apontar a dramaturgia como o lado avesso da
peça de roupa, uma vez que é o lado da obra onde as partes são unidas para fazer sentido num
todo, que é o espetáculo de Dança.

42

Vladimir Rodriguez em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
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CAPÍTULO

II

–

POSSIBILIDADES

DE

DRAMATURGIAS

EM

DANÇA

CONTEMPORÂNEA: Os Sentidos Construídos

Sabemos que a experiência estética está diretamente ligada à dramaturgia, tendo
localizado em alguns autores, como Ana Pais (2016), por exemplo, algo como “dramaturgia
do olhar” que dialoga com o que estamos entendendo como experiência estética. Vimos
anteriormente que a experiência estética são os modos possíveis de se perceber sensivelmente
a dramaturgia da obra, ou seja, são as possibilidades que a dramaturgia da obra oferece aos
seus apreciadores de se relacionarem com a mesma.
Sendo assim, reiterando a analogia com a peça de costura, exposta no fim do capítulo
anterior, apontamos dramaturgia e experiência estética como lados de um mesmo elemento,
nesse caso, lados da obra coreográfica. Porém, não colocando esses lados como contrários ou
inversos, mas tendo em cada um a contiguidade do outro, lados complementares de um todo.
Afinal, a parte não vista de um objeto é a complementação da parte vista, como afirma
Merleau-Ponty (1999b) ao explicar o vínculo entre carne e ideia e, posteriormente, a
reversibilidade entre sentido e sensível:
A distinção imediata e dualista entre o visível e o invisível, a extensão e o
pensamento, sendo rejeitadas, não porque a extensão seja pensamento e o
pensamento extensão mas porque uma está para o outro como o avesso está
para o direito, e para sempre colocada uma atrás do outro (MERLEAUPONTY, 1999b, p. 147).
Falar de camadas ou faces é, ainda, achatar e justapor, sob o olhar reflexivo,
o que coexiste no corpo vivo e ereto. Se o que se quer são metáforas, seria
melhor dizer que o corpo sentido e o corpo que sente são como o direito e o
avesso, ou ainda, como dois segmentos de um único percurso circular que,
do alto, vai da esquerda para a direita e, de baixo, da direita para a esquerda,
constituindo, todavia, um único movimento em suas duas fases
(MERLEAU-PONTY, 1999b, p. 134).

Assim, iniciamos as reflexões sobre dramaturgia em Dança apontando esta como o
lado contíguo da experiência estética, uma vez que a dramaturgia corresponde à construção de
sentido na criação da obra artística e a experiência estética corresponde à construção de
sentido na apreciação do espetáculo, através da percepção sensível. Não são duas partes
apartadas de uma mesma obra, mas duas partes que se habitam e se complementam nesse todo
que é a obra coreográfica.
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Entendemos que a experiência estética em uma obra artística coreográfica se configura
através da percepção. A ideia de percepção da obra coreográfica adotada nesta pesquisa nos
auxilia na discussão sobre dramaturgia em Dança Contemporânea. Sabemos que dramaturgia
é um termo que vem do Teatro, mas nesta dissertação abordamos a dramaturgia como
elemento próprio da Dança, entendendo sua abordagem no que diz respeito a esse campo de
conhecimento.
Nos escritos de Monteiro (2006), notamos que no período em que Jean-Georges
Noverre escrevia suas cartas à Dança, a partir de 1760, já existia uma preocupação com a
construção de sentido das obras coreográficas. Enquanto Denis Diderot defendia os prólogos
como atividades para formação de público, Noverre defendia que somente os movimentos
deviam bastar ao “entendimento” do público acerca da obra. Noverre defendia a construção
de sentido nas obras coreográficas através somente dos movimentos e expressões dos
bailarinos (MONTEIRO, 2006). Assim, “Cartas sobre a Dança” foi a primeira obra escrita
sobre dramaturgia em Dança. Compreendemos com essa obra a relevância dos estudos sobre a
dramaturgia em Dança e os públicos.
Entendemos que a dramaturgia é a construção de sentido da obra coreográfica, então
sempre que é citado nesta dissertação sobre a construção de sentido na obra, fazemos
referência à dramaturgia, quando da construção da obra. Assim, apontamos as técnicas de
composição coreográfica – ou os recursos para exploração de movimentos, como por
exemplo, a complementação43 ou o antagonismo44 propostos para a cena – seja para a
apresentação em sequência fechada de movimentos, seja em linguagem de improvisação,
como os modos de construção de dramaturgia em Dança. Compartilhamos da visão de

43

“A complementação pressupõe uma continuidade do processo coreográfico no mesmo sentido, como o nome
já diz, um trabalho complementar em termos argumentativos. O exercício coreográfico dessa variação é somar
elementos a uma dinâmica específica e definida, adicionando elementos que possam acrescentar informações
coreográficas de um mesmo teor, aprofundando a argumentação criativa estabelecida. A complementação facilita
o processo de reconhecimento temático do movimento por parte do público, ampliando a informação
coreográfica pela afirmação, pela adição, pela concordância, pela semelhança, pela complementaridade” (LEAL,
2012a, p. 171).
44
“O antagonismo é um processo praticamente inverso ao da complementação. Nesse caso, a variação
coreográfica se constrói pelo contraste, pela oposição. A argumentação coreográfica apresentada ganha força e
expressividade através de uma contraposição que traz elementos opostos em termos coreográficos. O
antagonismo pode gerar uma estrutura AB, ou seja, um primeiro momento em uma dinâmica específica seguido
de um segundo momento que se contrapõe ao primeiro. Essa estrutura argumentativa pode ser finalizada como
uma retomada do primeiro argumento caracterizando uma estrutura ABA; pode somar os argumentos,
caracterizando uma estrutura ABA+B; bem como pode gerar uma terceira e conclusiva argumentação,
caracterizando uma estrutura ABC. O antagonismo é um importante elemento na constituição da dinâmica de um
espetáculo, por gerar o conflito, a oposição, pode se desenvolver em clímax coreográfico” (LEAL, 2012a, p.
171).
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dramaturgia em Dança exposta por Dubray e Vreux (1997), escrita para o Dossier: Danse et
Dramaturgie, no qual eles são simples quanto à especificidade da dramaturgia em Dança:
A dramaturgia nascente recolocou na ordem do dia essa evidência: a dança é
o movimento do corpo entregue ao seu mistério, à sua humanidade. Fazer
advir essa linguagem interior, comum a todos e desconhecida de cada um,
coloca assim a aposta paradoxal dessa nova dramaturgia: fundar uma
significação sem o suporte de uma exterioridade imaginária – mimética,
simbólica ou narrativa – mas ao contrário, sobre a imanência confessa do
movimento. Desde que o sentido da dança seja reenviado ao espaço da
própria dança, e se esquive do risco de passar despercebido, do perigo de não
ser visto. E toda a dramaturgia contemporânea da dança compartilha desse
perigo: não ser vista. (DUBRAY; VREUX, 1997).

O perigo da dramaturgia não ser vista, no que se referem os autores, está ligada à
experiência estética do público. Sabemos que esse perigo existe diante de qualquer obra de
Dança Contemporânea, independente dos modos de criação empregados na composição da
obra. Inclusive em obras de repertório do balé clássico, nos quais a narrativa era motivo para
criação, há o perigo de a dramaturgia não ser vista, ou então os libretos entregues na entrada
do teatro seriam facilmente dispensados.

Corpo, Movimento e Materialidade

Na Dança, a dramaturgia é conhecida através da percepção, o que lhe dificulta a
possibilidade de fazer sentido como a língua falada ou contando somente com o entendimento
linear, como afirma Gasparini & Katz (2013):
A realidade é que ao lidar com linguagens artísticas, não se sucede o mesmo
tipo de comunicação referente à linguagem verbal. Linguagens de naturezas
distintas implicam em comunicação de natureza distinta. Na comunicação
entre obra e público, algo é comunicado, mas o entendimento não é da
mesma ordem do entendimento que se espera da linguagem verbal. Em arte,
um mesmo objeto pode suscitar possibilidades distintas de entendimento
(GASPARINI & KATZ, 2013, p. 58).

Para a concepção desta pesquisa, compreendemos a construção da dramaturgia através
da própria movimentação, com aquilo que o corpo em movimento do bailarino-intérprete é
capaz de expressar, mesmo que os coreógrafos e dançarinos, por muito tempo, tenham tentado
oferecer um “porquê” para o fazer da Dança, atribuindo-lhe a função de “contar uma
história”.
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A expressão que o corpo carrega está pautada, primeiramente na materialidade do
movimento e do corpo (LEAL, 2016), o que desobriga à agregação de significado além do
que está sendo concretamente apresentado: o corpo em movimento. Então, sabendo que em
Dança o corpo não precisa significar qualquer coisa além dele mesmo, por ser ele próprio o
conteúdo principal da Dança, refletimos sobre o corpo em movimento do bailarino-intérprete
ser seu próprio significado. Considerando o corpo como significado de si mesmo, MerleauPonty (1999a) afirma que:
Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são indivíduos, quer
dizer, seres em que não se pode distinguir a expressão do expresso, cujo
sentido só é acessível por um contato direto, e que irradiam sua significação
sem abandonar seu lugar temporal e espacial. É nesse sentido que nosso
corpo é comparável à obra de arte. Ele é um nó de significações vivas e não
a lei de um certo número de termos co-variantes. Uma certa experiência tátil
do braço significa uma certa experiência tátil do antebraço e dos ombros, um
certo aspecto visual do mesmo braço, não que as diferentes percepções
táteis, as percepções táteis e as percepções visuais participem todas de um
mesmo braço inteligível, como as visões perspectivas de um cubo da ideia
do cubo, mas porque o braço visto e o braço tocado, como os diferentes
segmentos do braço, fazem, em conjunto, um mesmo gesto (MERLEAUPONTY, 1999a, p.209-210).

Então refletimos que sendo o corpo, por si só, portador de significados diversos e em
constante atualização, visto as relações estabelecidas com o mundo, dispensa demais
significados agregados a si para comunicar-se com o mundo que lhe abriga. Sendo assim, o
corpo se evidencia como significado de si mesmo, porém não ensimesmando-se, pois como
exposto, sua significação é diversa e está em constante atualização através do contato com o
meio. Esta é a visão de corpo cênico em Dança Contemporânea adotada na presente pesquisa.
Na qual entendemos ainda corpo como todo sujeito citado, do criador ao apreciador, portanto,
corpo vivo, e as várias experiências, práticas ou formativas, vivenciadas ou oferecidas, como
colaborações que culminam em um sujeito multifocal. Ou seja, trabalhamos com esse corpo
que experiencia o mundo, criando, apreciando e construindo seus conhecimentos através dos
diversos tipos de contato com o meio que lhe cerca.
Referimo-nos a um corpo-bailarino-intérprete que, ao dançar, apresenta juntamente à
sua movimentação um pouco, se não grande parte, da sua experiência estética apreciada e
vivenciada, porque é um corpo vivo que conta com uma história anterior à criação da obra
dançada. Referimo-nos a um corpo-apreciador que experiencia a obra coreográfica através de
todos os sentidos sensoriais, mesmo que esta integração não se apresente com clareza a ele
mesmo, e que agrega as novas experiências atualizando os conhecimentos constantemente.
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Referimo-nos a um corpo-pesquisador que registra em linguagem verbal a pesquisa sobre
experiência estética em Dança Contemporânea que fora realizada, com base nos escritos já
existentes, nas experiências de artistas da área, nas experiências de apreciadores, novos e não
tão novos, e nas experiências próprias, pela impossibilidade de nos anular a nós mesmos
quando a atividade pede reflexão.
Aliás, ser corpo com tudo o que nos formou até o presente momento é uma tarefa que
cumprimos todo o tempo. Quando estava criando meu solo, “Hitler”, na construção do “Ego”
(2015), por exemplo, utilizei os conhecimentos que construí em Dança, principalmente, mas
não consegui simplesmente anular todas as minhas experiências prévias que não tinham
ligação direta com os conteúdos de Dança, como o trabalho com a coluna que se iniciou na
minha infância como uma brincadeira infantil e solitária quando ainda nem imaginava que
existiam conteúdos próprios da Dança. Eu posso até escolher não trabalhar sobre as memórias
que me acompanham durante as movimentações investigadas, mas isso não quer dizer que
elas não estejam presentes em mim durante a criação. Assim, posso afirmar que quando
dançamos, o fazemos através do sujeito que somos, inteiros, vivos, com nossas histórias de
vida, crenças, possibilidades e restrições. E as experiências que nos formam faz diferença nas
escolhas que fazemos durante o processo de criação, durante o processo de apreciação ou
durante quaisquer outros processos que venhamos a atravessar.
Os corpos com quem45 trabalhamos nessa pesquisa, além de múltiplos como o
substantivo plural nesta frase propõe, são singulares em suas multiplicidades. Essas
características ficam retratadas nas diferentes movimentações dos bailarinos-intérpretes, pois
cada formação pessoal desencadeará um bailarino-intérprete totalmente único (LOUPPE,
2000). Além disso, há que se considerar que o bailarino-intérprete não é apenas um corpo
formado por diversas experiências pessoais e de dança, mas um sujeito que dança, e nele está
toda a vida pautada em experiências que o formaram. Assim, o corpo adotado nessa pesquisa
se importa mais com o que diz do que com o que ele parece (LOUPPE, 2012), figurando,
assim, a questão central da Dança, sua concretude, em detrimento da mensagem que possa (ou
não) ser agregada a ele.
Os sentidos construídos através do corpo em movimento, atrelados aos elementos
cênicos como figurinos e iluminação cênica, por exemplo – com os quais a criação artística

45

Utilizamos “quem” propositalmente por considerarmos corpo como corpo-sujeito, sendo constituído por
histórias e experiências. Sendo um corpo-vida, que sempre é uma pessoa, ainda que desconhecida ou genérica.
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foi possibilitada – constituem, então, a dramaturgia da Dança sobre a qual nos debruçamos a
investigar e registrar. Sabendo que a dramaturgia é construída na criação coreográfica, e que
em Dança Contemporânea é visado o espaço da própria Dança, no que concerne o movimento
e o corpo, estes produzem sentido considerando a inserção desse sentido segundo a linguagem
da Dança. Logo, passa a ser uma possibilidade latente que essa dramaturgia seja apreciada
conforme os públicos se coloquem nos lugares de apreciadores de Dança, de acordo com os
sentidos produzidos a partir dos movimentos e do corpo do bailarino-intérprete com o diálogo
com os demais elementos que compõem a cena. Sobre a construção de Dança, Caldas (2010)
afirma que:
Laban tentou distinguir o gesto dançado de outros gestos. Para Laban, seria
aquele que traz já consigo e anuncia o que vem em sua sequência. Ao dizer
que o gesto dançado é aquele que diz respeito a si mesmo, que desdobra, que
faz desdobrar a si mesmo, ele parece apontar para uma ideia de dança como
algo que, ao final, não vai remeter a outra coisa senão a si própria.
(CALDAS, 2010, p. 70).

Assim, Caldas (2010) sinaliza que a valorização da materialidade na criação em Dança
teve sua origem ainda na dança moderna, que após certo desenvolvimento alguns artistas,
decidiram fazer do movimento sua própria expressão, como Merce Cunningham, por
exemplo. A partir disso, notamos que a criação em Dança através do preceito de trabalhar
sobre a expressão de si mesma pode auxiliar na valorização da materialidade do movimento e
do corpo.
Utilizamos o termo materialidade segundo o explica Leal (2017; 2016; 2012a) como
todo elemento próprio da Dança. Ao refletir sobre a valorização da materialidade na Dança
Contemporânea, Leal (2012a) esclarece que a valorização da materialidade é crescente na
contemporaneidade, mas tem sua origem na dança pós-moderna e apresenta com clareza os
aspectos da materialidade na Dança:
Na dança contemporânea existe uma crescente valorização por sua
materialidade própria. Esta valorização tem início com o advento da dança
pós-moderna, ou também denominada nova dança (Garaudy, 1980) que,
indo contra os preceitos de revelar emoções e sentimentos da dança
moderna, considera o próprio movimento sua expressão. Na dança
contemporânea esse preceito encontra seu auge com a valorização da
materialidade do corpo no aspecto expressivo. O movimento e suas
características em relação ao espaço, duração, intensidade, sua materialidade
cinética, sua dinâmica, fatores lógico-sensoriais, tensões musculares,
experiências sensório-intelecto-emocionais, a energia do fluxo corporal,
enfim, toda a materialidade corpo é plano primeiro na dança contemporânea
(CRÉMÉZI apud LEAL, 2012a, p. 115).
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Para Leal (2012a), a materialidade tem sua importância expressa no trabalho de
investigação para os processos criativos e metodológicos de sua pesquisa, pois na
metodologia proposta, a pesquisadora trabalha a partir da percepção dos sentidos e associação
desses sentidos aos fatores do movimento (peso, fluência, tempo e espaço) para a criação em
Dança.
Alguns artistas-pesquisadores em Dança Contemporânea afirmam há algum tempo
essa concepção de dramaturgia na qual o movimento e o corpo do bailarino-intérprete
constroem sentidos através de si mesmos em cena. Uma concepção que não está atrelada às
concepções dos temas das obras, mas aos seus processos criativos, às metodologias de
criação, ou seja, aos modos escolhidos para a criação dos movimentos e organização das
cenas. Assim, os criadores buscam os sentidos que costuram a obra coreográfica na própria
lógica dos conteúdos da Dança, como qualidades dos movimentos, espacialidades, ações,
relacionamentos e o próprio corpo. Nessa abordagem, Louppe (2012) afirma que:
Além disso, na dança, é o corpo do bailarino que transporta uma grande
parte do propósito através da sua linguagem singular, por si só o eixo central
e a carga sémica únicos da obra. (...) Estamos já muito além de um debate
que diz respeito à temática de uma obra, pois todo o movimento não tem
outro objetivo a não ser saturar a sua própria completude (LOUPPE, 2012, p.
284-286).

Movimento Não-Representativo

Assim como muitos outros elementos de criação, apresentamos o movimento nãorepresentativo como mais um modo de criação e composição em Dança Contemporânea, que
não é único nem constitui um modelo para criação nesta linguagem, mas que foi uma escolha
feita a partir das experiências desta pesquisadora dentre outras possibilidades. O termo
“movimento não-representativo” apresentado nesta dissertação vem da expressão “não
representação do movimento” apresentada por Hercoles (2011b). A autora apresenta a
materialidade do corpo como material pertinente para a composição de um trabalho criativo
em Dança Contemporânea, observando os vários aspectos recorrentes em trabalhos que a
Dança, na contemporaneidade, apresenta. Explicando sobre o trabalho escrito que aborda as
questões que envolvem o aprendizado em Dança, a autora aborda a materialidade do corpo
como potência para a percepção, afirmando que:
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Por meio deste estudo, objetiva-se demonstrar que a ideia da não
representação do movimento supõe, não só a percepção da materialidade do
corpo mas também a conexão com esta materialidade, e suas possíveis
alterações, durante a execução de toda e qualquer ação. (HERCOLES,
2011b, p. 11).

Portanto o termo movimento não-representativo, adotado nessa escrita se refere ao
movimento que prima pela materialidade do movimento e do corpo como elemento criativo
possível e autossuficiente, fazendo-se presente no momento da criação da obra artística. Visto
que a Dança usa de seus elementos principais, o próprio movimento e o corpo, para criar,
compor, comunicar, expressar, aquilo que seu criador e intérprete visam na concepção da obra
coreográfica evidenciando esta materialidade.
Assim, esclarecemos que a materialidade do movimento e do corpo é a concretude que
a Dança nos oferece como material cênico criativo e apreciável, se apoiando na investigação
do movimento e do corpo, fazendo do bailarino sua própria pesquisa para criação e
consequência artística. Entendemos o movimento não-representativo como os movimentos
criados a partir dessa investigação do movimento e do corpo, ou seja, são os movimentos que
não têm origem em significações ou representações. Sobre representação, Merleau-Ponty
(1999a) afirma:
Que uma qualidade, que uma superfície vermelha signifique algo, que ela
seja, por exemplo, apreendida como uma mancha sobre o fundo, isso
significa que o vermelho não é mais apenas essa cor quente, experimentada,
vivida, na qual eu me perco, que ele anuncia alguma outra coisa sem a
conter, que exerce uma função de conhecimento e que suas partes em
conjunto compõem uma totalidade à qual cada uma delas se liga sem
abandonar seu lugar. Doravante o vermelho não me é mais apenas presente,
mas ele me representa algo, e aquilo que ele representa não é possuído como
uma “parte real” de minha percepção, mas apenas visado como uma “parte
intencional” (MERLEAU-PONTY, 1999a, p. 35-36).

Então, estamos chamando de representação toda intenção de remeter-se a algo que não
está concretamente46 presente. E em Dança Contemporânea o que se faz concretamente
presente em cena? Acreditamos que seja(m) o(s) bailarino(s) na ação47 de dançar
acompanhados de todos os elementos cênicos que compõem a obra.
Nessa pesquisa, a dissertação é um exemplo de representação, pois estamos
representando, através da escrita, os procedimentos realizados, mas não os estamos
apresentando concretamente, pois isso só seria possível se aquele a quem nós estivéssemos
apresentando estivesse nos acompanhando durante todo o percorrer da pesquisa. Portanto
46
47

Apresentamos os significados de concreto e concretude adotados nesta dissertação no capítulo 1.
Usamos a expressão ação de dançar entendendo que até mesmo a pausa constitui ação na Dança.
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apresentamos a concretude como o fato, aquilo que materialmente se apresenta, que é
diferente daquilo que é representado, seja artisticamente ou não.
Sabemos que em qualquer obra coreográfica há primeiramente a concretude da Dança,
por esta se encontrar na própria ação de dançar, mas acreditamos que quando essa concretude
é visada e trabalhada desde a concepção da obra, essa atitude também auxilia na mudança de
percepção do apreciador perante a obra, como afirma Hercoles (2011b), quando discute sobre
as redefinições das relações de recepção e as consequentes mudanças perceptivas:
A ambivalência foi adotada como estratégia para obscurecer entendimentos
habituais e promover mudanças perceptivas, desestabilizando as habilidades
do corpo de se localizar ou de reconhecer os parâmetros organizacionais da
obra. Tratava-se, portanto, da promoção de uma experiência fenomênica pela
transformação do ambiente da representação cênica em ambiente
perceptivo. Deste modo, o espectador foi forçado a se engajar aos aspectos
temporais da obra, presenciando sua reconstrução em tempo real, ao invés de
simplesmente assistir a repetição de soluções definitivas, ou seja, algo já
pronto que não se sujeita à ação do tempo. (HERCOLES, 2011b, p. 14).

Ressaltamos que mesmo quando a obra coreográfica utiliza em sua construção o
movimento não-representativo, isso não impede o público de construir suas experiências
estéticas singularmente, mesmo que fazendo uso da construção de narrativa. Porém a
apresentação ou identificação de uma narrativa não precisa ser uma obrigação, nem de
criadores na construção de sua obra para que seja entendida, nem de apreciadores na
construção de sua apreciação para que possa afirmar que “entendeu” a obra apreciada.
Notamos que, mesmo em cenas construídas com o movimento não-representativo, há
construções de narrativas e temas identificados durante a apreciação.
No espetáculo “Ego” (2015), do GDUFRN, a cena “Resistência” foi toda construída
com o movimento não-representativo. Alysson Amâncio trouxe a estrutura da coreografia e
ressaltou que a importância dessa cena estava na qualidade do movimento, segundo ele: “eu
pensei mais em criar uma estrutura coreográfica que desse essa sensação de fluxo controlado
do que propriamente ter um discurso por trás”48 (AMÂNCIO, 2016). Dançamos esta cena
com uma interrupção de fluxo na passagem de cada movimento para o outro, quase
constituindo-se em pausa, usando de um tônus muscular um pouco mais firme.

48

Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
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Imagem 2 - Cena "Resistência" do espetáculo "Ego" (2015) 49

Fonte: Acervo do Grupo de Dança da UFRN. Fotógrafo: Marcos Alexandre.

Lembramos que o modo de criação em Dança, apontado neste trabalho, é um dos
modos pertinentes à Dança por entendermos que se apoia no que esta apresenta como seu
material próprio: o movimento e o corpo, como já discutido. Para isso, partimos da concepção
do corpo como significado de si mesmo, apresentando a materialidade do movimento e do
corpo como o principal elemento apreciativo e perceptível do conteúdo da obra coreográfica
junto aos elementos cênicos (figurinos, iluminação, etc.).
O movimento não-representativo não é o oposto do movimento representativo, mas
um modo de criação possível que se utiliza da concretude da Dança. Assim como o
movimento representativo também é um modo possível de criação, que tem seu motivo para
criação em remeter-se a algo que não está concretamente presente, e também se utiliza dos
elementos concretos da Dança. Por isso, podemos afirmar que ambos não são contrários ou
dicotômicos, mas contíguos. A ênfase que empregamos nesta dissertação ao modo de criação
com o movimento não-representativo se deve às escolhas a partir das experiências prévias
desta pesquisadora, já explicadas nesta dissertação.

Ego: uma possibilidade de construção de dramaturgia em Dança Contemporânea

49

Disponível em:
https://www.facebook.com/gdufrn/photos/a.1074756382535461.1073741843.742667199077716/107475796253
5303/?type=3&theater. Acesso em: 11 de out. de 2015.
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Nessa pesquisa nos baseamos na composição de obras coreográficas de Dança
Contemporânea com movimentos não-representativos. Porém, em ambas as obras escolhidas
para desenvolver as reflexões sobre dramaturgia e experiência estética, os criadores mesclam
a coreografia entre a dramaturgia de movimentos não-representativos com o trabalho de temas
verbais e representações, usando de variadas técnicas da Dança e de outras áreas para a
composição total da obra coreográfica. Ou ainda, depois de trabalhados, os movimentos
tendem a criar significações para além da própria movimentação, o que já modifica a maneira
de apreciar a coreografia, como acontece no “Ego” (2015), trabalho coreográfico do
GDUFRN.
O espetáculo “Ego”50 (2015) foi a primeira obra escolhida para integrar a pesquisa por
ser uma obra da qual participei da construção e que, sendo integrante ativa do GDUFRN,
integro o elenco. Sabemos que a obra não foi construída somente com o movimento nãorepresentativo e que houve a preocupação em expor o tema trabalhado (ego) na totalidade da
obra coreográfica. Porém, a escolha pela obra coreográfica “Ego” (2015) se deu também pelo
fato de a obra auxiliar nas minhas reflexões entre os conceitos discutidos na pesquisa e
minhas próprias práticas artística, criativa e educativa, através das relações que tive e tenho
para com ela. Isso tornou mais claras algumas questões sobre este modo de criação em Dança
e fez surgir algumas outras. Afinal, é possível para a Dança apresentar “somente” sua
materialidade como obra artística? Uso o termo “somente” nesta questão, entre aspas, por
entender que a materialidade da Dança já é conteúdo suficiente para a experiência estética.
O “Ego” (2015) teve sua concepção de dramaturgia e criação coreográfica guiada por
Alysson Amâncio, que trouxe a dramaturgia da materialidade da Dança, em seu primeiro
contato com o Grupo, em 2014. A ideia de trabalhar a partir do movimento não-representativo
em sequência fechada de movimentos fez com que alguns integrantes se sentissem pouco
convidados pela proposta. Essa “rejeição inicial” fez com que Alysson mesclasse mais os
movimentos não-representativos com os movimentos representativos do que ele esperava.
Porém, a formação dele como docente é o que o faz investir nessa mescla como metodologia
de criação em seus processos criativos, como ele contou quando lhe perguntei sobre as
expectativas dele sobre o público de suas obras e sobre o trabalho de criação para que a obra
chegue nas pessoas que não costumam frequentar Dança Contemporânea:
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Obra coreográfica completa com a edição com nomes
https://www.youtube.com/watch?v=GeqW4T5HfoA&feature=youtu.be.
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Eu penso que a Dança Contemporânea tem esse lugar de provocar, ela tem
esse lugar de não estar interessada em agradar, de ter um conceito por trás.
Mas por outro lado, talvez pelo fato de eu ser professor, eu penso numa
dança que chegue nas pessoas, entende? [...] Então... eu acho que para
chegar nessas pessoas, primeiro elas têm que compreender do que a gente
está falando. [...] Então você vai brincando com algo que seja mais fácil, que
não precise pensar para degustar, e outras coisas que você vai pensando, e
outras coisas que você vai forçando esse público a entender51 (AMÂNCIO,
2016).

Alysson52 expôs também sobre seu almejo de que suas obras sejam acessíveis a
públicos que não sejam formados somente por pessoas da Dança, ressaltando a importância da
Dança chegar até outros apreciadores com o comprometimento de afetá-los de fato, sejam eles
da Dança ou não.
As construções de dramaturgia se deram, em cada cena, como uma possibilidade de
uma ideia geral, sendo que em cada cena a construção se deu de forma peculiar: enquanto em
uma cena ensaiamos uma sequência fechada de movimentos, com base unicamente nas
dinâmicas de movimento, como foi a cena dos “Influenciados”, em outras houve o trabalho
voltado para a representação, como na cena da “Academia”, para dar alguns exemplos.
Imagem 3 - Cena "Influenciados" do espetáculo "Ego" (2015) 53

Fonte: Acervo do Grupo de Dança da UFRN. Fotógrafo: Marcos Alexandre.
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Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
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Disponível em:
https://www.facebook.com/gdufrn/photos/a.1074756382535461.1073741843.742667199077716/107475781253
5318/?type=3&theater. Acesso em: 11 de out. de 2015.
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Imagem 4 - Cena "Academia" do espetáculo "Ego" (2015) 54

Fonte: Acervo do Grupo de Dança da UFRN. Fotógrafo: Marcos Alexandre.

Além das sequências de movimentos trabalhadas na construção provindas de Alysson,
tivemos também cenas nas quais só nos era pedido a intenção e, a partir delas, as ações em
movimentação eram criadas por nós, como na cena “O Poder é Meu”. Em outras, ainda fomos
instruídos para criar uma sequência de movimentos com estímulos variados, como uma
história da mitologia grega, uma situação determinada ou uma frase apenas. Como exemplo,
podemos citar as criações de movimentação com base na frase “O mesmo olho que Deus me
vê, é o mesmo olho pelo qual eu vejo Deus”, a qual teve uma interpretação diferente para cada
bailarino-intérprete, e que resultou em algumas cenas como meu solo, “Hitler”, o solo de
Lisiane Miranda e o trio de Samara Salgueiro55.
Como pudemos notar, algumas cenas permanecem até o presente momento “sem
nome”. Por não terem um significado representativo, carregam o nome da disposição cênica
(solos, duos e trios) agregado ao nome daquele que criou sua movimentação. Isso acontece
principalmente nas cenas em que a dramaturgia se remete à materialidade do movimento e do
corpo. Nas movimentações criadas pelos bailarinos-intérpretes, nos foi possível trabalhar
sobre nosso próprio movimento e investigamos sobre nossas próprias necessidades artísticas e
cênicas, sem precisarmos seguir movimentos previamente determinados por técnicas distantes
da nossa formação corporal e artística.
As cenas “Paredão”, “Lago de Narciso”, “O poder é meu”, “Eu tenho mais técnica”,
“Gosto de mandar”, “Cena dos beijos”, “Duo de Pina Bausch” e “Academia” foram
construídas pelo viés das ações cotidianas, trabalhando com movimentos representativos, uma
vez que foram movimentações surgidas primeiramente pela intenção de mostrar as próprias
54

Disponível em:
https://www.facebook.com/gdufrn/photos/a.1074756382535461.1073741843.742667199077716/107475842253
5257/?type=3&theater. Acesso em: 11 de out. de 2015.
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Lisiane Miranda e Samara Salgueiro são integrante do GDUFRN e compõem o elenco que participou da
criação do “Ego” (2015) desde o princípio da construção da obra.
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ações cotidianas, sentimentos de egocentrismo, sentimentos de poder, ações realizadas para
presentificar um espaço específico, entre outras representações.
Já no “Quarteto” após a cena “Paredão”, na cena “Influenciados”, na cena
“Resistência”, no “Solo de Weller” e na cena “Precisamos recomeçar”, a construção foi
pautada no movimento não-representativo, trabalhando desde o princípio com a investigação
da movimentação e do corpo como possibilidades cênicas até a composição final da
coreografia. As movimentações do “Quarteto”, “Influenciados” e “Resistência” foram trazidas
por Alysson e posteriormente ampliadas e adaptadas às necessidades e possibilidades dos
bailarinos-intérpretes do GDUFRN. As demais foram criadas pelos próprios bailarinosintérpretes através dos direcionamentos e estímulos do coreógrafo56.
Tivemos ainda cenas que foram iniciadas com o movimento não-representativo e no
decorrer da construção da cena e da coreografia tiveram aspectos de representação agregados
a ela, principalmente por motivo da dramaturgia geral da obra, como o meu solo, “Hitler”, e a
cena “Sociedade egocêntrica”. Apesar de serem cenas em que os apreciadores conseguem
captar um “subtexto”, utilizando uma palavra de Alysson Amâncio 57, as construções dessas
movimentações partiram primeiramente da investigação da materialidade do movimento e do
corpo.
Assim como algumas outras cenas, o solo “Hitler” foi criado por mim, enquanto
bailarina-intérprete do GDUFRN, a partir do estímulo da frase “O mesmo olho que Deus me
vê é o mesmo olho pelo qual eu vejo Deus”, mesma frase que serviu de estímulo para o “Solo
de Weller” e algumas outras coreografias. Quando nos foi pedido uma frase coreográfica
usando como estímulo a frase verbal supracitada, com a possibilidade de usarmos o estímulo
como preferíssemos – já influenciada por inquietações que desencadearam esta pesquisa, e já
em contato com o conceito de não representação do movimento através da leitura de Rosa
Hercoles (2011b) na disciplina de Elementos Técnicos e Estéticos da Dança Contemporânea,
em 2014.2 – escolhi trabalhar a frase como estímulo sonoro e comparando-a às qualidades de
movimentos.

56

Estamos empregando o termo coreógrafo como a função daquele que guia o processo criativo em Dança, pois
no processo criativo do “Ego” (2015) os quinze integrantes que participaram desde o início do processo atuaram
nas criações de movimentações e dramaturgia, portanto compartilhamos também da função de coreógrafos desta
obra coreográfica.
57
Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
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Primeiramente elegi o tempo lento para construir toda a movimentação, por ser um
tempo que eu já vinha investigando em outras movimentações. Pela sensação de continuidade
e estrutura que a frase me provocou, escolhi fazer tudo em fluxo contínuo e investigar essas
qualidades de tempo e fluxo nas possibilidades de movimento em toda a coluna. Parti da
posição em que estava repetindo a frase em voz baixa para mim mesma: sentada no chão da
sala de dança, com os joelhos flexionados e pés no chão, com os braços apoiados nos joelhos
e mãos unidas, entrelaçadas. A cabeça estava olhando para a frente, em direção ao espelho,
mas lembro de estar com a coluna levemente flexionada em toda a extensão. Modifiquei
poucas coisas em relação à posição inicial, como: a cabeça, que na composição final da
coreografia inicio a movimentação com a cabeça totalmente abaixada; as mãos unidas, mas
não entrelaçadas; e a coluna um pouco mais flexionada em toda a extensão do que quando
iniciei a composição.
Após assistir minha composição, na qual trabalhei o enrolar e o desenrolar da coluna
com torções e mudanças de níveis, Alysson pediu que eu adicionasse uma respiração longa e
pesada durante todo o tempo que eu dançasse, inclusive iniciando a respiração antes da
movimentação da minha composição. Para o apreciador, essa respiração é claramente alguém
se sufocando, apesar de eu ter apenas seguido as indicações pedidas pelo coreógrafo, e a ação
da respiração ser só mais um movimento, que gera sons peculiares, agregada à movimentação
da coluna. E o nome do solo, “Hitler”, se deu pela trilha sonora escolhida por Alysson, que
destinou um discurso de Hitler para compor esta cena.
Tínhamos um tema central, que era o egocentrismo, e em cada cena tínhamos as várias
faces desse egocentrismo, as situações possíveis em que o ego exacerbado, ou seu contrário,
podia acontecer. O exagero do egocentrismo é representado em algumas cenas pela briga pelo
poder, como na cena “O poder é meu”, em outras pela “superioridade técnica”, como na cena
“Eu tenho mais técnica”, ou de formação, como no “Duo Pina Bausch”, e em outras pela
simples mostra dos altos limites corporais de si mesmo, como no “Solo de Weller”. Assim,
notamos que mesmo nas cenas construídas com o movimento não-representativo, pela
totalidade da obra coreográfica e também pelos significados que o corpo carrega de si mesmo,
é possível aos apreciadores interpretarem significados na cena e associarem ao tema geral da
obra.
Nem sempre a intenção da cena em construção para a composição final da obra
coreográfica era nítida para os bailarinos-intérpretes enquanto compunham a movimentação,

67

os estímulos foram variados. O “Solo de Weller”, por exemplo, foi criado a pedido de
Alysson a partir do estímulo da frase “O mesmo olho que Deus me vê é o mesmo olho pelo
qual eu vejo Deus”, levada pelo coreógrafo para o GDUFRN. Weller Alves relatou para a
pesquisa sobre a construção desse solo:
Conforme a movimentação foi sendo desenvolvida e os solos foram se
encaixando na coreografia, ele (Alysson) pediu para que a minha
movimentação fosse bastante dinâmica e exigisse um certo esforço. Ele
também pediu um certo virtuosismo. Era algo que ele queria para o momento
em que ela foi colocada. Criei (a movimentação) seguindo as instruções dele
e fui utilizando meu vocabulário para me auxiliar.58

Como pudemos notar nas palavras de Weller Alves, a movimentação foi construída
considerando a materialidade do movimento e do corpo como conteúdo expressivo da
coreografia. Foram as possibilidades corporais do bailarino-intérprete que guiaram os sentidos
construídos nessa cena.
Além do ego exacerbado, tivemos o retrato do ego retraído como no solo “Hitler” e no
grupo dos “Espelhos”. Neste último, Nádson Brandão rejeita a própria imagem refletida nos
espelhos que, na proposta apresentada por Alysson, mostrava tudo que uma “baixa-estima”
poderia dizer para alguém. Nos primeiros ensaios dessa cena, o coreógrafo pediu que os
bailarinos que não estivessem em cena falassem em voz alta palavras e frases do tipo: “Feio”,
“Gordo”, “Branquelo”, etc., para que muitas vozes compusessem a cena com a movimentação
dos que seriam vistos, mas posteriormente as vozes não compuseram a cena.
No fim da obra coreográfica temos as cenas de contraponto: “Mais delicadeza, por
favor”, composta a partir da composição de duas bailarinas-intérpretes com base na frase
verbal já citada, e a cena “Precisamos recomeçar” que foi construída a partir apenas de um
direcionamento de Alysson: eu deveria passar por todos os outros bailarinos sem tocar o chão.
Para isso eu teria a ajuda deles, sempre que possível, mas sem que eles me passassem, deveria
ter a minha intenção de continuar e conseguir chegar ao último, sem tocar o chão.
Na cena “Resistência”, a primeira cena trabalhada nos ensaios, e também a primeira
sequência de movimentos trazida por Alysson para o GDUFRN, construída por ele com o
movimento não-representativo, teve o sentido de sua movimentação construído com base no
fluxo controlado. Sobre a criação dessa sequência Alysson explicou que:

58

Weller Alves, em relato pela rede social WhatsApp. Ex-integrante do GDUFRN, participou da construção do
espetáculo “Ego” (2015) e de todas as apresentações realizadas até o fim do ano de 2015.
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A primeira percepção de corpo que eu queria no trabalho era que fosse algo
muito limitado, eram movimentações bem... de fluxo controlado, como algo
que tivesse preso dentro de você. Eu não queria que fosse uma ideia de
(movimento) fluido e gostoso, eu queria que fosse uma coisa mais travada
mesmo. Mas no primeiro momento eu pensei mais em criar uma estrutura
coreográfica que desse essa sensação de fluxo controlado, do que
propriamente ter um discurso por trás. A minha ideia era pensar realmente
mais numa movimentação numa estrutura fechada, totalmente controlada. E
foi isso que eu levei primeiro para os bailarinos59 (AMÂNCIO, 2016).

Ou seja, o sentido que guiou a composição dessa movimentação foi a qualidade do
fluxo controlado do movimento, apenas. Sua inserção na obra coreográfica lhe entrega um
caráter de “controle do ego”, na minha experiência estética, que pode ser diferente da
experiência estética de qualquer outra pessoa.
Muitas cenas foram construídas a partir da movimentação criada por cada um dos
integrantes que seguiram as instruções recebidas do coreógrafo. Este organizava a ordem de
apresentação das cenas e indicava quem iria dançar cada cena, de acordo com o sentido que
ele construía ao assistir nossas composições. E por estar “fora da cena”, sempre nos
consultava sobre nossas impressões acerca dos sentidos que construíamos em cada encontro
de criação do espetáculo, inclusive pedindo relatos escritos sobre nossas opiniões a respeito
do processo criativo quanto aos sentidos construídos e quais as necessidades cênicas e
dramatúrgicas que ainda sentíamos.
A partir dessa reflexão, percebi que os procedimentos realizados por Alysson eram
distribuidores da função de construção de dramaturgia da obra, porque através deles o
coreógrafo dividia conosco, bailarinos-intérpretes, a construção de sentidos da obra. Assim
como buscava em nossas opiniões a visão “de dentro da cena” que lhe mostrava, talvez em
outra versão, os sentidos que estávamos construindo durante a criação da obra coreográfica.
Percebi nesses procedimentos que a dramaturgia da obra poderia ser construída através
de qualquer elemento presente concretamente ou representado, e que esta construção de
sentido dependia daqueles que estavam engajados em sua criação cênica. Mesmo com as
cenas criadas com o movimento não-representativo, as composições foram organizadas de
modo a exporem o “egocentrismo”, tema do espetáculo. Não era um desejo de Alysson que as
pessoas, ao apreciarem o “Ego” (2015), falassem sobre as representações ou nãorepresentações feitas acerca das cenas, mas que o espetáculo como um todo pudesse afetar a
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Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
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cada um que tivesse se disponibilizado a compor o público, cada vez que o trabalho fosse
apresentado. Em suas palavras:
Então, como criador, eu não me interesso em criar trabalhos que eu saiba que
sejam completamente rejeitados. Eu penso em meus trabalhos numa
perspectiva que eles possam acessar um público maior, entendeu? Eu não
queria fazer Dança só pra gente de Dança, que só gente de Dança
compreende. Então eu gosto de que o (trabalho) que eu esteja fazendo tenha
um discurso, um propósito, mas que eles também possam chegar nas
pessoas, no meu pai, na minha mãe, na minha avó, em pessoas que nunca
viram Dança. Esse é um pouco do caminho que eu tenho percorrido como
criador60 (AMÂNCIO, 2016).

Nas entrevistas com os criadores do “Ego” (2015) e do “ESCrito Absurdo” (2016),
percebemos a necessidade deles de trazer o público para junto da obra criada, associando a
composição com movimentos representativos à acessibilidade da obra para públicos que
tenham menos experiência com a linguagem. Por esse motivo, se utilizaram da mescla de
movimentos não-representativos com movimentos representativos na mesma obra.
Em ambas as obras houve um impulso inicial de criação e investigação a partir do
próprio movimento, que posteriormente, no decorrer do processo, ganhou outros sentidos. A
dramaturgia das obras foi construída tendo como estímulo inicial o corpo do bailarinointérprete em movimento, enquanto produtor de sentido. E os sentidos criados foram
reinventados e ressignificados através das relações construídas nas criações, mesclando
dinâmicas do movimento com ações cotidianas, como no “Ego” (2015), ou mesclando
relações de espacialidade com a representação de um espaço reconhecível pelo público, como
no “ESCrito Absurdo” (2016).
Imagem 5 - Cena "Paredão" do espetáculo "Ego" (2015)

Fonte: Arquivo do Grupo de Dança da UFRN. Fotógrafo: Marcos Alexandre.
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Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
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Imagem 6 - Cena do espetáculo “ESCrito Absurdo”61

Fonte: Acervo da Cortocinesis Danza Contemporánea.

Contudo, percebemos também a flexibilidade dos criadores quanto ao que esperam de
seus públicos na experiência estética de suas obras. Eles se conscientizam para o fato de que
por mais claro que estejam as intenções de suas cenas, elas serão interpretadas de forma
particular por cada apreciador presente, pois reconhecem que a construção de sentido também
se faz da parte do apreciador, e acontece a partir das experiências que ele carrega em sua
bagagem. Ao perguntar a Daris Firmino se ele espera que o público veja o sentido das suas
criações da mesma forma que ele viu no momento em que as criava, ele respondeu:
Da mesma forma, eu acho praticamente impossível, uma pessoa assistir a
uma obra e dizer assim “Ah, é isso e aquilo”. Eu acho que cada um vai
voltar-se para si, e vai ter a sua concepção, a sua leitura. Eu acho que vai ser
tudo diferente. Então, eu acho que não há necessidade de você se preocupar
em ficar pensando “Ah, será que vão pensar dessa maneira?”, “Será que vão
achar isso e aquilo?”. Não. Eu acho que a gente deve fazer mesmo e pronto.
Eu estou achando isso, então outra pessoa vai ter que achar da maneira dela.
Aí a gente volta para a questão do respeito, da mesma maneira que a gente
quer que as pessoas respeitem o nosso trabalho, a gente tem que respeitar
também a visão do que as pessoas estão tendo a respeito daquilo que a gente
criou62 (FIRMINO, 2015).

Como pudemos notar, a dramaturgia é construída observando-se a criação e
composição da obra – o que o artista criador constrói de sentido para apresentar – e a
experiência estética da obra – o que os públicos constroem de sentido na relação com a obra
coreográfica. Sabemos que a dramaturgia só pode se concretizar em contato com o público,
61

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/cortocinesis/6816016888/in/album-72157629537679027/.
Acesso em: 10 de jul. de 2016.
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Daris Firmino em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação e apreciação do espetáculo “Ego”
(2015).
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pois os sentidos da obra se concretizam no contato desta com o público, e é neste momento
que o criador tem ideia dos efeitos que sua criação gerou em outras pessoas.

Construção de Dramaturgia a partir do Movimento Não-Representativo

Sabemos que nós, artistas contemporâneos, escolhemos trabalhar com as
multiplicidades e é a partir das multiplicidades em Dança Contemporânea que criamos e
compomos nossos trabalhos coreográficos, levando à cena exatamente o que fascina o artista
da Dança: o corpo em movimento. Assim, nos questionamos nesta pesquisa: é necessário algo
a mais do que o próprio movimento do bailarino como conteúdo da comunicação cênica? O
fato de o bailarino informar, através de sua Dança, que está se movimentando segundo a
espacialidade, o relacionamento, as dinâmicas do movimento, e as ações investigadas em seu
processo criativo não são suficientes para o conteúdo de uma coreografia?
Podemos, sim, discutir qualquer assunto ou tema através da Dança que fazemos, mas
queremos aqui esclarecer que não há uma obrigatoriedade, nem de trabalhar criativamente
somente através de mensagens e temas a serem discutidos nem somente através de
movimentos não-representativos. Contudo, o nosso foco de estudos se pauta no movimento
não-representativo por entendê-lo como um potencializador do despertar da percepção
sensível do apreciador. E por ser nosso foco de estudos, é a partir dele que desenvolvemos as
discussões e reflexões nesta dissertação.
Como pudemos perceber nas experiências estéticas dos espetáculos “Ego” (2015) e
“ESCrito Absurdo” (2016), o corpo e o movimento em si mesmos podem ser a mensagem que
se queira comunicar, porém o público, usando de sua imaginação e interpretação ao apreciar
obras com este teor de dramaturgia, também poderá fazer outras interpretações sensíveis e
poéticas. Ou seja, mesmo que a intenção do criador seja comunicar somente o próprio
movimento no corpo do bailarino, está fora do seu controle as interpretações possíveis de
serem feitas pelos apreciadores, pois estas vão variar de acordo com as experiências de cada
um que componha o público. Além do fato de que os sentidos construídos a partir do bailarino
em movimento podem fazer surgir outros sentidos, como relatado pelos criadores das
referidas obras.
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Porém, ressaltamos que a dramaturgia da Dança Contemporânea sugere um sentido
outro que não a linearidade da narrativa, uma vez que sua composição prima pela valorização
da materialidade do movimento e do corpo, que não faz sentido como a linguagem verbal.
Discutindo sobre dramaturgia da Dança, Hercoles (2011a) expõe duas premissas que
percebemos como importantes para este entendimento:
1) O conteúdo não é algo que se agrega ao corpo em movimento, como
elemento ilustrativo, mas, sim, que ele é parte constitutiva de toda e
qualquer ação;
2) O corpo não tem a função de legendar algo que não esteja ocorrendo em
sua própria materialidade.
Estas premissas revogam as visões estanques sobre dramaturgia que pensam
o movimento como um meio incapaz de transmitir seus conteúdos,
necessitando, então, que algo da natureza da tradução se agregue a sua
execução (HERCOLES, 2011a, p. 6).

A partir das premissas expostas por Hercoles (2011a), reafirmamos que não temos a
obrigação de fazer da Dança suporte para qualquer mensagem diferente de sua materialidade,
mas reconhecemos esta possibilidade. Outros artistas-pesquisadores de Dança Contemporânea
concordam com essa visão de dramaturgia, como Caldas (2010), por exemplo, que defende
uma dramaturgia da Dança que se pauta no próprio movimento para a construção de sentido.
Para o autor:
Uma dramaturgia da dança emerge, então, quando se considera o ato de
coreografar como uma composição temporal do caminho do sentido no
movimento.
Qualquer compreensão da dança (ou, de resto, de tudo aquilo que se
experimenta esteticamente) se liga, portanto, ao reconhecimento de uma
dimensão expressiva que tem uma lógica de sentido própria e estabelecida na
circunstância singular de sua aparição. (CALDAS, 2010, p. 57).

Ele esclarece ainda, que “a expressão de uma obra é sua extensão para fora de si
mesma e não a expressão de seu autor querendo ‘significar algo’” (CAUQUELIN apud
CALDAS, 2010, p. 57).
A partir dessa afirmação podemos refletir que uma movimentação de braço, de tempo
lento e de peso leve pode trazer como sua dramaturgia exatamente uma movimentação de
braço, de tempo lento e de peso leve, e que esta movimentação não é necessariamente uma
tradução de qualquer ideia de narrativa ou tema literal discutido além do próprio movimento
em sua apreciação. Ou seja, o fato de o corpo ser seu próprio significado não limita a
ampliação da percepção construída acerca dele, pois seus gestos não atuam isoladamente,
apenas oferecem a possibilidade da experiência estética partir da percepção da concretude dos
gestos: a materialidade do movimento e do corpo.
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A concretude da Dança, enquanto elementos percebidos pelos sentidos sensoriais, é a
mensagem que sempre estará em primeiro plano, pois nossos sentidos sensoriais são o que
torna possível nossa relação com o mundo que nos cerca, e isso não seria diferente na relação
com a obra artística. Assim, em qualquer obra coreográfica o primeiro plano para estabelecer
relação com o apreciador é a concretude da Dança: as ações, a espacialidade, o
relacionamento com os outros bailarinos e com o espaço, as dinâmicas de movimento e o
próprio corpo, além dos figurinos e iluminação cênica para dar alguns exemplos. Mas como é
possível construir sentidos a partir desses elementos?
Em exercícios propostos no componente curricular de Coreologia, durante a graduação
em Dança, fizemos muito isso: construímos sentidos em frases de movimentos a partir de uma
qualidade do movimento quando estávamos estudando a estrutura do movimento
sistematicamente a partir da Corêutica63 e Eukinética64. Nesses exercícios havia uma
finalidade da Dança para si mesma, pois realizávamos os exercícios para vivenciarmos as
possibilidades que os conteúdos de Dança nos proporcionava, com a finalidade de
demonstração dos conteúdos próprios da Dança. Assim, o modo de construção de sentidos
solicitado nos exercícios era exposto juntamente à explicação dele.
Ao estudar o espaço, da estrela labaniana65, conhecemos e exercitamos possibilidades
que não se esgotavam desse elemento através das direções e níveis, por exemplo. Para as
frases criadas em aula, todos os direcionamentos que recebíamos eram pautados na
materialidade do movimento e do corpo, por estarmos estudando sua estrutura. E pelo fato da
metodologia utilizada da disciplina ser pautada na criação e improvisação de movimentação,
não nos era apresentados modelos a serem seguidos, mas estímulos para as investigações.
Nesses exercícios construíamos sentido através, por exemplo, das dinâmicas de
movimento: um deslocamento guiado pelo “deslizar” em várias partes do corpo era um
exercício que rendia tanta movimentação quanto fosse permitido pela criatividade de cada
discente. Se em duplas, construíamos diálogos: quando uma pessoa “falava” em movimento
de espaço direto, sua dupla “respondia” em espaço flexível. Eram muitas possibilidades de
variados exercícios que foram vivenciados por nós. Essas frases, se trabalhadas para compor
63

“Corêutica é o estudo da organização espacial dos movimentos que Laban desenvolveu” (RENGEL, 2005, p.
36).
64
“Eukinética é o estudo dos aspectos qualitativos do movimento. É o estudo das dinâmicas do movimento. É o
estudo das qualidades expressivas do movimento” (RENGEL, 2005, p. 62).
65
A estrela labaniana é uma estrela de cinco pontas, sendo que em cada ponta está um dos componentes
estruturais do movimento: 1) corpo, 2) ações, 3) espaço, 4) dinâmica e 5) relacionamento, todos os cinco
presentes na arte de dançar (LOBO, 2007).
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um trabalho coreográfico maior, poderia resultar num espetáculo maravilhosamente
expressivo. Inclusive, enquanto as frases eram apresentadas, os demais presentes conseguiam
narrar algumas historietas com base nas movimentações criadas a partir somente da
materialidade do movimento e do corpo.
Em exercícios de sequências curtas de movimentos, esse tipo de construção de sentido
era aceitável, inclusive por ter sido criado com a finalidade de comunicar justamente a
concretude da Dança. Porém, surge a questão: Por que será que esse propósito parece se
perder quando a obra cresce de tamanho? Será que não cabe à Dança ter ela mesma como
conteúdo das obras coreográficas?
Experienciei esteticamente diversos trabalhos coreográficos de Dança Contemporânea
desde 2010, e em todos os trabalhos assistidos havia algo de narrativo em seus releases, em
cada um havia um “subtexto” descrito no folder que nem sempre chegava até a experiência
estética na minha relação com a obra coreográfica. Em muitos trabalhos busquei na
apresentação algo que me remetesse ao que eu tinha lido antes do início do espetáculo, porém,
não era fácil identificar a poética da palavra na poética do corpo, este comunicava tanto mais,
que as palavras se tornavam vazias de significados. Acabei passando algum tempo sem dar
muita atenção aos releases, deixando para conhecer seus conteúdos após o espetáculo,
buscando assim uma relação mais unida entre ambos, mas ainda sem conseguir.
Além dos sentidos construídos pela lógica do movimento e do corpo, sabemos que os
sentidos construídos para a cena, mesmo que pautados principalmente na materialidade do
movimento e do corpo em Dança Contemporânea, também dialogam com os demais
elementos cênicos, seja com os cenários e seus diversos objetos, seja apenas com a
iluminação cênica. Afinal, o(s) bailarino(s) em cena conta(m) com outros elementos para a
composição final da cena, como figurino, maquiagem e disposição dos cabelos. Apesar de
serem elementos que os artistas tentam tornar mais “neutros” em suas composições, eles
significam muito até quando estão representados pela ausência, como na nudez, por exemplo,
empregada na cena contemporânea como mais uma possibilidade de figurino. Então, se faz
necessário que mesmo os elementos, que os bailarinos podem escolher não levar à cena,
sejam planejados para coadunarem com a construção de sentido proposto na criação.
Laranjeira (2008), ao buscar compreender as construções dramatúrgicas que existem
na manifestação popular do Cavalo Marinho pertinentes ao trabalho corporal investigado em
sua pesquisa, descreve uma dramaturgia que dialoga tanto com entendimentos deste termo em
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Dança, referenciando visões específicas segundo o “Dossier Danse et Dramaturgie”, Christine
Greiner e Rosa Hercoles, quanto em Teatro, segundo os pesquisadores Eugênio Barba e
Patrice Pavis. A autora esclarece ainda que as teorias não definem exatamente o conceito de
dramaturgia empregado em suas reflexões, mas ressalta sua importância para estas. Com base
nessas reflexões a pesquisadora afirma que:
Dentro dessas perspectivas a dramaturgia corresponde aos fluxos de sentidos
gerados durante a encenação, a coerência entre os elementos que compõem a
cena e as ideias daquele que a concebeu, as relações entre todos os materiais
que compõem a cena e a forma com que eles estão dispostos. Trata-se de
organização de materiais, de composição e, portanto, de formulações de
poéticas. (LARANJEIRA, 2008, p. 105).

Assim, apontamos para uma dramaturgia que constrói sentido também através da
organização destes elementos além da organização da composição de movimentação
(LARANJEIRA, 2008), afinal, todos os elementos que formam a cena coadunam para a
construção de sentido geral da obra.
Nas obras coreográficas de Dança Contemporânea construídas com o movimento nãorepresentativo é evidenciada a materialidade do movimento e do corpo na construção de
sentido, portanto esta materialidade pode ser entendida também como principal possibilidade
de percepção na experiência estética que não pode estar apartada da percepção dos demais
elementos que compõem a cena (maquiagem, cabelos, trilha sonora, etc.). Então entendemos a
percepção da obra como parte constituinte da experiência estética, com possibilidade de
acontecer de variadas formas a depender da estruturação oferecida pelo criador artístico
através de sua obra, e das experiências que o apreciador carrega como bagagem.
Neste modo de criação em Dança, o criador constrói o sentido da coreografia através
das variadas, e inúmeras, possibilidades de articulações entre os movimentos, entre si, e
demais elementos cênicos para a construção da dramaturgia da obra coreográfica. Sendo
assim, a criação oferece à experiência estética da obra a concretude desta, pela percepção de
seus elementos: a materialidade do movimento e do corpo, ou seja, as qualidades do
movimento, as disposições corporais e os percursos espaciais cênicos, por exemplo, bem
como a organização com os demais elementos presentes na cena.
Nos parece relevante lembrar que todo o trabalho com a materialidade do movimento
e do corpo pode se tornar perdido se seus meios de divulgação não dialogarem com a proposta
da criação. Pois assim como o release pode aproximar um apreciador pelo tema verbal que
proponha, também pode informar aos apreciadores que a concretude da Dança pode ser seu
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próprio conteúdo expressivo. O que foi reconhecido no release da obra coreográfica “ESCrito
Absurdo” (2016) por mim e pelos apreciadores entrevistados.
Sabendo das possibilidades de construção de sentido a partir dos elementos concretos
da Dança já mencionados nesta escrita, consideramos as seguintes questões: E os públicos?
Será que para os apreciadores essa clareza de construção de sentido através da materialidade
está se apresentando como para os criadores? Essa possibilidade de experiência estética chega
bem até os apreciadores que frequentam menos obras de Dança Contemporânea? Dessa
maneira, se faz necessário um breve esclarecimento do que está acontecendo na produção de
Dança Contemporânea, para que se entenda as propostas direcionadas ao público nessa
dissertação.
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CAPÍTULO III – CRIAR, FRUIR, FORMAR: A obra coreográfica como elemento para
a formação de públicos

Qual o contexto artístico da Dança que está formando novos públicos e que está em
relação com os públicos já existentes? À qual Dança Contemporânea estamos nos referindo
nessa dissertação? Qual é o bailarino-intérprete a quem estamos nos referindo e como está
acontecendo sua formação? A partir desses questionamentos, seguimos em direção às
discussões pertinentes e apresentando as reflexões realizadas.

Multiplicidades Contemporâneas

De acordo com as entrevistas66, os públicos querem entender o que está sendo
chamado por Dança Contemporânea e se questionam em sua experiência estética, tanto
quanto os criadores o fazem durante seus laboratórios de criação e composição coreográfica,
acerca de seus elementos formadores. Rocha (2012) nos acalma (ou desespera) quando
explica que os questionamentos são elementos centrais na/da Dança Contemporânea, expondo
medidas de prudência para se pensar com a Dança Contemporânea:
A primeira medida de prudência é entender que a dança contemporânea não
é uma modalidade de dança. Ela é bem outra coisa. A dança contemporânea
é uma pergunta. E se concordarmos com Maurice Blanchot (2001) de que a
resposta é a desgraça da pergunta, trata-se de uma pergunta sem resposta.
[...] Neste ambiente, nenhum apetite classificatório será atendido, antes
denunciado, permitindo-nos observar o quanto a vontade de classificação
vem quase sempre acompanhada de uma violência (ROCHA, 2012, p. 36).

Sabemos que a Dança Contemporânea não pode ser delimitada como um tipo ou estilo
de Dança, pois ela leva em consideração, entre tantos outros aspectos, as construções
corporais dos bailarinos, que dentro da ótica das várias formações técnicas na
contemporaneidade, como afirma Louppe (2000), aponta a formação múltipla do bailarino
“híbrido”. Além disso, são observadas as construções cênicas e a abordagem do público por
meio das obras (HERCOLES, 2011b), o que nos faz atentar para o fato de que a Dança

66

Entrevistas realizadas para esta pesquisa sobre a apreciação dos espetáculos “Ego” (2015) e “ESCrito
Absurdo” (2016).
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Contemporânea suscita a uma experiência estética contemporânea da Dança. Empregando o
termo contemporâneo igualmente o reconhecemos no contexto da Dança Contemporânea.
Nas inter-relações entre os integrantes de um processo criativo, coreógrafos discutem
sobre figurino, iluminadores sobre coreografia e bailarinos discutem sobre a trilha sonora da
obra. Assim, notamos que começa a acontecer uma mescla entre os papéis desenvolvidos
durante o processo, como aconteceu no processo criativo do espetáculo “Afins” 67 (2013), do
GDUFRN, do qual participei como integrante, atuando como bailarina-intérprete, e criando
junto a outra integrante o desenho de iluminação do trabalho. Nessa obra os bailarinosintérpretes podiam opinar sobre cada elemento da composição cênica, e posteriormente as
decisões eram tomadas a partir dessas opiniões. Além de casos como este, pode acontecer
também de muitas dessas funções, ou todas, serem executadas por uma só pessoa: o bailarino.
Isto é mais comum quando observamos obras de artistas independentes.
Pensando num compartilhamento de informações sobre Dança Contemporânea para
que alguns pré-conceitos sejam dissipados, apresentamos, por meio de revisão bibliográfica,
um pouco do entendimento construído sobre a Dança Contemporânea até o presente
momento. A seguir, propomos reflexão a partir de Mundim (2009), quando ela apresenta o
modo como os próprios artistas da Dança Contemporânea, como Graziela Rodrigues e Paulo
Caldas, a descrevem em entrevista cedida à pesquisadora, para o trabalho no qual ela também
descreve a Dança Contemporânea a partir de sua prática artística.
Imagem 7 - Graziela Rodrigues (2016)68

Fonte: Página institucional da Cidade de Belo Horizonte/MG. Fotógrafo: João Maria.

67

“Afins” é um espetáculo do GDUFRN, estreado em 2013, no qual atuei como bailarina-intérprete participando
da criação. Para mais informações sobre o trabalho, acessar: http://gdufrn.blogspot.com.br/.
68
Disponível em: http://www.belohorizonte.mg.gov.br/evento/2016/04/o-inventario-no-corpo-contato-comorigens-eixo-do-metodo-bailarino-pesquisador-interp. Acesso em: 04 de jul. de 2016.
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Imagem 8 - Paulo Caldas na Conferência Dançada “Do tempo que estive com Angel, onde estou
hoje?” (2014)69

Fonte: Anais Digitais do Seminário de Dança Angel Vianna. Fotógrafos: Alice Ribeiro, Andreia Mesquita e
Luana Pereira.

Imagem 9 - Ana Carolina Mundim na Performance (04/12/12)70

Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Conectivo Nozes. Fotógrafo: Cleber Couto.

Nas palavras apresentadas pelos entrevistados é notada a repetição do discurso de que
não há clareza para definir a Dança Contemporânea, porém conseguem interpretá-la como
abarcante de pluralidade de preparação do artista para a cena e de estéticas, observando que a
própria falta de características comuns de uma obra para outra constitui uma particularidade
da Dança Contemporânea (MUNDIM, 2009). A autora entende a colocação dos entrevistados,
explicando que para falar de Dança Contemporânea são necessárias escolhas: sobre qual
69

Disponível em: http://www.escolaangelvianna.com.br/seminario/anais/edicoes-anteriores/8-seminario-dedanca-da-faculdade-angel-vianna. Acesso em 04 de jul. de 2016.
70
Disponível em: http://conectivonozes.blogspot.com.br/2012/12/performance-041212.html. Acesso em: 04 de
jul. de 2016.
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Dança Contemporânea se está falando, a partir de quais práticas, já que não há finitude para o
termo (MUNDIM, 2009). Dentre as respostas dos entrevistados por Mundim (2009), é
possível notar a diferença de visão artística devido aos processos criativos em que eles estão
inseridos, o que proporciona a diferença também nas estéticas desses trabalhos.
Então, como aspectos observados na Dança Contemporânea, podemos expor as
pluralidades de técnicas, de estéticas, de corpos, de espaços, de públicos, de modos de pensar
a Dança como uma experiência artística, política, estética e sensível. A Dança Contemporânea
é vista como aquela que permite pluralidade para sua existência, e tanto permite que apresenta
esta como mais uma de suas particularidades. Vivencio essa pluralidade nas práticas do
GDUFRN, em suas aulas e composição de trabalhos coreográficos. Aulas de linguagens
variadas que são conduzidas pelos integrantes do projeto de extensão, nas quais também atuo
sem ter a necessidade ou obrigação de propor aulas com o mesmo teor das já vivenciadas no
Grupo. Pelo contrário, percebo a receptividade das variações por parte dos demais integrantes,
bem como dos visitantes que participaram conosco nas aulas abertas à comunidade oferecidas
pelo projeto de extensão.
Para ilustrar outro exemplo dessas pluralidades ao se pensar a Dança, exponho a
experiência que tive no ano de 2015 nas oficinas oferecidas pelo Encontro Internacional de
Dança Contemporânea, em Natal/RN. Participei de cinco das seis oficinas oferecidas pelo
evento na linguagem de Dança Contemporânea, e em cada uma vivenciei um pensamento
distinto de Dança, correspondente à vida artística do proponente. O que assusta a alguns é o
que fascina a outros: é essa abertura de possibilidades de olhares acerca do fazer Dança que
me faz pensar na Dança Contemporânea como um modo pertinente de olhar para a Dança em
sua vivência, produção e experiência estética.

Trabalho Técnico-Criativo do Bailarino-Intérprete

A preparação do artista para a cena de Dança Contemporânea se pauta em técnicas
voltadas para a investigação e criação em Dança. Assim, temos um bailarino, um pesquisador
e um intérprete, para apontar alguns dos feitos desses artistas. Por perceber o artista da Dança
Contemporânea como abarcante dessas pluralidades, inclusive de ações realizadas durante
cada processo criativo em Dança, escolhemos utilizar a nomenclatura “bailarino-intérprete”,
pois é um termo que sinaliza um corpo-dança dotado de pluralidade. Porém, estabelecemos o
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foco de importância na discussão proposta em torno dos modos de preparação cênica (criação,
investigação e interpretação) realizadas por esses artistas mais do que no nome escolhido.
As experiências com variadas técnicas nos permite refletir sobre a crescente
necessidade dos bailarinos-intérpretes, na contemporaneidade, em buscar formações com base
nas suas próprias particularidades. Talvez também essa crescente busca tenha direcionado os
bailarinos-intérpretes para diversas formações em técnicas fora do habitual da Dança,
transformando-os em “corpos híbridos” (LOUPPE, 2000). Justamente porque através dessas
técnicas voltadas para as próprias particularidades, cada bailarino se torna “o resultado de
uma combinação única e acidental” (LOUPPE, 2000, p. 30). Talvez seja esse um dos motivos
da busca constante de formações cada vez mais diversas para suprirem a crescente
necessidade de fugirem das semelhanças.
A autora e crítica de Dança Laurence Louppe lançou um segundo livro, “Poétique de
la danse contemporaine – la suite”, como continuação das discussões propostas em seu
primeiro livro, referenciado nesta dissertação, por acreditar que o primeiro fora insuficiente
para tantos pontos de discussão pertinente à Dança Contemporânea. Em “Poética da Dança
Contemporânea” (2012), Louppe também discute questões do nascimento da Dança
Contemporânea nos fazendo atentar para algumas discussões pertinentes no que concerne ao
surgimento de técnicas corporais cada vez mais inovadoras, que guiam o bailarino por
caminhos cada vez mais particulares, explicando que:
A dança contemporânea nasceu, tal como o cinema, no fim do século XIX.
É, à sua semelhança, uma arte nova, ainda que o seu veículo – o corpo
humano – seja o suporte mais velho de todos. [...] Novos movimentos, que
ainda não haviam sido inventariados, surgem porque a intermitência que
encerrava o enigma do seu batimento rápido afastou finalmente as suas
cortinas. [...] São exibições misteriosas e confusas, sempre à margem do
visível, inadmissíveis até, uma vez que o corpo em movimento infringe a
edificação da sua própria imagem e, mais ainda, as normas tradicionais dessa
edificação. [...] Desde então, novos estados de corpo se multiplicaram,
esquivos a todas as propostas de classificação. (LOUPPE, 2012, p. 54).

A partir das afirmações expostas acima, notamos que as variadas técnicas corporais
são trabalhadas para a reinvenção do corpo em movimento, daí a valorização da investigação
do movimento pelo bailarino-intérprete como potência criativa. Cada bailarino, mesmo que na
investigação de um mesmo movimento, é um corpo diferente que terá reações diversas para
cada estímulo. Mesmo que percorra o mesmo caminho de investigação, a singularidade do
bailarino torna único o seu movimento através do seu modo particular de investigar e de suas
preferências de investigação. Identificamos, nas variadas técnicas, diferentes modos de se
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reinventar apontando a valorização da individualidade apresentada por Leal (2012b) como um
possível padrão da Dança Contemporânea. Ressaltamos que a autora usa o termo padrão
como forma de provocação, pois sugere a possibilidade de que o padrão na
contemporaneidade seja não ter padrão (LEAL, 2012b).
Assim, podemos afirmar que cada bailarino-intérprete busca a preparação que condiz
com aquilo que almeja formar em si, para a cena e para a vida. Então, a investigação do
movimento e do corpo se torna uma transversalidade da maioria das técnicas corporais para
preparação do bailarino-intérprete pela abertura das possibilidades de se chegar a estados
corporais diversos a partir de sua prática. O movimento não-representativo tem em sua base
essa transversalidade, a investigação do movimento e do corpo, porém fazendo desta seu
ingrediente principal, coadunando para o caráter contemporâneo do movimento nãorepresentativo enquanto técnica de criação e composição em Dança.
Consideramos técnica como o conjunto de modos de fazer que potencializa a
disponibilidade corporal do bailarino-intérprete para a cena que ele vivenciará (MILLER,
2011). A autora pensa técnica como processo de investigação, não o acúmulo de habilidades,
e alerta a urgência do entendimento de técnica:
No século XXI, faz-se cada vez mais urgente o entendimento de técnica
como um conjunto de vários procedimentos de investigação e aplicação de
um conteúdo. Não se trata de apontar o que é melhor ou pior, certo ou errado
ou qualquer outra dicotomia, mas sim de se elegerem de modo consciente
processos de atuação para a construção de um corpo cênico que não reduz a
pessoa a um instrumento a ser lapidado, no entanto a remete ao soma, ao eu
indivíduo que trabalha com a autonomia de um pesquisador em prontidão e
investigação (MILLER, 2011, p. 150).

As técnicas de educação somática, como a técnica Klauss Vianna, por exemplo, por
seu caráter investigativo e voltado para a consciência de si, oferecem aos seus adeptos
ingredientes para se situarem cada vez mais em si mesmos, apontando a singularidade na
formação de cada bailarino por ser vivenciada de forma particular, pois a investigação parte
de quem “eu” sou e para o que “eu” necessito. Isso torna possível a busca de diferenciação
entre si e o outro, no caso da preparação para a cena ou criação. Sylvie Fortin 71 (2011), ao
explicar como se deu seu interesse pela educação somática, expõe o objetivo desses métodos:
O objetivo de vários métodos de educação somática é encontrar, na falta de
um modelo de corpo professoral a ser imitado, como é o caso de uma aula
típica de dança, novas opções de movimentos baseadas nos seus próprios
71

Sylvie Fortin é pesquisadora canadense, professora do departamento de Dança da Universidade de Quebec, em
Montreal, e tem formação superior em Educação Somática. Foi a convidada principal da revista “O avesso do
avesso do corpo”, que é totalmente voltada para a educação somática.
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referenciais sensoriais. A educação somática interessa-se pelo corpo por
meio da experiência do “eu”. Ali é valorizada uma subjetividade que se
educa e se refina de uma sessão a outra por estratégias pedagógicas precisas.
(FORTIN, 2011, p. 30).

Não só as técnicas da educação somática, mas as vivências oferecidas nas oficinas de
Dança Contemporânea apontam a investigação e a consciência corporal como técnicas
transversais para o bailarino-intérprete. Voltando às experiências de aulas que vivenciei sob o
título de Dança Contemporânea, sempre foi comum o início pautado na “leitura do corpo”,
pois essa atenção inicial, segundo os condutores, auxiliava na abertura da consciência
corporal de nós, participantes.
Nas aulas que conduzo no GDUFRN também inicio com práticas de consciência
corporal, pois sinto a necessidade de entender os participantes corporalmente em cada
encontro, e proporcionar que eles também se entendam assim para que os exercícios
propostos posteriormente sejam proveitosos em suas buscas corporais. Escolho iniciar minhas
aulas propondo a consciência corporal porque parece-me coeso que os participantes
conscientizem-se das possibilidades que já colecionam para, então, partirem em busca de
possibilidades nas quais ainda não esbarraram. Assim, descobrem um novo “si” em
movimento e aumentam sua coleção, atentando para o fato de que esta não o prende a uma
autoimagem estanque, mas o impulsiona para recriar novas maneiras de ser ele mesmo em
cena.
Através da investigação do corpo em movimento o bailarino-intérprete potencializa a
criação de movimentações singulares, inovadas a partir da pesquisa pessoal, evitando os
clichês que podem acontecer em qualquer linguagem. Primo (2005) discute um pouco sobre a
indevida padronização de movimentações que por vezes acontece na Dança Contemporânea
devido à aplicação inflexível do trabalho de descoberta de bailarinos profissionais como meio
estanque de se chegar a um fim, adotando-o como único meio de se chegar à singularidade
(PRIMO, 2005). E ao criticar a criação e repetição de clichês na Dança Contemporânea, a
autora afirma que “as práticas corporais alternativas abrem caminhos para a invenção,
permitindo aos bailarinos escapar dos clichês, quando os liberta de todo um programa
sensório-motor anterior, exterior e/ou fixo” (PRIMO, 2005, p. 114).
O que acaba acontecendo com essas práticas são formas sempre semelhantes de se
chegar à singularidade, arruinando essa ideia por transformar o que deveria ser reinvenção de
si mesmo em clichês de Dança, pois mesmo na investigação de movimentos pode haver,
equivocadamente, certa padronização de movimentação, quando os artistas reproduzem a
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técnica de investigação tal qual a proposta a que tiveram acesso, visando o mesmo resultado,
sem ao menos refletir sobre tal, apenas adotando-o como verdade. Afinal, o que possibilita a
singularidade é justamente a reflexão que cada artista pode fazer sobre as técnicas adotadas
para sua formação artística.
Por meio de discussões e revisão bibliográfica, em meu TCC discuti sobre algumas
observações, como a mutabilidade do movimento, a multiplicidade de corpos e a
(des)hierarquização do espaço, para apresentar a Dança Contemporânea como um meio
pertinente de se trabalhar a Dança no âmbito do ensino básico, justamente por seu caráter de
multiplicidade de corpos a se trabalhar. E aponto a não-padronização dos movimentos como
mais uma dessas observações, considerando que a formação do bailarino-intérprete é múltipla
e que as técnicas, muitas vezes, optam por preparação a partir de movimentações surgidas do
corpo do próprio bailarino, em vez da utilização de códigos de movimentos (MENDES,
2013). Isso nos permite associar a multiplicidade de técnicas de preparação às necessidades da
multiplicidade de corpos e ao desencadeamento da multiplicidade de cenas que compartilham
a contemporaneidade da Dança.
A ideia de criação pautada na multiplicidade de corpos, técnicas e espaços favorece a
disseminação de uma Dança acessível a quaisquer bailarinos, fazendo de qualquer espaço um
campo propício a qualquer movimento, como também favorecendo a escolha de qualquer
espaço para a apresentação da obra coreográfica. O conceito de qualquer foi adotado de Paulo
Caldas (2010), em que o autor defende:
A ideia de qualquer penetrou nossa arte por diversas portas; que é necessário
reconhecer a progressiva consolidação desse conceito, de tal modo que um
movimento qualquer de um corpo qualquer num espaço qualquer pode ser
dança. Uma condição afirmativa do corpo atravessa nosso pensamento:
percebemos na variedade infinita dos corpos uma possibilidade infinita de
movimento; [...] a beleza desse fato – o estabelecimento da ideia de qualquer
– se liga à 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).

Assim, o autor deixa-nos entender que emprega o conceito de qualquer como uma
infinitude de possibilidades, o que favorece os entendimentos sobre a Dança Contemporânea
propostos no presente trabalho por trazer para a reflexão a valorização das multiplicidades.
Tais multiplicidades, que já constituem a cena, podem compor uma mesma proposta artística,
apresentando a obra como um apanhado de variedades. As multiplicidades adotadas nesse
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escrito referem-se às várias cenas, técnicas e corpos que, com suas diferenças peculiares,
apontam a pluralidade de singularidades que compartilham na contemporaneidade da Dança.
Nas “Jam Sessions”72 que participei pude vivenciar e apreciar exemplos de
composição a partir das variedades presentes, de corpos e movimentos, de propostas e
pensamentos, de formações e querências cênicas, pois participaram pessoas das mais variadas
áreas do conhecimento. A Jam pode ser percebida como uma atividade potente para a
formação de público, já que segundo Leal (2012c)
A jam session, enquanto procedimento metodológico, permite também
desenvolver a possibilidade de democratização de linguagem em
improvisação por meio de um projeto de extensão aberto ao público seja
como participante, seja como apreciador, contando com a contribuição
múltipla de convidados, apresentando propostas diferenciadas de estímulo
para o exercício da improvisação (LEAL, 2012c, p. 137-138).

Ao explicar como são realizadas as Jam Sessions, Leal (2012c) nos permite refletir
sobre a abertura oferecida a pessoas de todas as áreas que se interessam pela participação, e
que essa abertura coaduna para a formação de públicos, uma vez que oferece a oportunidade
de experiências estéticas e vivências na linguagem.
Nas minhas experiências com a Jam, também pude notar que as técnicas de
improvisação são exemplos da preparação que pode surgir da movimentação do próprio
bailarino. Quando a coordenadora nos orienta, durante o aquecimento, a encontrarmos nossa
maneira própria de nos movimentarmos, apenas guiando um pouco alguns pontos para
atermos mais atenção, como à coluna, por exemplo, percebo a ideia de improvisação como
integralizadora de preparação, criação e interpretação (LEAL, 2012a) apresentando-se em
práxis73.
A valorização das multiplicidades é apontada desde o início da vivência, o que auxilia
na construção de sentido ao longo da Jam. As pessoas constroem sentido a partir dos
movimentos trabalhados, ou a partir de relações com os outros, ou com elementos
72

Nos referimos à “Jam Session”: Momento Cênico em Movimento, uma ação de extensão permanente da
UFRN, que realiza Jam Sessions mensais abertas a professores, alunos e interessados em geral. São coordenadas
pela Profª. Drª. Patrícia Leal e contam com um breve aquecimento para integração e compreensão do processo
por parte dos participantes. Com convidados que criam interferências corporais, sonoras, visuais, somando
elementos de pesquisa para a linguagem do movimento em improvisação. Também são experimentados espaços
alternativos. Descrição baseada no texto disponível em: www.nac.ufrn.br/nac/?p=5969. Acesso em: 07 de jul.
de 2016.
73
“O conceito de práxis é explicado sucintamente pela pesquisadora canadense Sylvie Fortin como “prática
reflexiva e crítica”. Posteriormente ela amplia esse conceito afirmando que “o saber práxico situa-se entre o
saber prático e o teórico”, e citando Van der Maren conclui que “práxis é a conceituação dos gestos da prática
cotidiana, a reflexão do saber artesão posta em palavras” (FORTIN apud MENDES, 2013, p. 24).
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disponíveis, ou com o espaço, entre tantas outras maneiras de construir sentido em cena, mas
nesse momento cada um pode ser “si mesmo”, com suas peculiaridades e diferenças. Ao que
nos parece, o trabalho de improvisação encaminhado nas Jam aponta a construção de sentido
justamente a partir das diferenças presentes e através de como cada participante pode
construir seus próprios sentidos em cena, entregando a esses bailarinos-intérpretes a
autonomia, e responsabilidade, da dramaturgia almejada e construída.
Assim, em uma única cena, temos tantos sentidos quantos forem os pensamentos dos
presentes. Enquanto alguém busca uma maneira de “desaparecer” em cena, a outra pessoa vê
nessa ação uma maneira potente de descobrir-se novamente.
Imagem 10 - Cena da Jam Session de 30 de abril de 201574

Fonte: Acervo do Encontro de Dança de Natal. Fotógrafo: Brunno Martins.

Ou enquanto alguém apenas percebe uma sensação nova diante do toque com o outro, esse
outro constrói uma bela narrativa sobre aquele ato75.
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Disponível em: https://www.flickr.com/photos/encontrodedanca/19368157478/in/album-72157655250363469/.
Acesso em: 10 de jul. de 2016.
75
Esses reflexões foram possíveis a partir das falas dos participantes ao fim da Jam Session, vivenciada em 30
de abril de 2015, que também foi parte da programação do Encontro Internacional de Dança de Natal (2015).
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Imagem 11 - Cena da Jam Session de 30 de abril de 201576

Fonte: Acervo do Encontro de Dança de Natal. Fotógrafo: Brunno Martins.

E esses sentidos são construídos na relação com o outro, com a diferença do outro.
Segundo Hercoles (2011b), a coexistência em cena de vários elementos diferentes
entre si, em natureza e significado, faz necessária a percepção daquele que aprecia e essa
característica da experiência estética se torna parte do próprio trabalho, em sua criação,
construção e compartilhamento (HERCOLES, 2011b). Assim, as construções cênicas
contemporâneas sugerem ao público novas formas de experiência estética, uma vez que usam
das multiplicidades presentes para estabelecerem o contato com o público.
Uma cena múltipla, como a da “Jam Session”, por exemplo, entrega ao público a
autonomia da escolha da experiência estética. Uma vez que acontece mais de uma construção
de sentido ao mesmo tempo, é o público que vai decidir a qual se atentará mais do que à outra.
Em cenas desse tipo, não é o criador que escolhe o que o público experienciará esteticamente,
mas deixa que este faça sua própria escolha, a partir de suas preferências no momento da
apresentação da obra.
Nas obras que incluem a participação do público, uma vez que ao público é
reivindicada a sua participação ativa, como uma espécie de resposta aos acontecimentos
cênicos, com a necessidade para o desenrolar do contato, o público aguça ainda mais sua
percepção para que a comunicação com a obra de fato aconteça. Essa crescente entrega de
poder ao público como agente transformador da obra artística é uma característica cada vez
76

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/encontrodedanca/18933597524/in/album-72157655250363469/.
Acesso em: 10 de jul. de 2016.
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mais presente na arte contemporânea, fazendo da obra artística uma “obra artística-política”,
uma vez que há um poder de escolha em ação.
Chrystine Silva (2014), ao discorrer sobre os “corpos-políticas”, reflete sobre “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”
(SILVA, 2014, p. 67). A autora afirma que
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 esse 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. (SILVA, C., 2014, p. 72).

Em outras palavras, são as escolhas que transformam a obra em um ato político, não
somente sua temática. E a ampliação de poder dessas escolhas para além do artista-criador
acaba potencializando ainda mais a obra artística como um ato político.
Em cada obra de Dança Contemporânea que já apreciei ou que já participei da criação,
era apresentado um tipo de pensamento sobre a criação em Dança. Conheci obras com o
tempo dos movimentos mais fechados, como em Saudade de Mim77, outras com alguns
momentos que dependiam do público para o seu desenrolar, como em Digitais78, e outros
ainda totalmente em Improvisação, como a apresentação pública resultante da Residência
Artística Improcesso79. Mas em cada um dos trabalhos percebi que há um fio condutor de
sentido pautado nas escolhas de seus idealizadores, o que contribui também para que a criação
não se perca. Esse sentido funciona como um tipo de guia para a organização das cenas, nem
sempre sendo uma história, mas pautado em questões de escolhas de criação e organização de
cenas a partir dos pensamentos defendidos.

77

Espetáculo Saudade de Mim, da Focus Cia de Dança (RJ), apresentado no Teatro Alberto Maranhão,
Natal/RN, no dia 09 de maio de 2015, durante a programação do Encontro Internacional de Dança de Natal
(2015).
78
Espetáculo Digitais, do GDUFRN, do qual participei como intérprete-criadora, estreado no Auditório Onofre
Lopes, da Escola de Música da UFRN, no dia 29 de julho de 2010, durante a programação da 62ª Reunião Anual
da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) conjuntamente à realização da XVI Cientec, da
UFRN.
79
Refiro-me à segunda edição da Residência Artística Improcesso, coordenada por Patrícia Leal (UFRN), com a
convidada Candice Didonet (UFPB), com sua apresentação pública resultante na Reitoria da UFRN, no dia 15 de
outubro de 2015, da qual participei na organização e registro.
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Na contemporaneidade, o intuito de se contar algo através do movimento dançado
deixou de ser central, pois a necessidade está na investigação do próprio movimento e das
possibilidades corporais do bailarino-intérprete, que na maioria das vezes também é o criador.
Sabemos que isso não é uma regra e que a construção de narrativa é possível mesmo em
processos artísticos em Dança que trabalham primordialmente com a investigação. Contudo,
observamos nesses casos que o motor criativo está primeiramente no movimento e no corpo
em vez de, como antes, partir da representação de uma narrativa ou discussão de tema.
Assim, podemos refletir sobre uma observação da Dança Contemporânea encontrada
nas experiências estéticas de cenas e obras, bem como nos processos criativos em Dança
vivenciados por mim: a Dança Contemporânea não exige a obrigatoriedade de assumir um
personagem para a comunicação em cena, mas nos permite assumir nossa condição de seres
inacabados em constante construção e em busca de novas maneiras de chegarmos a soluções
momentâneas de um mesmo problema de diversas formas diferentes. Isso depende da escolha
do criador, dos bailarinos-intérpretes e de seu público, quando lhes são entregues os direitos
de escolha junto à obra artística, quanto aos modos de criação e composição da obra.

Experimento coreográfico “Nuance”80: do movimento ao nome

Refletindo sobre as discussões que vinham sendo traçadas no decorrer da pesquisa,
surgiu a necessidade de experimentar uma proposta de experiência estética de obra de Dança
Contemporânea construída totalmente com o movimento não-representativo. Para isso,
convidei três integrantes do GDUFRN para participarem desse experimento comigo, foram
elas Iane Licurgo, Lisiane Miranda e Samara Salgueiro, que teve problemas pessoais com a
organização dos horários, e por isso convidei Mikelly Marques para participar em seu lugar.
Conduzi o trabalho coreográfico guiando as investigações das bailarinas-intérpretes durante
toda a construção cênica.
A proposta foi desenvolvida em processo criativo colaborativo em Dança desde a
criação e organização das coreografias até o local de apresentação final do experimento. Para
efeito de esclarecimento, apresentamos, sucintamente, o conceito de processo criativo
80

Segue o link para acesso à gravação da apresentação pública com as especificações do experimento
coreográfico “Nuance”: https://youtu.be/zeGJrZv8UXA. . O release e a ficha técnica do experimento estão em
anexo.
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colaborativo em Dança segundo Samara Silva (2013), que aborda o tema em seu Trabalho de
Conclusão de Curso ao diferenciar este tipo de processo criativo da criação coletiva em
Dança:
O processo coletivo será aquele em que os diálogos entre os agentes se
estrutura ad infinitum até se chegar a um consenso de criação, enquanto no
processo colaborativo o diálogo entre os agentes cênicos também se
configura como um forte balizador de criação. Contudo a tomada de decisão
criativa será definida pelo encarregado de cada função específica
(figurinista, maquiador, iluminador, cenógrafo), cabendo a ele acatar ou não
o que foi discutido pelo grupo (SILVA, S., 2013, p. 16).

Durante todo o processo criativo, conversei com as bailarinas-intérpretes sobre cada
procedimento e elemento de construção a ser utilizado na composição. Após a aceitação do
convite, tivemos um primeiro encontro para apresentação da proposta e para que eu pudesse
escutar das participantes o que elas esperavam de um processo criativo em Dança com o
movimento não-representativo. Nesse primeiro encontro apresentei a proposta do processo
criativo colaborativo em Dança, expondo o motivo das minhas escolhas: eu precisei conduzir
o processo para que caminhasse conforme as necessidades da presente pesquisa e também
queria que o experimento pudesse contar com as contribuições das bailarinas-intérpretes
participantes, por isso a escolha por trabalhar com o processo criativo colaborativo em Dança.
O objetivo desse processo criativo foi de experienciar a construção de dramaturgia em
Dança Contemporânea a partir somente do movimento não-representativo, culminando em
uma cena curta de Dança Contemporânea com a coreografia estruturada em sua maior parte. E
ainda de experimentar a obra artística como atividade de mediação de si mesma. Essa
proposta possibilitou experienciar as possibilidades de construção de sentido na criação em
Dança com este modo de criação. Escolhi trabalhar com coreografia estruturada porque
minhas experiências com a construção de dramaturgia com este modo de criação em Dança
aconteceram, majoritariamente, em cenas de improvisação, tanto em experiências de criação
quanto em experiências estéticas, também pelo fato de que nos espetáculo adotados para a
presente pesquisa, “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo” (2016), houve a mistura de várias
técnicas de composição coreográfica. Assim, escolhi também a coreografia estruturada para
esta construção de dramaturgia para que outros modos de criação também sejam
experienciados.
A necessidade de uma criação mais específica do que as que já havíamos encontrado,
se deu pela necessidade de observar experiências estéticas de uma dramaturgia construída de
modo específico. Pois consideramos que mudanças na organização e construção das obras
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coreográficas podem gerar mudanças na construção de experiência estética acerca da obra,
como já discutido no capítulo 2 com base na afirmação de Hercoles (2011b) quando a autora
defende que as mudanças na organização das obras coreográficas alteraram os modos de
percepção destas obras (HERCOLES, 2011b).
Assim, buscamos nesse experimento investir em mudanças no modo de criação para
vislumbrar mudanças nos modos de experiências estéticas. Apontando a criação e a
construção de dramaturgias através dos sentidos da própria Dança, ou seja, construindo
sentidos a partir da materialidade do movimento e do corpo através da investigação destes por
parte das pessoas envolvidas no processo criativo do “Nuance” em constante diálogo com
figurinos, maquiagem, cabelos, iluminação cênica e trilha sonora.
O processo criativo foi realizado nos dias 04 e 29 de novembro e 02 e 06 de dezembro
de 2016, com passagem de coreografia dias 09 e 16 de dezembro do mesmo ano para a
apresentação pública. Os encontros foram realizados nas salas de dança do Departamento de
Artes, sempre com início às 14 horas e término às 16h30 nas sextas e 16 horas nas terças. Foi
conduzido pensando sempre na perspectiva da experiência estética. A criação coreográfica
das bailarinas-intérpretes se deu pela improvisação em Dança, a partir da sequência de
movimentos que criei pela investigação do movimento através de estímulos sonoros a partir
de músicas que me impulsionaram a movimentar-me. Assim, escolhi três ações que recorriam
quando me punha sob os estímulos sonoros: aproximar, distanciar e pausa, e escolhi mais três
ações que queria colocar em situação de experiência estética: o salto, a queda e o giro.
As demais ações presentes na sequência foram decorrentes das necessidades de
“coesão coreográfica” identificadas na construção da sequência. Desde essa primeira
sequência, que nomeei de “O que move”, houve a preocupação com a construção da
dramaturgia da Dança, trabalhando somente com o movimento não-representativo. Ao longo
do processo vivenciamos três exercícios para a construção final da cena, que foi discutida por
todas as participantes do processo criativo com a sugestão dos elementos de composição
(música, figurino, maquiagem, cabelos, etc.). As propostas dos elementos de composição
foram pedidas por mim às bailarinas-intérpretes, organizadas por encontro, e resolvidas
juntamente com a organização final da cena. Os procedimentos foram registrados em fotos,
áudios e vídeos, sempre que possível, e as bailarinas registraram suas impressões, também,
por escrito em cada dia de atividades de criação desenvolvida durante o horário acordado.
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Depois de aprenderem a sequência “O que move”, criada por mim, as bailarinas
criaram, através de improvisação em Dança, suas próprias sequências investigando sempre o
movimento e o corpo como possibilidades de construção de sentido em cena. Assim, o motivo
criador foi o movimento e o corpo (a movimentação presente na sequência dada), mantendose o movimento e o corpo como os únicos motivos de criação coreográfica, investigando as
possibilidades corporais de si mesmas, e colecionando esses movimentos para a construção da
dramaturgia dessa cena, e construindo sentidos com os demais elementos que compõem a
cena. As bailarinas também tiveram estímulos sonoros para a investigação dos movimentos e
coordenadas individuais para as suas composições. E escolhi trabalhar com as intérpretes
sempre com estímulos que oferecessem prazer durante a vivência, e de modo que essa
sensação pudesse ser levada para a cena final. Podemos notar isso no relato de Iane Licurgo:
Amava as músicas que Ariane trazia, me davam muita vontade de me mover,
seguir o ritmo e ir longe. E ela teve todo um cuidado de perguntar que
músicas gostávamos de ouvir, o que nos dava vontade de dançar e usou
nossas sugestões no processo.81

No primeiro exercício pedi para que as bailarinas-intérpretes identificassem uma
qualidade de movimento trabalhada na sequência “O que move” com a qual tivessem vontade
de trabalhar. O tempo lento da sequência chamou a atenção de Iane Licurgo, que escolheu
trabalhar as variações de tempo na sequência. Para Mikelly Marques o que se destacou mais
foi a qualidade de peso leve dos movimentos, fazendo com que ela escolhesse converter toda
a sequência em movimentos mais leves. E Lisiane Miranda escolheu mais de uma qualidade,
trabalhando com variações de tempo, peso e fluência, porém dando mais atenção ao trabalho
da fluência. Dessa investigação individual resultou o segundo momento, apresentado após a
primeira improvisação, que nomeamos de “Um solo de três”.
No segundo exercício, ao assistir cada sequência resultante do exercício anterior as
outras duas bailarinas falavam em voz alta as imagens82 que a sequência assistida lhes
suscitava. A partir disso pedi que compusessem uma nova sequência tomando como base as
sensações surgidas nesse exercício e, como base de movimentação, elas tomaram a sequência
“O que move”. Para esta investigação, a orientação foi escolher um segmento do corpo
(cabeça e tronco, pernas, braços) e cada bailarina-intérprete investigou isoladamente apenas
um segmento, investigando como o movimento da sequência poderia acontecer em cada
81

Iane Licurgo em relato pessoal escrito sobre o processo criativo do experimento coreográfico “Nuance”.
Desprendendo do sentido comum de imagem, percebendo imagem como toda e qualquer informação que o
estímulo pôde suscitar nas participantes, então estamos falando de cores, cheiros, formas, texturas, sabores,
qualidades de movimento, intenções, etc.
82
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segmento e adicionando as sensações que surgiram do exercício anterior. Deste exercício foi
construído o primeiro momento do experimento, que chamamos de “Corpo que dança”.
No terceiro e último exercício proposto no processo criativo as bailarinas-intérpretes
vivenciaram uma dinâmica que criei com base nas reflexões sobre experiência estética que
vinham sendo tecidas no desenvolvimento da pesquisa. Nesta dinâmica a primeira
participante dançava com base no estímulo sonoro das músicas, a segunda descrevia sua
experiência estética em tempo real em voz alta, e a terceira, vendada, dançava a descrição de
experiência estética que escutava da segunda bailarina. Esse exercício constitui a cena da
mesma forma que o vivenciamos em sala de Dança, porém mais amadurecido pelas repetições
do exercício, pois para mantê-lo em linguagem de improvisação foi necessário trabalhar mais
nesse exercício para que as intérpretes assimilassem a dinâmica sem deixá-la se perder antes
do tempo acordado.
Este exercício é apresentado três vezes durante o experimento coreográfico “Nuance”,
enquanto os outros dois resultaram em duas sequências fechadas de movimentos construídas
pela investigação de movimento e corpo das bailarinas-intérpretes. A proposta inicial do
experimento era ser todo em estrutura fechada de movimentos, ou seja, sem nenhum momento
de improvisação, porém, no desenvolvimento do processo deixamos esses três momentos de
diálogo mais próximo com o público em linguagem de improvisação, e os nomeamos como
“Diga-me, você”. No último desses três momentos, as intérpretes convidam pessoas do
público para descreverem suas próprias experiências estéticas em tempo real e em voz alta,
possibilitando aos apreciadores assumirem o lugar da segunda participante.
Apesar das investigações partirem de uma sequência pré-definida por mim, os
exercícios foram planejados de forma a trabalhar a partir da sensação cinestésica das
bailarinas-intérpretes. Conduzi os exercícios de modo que as participantes usassem de suas
próprias preferências artísticas para as escolhas dos elementos a serem investigados, e
trabalhando primordialmente por meio da sensação de prazer. Sobre essa sensação cinestésica,
Shantel Ehrenberb (2015) afirma através da sua pesquisa e relatos de bailarinos
contemporâneos que trabalham com o que a autora chama de modo cinestésico de atenção
que:
Um modo cinestésico de atenção é geralmente concebido como um
direcionamento da intencionalidade para as próprias sensações corporais,
percepções e a manutenção de uma consciência particular das maneiras pelas
quais o corpo se move e responde ao movimento – uma espécie de escuta e
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abertura do corpo e seus movimentos em modo de descoberta. As descrições
dos bailarinos contemporâneos nas entrevistas, particularmente as descrições
de suas experiências cinestésicas de dança, consistentemente indicam um
modo predominante de atenção para as experiências corporais “internas” e
pré-reflexivas, embora exista um elemento de atenção e conscientização do
ambiente também (por exemplo, o espaço do estúdio, o toque de outro
bailarino, a coreografia, a música) – uma consciência cinestésica particular,
sensibilidade e curiosidade. Outros verbos descritivos atribuídos a este modo
de atenção, evidenciados em mais detalhes abaixo, são navegação, resolução
de problemas, experimentação, exploração, encaixe e sintonização
(EHRENBERB, 2015, p. 46, tradução nossa).

Busquei orientar as bailarinas-intérpretes durante os exercícios propostos por essa via
de “atenção para as experiências corporais ‘internas’ e pré-reflexivas” (EHRENBERB, 2015).
Para nortear as escolhas do experimento, eu pedia durante a realização dos exercícios, e
também quando pedia as propostas para os demais elementos de composição, que
mantivessem atenção no caminho que estavam percorrendo para realizar os movimentos e
pedia-lhes que pensassem em como se sentiriam bem, e como poderia fazer a sensação de
bem-estar chegar ao público, sempre que fosse possível. Nas preparações corporais de cada
encontro conduzi os exercícios para facilitar a autopercepção das bailarinas-intérpretes nas
movimentações e qualidades trabalhadas nas sequências já construídas. Planejei os exercícios
a partir do segundo encontro com base nos relatos que elas faziam no fim de cada encontro
sobre suas percepções das movimentações e também como eu as percebia em cena durante a
apresentação das sequências.
Toda a composição do experimento foi discutida por todas as pessoas envolvidas no
processo criativo para que as sugestões pudessem ser aproveitadas no experimento após o
diálogo sobre elas. No primeiro encontro foi apresentada toda a proposta e a abertura às
opiniões das pessoas envolvidas sobre o trabalho, além da flexibilidade às mudanças tendo em
vista que a construção do experimento seria guiada com frequente reflexão sobre a
experiência estética e, portanto, o público.
Após a vivência do primeiro exercício, quando conversamos sobre cabelo e
maquiagem, Iane Licurgo falou sobre suas impressões, afirmando que via-se juntamente com
as outras bailarinas “muito degradê”, quanto à cor da pele e quanto à conclusão do exercício
que resultou em uma sequência que deixava perceber apenas uma variação da sequência “O
que move” de cada uma das intérpretes. Após essas observações a intérprete sugeriu
“degradê” para o nome do trabalho. Esta sugestão ficou registrada em áudio e no meu diário
de campo sobre o desenvolvimento do processo criativo, e ao fim do processo, pesquisando

95

sobre os significados da palavra degradê, encontrei uma palavra com sentido próximo, mas
que parecia dialogar mais com o trabalho coreográfico do que aquela. Conhecendo o
significado da palavra nuance constatei que esta também remetia à ideia de variação sutil,
porém não se restringia a cores como a palavra degradê.
Escolhi adotar a proposta das diferenças sutis em todos os elementos de composição
cênica entre as intérpretes, porque os exercícios de investigação foram resultando sempre em
variações sutis da sequência de movimentos que serviu de base para elas, a sequência “O que
move”. A proposta para guiar as sugestões que as intérpretes trouxeram foi de que a
maquiagem, os cabelos e os figurinos não deveriam ser nem tão cotidianos, nem tão
extravagantes, pois queria que a imagem das bailarinas-intérpretes fosse notada, mas não que
falasse antes da própria movimentação. Assim sendo, para a construção de sentidos entre os
elementos de composição cênica, caminhamos pela estrada das sutilezas de variações para
cabelos, maquiagem e figurinos entre as bailarinas-intérpretes.
Imagem 12 - Momento "Diga-me, você" do "Nuance"

Fonte: Acervo pessoal. Fotógrafo: Marcos Alexandre.

Para a iluminação cênica, como planejamos o experimento para ser apresentado em
ambiente cotidiano, e pela pouca experiência das bailarinas-intérpretes com a linguagem de
iluminação, não lhes pedi sugestões, apenas expus minha proposta para uma possível
apresentação em palco. Minha proposta foi de iniciar com uma luz bem recortada em um
corredor de luz sobre as intérpretes no início que, no desenvolvimento da apresentação fosse
sendo transformado em um recorte de luz um pouco maior. Posteriormente, se transformaria
em uma luz mais difusa e depois em luz geral, iluminando todo o palco e, aos poucos, com
uma transição quase imperceptível, a luz da plateia iria aumentando enquanto a luz do palco
iria baixando até que ambas entrassem em equilíbrio de luminosidade e não houvesse mais
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recorte entre palco e plateia. Na operação de luz, também seriam trabalhadas as sutilezas de
variações propostas nos demais elementos de composição do experimento, visto que todas as
transições de luz seriam operadas com mudanças lentas, tornando-as sutis.
Então, este foi o modo de construção da dramaturgia do experimento coreográfico
“Nuance”, que combinou a criação coreográfica a partir do movimento não-representativo
com a construção de sentido entre os demais elementos de composição. A crítica de Dança
Laurence Louppe (2012) expõe uma denominação anglo-saxônica para falar de uma
dramaturgia pautada nos sentidos construídos entre os elementos composicionais:
Todavia, há também uma outra teatralidade na poética da dança: a
instauração de uma <<cena>>, na qual os corpos, mas também os recursos
composicionais, mediante o jogo de dinâmicas e contrastes, organizam uma
<<dramatização>> sem história, uma estrutura conflitual ou progressiva de
energias ou de cores, correspondente ao que os anglo-saxónicos denominam
dramatic, sem que qualquer ideia de intriga seja posta em causa. Dramatic é,
com frequência, um termo utilizado para descrever todas as composições
ditas abstractas, de Doris Humphrey e Merce Cunningham. É precisamente a
ausência de narrativa e de discursos de mimética que as remete para as raízes
de um <<drama>> puro, que já não requer conteúdos para fundar o quadro
da sua actualização (LOUPPE, 2012, p. 272-273).

A partir disso, lembramos que a composição do “Nuance”, teve a construção da sua
dramaturgia pelos sentidos encontrados pelas pessoas envolvidas no processo, porém, sem a
necessidade de traçar uma narrativa para isso. Utilizamos dos elementos concretos da Dança e
da composição cênica para a construção geral do trabalho coreográfico, ou seja, não
utilizamos de sentidos abstratos.
Leal & Zimmermann (2006) ao discutirem sobre a dramaturgia como construção de
sentido a partir dos elementos concretos da dança, apresentaram o significado de abstrato
ressaltando a importância de contextualizar o termo e questionar os sentidos adotados,
geralmente, pelo senso comum:
Abstrato significa aquilo que expressa qualidade ou característica separada
do objeto a que pertence ou está ligado. Assim, quando dizemos mesa, a
palavra é uma abstração do objeto real que conhecemos. Da mesma maneira,
quando um bailarino simboliza um sentimento, uma emoção ou um conceito
através do movimento, ele está abstraindo. Contudo, no processo criativo
não há nada mais concreto do que dança, pois a experiência simbólica se dá
no corpo vivido, nas sensações evocadas pelos sentidos (LEAL &
ZIMMERMANN, 2006, p. 51).

Ou seja, a dança já é produtora de sentidos através de seus elementos estruturais,
através de sua concretude. E foi a partir dessa concretude que traçamos o caminho de
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construção do experimento “Nuance”, almejando que fossem notadas pelos apreciadores,
mesmo que minimamente, que suas experiências estéticas aconteceram de formas variadas
segundo as experiências prévias de cada apreciador. Através do experimento pudemos ter uma
pequena amostra de como o público pode experienciar esteticamente uma obra coreográfica
de Dança Contemporânea, neste caso toda construída com o movimento não-representativo.
Além disso, pudemos observar se obras que apresentam como conteúdo principal a
concretude da Dança conseguem fazer com que o público, com ou sem frequentação de
trabalhos coreográficos de Dança Contemporânea, identifique sua percepção sensível como
experiência estética.
Optamos por manter em sigilo o nome dos nove apreciadores que concederam seus
depoimentos sobre o experimento, sendo seis apreciadores que assistiram no Hall do Cine
Teatro de Parnamirim/RN e três que assistiram o ensaio na sala 1 do Departamento de Artes
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, organizamos na tabela abaixo as
informações sobre os apreciadores para suas respectivas identificações na pesquisa:
Tabela 01 – Informações sobre os apreciadores do experimento do “Nuance”
Já assistiu outros
Apreciador(a)

Idade

trabalhos de Dança
Contemporânea

Já vivenciou Dança
Contemporânea

01

26

Sim

Não

02

27

Sim

Não

03

35

Não

Não

04

32

Sim

Sim

05

27

Sim

Sim

06

37

Não

Não

07

19

Sim

Sim

08

23

Sim

Sim

09

24

Sim

Sim

Assim como a pergunta que abriu as entrevistas com os apreciadores dos espetáculos
“Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo” (2016), abordei os apreciadores com a questão “O que
você pode dizer sobre o trabalho coreográfico ‘Nuance’?”, porém mantendo apenas esta
questão. A apreciadora 01 concedeu seu depoimento ao fim da apresentação, enquanto os
demais foram contatados posteriormente e enviaram suas impressões por escrito ou por áudio
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em rede social. Nesses depoimentos tivemos variadas opiniões, desde questões técnicas até a
própria afetação, em alguns houve a interpretação a partir de experiências pessoais, como a
apreciadora 01 em seu depoimento:
Eu achei muito interessante na hora que elas colocaram as vendas. A parte
de descrever os movimentos para a outra seguir é muito interessante para o
deficiente visual, para ele saber os movimentos que as intérpretes estão
fazendo. Eu achei bem legal também, através do som, movimentar o corpo.
Não sei se sua pesquisa é com relação a isso.83

Através da participação do público durante a apresentação do experimento, quando
solicitada pelas bailarinas-intérpretes, e dos relatos posteriores, foi possível observar que os
apreciadores de Dança Contemporânea ativam sua percepção sensível mesmo diante de uma
obra criada com o movimento não-representativo. Apesar da recusa da primeira apreciadora
convidada a participar da cena, tivemos a participação de duas outras apreciadoras, que
conseguiram descrever as ações dançadas em cena, quando convidadas pelas bailarinasintérpretes. Isso demonstrou que as apreciadoras estabeleceram relação com a obra artística,
construindo suas experiências estéticas individualmente e autonomamente, conforme
discutido no capítulo 1 desta dissertação.
Vimos também que ainda há resistência por parte dos apreciadores para classificarem
a percepção dos elementos concretos da Dança como a própria experiência estética, persiste a
vontade de encontrar, em todas as apreciações, a transdução da obra em linguagem verbal, ou
um “para quê” além da “dança para a própria dança”. Porém, isso só se torna um problema
quando o apreciador classifica esse tipo de experiência estética como único, o que
identificamos apenas no depoimento da apreciadora 03: “Eu não entendi foi nada. Até hoje eu
tento saber o que é aquela sala de nuance que tem lá na Vicunha84. Como vou saber que
história de nuance na Dança.”85
A apreciadora 03 buscou tanto um significado da obra externo à ela, que não percebeu
que o experimento era seu próprio significado, ou seja, não percebeu que o experimento
dançado era a finalidade de si mesmo. Embora a apreciadora 03 não tivesse experiência
estética anterior em Dança Contemporânea esse dado não pode ser usado como parâmetro
explicativo, pois a apreciadora 06 também não tinha e apresentou um depoimento de afetação
83

Apreciadora 01, em depoimento registrado em áudio, logo após o término da apresentação do experimento, em
17/12/2016.
84
Vicunha é uma indústria têxtil com unidades espalhadas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e São
Paulo, além de uma fábrica no Equador e outra na Argentina e, filiais de venda na América do Sul (Argentina) e
Europa (Suíça). Informações disponíveis em: http://www.vicunha.com.br/.
85
Apreciadora 03, em depoimento escrito por rede social WhatsApp, em 23/12/2016.
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acerca do experimento: “Eu assisti ‘Nuance’ e gostei muito, porque senti emoção, ao mesmo
tempo alegria, tem umas partes que dá vontade de rir. Achei muito interessante, foi muito
bom.”86. Isso denota a variedade de formas através das quais pode acontecer a experiência
estética, sendo esta tanto um dos meios quanto um dos fins possíveis da formação de
públicos.
Com base nessas informações refletimos sobre a responsabilidade que cada obra
coreográfica carrega ao ser pensada também como atividade de formação de público, pois ela
pode ser a primeira experiência estética de algum novo apreciador, portanto, decisiva para que
este apreciador decida por sua frequentação à linguagem. Não se trata aqui de transformar
toda e qualquer obra criada em uma atividade específica de formação de público para a Dança
Contemporânea, mas da consideração do artista durante a criação da obra coreográfica de que
em seu público pode haver algum novo apreciador, e que a experiência estética construída na
relação com a sua obra pode aproximá-lo ou distanciá-lo da linguagem.
Ao comparar os depoimentos das apreciadoras 04 e 05 podemos notar que a vivência
da linguagem possibilita o olhar mais técnico durante as experiências estéticas.
[...] Eu cheguei já estava Iane falando com uma garrafinha de água na mão,
peguei uma parte bem curtinha disso aí. E já começou aquela parte de
interação com a plateia. Aquela parte ali até a parte que eu vi eu não sei qual
foi a proposição antes, eu achei estranho, porque tem uma parte que tem uma
proposição de fala, e a fala em cena tem que ser muito segura quando é
colocada. A Iane Tem uma segurança na fala, mas ainda é uma fala que não
é direcionada. Eu não sei como te dizer isso. É uma fala que se perde, parece
uma fala insegura ainda, não tem um texto trabalhado. E aí quando sai direto
para ir para a plateia aquilo cria um embate diferente. Se a proposta é de
interação, é de fazer a plateia interagir, eu acho que a coisa tem que
contribuir.87 [...]
Eu gostei da coreografia, de como ela foi sendo construída, de como foi
interessante perceber que ao mesmo comando cada uma reagia de maneira
diferente. Porém, não ficou claro, como espectadora, o motivo de uma
bailarina estar vendada e a outra não.88

Não sendo também uma comparação inflexível, visto que o apreciador 08, que
também tem experiência com a linguagem, fez seu depoimento principalmente através da
afetação que o experimento lhe proporcionou: “Gostei muito da ideia, achei algo bem
espontâneo e uma parte que me chamou bastante atenção foi o envolvimento com o
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Apreciadora 06, em depoimento em áudio por rede social WhatsApp, em 26/12/2016.
Apreciadora 04, em depoimento em áudio por rede social Facebook, em 27/12/2016.
88
Apreciadora 05, em depoimento escrito por rede social WhatsApp, em 21/12/2016.
87
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público.”.89 E o apreciador 09, também com experiência, conseguiu mesclar várias faces da
sua experiência estética em seu depoimento:
Com o olhar de espectador, sem muitos termos acadêmicos, a princípio, eu
acho que ficou muito divertido. A minha atenção estava sempre na cena, em
nenhum momento eu desviei a atenção da cena, e isso é bom. Tinha um
“bodó” nas três (bailarinas), apesar de que diferenciado, mas a composição
já tem um “bodó” por si só e contagia. Achei muito inteligente, muito
esperto. É uma forma de trabalhar muito interessante. O contato com o
público tem aquela coisa que tem que ser mais trabalhada, mas eu entendi a
ideia, ficou massa. Eu não assisti aqui em Parnamirim, então eu não vi como
foi. Mas olhando por um termo mais acadêmico, acho que é
interessantíssimo porque mexe num assunto que é muito difícil utilizar no
mundo acadêmico, quando você fala em Dança, que é falar sobre
movimento, descrever movimento, isso é difícil pacas. Muitos autores vêm
tentando, e alguns sem sucesso, falar sobre isso. Mas eu acho que a gente
como graduandos tem essa dificuldade de falar o movimento, de descrever o
movimento. E quando você pensa essa composição em forma de brincadeira,
eu acho que deu mais certo, ficou mais tranquilo falar sobre o movimento,
rir. E eu achei incrível. Muito incrível, muito inteligente, muito inteligente
mesmo, parabéns!90

Na maioria dos depoimentos e entrevistas de apreciadores que vivenciam a Dança
Contemporânea houve algum julgamento técnico em suas experiências estéticas das obras
coreográficas abordadas nesta dissertação. A vivência da linguagem possibilita ao apreciador
abrir seus olhos para as técnicas envolvidas na criação, o que pode acontecer em qualquer
meio da experiência estética, a depender das diferentes experiências em campos de
conhecimentos distintos do apreciador. Ao entrar em relação com a obra coreográfica que
suscite tal conhecimento, o apreciador traz à tona sua experiência prévia daquele
conhecimento sobre o aspecto trabalhado na obra apreciada, como já apresentado no primeiro
capítulo desta dissertação.
Assim, constatamos a relevância de atividades de mediação apropriadas para o
reconhecimento dos vários meios de experiência estética além da transdução em linguagem
verbal. Apesar de não ter realizado uma atividade prévia de mediação para o “Nuance”, por
querer experimentar a obra como mediação de si mesma, conversei com amigos de outras
áreas algumas vezes sobre meu tema de pesquisa e uma dessas pessoas, com quem eu
conversara há mais de três meses sobre a pesquisa, conseguiu assistir ao experimento e seu
depoimento foi bastante concreto, no que diz respeito aos termos da pesquisa: “Eu entendi que
o espetáculo quis mostrar a diferença de percepção das pessoas quando você sente e interpreta
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Apreciador 08, em depoimento escrito por rede social WhatsApp, em 26/12/2016.
Apreciador 09, em depoimento em áudio por rede social WhatsApp, em 28/12/2016.
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alguma coisa ao seu modo, e quando ela é apresentada sob a ótica de outra pessoa.” 91. Este
depoimento nos faz refletir sobre a necessidade das atividades de mediação iniciarem com as
aulas de Artes, desde os anos iniciais do ensino básico, pois até mesmo uma conversa bem
estruturada pode formar opiniões que desencadearão em decisões sobre a frequentação das
linguagens artísticas.

Como se Formam Públicos: as várias faces das atividades de mediação

Nesta seção temos uma questão já bastante discutida em diversas esferas da Dança:
Como se formam públicos? Diante da construção desta frase podemos pensar a questão a
partir de mais de um ponto de vista. Um deles seria: quais as maneiras utilizadas para formar
públicos? Uma vez que a formação de público para Dança Contemporânea esteja acontecendo
de diversas formas. Outra forma de encarar a questão seria: como um indivíduo sócioeconômico-cultural passa a formar os públicos de Dança Contemporânea? Nesta questão
temos um olhar mais voltado ao indivíduo que busca a frequentação em Dança
Contemporânea.
Destacamos o sentido de “público” como os apreciadores que se fazem presentes
durante a apresentação da obra coreográfica, como afirma Jean-Michel Guy (2011):
Mesmo sem invocar esse caso extremo, e permanecendo no quadro
convencional da maioria das formas de espetáculo (a reunião, num mesmo
espaço fechado, de certo número de pessoas sentadas), um público é apenas,
num sentido estrito, uma assembleia hic et nunc de espectadores de carne e
osso. [...] Ora, um público real não consiste numa coleção de indivíduos,
nem mesmo numa soma dos espectadores que o compõem (GUY, 2011, p.
66).

Então, a partir dessa relação do “aqui e agora” apresentada por Guy (2011) para
caracterizar público, entendemos que uma formação de público seria um trabalho voltado para
o desenvolvimento da escolha dos apreciadores pela frequentação da linguagem. Assim,
identificamos algumas atividades de formação de público, também chamadas de atividades de
mediação, como as conversas sobre as obras coreográficas a serem apreciadas, as oficinas
baseadas nas técnicas de criação utilizadas nos processos criativos, e os próprios espetáculos
gratuitos oferecidos pelos diversos órgãos, públicos ou privados. Então, se há variadas
91

Apreciadora 02, em depoimento escrito por rede social WhatsApp, em 23/12/2016.
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atividades de formação de público acontecendo, por que o público de Dança Contemporânea
ainda parece pouco satisfatório para os organizadores?
Nas entrevistas sobre a apreciação dos espetáculos “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo”
(2016) constatamos que muitas pessoas têm um contato tardio com a Dança Contemporânea,
se comparado com outras linguagens artísticas. Algumas pessoas só passam a ter
conhecimento da existência da Dança Contemporânea no ensino superior, como eu mesma, ou
quando conhecem mais cedo, por falta de instrução adequada, passam a classificá-la através
de pré-conceitos ou estereótipos errôneos, como afirma o Franco Fonseca sobre sua própria
formação, quando lhe perguntei como ele havia conhecido Dança Contemporânea:
Com esse nome, foi aqui no curso, numa disciplina, foi bem acadêmico
mesmo. Eu já ouvia muito Dança Contemporânea, “Ai, grupo de Dança
Contemporânea”, mas eu sempre achava que Dança Contemporânea era o
pessoal frustrado do Balé. Na minha cabeça era assim: “Ah, quem não
consegue ser bailarino clássico faz Dança Contemporânea”. [...] Não importa
o que estivessem fazendo. Estava de pés descalços, era Dança
Contemporânea. Sério mesmo, você olhava assim “Ah, é Dança
Contemporânea”. O critério de improvisação, não como linguagem de
experimentação, mas como: “Eu não sei o que fazer então eu vou
improvisar”, era Dança Contemporânea. [...] Tudo o que eu não conseguia
dar um lugar da Dança, eu chamava de Dança Contemporânea. Só na
universidade é que eu consegui olhar com outras profundidades, com outras
características92 (FONSECA, 2016).

Sabemos que existem várias razões pelas quais a Dança Contemporânea é uma
linguagem pouco popular. As divulgações dos eventos de Dança na cidade do Natal/RN
circulam bastante entre os artistas e outros profissionais ligados à área, como produtores,
técnicos, etc., porém, não é com popularidade que chegam até profissionais de outras áreas.
Afinal, se temos tantos convites para espetáculos de Dança Contemporânea recusados pelos
próprios artistas, a esperança de que alguém, que julgamos não ter nenhum interesse, aceite
nos prestigiar é algo perto da utopia. Eventos que contem com uma divulgação especializada
conseguem atingir um público mais abrangente, como o Encontro de Dança 93, que tem
registrado em seu site um público de mais de 77 mil pessoas, em 09 edições realizadas, o que
apresenta uma média de mais de 8 mil apreciadores por edição.
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Franco Fonseca em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
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Disponível no site do Encontro de Dança de Natal: www.encontrodedanca.com/.
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Não temos informações precisas sobre os eventos de Dança da cidade de Natal/RN
que se mantêm ativos, além do Encontro de Dança e o Dançando nas Dunas94. Além destes
eventos, temos espetáculos de escolas, academias e companhias de Dança independentes
cujos profissionais residem na cidade. A maioria dos espetáculos produzidos são
concretizações dos anos letivos das escolas e academias de Dança da cidade, das quais
também não temos uma pesquisa finalizada com a média de instituições que atuam na área.
Assim, temos um público formado pelos parentes dos artistas em formação que estão em
cena, além de alguns outros artistas que gostam de avaliar e comparar o nível técnico dos seus
colegas de profissão.
Mas por que a divulgação dos trabalhos de Dança não consegue atingir um público
mais abrangente? As divulgações de espetáculos de Dança a que tenho acesso são realizadas,
em maioria, pelas redes sociais e pelos murais de avisos da universidade. E, geralmente, em
grupos voltados para a linguagem artística, ou seja, para pessoas que já convivem e/ou atuam
na área. Quando são divulgações abertas, os divulgadores não direcionam o convite, ou seja,
ao mesmo tempo em que torna o convite aberto, torna-o também genérico, o que acaba por
deixá-lo com um caráter pouco convidativo às pessoas que ainda não frequentam espetáculos
de Dança. Além disso, nos sites de sensos, como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), não há informações sobre a produção cultural da cidade.
Ao esclarecer o conceito de mediação e focar na Dança Contemporânea, Zina Filler
(2015) expõe que:
A ideia de mediação aparece então como “um espaço de cooperação entre
todos os atores envolvidos”, trazendo a ideia de compartilhamento de
saberes e vivências. É uma ferramenta para que as instituições culturais
encontrem seu espaço e construam seu público. E com foco na dança
contemporânea, a ação da mediação visa três aspectos:
1. Difundir o gosto pelas formas cênicas contemporâneas em geral, focando
não em um público específico, mas trazendo uma multiplicação de
públicos.
2. Trabalhar mais na recepção do que na difusão, lembrando que a
“mediação na dança se constrói entre corpos (grifo meu) de dançarinos e
de espectadores”. E para isso, pode ser utilizados diferentes estratégias
que possibilitem experimentar a dança como linguagem em si mesma.
3. Focar menos nas obras coreográficas ou espetáculos e mais no campo da
dança em si. Ou seja, como a dança contemporânea atua na intersecção
de várias linguagens, ela pode oferecer um caminho para que cada um
possa traçar um itinerário pessoal, criando um campo de referências
94

O projeto Dançando nas Dunas é coordenado pela SADEPAULA Produções Criativas e acontece no palco do
Anfiteatro do Parque das Dunas, sempre aos sábados a partir das 16h30.

104

artísticas e experienciais para além das críticas especializadas e dos
públicos experts (FILLER, 2015, p. 138).

Então, entendemos como atividades de mediação em Dança Contemporânea toda ação
voltada para a facilitação da relação entre obra coreográfica e apreciadores, seja a criação das
ações voltada para a vivência, para o despertar do pensamento crítico, ou para a experiência
estética, na linguagem. Ou ainda, mesmo que a ação não tenha sido criada para este fim, mas
depois de criada, se seu proponente tiver reconhecido nela esta possibilidade, ela pode se
tornar uma atividade de mediação.
A partir desse entendimento, identificamos como atividades de mediação em Dança
Contemporânea em Natal/RN: as aulas abertas do Grupo de Dança da UFRN, oferecidas
desde 2015, com exceção do segundo semestre de 2016; os workshops e espetáculos
oferecidos durante a programação do Encontro de Dança de Natal, desde 2007, geralmente
oferecidos no período do mês de abril; as Jam Sessions, oferecidas desde 2013, com exceção
do segundo semestre de 2016; e os espetáculos apresentados na programação do Dançando
nas Dunas, que teve sua estreia em 201595. Essas são as ações das quais temos informações
acerca de divulgação de atividades gratuitas que colaboram conscientemente para a formação
de público.
As atividades de mediação podem ser comparadas com as experiências educativas,
reiterando Pontes (2015), uma vez que cada experiência de mediação atuará diretamente nas
próximas experiências estéticas dos sujeitos mediados. Portanto, uma atividade de mediação
pode gerar uma experiência “educativa” ou “deseducativa” (PONTES, 2015) dependendo do
planejamento da atividade oferecida e a consideração dos planejadores em relação ao perfil do
público almejado e alcançado. As atividades de mediação proporcionam aproximação e
intimidade entre obras coreográficas e apreciadores em suas futuras experiências estéticas,
além de proporcionar atividades que podem facilitar a relação entre ambos.
Mesmo sendo semelhante às experiências educativas, as atividades de mediação
citadas acima realizadas em Natal/RN acontecem principalmente nos espaços de educação
não-formal. Esse fato diminui o alcance dos resultados visados a curto e longo prazo, como a
formação de novos públicos e, assim, a ampliação do público de Dança Contemporânea.
Porém, esse conteúdo pode ser trabalhado no ensino básico juntamente ao ano letivo escolar
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Informações sobre a data de estreia na versão digital do jornal Tribuna do Norte em:
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/dana-ando-nas-dunas-estreia-em-abril/310438, acesso em: 19 de
fevereiro de 2017.
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de Artes, mas que, por motivos que não cabem a esta pesquisa, não estão acontecendo,
satisfatoriamente. Uma possibilidade seria a apresentação da linguagem através de discussões
sobre o que se entende por Dança Contemporânea, vídeos curtos de algumas das diversas
vertentes, e alguma vivência para que entendam corporalmente o que seria comunicar a
própria Dança através da construção coreográfica, e como pode acontecer a construção de
sentidos em Dança Contemporânea. Afinal, a mediação, enquanto atividade para aproximação
entre público e obras, tem a missão de proporcionar intimidade entre as partes.
Isso parece ser trabalhado nos planejamentos das ações do Encontro de Dança de
Natal, que em sua programação impressa apresenta a visão do evento: “é necessário
popularizar uma ação para fortalecê-la, torná-la tradicional, no sentido de acomodá-la em nós,
criando a intimidade necessária e assim construir alicerces sólidos”96. E entendemos que essa
popularização e intimidade são alcançadas através da frequentação da Dança Contemporânea
que, por sua vez, é alcançada pelas “experiências educativas” (PONTES, 2015) na relação
com a Dança, seja a partir de vivências e experiências estéticas, seja através de discussões e
outras experiências que o apreciador colecione da linguagem. Contudo, considerando que este
evento tem condições de acontecer apenas durante um curto período anualmente, como se
pode transformar este tipo de mediação numa ação contínua?
As apresentações de espetáculos oferecidas pelo Dançando nas Dunas ainda não têm
condições de se sustentar em períodos ininterruptos, ou com uma periodicidade determinada,
visto que são atividades mantidas em parte por subsídio de editais públicos. E as aulas abertas
do Grupo de Dança da UFRN, bem como as Jam Sessions, só podem atingir um público
pequeno, devido às condições de espaço e periodicidade com que esses encontros podem ser
oferecidos à comunidade, visando a qualidade do planejamento das ações e as demais
atividades do cronograma de cada projeto de extensão. Então, o que vemos como um espaço
para a prática contínua de mediação em Dança Contemporânea são os ambientes de educação
formal, inclusive porque eles contam com uma organização curricular de conteúdos que
abrange (ou deveria abranger) as quatro linguagens de Artes e suas especificidades.
No desejo de aumentar a intimidade entre os apreciadores e a Dança refletimos sobre
as necessidades para que isso aconteça. Sabemos que a linguagem artística precisa ser
experienciada de alguma das diversas formas possíveis, assim como são diversas as formas de
experiência estética são também diversas as formas de experienciar as linguagens artísticas.
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Se uma linguagem artística precisa ser experienciada para ser assimilada, daí a
relevância das linguagens de Artes serem disciplinas obrigatórias no currículo da educação
básica. Contudo, é preciso entender que a construção do aprendizado dos discentes sobre os
conteúdos estudados não se limita aos muros das escolas, pois toda e qualquer conduta social
se pauta na cultura local que se cria e sustenta. Por exemplo, para desenvolver o gosto pela
leitura, além de aprender a ler as crianças são oportunizadas a de fato lerem livros, iniciando
por obras mais curtas e que lhes estimule a novas experiências de leitura, até que se torne
comum por seu gosto, não mais pela sugestão de atividade. Observando que esta ação se
tornará mais costumeira se as práticas forem vivenciadas e exemplificadas para além da
escola, com exemplos de seus familiares e amigos.
Para uma cultura que favoreça a escolha pela experiência estética de espetáculos de
Dança como atividades frequentes, além da aproximação e vivências da linguagem, seria
proveitoso também as práticas, atividades e propostas que viabilizem a cotidianidade da
experiência estética em Dança na vida das pessoas. Referindo-nos a todo tipo de inclusão
possível e provável. Pois sabemos que o gosto pela experiência estética em Dança só pode se
dar após o conhecimento da existência e das possibilidades desta prática. Afinal, os
apreciadores conseguiriam reconhecer sua experiência estética de outras obras quando
desenvolvessem um pouco de afinidade com a linguagem através das obras que os
“prepararam” para futuras experiências estéticas. Diana Fontes falou um pouco sobre a
necessidade de se tornar possível a intimidade entre obra e apreciador:
Quanto mais a gente conseguir achar meios de ter essa interlocução, essa
integração com o público; quanto mais a gente cativá-lo, mais ele se sente,
né? Eu digo muito assim, que para mim, a Arte ela tem que... a gente tem
que criar uma intimidade com ela, para que a gente possa se sentir
apropriada dela, se sentir confortável. Então no publicão em geral, ainda tem
essa questão “que eu não entendo muito”, “ai, às vezes, eu não sei, não
entendo”. Não precisa entender. Precisa sentir. Não precisa entender, precisa
sentir e tirar suas próprias conclusões. Então, quanto mais ela se sentir
íntima, ela vai se sentir mais apropriada, vai se sentir confortável. É isso que
a gente tem que fazer97 (FONTES, 2016).

Assim como aprendemos a perceber o mundo em nossa volta pela intimidade que nos
permitimos e renovamos durante nosso dia a dia, a experiência estética em Dança
Contemporânea através da percepção sensível do apreciador irá ficar cada vez mais
assimilável através das novas, e contínuas, atualizações do apreciador a partir das
experiências com a linguagem. Fazendo analogia com os processos de criação da Dança
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Diana Fontes em entrevista realizada para esta pesquisa sobre as edições do Encontro de Dança de Natal.
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Contemporânea, seria entender a formação e preparação do bailarino também através de suas
próprias práticas em cena, então seria a visão da práxis como conduta de formação de
públicos para a Dança Contemporânea, ou seja, através da própria experiência estética.
A experiência estética em Dança Contemporânea constitui também uma atividade de
mediação uma vez que possibilita ao apreciador, por meio da relação com a linguagem através
da apreciação, aprofundar sua intimidade e facilitar sua assimilação da linguagem. Este ponto
foi recorrente nas entrevistas realizadas para esta pesquisa, como no depoimento de Daris
Firmino, quando o questionei sobre a possibilidade da apreciação de uma obra ser formação
de público para outras obras de Dança Contemporânea e o motivo de sua opinião. Em suas
palavras: “Com certeza. Porque é a partir de uma obra que você vai crescendo, você vai
vendo, vai analisando, vai criticando e vai aprendendo a criticar, a ver ali com outros olhos, e
perceber”98 (FIRMINO, 2015).
Todos os outros entrevistados do “Ego” (2015) fizeram comentários correlatos ao de
Daris Firmino. Os entrevistados afirmaram que a apreciação de uma obra coreográfica acaba
preparando o apreciador para futuras apreciações e comentaram que seria possível tanto a
aproximação quanto o distanciamento do apreciador. Como já discutido, isso depende da sua
impressão sobre a linguagem da obra apreciada, reiterando a discussão sobre experiência
“educativa” e experiência “deseducativa” de Pontes (2015).
Os criadores dos espetáculos “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo” (2016) utilizaram as
cenas com movimentos representativos para despertar a sensibilidade do seu público, como
um modo de prepará-los para as cenas com movimentos não-representativos, fazendo da
experiência estética da obra coreográfica a própria atividade de mediação em Dança. Alysson
Amâncio falou um pouco sobre como é esse trabalho criativo para fazer a obra artística afetar
um público considerável com apreciadores que não frequentam espetáculos de Dança
Contemporânea:
A partir do momento que você vai dar algo mais mastigado, você vai fazer
com que esse público vá pensando. Por exemplo, na cena do Narciso não é
tão óbvio, mas na cena da bailarina clássica é óbvio. Então você vai
brincando com algo que seja mais fácil, que não precise pensar para
degustar, e outras coisas que você vai pensando, e outras coisas que você vai
forçando esse público a entender. Porque, na minha opinião, quando o
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Daris Firmino em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “Ego” (2015).
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público chega num trabalho que ele não consegue entender nada daquilo, ele
ao mesmo tempo se fecha para o trabalho99 (AMÂNCIO, 2016).

Assim, constatamos que os criadores dos espetáculos escolhidos visualizaram um
perfil de público que poderia ser alcançado ao finalizarem cada um dos dois espetáculos,
porém não planejaram a obra pensando primeiramente no público que queriam atingir. Para o
“Ego” (2015), Alysson Amâncio visava alcançar a efetiva experiência estética também de
públicos que ainda não frequentassem a Dança Contemporânea. Já o Vladimir Rodriguez
pensou mais na disposição do público para o “ESCrito Absurdo” (2016), um público que
estivesse mais próximo e formado por poucas pessoas, além disso foi surpreendido pela
abrangência da faixa etária, pois havia pensado que o trabalho atingiria os adultos, mas se
deparou com crianças interagindo com a obra em várias apresentações.
Ter a possibilidade da obra coreográfica como mediadora de si mesma não subtrai, no
entanto, a relevância da realização de outras atividades de mediação em Dança
Contemporânea, como as oficinas e discussões sobre a linguagem, por exemplo. Pelo
contrário, soma-se a elas tornando-se mais uma via de facilitação de acessibilidade à
linguagem da Dança Contemporânea, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia dos
sujeitos apreciadores, uma vez que colecionarão experiências para poderem escolher quais as
próximas obras que querem experienciar esteticamente.
Assim, afirmamos que as oficinas de Dança Contemporânea são atividades pertinentes
como mediadoras entre público e linguagem. E lembramos que estas oficinas, quando
voltadas para a mediação de uma obra específica, precisam ser planejadas de acordo com a
obra à qual corresponderá como atividade de mediação, abdicando da tentativa de legendar a
obra. Porém, como afirma Filler (2015), as atividades de mediação são mais significativas se
trabalhados os conteúdos da Dança como linguagem de si mesma, pois os conteúdos próprios
da Dança são pertinentes a quaisquer obras coreográficas. A participação do apreciador na
vivência da linguagem desperta a percepção da sensibilidade do sujeito, assim, ressaltamos
que este despertar não serve como um guia ou como algo que possa moldar a experiência
estética, mas como algo que aguça a percepção sensível do sujeito para a linguagem artística
apresentando-lhe as possibilidades das relações entre obras coreográficas e públicos.
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Alysson Amâncio em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a criação do espetáculo “Ego” (2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – PERCEPÇÕES SENSÍVEIS DA PESQUISA: Afetações

Sabemos que as experiências estéticas continuam sendo construídas após o fim da
apresentação da obra artística. Assim também entendemos a dissertação: que mesmo após
todo o escrito da pesquisa continua (e continuará) proporcionando questionamentos e
reflexões sobre o tema discutido. Então, apresentamos a intimidade que atingimos das
discussões com a proximidade que construímos durante esse percurso de tantas experiências.
Ao considerar que cada pessoa tem sua coleção de experiências, há a confiança de que
cada obra tem seu próprio meio de se fazer experienciável por qualquer apreciador, com ou
sem relações anteriores com obras da linguagem experienciada. A partir da percepção sensível
do sujeito que aprecia a obra coreográfica, há a subjetividade do sujeito trabalhando a partir
do que já coleciona de experiência, estética ou pessoal, enquanto também está sendo formado.
E assim, as experiências construídas durante a relação com a obra coreográfica serão bases
para a construção de experiências durante a relação com a próxima obra apreciada.
As possibilidades de experiência estética são múltiplas e embora tenhamos agrupado
algumas delas em quatro meios gerais – sejam eles: 1) a percepção dos elementos
estruturantes da Dança e dos sentidos construídos a partir desses elementos; 2) a afetação de si
em contato com a obra; 3) a interpretação da obra a partir das próprias experiências, pessoais
ou artísticas; e 4) a transdução da obra em linguagem verbal – esse agrupamento se deu por
questão de organização de escrita. As experiências podem ser visadas pelos criadores durante
a construção de dramaturgia da obra, mas não podem ser garantidas. O que é possível garantir
é que a obra modificará de alguma forma o sujeito que entrar em relação com ela, mesmo que
seja uma mudança no sentido de escolher não mais apreciar obras da mesma linguagem.
Ao reconhecer a própria experiência estética também na identificação da concretude
da Dança, o apreciador passa a se sentir mais íntimo da linguagem, e assim, a escolha pela
frequentação da obra será favorecida, mas não garantida. O que nos interessou sobre a
experiência estética em Dança Contemporânea foi entender como os apreciadores se
relacionam com a obra coreográfica desta linguagem. Ao chegarmos à conclusão de que a
percepção sensível é o caminho que nos leva às demais formas de relação com a obra,
entendemos que a experiência estética é como a relação interpessoal: é mais fácil do que
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parece, só basta que cada um olhe primeiramente para si mesmo e para as experiências que já
carrega consigo.
Considerando que ainda há muito a ser discutido sobre experiência estética em Dança
Contemporânea, propomo-nos a compartilhar algumas reflexões embasadas pelas
experiências artísticas e estéticas pessoais, além do companheirismo com a bibliografia
analisada nesta jornada de experiências estéticas, artísticas, investigativas, criativas e
pedagógicas.
Ao propor o movimento não-representativo como uma maneira possível de criação em
Dança nos questionamos durante a pesquisa sobre os códigos de Dança serem ou não
movimentos representativos. No estudo de caso realizado nesta pesquisa escolhemos trabalhar
com o movimento não-representativo como modo de criação. Porém, observamos que existem
trabalhos em Dança Contemporânea que escolhem trabalhar com movimentos representativos,
assim como as obras coreográficas “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo” (2016), que mesclaram
ambos os modos de criação, como também outros trabalhos que tenham trabalhado somente
com o movimento representativo. São escolhas realizadas pelos artistas-criadores que se
baseiam em suas formações artísticas, são maneiras possíveis de criação em Dança, sem que
seja necessário fazer juízo de valor entre elas.
Estes não são modos de criação opostos no sentido de que seria necessário que se
escolhesse entre um dos dois para cada processo criativo. Não há dicotomia entre ambos uma
vez que em todo movimento representativo podemos identificar a concretude da Dança, ou
seja, o movimento não-representativo. E podemos também identificar, através da experiência
estética, algo de representação no movimento não-representativo, pois como já discutido o
criador escolhe o modo de criação que irá adotar em seu processo criativo em Dança, mas não
está sob seu controle as interpretações que os apreciadores poderão fazer de sua obra artística.
Quanto aos códigos de Dança, pensamos que há os que podem ser entendidos como
movimentos não-representativos e os que podem ser entendidos como movimentos
representativos, dependendo do modo como esses códigos foram criados. Citamos como
exemplo, os movimentos característicos das Danças Populares nordestinas, como a ciranda100,
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“A ciranda é uma dança de roda muito popular na cultura brasileira, no entanto, em Pernambuco, ela assumiu
um caráter particular por se apresentar como dança de roda de adultos que é ritmada pela batida da percussão
com instrumentos como o ganzá e o tarol (CASCUDO apus Otelo, 2016). Em outras palavras, é a “ciranda,
cirandinha”, mas ela aqui aparece como possibilidade de festejo e celebração, em uma roupagem ‘adultizada’
(OTELO, 2016, p. 11).
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que surgiu da investigação do próprio movimento. E mesmo que eles tenham sido
provenientes de tarefas de labuta, como no maculelê101, ao ser transformado em dança, nesse
caso, a movimentação foi criada a partir da observação dos movimentos cotidianos e,
posteriormente, da investigação de esforço e sua variação. Sendo assim, são movimentos
criados a partir da investigação da movimentação recorrente, que foram classificados para
serem dançados como característicos seguindo a mesma marcação de tempo, esforço e forma,
porém, com flexibilidade para adaptação a cada bailarino/brincante/corpo.
Assim, refletimos sobre o lugar da representação na Dança Contemporânea. Como foi
discutido neste trabalho, a Dança Contemporânea trabalha com a investigação do movimento
e do corpo, deixando o bailarino-intérprete em constante estado de percepção, descoberta e
atualização de informações. O que não impede que esta investigação se origine ou resulte em
movimentos representativos, esclarecemos apenas que nesta pesquisa fizemos as escolhas
acerca da Dança com base em nossas experiências artísticas, estéticas e pedagógicas. A
escolha pelo movimento não-representativo e o não-lugar da padronização na Dança
Contemporânea, no entanto, não desvaloriza a representação como possibilidade de criação
em Dança Contemporânea.
Também não descaracteriza a padronização como aspecto da Dança, pois os ensinos
do Balé Clássico tradicional ou do Break da cultura Hip Hop, por exemplo, ainda buscam pela
padronização dos movimentos, pois é um aspecto que coaduna para seus respectivos
funcionamento e caracterização. Há que se ter cuidado para o modo como entendemos a
palavra padronização, que não é uma inflexibilidade, é mais um acordo de formas a serem
vivenciadas e aprimoradas. Nesta pesquisa fizemos escolhas diferentes, realizadas a partir das
Sabemos que em algumas danças da tradição, como por exemplo, o Bumba-meu-Boi, o Pastoril, a Chegança,
embora exista um sentido para o brincante estar ali e que a compreensão do fenômeno seja significativa em sua
existência, indo para além do momento da apresentação em si, é possível perceber que há, na mostra estética
dessas danças, um roteiro e uma narrativa construídos em suas músicas e em sua géstica. Acreditamos que na
Ciranda essa formalidade não se faz necessária, pois a partir da regra básica, que é a formação da roda, o restante
torna-se fluido com o desenvolver da dança no corpo dos participantes envolvidos, já que as canções não
apresentam teor dramatúrgico. É a música quem faz o convite. O ouvinte decide e é membro ativo tanto quanto
um dançador de décadas (OTELO, 2016, p. 13-14).
101
“Maculelê é um tipo dentre as Danças Populares ou folclóricas brasileiras de origem afro-brasileira e
indígena. O maculelê em sua origem era uma arte marcial armada, mas atualmente é uma forma de dança que
simula uma luta tribal usando como arma dois bastões, chamados de grimas (esgrimas), com os quais os
participantes desferem e aparam golpes no ritmo da música. Pelo lado do conceito de que maculelê é a dança do
canavial, se tem um outro conceito que diria ser esta uma dança que os escravos praticavam no meio dos
canaviais, com cepos de canas nas mãos para extravasar todo o ódio que sentiam pelas atrocidades dos feitores.
Eles diziam que era dança, mas na verdade era uma forma de luta contra os horrores da escravidão e do cativeiro.
Os cepos de cana substituíam as armas que eles não podiam ter e/ou pedaços de pau que por ventura
encontrassem na hora”. Disponível em: http://wikidanca.net/wiki/index.php/Maculelê. Acesso em: 27 de janeiro
de 2017.
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minhas experiências e formações pessoais artísticas, como os questionamentos que foram
feitos a mim do significado literal de cada movimento realizado nas minhas criações
anteriores que me impulsionaram a pesquisar outras formas de criação em Dança. A pesquisa
realizada nos proporcionou entender que o que defendemos aqui é tão próprio da Dança
quanto o que já era solicitado anteriormente.
Quanto aos públicos, surgiu a questão: esses públicos existem? Vimos que, segundo
Guy (2011), público é o conjunto de apreciadores que se fazem presentes no momento de
apresentação da obra artística. Além disso, o autor afirma que a pesquisa sobre públicos não
deve ser quantitativa, por estatística, mas, se for para contabilizar, que seja de forma a
qualificar as informações sobre um público que se faz/faça presente e interativo. Lembrando
que um público interativo em Dança Contemporânea não é aquele que precisa sair do seu
lugar para ir até o espaço acordado como cênico, ou acompanhar algum tipo de movimentação
com seu próprio movimento, como bem nos falou Franco Fonseca102, mas aquele que
consegue se sentir parte da obra, mesmo estando sentado numa cadeira de teatro de frente a
um palco convencional.
Afinal, é possível usar um espaço formal e desconstruir toda a sua estrutura para
conseguir a interação de cada apreciador, pois cada um deve ser compreendido enquanto
sujeito sócio-cultural, como defende Nirlyn Castillo (2014) ao apresentar as palavras de Juan
López:
Juan López (Argentina-Barcelona), que considera parte do trabalho
curatorial o atendimento cuidadoso dos públicos nos locais de exibição, se
questiona “Em que horário funciona essa obra? Onde está a luz do sol? Onde
estarão os espectadores? Quantos cabem? Sentados Como? Sobre o que?
Podemos oferecer brindes?” Desta forma ele valoriza tanto o espectador que
este se sente acolhido para ver os espetáculos, assim como as obras se
valorizam porque se mostram no melhor formato possível. Nas palavras
dele, os públicos “não são poltronas cheias ou vazias, não são números, não
é alguém que pagou um ingresso, é uma pessoa que se sacrifica dia a dia, e
você precisa cuidá-la, não é teu cliente... basta já de tratar as pessoas como
clientes!” (LÓPEZ apud CASTILLO, 2014, p. 128-129).

Assim, chegamos à conclusão de que esses públicos existem em Natal/RN, ainda
tímidos, e talvez um pouco limitados aos nossos círculos familiares, profissionais, entre
outros círculos afetivos. Mas se fazem presentes e já começaram a nos frequentar, nos

102

Franco Fonseca em entrevista realizada para esta pesquisa sobre a apreciação do espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016).
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acompanhando em nossas apresentações compartilhando conosco algo fundamental para o
acontecimento do espetáculo: sua presença.
O trabalho sobre a formação através das atividades de mediação carrega possibilidades
de mudanças positivas. Percebemos isso quando observamos os públicos do Encontro de
Dança de Natal, por exemplo, que é um evento que conta com ampla divulgação, no qual
encontramos apreciadores que chegaram até as obras mais por livre escolha do que por
afinidade aos artistas envolvidos. As poucas, porém boas, experiências estéticas
proporcionadas esporadicamente por eventos de democratização de espaços para as Artes
Cênicas, que levam a Dança Contemporânea para espaços de circulação de pessoas de
diversas áreas, auxiliam na escolha desses sujeitos por assistir a mais uma obra e,
posteriormente, frequentar a linguagem.
Reiterando a discussão exposta na última seção do capítulo 3 desse trabalho, quando
entendemos a experiência estética também como uma atividade de mediação, defendemos que
os públicos de Dança Contemporânea, assim como os públicos das outras linguagens de
Artes, merecem atenção para formação. Os criadores das obras escolhidas para o estudo de
caso nesta pesquisa, “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo” (2016), demonstraram através da
construção da dramaturgia das obras que os públicos merecem essa atenção. Através do
cuidado na construção de dramaturgias mutáveis e reinventáveis que se transformam cada vez
que entram em contato com os apreciadores, pois é neste contato que a dramaturgia da obra se
concretiza, apontando assim a necessidade da presença do público para o espetáculo.
Por isso, acreditamos que essa atenção pode acontecer através das criações artísticas
na linguagem, pois a principal missão da obra artística é estabelecer relação com o público, ou
seja, possibilitar a experiência estética, porque, do contrário, seria como se a obra artística não
existisse. Percebemos a obra coreográfica como um tipo de atividade educativa, que coloca os
sujeitos em constante situação de aprendizagem, pois assim como sempre temos algo para
aprender, também sempre temos espaço para novas experiências de formação estética. E
lembrando que tecemos relação entre experiências estéticas e experiências educativas,
entendemos que ambas caminham no sentido de formação do sujeito, educativa ou
esteticamente.
Ao que me cabe enquanto aprendiz de artista-pesquisadora, quero encontrar com
minhas investigações maneiras possíveis de chegar ao público mais distante, em questão de
percepção sensível. Me interessa que, através do primeiro contato do sujeito com a obra
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coreográfica de Dança Contemporânea, ele se sinta convidado a vivenciar sua intimidade com
a linguagem de todas as formas que lhe forem possíveis. E futuramente, que possamos nos
encontrar nas plateias de novas obras e conversar sobre nossas experiências estéticas, sentir.
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Transcrição Seletiva das Entrevistas Realizadas com os Apreciadores do Espetáculo
“Ego” (2015)

Entrevista com Danniel Siolline, em 14 de outubro de 2015 – Academia de Dança
Evidance, Natal/RN.
Danniel Siolline – Meu nome é Danniel Sioline, sou professor de Dança formado pela UFRN.
Minha experiência com dança vem da Dança de Rua, inclusive de um grupo aqui de Natal,
chamado BR, e vem do Jazz que eu fiz no colégio, no Henrique Castriciano; e também Dança
Contemporânea eu tive o primeiro contato na faculdade, no Grupo de Dança da UFRN, o
GDUFRN. Resumidamente são essas minhas experiências com dança antes da faculdade.
Depois da faculdade tive mais experiências. Então agora minhas ocupações, sou professor na
escola de dança Evidance, sou professor de stiletto, que é uma estética da Dança de Rua. Sou
professor também de Dança Contemporânea, aqui na Evidance, e também sou professor de
Artes, no município de Parnamirim.
Ariane Mendes – O que você pode dizer sobre o “Ego”?
DS – Eu achei que o espetáculo ficou bem claro sobre a proposta que ele estava trabalhando.
Não teve, assim, o que eu acho que é uma coisa boa, não teve nada legendado, que a gente
olhasse e dissesse, “nossa, pra quê ele fazer isso?”. Exceto em um momento, na coreografia
de um solo de um rapaz que ele fica dançando e tinha uns espelhos ao redor dele, que vão se
fechando nele. Essa parte eu achei que ficou maçante. Ficou assim: “Ah, tá, ele já disse que
ele não quer ver a imagem dele, mas e aí?” E aí continuou, continuou. Foi só essa parte que eu
achei meio repetitiva demais, excessiva, pronto. Se ela não tivesse não faria falta. Mas o
espetáculo como um todo ele é muito claro, ele é objetivo. O que eu gostei bastante é que ele
é divertido. Foi a primeira vez que eu vi um trabalho do GD assim com essa linha, meio
dança-teatro, meio improvisação, stand up comedy, foi interessante.
AM – O Ego lhe afeta de alguma maneira?
DS – Não de uma maneira ruim. Acho que de uma maneira boa. Pelo espetáculo, ele não é
pesado, ele não é um espetáculo pesado que você fique assistindo amargurado. Não. É um
espetáculo leve. Mas tem muito de autoidentificação. De você observar e se vê lá em algum
momento, em algum personagem. É bem claro isso. O momento que eu acho que me
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representa, é difícil agora porque o espetáculo é uma junção de vários momentos. Mas eu
posso falar de um que eu gostei?
AM – Pode.
DS – Eu gostei da cena de Pina Bausch, a cena de Samara. Eu achei perfeito porque isso é o
mundo da dança. É o mundo acho que de qualquer profissão, na verdade. Que as pessoas vão
galgando degraus acadêmicos e vão se achando os donos do saber. E aí chega uma pessoa que
diz só o seu nome e arrasa com tudo. É claro que para mim teve lógica, mas eu levei
convidados e para eles não teve lógica, todo mundo rindo e eles lá com a cara, sérios. Eles não
entenderam a piada, na verdade. E aí, no final, eu fui explicar quem era Pina Bausch para eles
terem noção, voltarem no tempo e entenderem a cena. Eu achei muito interessante. Outra cena
que eu achei interessante foi a sua, eu achei bem interessante. (...) Mas aquele lance seu da
respiração foi barra pesada. Foi uma coisa que incomodou, e foi uma coisa que incomodou
negativamente. Não negativo de não gostar. Negativo de, teve uma hora que eu estava
sufocado porque você não estava respirando. Então entendeu essa provocação? Foi bem
interessante essa cena também.
AM – Quais são as suas expectativas para apreciação de outras obras de Dança
Contemporânea?
DS – A minha expectativa, sem dúvida alguma, é ver o que os artistas estão produzindo. O
que esses artistas estão pensando. O que esses artistas estão querendo comunicar. Depois do
Ego eu fiquei assim, “ai meu Deus do céu, qual vai ser o próximo espetáculo que eu vou?”, e
aí já fui olhar no Facebook, ver se tinha alguma coisa, ver se alguém tinha publicado alguma
coisa. Porque o legal do Ego é que me deu vontade de assistir mais dança. Tem espetáculo
que faz assim, você assiste ao espetáculo e diz: “ai meu Deus, eu não quero ver Dança
Contemporânea tão cedo”. Porque a Dança Contemporânea, venhamos e convenhamos, se ela
não fizer o público gostar, ela vai fazer o público odiar, ela é assim. Porque se você disser:
“Você gostou do espetáculo, Danniel?” E eu disser “Ah, é....” É porque eu não gostei.
Ninguém fala “é...”, aquela coisa assim... sabe? O Ego eu disse “Ah, eu adorei”. Foi o
resultado do Ego. Mas já tiveram espetáculo aqui em Natal que eu disse “Eu saí de casa pra
ver isso?” Ver uma pessoa se debatendo ou, como já vi no próprio Deart, uma pessoa nua em
cena, falando sobre sexo, e ela já estava nua, e ela colocou fotos pornô e eu fiquei horrorizado
porque já tinha comunicado excessivamente e ela só bombardeando. Na verdade, a
apresentação queria chocar. Eu acho que não precisa o bailarino-intérprete estar nu em cena
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para ele chocar. Depois do Ego eu fiquei com mais vontade de assistir Dança Contemporânea
de todos os grupos de Natal.
AM – Então você acha que a apreciação de um espetáculo também faz parte da
formação de público para os próximos espetáculos?
DS – Com certeza. Com certeza, porque se você tem uma pequena parcela do público leigo
que assistiu a um espetáculo pela primeira vez de dança contemporânea, vai haver um
estranhamento, mas alguma coisa ele vai absorver de aprendizado. Seja da estética, seja da
técnica mesmo, de que Dança Contemporânea utiliza o chão, utiliza a fala, utiliza tudo que
tiver ao alcance. É uma dança híbrida. Mas se ele assiste pela primeira vez e ele assiste depois
outra apresentação de Dança Contemporânea, ele já vai ter absorvido mais um pouco. E aos
poucos o público leigo vai deixar essa estranheza e vai aprender a apreciar a Dança
Contemporânea. Foi isso que eu trabalhei inclusive no Floca (Escola Estadual Floriano
Cavalcanti) quando eu fiquei os dois anos lá e criei o grupo Estereótipos. Quando eu cheguei
lá no Floca “Ah, gente, Dança Contemporânea”, eram caras absurdas olhando. Tinha gente
que olhava chocado. Tinha gente que olhava “O que é isso que ele está dançando?”. Já tinha
gente que queria fazer link com o balé, tinha gente que queria fazer link com alguma coisa de
vivência. Aí, aos poucos, eles foram absorvendo até a formação do grupo, e o grupo
apresentar para o colégio, e o colégio como um todo começar a absorver. Tanto alunos,
quanto professores. Então tem que ter um primeiro encontro. O primeiro encontro, a primeira
vez, a estranheza mesmo. Mas outras vezes já vai amadurecendo o público para receber outras
propostas, inclusive.
AM – De perguntas que eu tinha era isso. Obrigada.

Entrevista com Rodrigo Cruz, em 14 de outubro de 2015 – Academia de Dança
Evidence, Natal/RN.
Rodrigo Cruz – Eu sou Rodrigo, tenho experiência em Dança de Rua e agora estou dançando
Stiletto.
Ariane Mendes – O que você pode dizer sobre o espetáculo “Ego”?
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RC – Bom, como eu não prestei muita atenção, não compreendi quase nada, porque eu nunca
vi Dança Contemporânea. Tipo... não me passa pela cabeça quase nada que você venha a me
perguntar. Entende?
AM – Entendo. Mesmo que você não tenha entendido muita coisa, alguma coisa te afeta,
alguma coisa mexe com você, alguma coisa te chama a atenção no “Ego”?
RC – Sim.
AM – O quê?
RC – Minha autoestima.
AM – Você disse que nunca viu Dança Contemporânea antes, essa foi a primeira
apreciação. Então, assistindo ao espetáculo, o que você pode dizer sobre Dança
Contemporânea?
RC – Basicamente, o jeito que vocês dançam.
AM – O jeito, como?
RC – Bem espontâneo.
AM – Você gostaria de apreciar outras obras de Dança Contemporânea?
RC – Eu acho que quero.
AM – Mas você acha que sua vontade vem a partir da sua apreciação do “Ego” ou de
alguma outra coisa?
RC – É do Ego.
AM – Por que você quer ver outras apresentações de Dança Contemporânea?
RC – Porque eu gostei.
AM – O que te fez ir apreciar o “Ego” na sexta-feira?
RC – Eu fui chamado.
AM – Só pelo convite?
RC – Sim.
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AM – Muito obrigada, Rodrigo!

Entrevista com Daris Firmino, em 16 de outubro de 2015 – Centro de Ciências
Humanas, Letras e Artes (CCHLA-UFRN), Natal/RN.
Daris Firmino – Eu sou Daris Firmino. Há catorze anos faço parte do Grupo de Cultura
Popular Macambirais, com Dança Popular. Com Dança Contemporânea, foram dois anos no
GD, no Grupo de Dança da UFRN. Hoje eu sou professor de Ensino Fundamental e
acadêmico do Curso de Dança. E sou presidente do Instituto Cultural Macambirais, também.
Nem é muita vantagem dizer isso, mas tem que dizer.
AM – O que você pode dizer sobre o espetáculo assistido, sobre o Ego, na sexta-feira?
DF – Na sexta? Eu achei assim, falando enquanto bailarino, intérprete, que tudo isso ficou
confuso na minha cabeça. Eu achei interessante, achei o trabalho bem mais maduro daquela
época que eu estava participando, e eu não sei se teve muito ensaio. (...)Eu achei interessante.
Eu acredito que a galera deve ter se identificado bastante, assim como eu me identifiquei,
porque a questão do ego é algo muito presente, como eu já falei. É um tema que deixa as
pessoas inquietas, por conta de algo que todo mundo tem, que nem é a autoestima elevada. Eu
acho que é algo mais que autoestima. Não é simplesmente você ter uma autoestima. Você ter
algo a mais. Entendeu? Eu acho interessante porque é um tema atual e o Grupo, de certa
forma, acho que conseguiu mostrar com êxito o trabalho e deixar o pessoal se questionando
mesmo durante a apresentação. Houve algumas cenas que eu não participei da criação, mas
que eu fiquei meio inquieto assim. As outras não, que eu já sabia qual era o propósito e tudo
mais. A questão também da crítica ao clássico, aquele virtuosismo, aquele negócio todinho,
achei algo bem interessante, porque muita gente na academia tem essa visão de que o clássico
é o modelo perfeitinho da Dança que quem não souber não sabe dançar. A gente ainda se
depara com pessoas que pensam dessa maneira, inclusive professores que pensam assim. Por
isso achei bastante interessante aquela parte. Enquanto eu estava ensaiando também foi uma
das partes que eu mais achei assim “Isso vai ser massa, e o pessoal vai ficar cutucando!”. A
parte de Pina também, porque a gente também relaciona tanto a Dança estudando, estudando,
estudando, e esquece que tem pessoas que fazem Dança sem ter também tanta pesquisa. Não
que não seja importante, mas é que também a gente não pode desmerecer aquelas pessoas que
não (fazem pesquisa).
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AM – Se você, enquanto criador de Dança, dá um certo sentido à sua obra, por exemplo,
“Ah, ele nasceu aqui, cresceu aqui, morreu aqui”, você espera que seu público veja da
mesma forma que você ou pelo menos muito próximo?
DF – Da mesma forma, eu acho praticamente impossível, uma pessoa assistir a uma obra e
dizer assim “Ah, é isso e aquilo”. Eu acho que cada um vai voltar-se para si, e vai ter a sua
concepção, a sua leitura. Eu acho que vai ser tudo diferente. Então, eu acho que não há
necessidade de você se preocupar em ficar pensando “Ah, será que vão pensar dessa
maneira?”, “Será que vão achar isso e aquilo?”. Não. Eu acho que a gente deve fazer mesmo e
pronto. Eu estou achando isso, então outra pessoa vai ter que achar da maneira dela. Aí a
gente volta para a questão do respeito, da mesma maneira que a gente quer que as pessoas
respeitem o nosso trabalho, a gente tem que respeitar também a visão do que as pessoas estão
tendo a respeito daquilo que a gente criou. Então eu acho que deve ser relax. Eu estou
pensando isso agora, mas antigamente eu não pensava assim não, eu achava que todo mundo
tinha que entender uma coisa só. Antes de entrar no Grupo.
AM – Quais são suas expectativas para a apreciação de outras obras de Dança
Contemporânea?
DF – Minhas expectativas? Que sejam uma diferente da outra. Que não sejam nada muito
parecido com o grupo tal ou tal estilo, e que as pessoas deixem também de estar mesclando
muito o clássico com o contemporâneo. Porque eu acho que isso também não é legal na
Dança Contemporânea, estar sempre remetendo ao clássico. Para quem está dançando Dança
Contemporânea tem que abrir a perna lá em cima, tem que fazer uma pirueta ou tem que abrir
escala e fazer um monte de coisa. Eu acho que não tem necessidade disso tudo. Minhas
expectativas são essas: que as pessoas reflitam sobre a Dança Contemporânea e passem a criar
a partir de outras coisas, não tenham somente o clássico, essas coisas que já são meio que
estereotipadas como Dança, como bonito. “Ah, ela faz isso, ela abre a perna dessa maneira,
ela consegue dar um giro assim”. É como se fosse assim, eu faço um movimento esquisito, aí
eu lembro um movimento da Dança Clássica, para meio que deixar o negócio bonito, você
está entendendo o que eu estou falando? Aí daqui a pouco faz outra coisinha. (...)Sempre a
questão do virtuosismo. Isso é ego, né? É isso aí. Eu acho que as pessoas devem partir de
outras coisas, de negócios diferentes, de outras experiências, não se prender somente a isso.
Porque infelizmente ainda existem muitos grupos que se prendem nesse tipo de composição.
(...)Mas as minhas expectativas são essas, que seja sempre algo diferente, que nos faça pensar,
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refletir, e também que seja algo que dê vontade da gente dançar, porque não adianta também a
gente só ver, ver, ver e não querer estar ali, e não querer participar daquilo. Eu acho que a
Dança Contemporânea também tem que trazer isso, o público para dentro da cena e querer
que a gente não somente se identifique com determinado movimento, pela memória, mas que
a gente passe a ter vontade também de participar daquilo, de querer estar ali no meio,
pinotando, pulando, fazendo os negócios.
AM – Assistindo o Ego você acha que dá essa vontade?
DF – Deu vontade! Deu vontade! Não somente por conta da minha participação, mas eu acho
que pelo repertório. Tem aquela música de Weller, muito linda, dá vontade de dançar. A hora
do Funk também todo mundo se identifica, porque é o que a gente vê na realidade de hoje,
não que eu goste de Funk, mas é o que o povo gosta, é o que o povo dança.
AM – Você acha que a apreciação de uma obra pode ser formação de público para
outras obras de Dança Contemporânea?
DF – Com certeza. Porque é a partir de uma obra que você vai crescendo, você vai vendo, vai
analisando, vai criticando e vai aprendendo a criticar, a ver ali com outros olhos, e perceber.
AM – Uma coisa que eu não perguntei no começo, mas vou ter que perguntar agora,
pelo que você disse na resposta anterior. Quando você conheceu a Dança
Contemporânea e como foi?
DF – Grupo de Dança.
AM – Você conheceu já quando você entrou ou antes, em alguma outra oportunidade?
DF – Conhecer, não. Antes eu já tinha visto alguma coisa assim... televisão, nos meios de
comunicação que a gente sempre vê.
AM – Você viu Dança Contemporânea na televisão?
DF – Sim. TV Cultura. Mas foi bem recente à minha entrada no Curso, não foi algo assim de
muito tempo não. Foi algo recente mesmo. Tenho nem vergonha de dizer. Eu acho que eu
tinha o quê, vinte e um anos quando eu vi? Aí eu vim ter mesmo o contato com a Dança e
perceber a importância e ver o quanto é significante a partir do Grupo de Dança da UFRN,
porque foi quando eu comecei a ver de início eu fiquei meio impactado. Impactado porque eu
entrei em um espetáculo que já estava formado, já tinha um negócio lá, um resultado.
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AM – Eu terminei. Muito obrigada, Daris.

Entrevista com Allan Lisboa, em 23 de outubro de 2015 – Departamento de Artes da
UFRN (Deart), Natal/RN.
Allan Lisboa – Meu nome é Allan Lisboa, tenho 21 anos. Trabalho atualmente como agente
de pesquisa, na Cabo Telecom. Minhas primeiras experiências com Dança foram no
movimento de rua, de Danças Urbanas. Conheci a Dança através da capoeira, que também é
uma forma de Dança, e aí entrei em alguns grupos urbanos, não conhecidos, e fui me
especializando. Logo mais, entrei num grupo evangélico, que era mais formal, uma dança
mais formal, uma coisa mais fechada, então foi quando eu conheci o GD. Agora estou
abrangendo meus conhecimentos não só na Dança Urbana, não só no Break, não só no Hip
Hop, aquela coisa bem mais “de Rua” dos Estados Unidos, mas agora eu estou trazendo tudo,
até Coco, Xaxado, Jazz, trazendo tudo para mim, pegando todas essas vivências na Dança.
Ariane Mendes – O que você pode dizer sobre o espetáculo “Ego”, a partir do que você
assistiu?
AL – Bom, o espetáculo é muito forte. Se trouxer para um grupo, quando em um grupo eu
preciso trabalhar o meu ego, e eu preciso colocar esse ego em um patamar que eu não interfira
no do meu colega, não interfira também na minha humildade, que eu não fique tão humilde a
ponto de desaparecer. Eu preciso de um ego em algum momento, mas eu não posso interferir
em ninguém com ele.
AM – A obra lhe afeta de mais alguma maneira? Ela lhe faz mudar de alguma forma ou
lhe faz se sentir diferente?
AL – Sim, ela me afeta até mesmo para a vida. Teve uma cena, a dos espelhos, que você se vê
de frente a você mesmo, de frente a quem você é. E o personagem da peça parecia que estava
com medo. Então será que algumas vezes eu vou ter medo de quem eu sou? Será que eu estou
deixando transparecer tanto de mim que quando eu me vir num espelho eu vou ter medo? Isso
afetou a minha vida, tipo, caramba, quando eu me vir, em algum momento quando eu olhar
para mim, como eu sou, será que eu vou ter medo de mim ou vou querer estar perto?
AM – Como você conheceu a Dança Contemporânea?
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AL – Foi o meu professor no meu pé. Na verdade ele sempre ficou no nosso pé “vocês
precisam sair muito do que vocês têm e quebrar um pouquinho” e eu “como é esse quebrar,
professor?”; ele dizia “se tornar algo mais século XXI!”. Ele até tirava onda dizendo que a
gente era um pouco, digamos assim, um pouco fechados no que aconteceu antes, na revolução
dos Estados Unidos, em Dança, e a gente precisava da revolução de hoje. Eu percebo que a
Dança, hoje, a Dança Moderna, seja lá que Dança for, só vai se revolucionar quando ela se
tornar uma coisa contemporânea. Deixar de ser “eu tenho um padrão”. O balé é muito
fechado, ele é tudo na sua postura. Quebrar isso e virar contemporâneo, “quebrou, você vai
dançar da sua forma, vai se divertir dançando”. O contemporâneo traz muito disso, da
diversão do seu corpo. Não aquela coisa formal que você tem que fazer aquele passo, aquela
ponta tem que ser daquele jeito. Contemporâneo não exige tanto, exige a sua técnica, e a sua
técnica se quebra e se torna o contemporâneo. O que eu acho mais lindo no contemporâneo é
que cada bailarino, cada dançarino, cada pessoa que se movimenta tem a sua forma, tem o seu
ego, tem o seu eu na Dança.
AM – Obrigada, Allan.

Entrevista com Jéssica Cortéz, em 26 de outubro de 2015 – Departamento de Artes da
UFRN (Deart), Natal/RN.
Jéssica Cortéz – Meu nome é Jéssica Cortéz. Em relação à minha experiência com a Dança,
hoje, eu tenho uma vivência de ter participado de algumas companhias. Participei um tempo
do Gira Dança, depois participei da Gaya, em relação à questão da Dança Contemporânea.
Tenho algumas vivências, poucas, com Dança Popular. Fiz um pouco de Balé, né? Isso já é
algo, acho que, bastante comum em muita gente, ter feito Balé por algum tempo da vida.
Atualmente trabalho dando aula de Balé, também trabalho com outros estilos de Dança, mas o
meu foco realmente do que eu gosto de trabalhar é a questão do contemporâneo, é essa
questão da improvisação.
Ariane Mendes – O que você pode dizer sobre o “Ego”, mais sobre a apreciação que
você fez aqui na Galeria?
JC – Assisti duas vezes: na Casa da Ribeira e aqui na Galeria. Quando assisti aqui, eu me
surpreendi bastante, porque eu gostei da proposta de vocês. De fato, gostei bastante da
proposta quando assisti na Casa da Ribeira, mas quando eu assisti aqui foi outra coisa. Achei
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que mudou muito, que a questão do figurino influenciou muito também, na minha visão e que
algumas cenas tiveram mudanças. Percebi que tiveram algumas transições diferentes. Não sei
se foi impressão minha, em relação à roupa, mas achei que mudou o sentido de algumas
coisas. Eu gosto muito de algumas cenas. Acho superinteressante o que vocês propõem. Essa
questão de dar um choque mesmo porque, às vezes, parece muito óbvio. Você fica “Não,
mas...”. Gente, mas é verdade. Aquela questão do espelho, por exemplo, do narcisismo, aquilo
a gente faz diariamente e não percebe. Gostei muito da sua cena também, gostei muito do seu
figurino, eu disse a todo mundo que adorei aquela sua roupa, acho que todo mundo deveria ter
dançado com aquela roupa. Achei que ficou muito bom, muito bom mesmo. E acredito que o
espetáculo trouxe muitas coisas que eu não tinha parado para pensar. Essa questão da
academia, por exemplo, parece muito óbvio, mas é uma coisa que a gente realmente está
buscando... a perfeição, um padrão de corpo que a sociedade impõe para a gente. A gente está
sempre buscando aquilo que a sociedade impõe, não o que a gente é. E essa questão do ego é
o que a gente é, né? Meu professor de Psicologia fala muito disso, que o ego é a sua
personalidade, é o que você é. Então o que a gente é de verdade? Eu que me questionei
quando vi o espetáculo. O que realmente eu sou? Eu sou aquela bailarina que está na perna de
pau ou sou aquela bailarina que está dançando igual Iane? Sabe? São essas questões... tipo...
eu sou aquela pessoa que está indo para academia, que está reproduzindo apenas coisas que as
pessoas estão propondo ou estou fazendo aquilo que de fato eu sinto vontade? Então eu me
questionei nesses pontos em relação ao espetáculo.
AM – Você já falou um pouco, mas vou fazer a pergunta para esclarecer. De que forma
o espetáculo lhe afeta?
JC – É... ele me afetou. Me afeta... deixa eu ver... nessas questões de me fazer refletir
realmente do que sou eu. Porque eu vejo que tem um pouco de vocês em cada espetáculo ali,
por conhecer muita gente do Grupo, eu vejo que cada coisa tem um pouco de vocês. Cada
cena vai transmitindo o que cada um é... independente de que você diga assim: “Não, aquela
pessoa está marcando ali por coincidência”, mas quando eu vejo em cena parece que aquilo
foi feito para aquela pessoa. Por exemplo, a cena de... uma das cenas que mais me deixou
pensativa foi a cena de Nádson, que eu gostei demais desde a primeira vez que assisti. Eu
acho uma proposta muito... assim, não é difícil você pensar “Vou colocar um cara dançando
com vários espelhos ao redor”, mas a maneira como foi proposta eu gostei muito, porque ele
entra em choque, é como se ele entrasse em choque com aquilo que ele estivesse vendo. E eu
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acho que acontece isso com a gente, às vezes. Muitas vezes a gente não quer ver aquilo que a
gente de fato é.
AM – A partir do que você assistiu do Ego, o que você pode dizer sobre Dança
Contemporânea?
JC – Sim... sobre Dança Contemporânea... (...) bem, vocês usaram muita coisa da
Improvisação naquela cena, eu acho fantástico, aquela que vocês perguntam o número e
fazem com que a pessoa improvise naquele momento, eu acho que é uma troca muito legal
com o público, e isso é muito contemporâneo, né? Essa questão da troca, do público fazer
parte daquilo, de vocês chegarem ao público e dizerem uma coisa no ouvido, da expectativa
que cada um fica, porque fica na expectativa: “Gente, o que eles estão dizendo?”. Porque
ninguém nunca falou no meu ouvido, mas eu fiquei “Gente, o que estão falando?”. Mesmo
que eu já tenha ouvido um pouquinho, porque dá pra fazer uma leitura labial, mas você fica:
“Gente, e aí?”. Então eu vejo esses elementos que vocês utilizaram. E também vejo que o
processo de vocês em cena foi muito de vocês, como eu já tinha dito, dá pra ver que existe um
pouco de cada um. Então acredito que o processo de vocês tenha sido um coletivo, tem a
direção, mas também teve a participação de vocês em todo o processo, porque fica muito
nítido. E eu acho que o importante do contemporâneo é isso, é estar o bailarino, mas ele
também ser intérprete daquilo que ele está fazendo, não somente reprodutor daquilo que ele
está dançando. Porque eu acredito que quando a gente só reproduz aquilo que pedem para a
gente, mesmo que a pessoa diga que isso é contemporâneo, eu já não sinto que seja tanto,
mesmo que eu possa estar errada. Quando eu danço contemporâneo, que dizem que eu estou
dançando contemporâneo, de uma coisa que foi só estruturada e eu estou apenas
reproduzindo, aquilo não é meu, então eu estou apenas reproduzindo, sendo reprodutora
daquilo que uma pessoa acredita. Então quando eu danço aquilo que eu mesma tenha a
direção e eu seja a intérprete um pouco criadora daquilo, aquilo já se torna muito maior, para
mim.
AM – Quais são suas expectativas para apreciação de outras obras de Dança
Contemporânea, a partir da sua apreciação do Ego?
JC – É essa questão, por exemplo, da troca com o público. É uma coisa que eu sempre gosto
de participar num espetáculo que exista essa troca, que eu me sinto dentro do espetáculo, eu
me sinto participativa. Não apenas uma espectadora que está assistindo e vai embora e aquilo
vai ficar só comigo. Mas quando existe essa troca, quando existe o diálogo no final, que vocês
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falam... isso é muito mais enriquecedor para mim, por exemplo, ouvir o que os intérpretes
estão falando, qual foi a maneira que vocês criaram. Tudo isso eu acho muito importante em
relação a essa troca. É isso que eu espero. Quando eu vou assistir a um espetáculo de Dança,
eu quero muito que tenha essa... Quero que eles digam alguma coisa, nem que seja: “E aí,
galera, boa noite!”. Mas que eles saiam daquilo que eles estão fazendo e eles abram
realmente, e digam: “Foi assim... a gente fez essa proposta...”.
AM – Você acha que a apreciação de uma obra de Dança Contemporânea seria como
um tipo de formação de público para outras obras?
JC – Sim, com certeza. Porque a partir do momento em que eu assisto uma apresentação de
Dança Contemporânea eu já fico interessada de onde tem aquela proposta, eu já fico
interessada em outra proposta, e assim vai. (...)E eu acho que quando a gente dança, ou a
gente assiste, a gente tem interesse de ver outras e outras coisas. Pronto, eu assisti ao GD
naquele dia... fiquei superinteressada em participar de outros eventos, de outras apresentações
que tivessem um diálogo parecido. (...)Até porque, quando você pesquisa alguma coisa, você
tem interesse, e quando aquilo mexe com você também, né? Porque quando uma apresentação
mexe com você, você se sente mais tocado para ter essa sensibilidade e assistir a outras
coisas.
AM – Como você conheceu Dança Contemporânea?
JC – Nossa... como eu conheci. Foi assim: eu fazia Balé, então eu era totalmente rotulada
naquilo, no Balé, Balé, Balé. Até que um dia eu resolvi fazer um curso de Teatro. Eu passei na
UFRN, passei no curso de Turismo, e resolvi fazer um curso de Teatro porque não tinha mais
como ir para o Balé. Entrei no Semai, que era um curso técnico de Teatro, que eu acho que
nem existe mais, lá na Zona Norte. Fui fazendo e eu tive contato com essa questão da Dança
Contemporânea. Mas era um contato muito distante, porque para mim aquilo era uma coisa
muito estranha que eu não entendia que tipo de dança era aquela que eu estava vendo. Então
tive contato com um pouco da Dança-Teatro, e aos pouquinhos fui tendo contatos e isso foi
abrindo as portas. Até que um dia eu resolvi, sem ter contato nenhum com a Dança
Contemporânea, me inscrever para fazer audição no Gira Dança, que eu tive essa loucura na
minha vida. Eu disse: “Eu vou fazer, né? Se eu não passar, ótimo! Já sabia que eu não estava
dentro mesmo. Mas se eu passar, ótimo!”. E foi daí que eu fiz o teste e passei. Mas também só
durei seis meses lá, eu não tinha condições porque eu fazia o curso de Turismo e não
conseguia chegar lá no horário, e isso era muito exaustivo para mim. Foi dali que eu
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realmente vi o quanto é encantador e o quanto é cativante você fazer a Dança Contemporânea.
Foi a partir do Gira, porque eles têm muitas propostas interessantes, e deixam você muitas
vezes muito livre para procurar seus movimentos, conhecer você para poder reproduzir. Foi aí
que eu fui me encantando.
AM – Obrigada, Jéssica!

Entrevista com Rodrigo Carlos, em 27 de outubro de 2015 – Departamento de Artes da
UFRN (Deart), Natal/RN.
Rodrigo Carlos – Meu nome é Rodrigo. Minhas experiências... bem, meu corpo é híbrido.
Tenho um pouco de experiência com Capoeira, um pouco de Dança Contemporânea, Dança
Popular. Agora eu estou tendo uma experiência ótima de Dança-Teatro, e também estou
fazendo umas pesquisas de Dança-Teatro. Minhas ocupações... por enquanto estou fazendo só
minhas pesquisas em Dança-Teatro e estou na Gaya (Cia de Dança Contemporânea), no novo
processo.
Ariane Mendes – O que você pode dizer sobre o espetáculo “Ego”?
RC – Eu gostei muito. Achei que a música que vocês usaram estava me puxando. Aquele
começo, na hora que vocês fizeram a fila, que começaram cada um fazendo seu gesto, eu me
senti lá dentro, eu queria entrar, por causa da música, a música me puxou. A música me
puxava para dentro do espetáculo. E as coreografias eram muito interessantes, porque não era
aquela coisa estruturada e ao mesmo tempo era. Vocês usavam muito coreografias cotidianas,
passos cotidianos. Eu senti muita vontade de assistir. E não trazendo esse pouco de drama ou
outro lado, sempre levava também para o lado da comédia. Era muito bom. Eu gostava muito.
AM – O espetáculo “Ego” lhe afeta de alguma maneira? Ele lhe faz, ou fez, sentir
alguma coisa quando você assistiu ou depois?
RC – Ele me fez parar para refletir. Refletir sobre qual seria o meu próprio ego, o que eu
sentia. Eu nunca tinha parado para pensar o que eu realmente defendia em mim mesmo ou que
eu defendia em algo ou em outras coisas. Aí depois do espetáculo eu achei interessante isso.
Principalmente a questão de o pessoal ter muito, como vocês falaram muito em questão de
academia, corpo forte, coisa e tal. Hoje em dia eu posso ser gordo como for, eu não tenho
problema com meu corpo, por mais que eu seja gordinho.
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AM – Quais são suas expectativas para a apreciação de outras obras de Dança
Contemporânea? O que você espera de outras obras?
RC – Eu espero que não seja sempre a mesma coisa. Porque geralmente muita gente sempre
leva só um lado, uma vertente da Dança Contemporânea, sempre é a mesma coisa. Sempre vai
falar sobre loucura. Sempre vai falar sobre isso, sobre aquilo. Aí sempre tem aquela mesma
linha. Eu espero que seja algo diferente, não seja sempre a mesma coisa.
AM – Você acha que é preciso falar sobre “algo”?
RC – Ótima pergunta! Hoje eu estava falando com Diogo Ramos e ele me perguntou se eu
estava montando alguma nova coreografia, porque ele ia me indicar para o próximo semestre,
eu acho, no próximo ano, para eu me apresentar em alguma coisa aqui da UFRN, alguma
coisa relacionada à Dança. Aí eu disse: “Sim, eu posso apresentar aquele processo que eu
apresentei na Escola de Música”, que você viu. Aí ele disse: “Sim, pode ser ele”. Aí eu disse:
“Mas só que tem um problema, eu coloquei qualquer coisa lá porque era obrigatório para ter
‘um contexto’ da composição, mas para falar a verdade, essa coreografia que eu fiz, que se
chama “Processo”, ele não parte de uma história, ele não conta sobre nada”. Aí eu estava
conversando sobre isso. Eu acho meio sem lógica: para toda coreografia que a gente tenha que
montar, a gente tem que falar sobre alguma coisa? A gente tem que fazer um contexto? Ele
disse: “Não. Eu quando entrei no curso, minha primeira coreografia aqui na universidade foi
um solo normal, que não precisei colocar contexto nenhum.”. Eu acho também que é uma
besteira sempre ter que partir de um contexto, de alguma coisa assim.
AM – Como você conheceu a Dança Contemporânea?
RC – Hum... Antes de entrar aqui. Eu não venho de escola de dança. Eu não venho de nada.
Eu venho de assistir vídeos e fazer em casa. É por isso que digo que meu corpo, e que alguns
professores, Larissa (Marques) fala muito sobre isso, é um corpo híbrido. Eu tenho
experiências no corpo. Conheci mais quando entrei aqui na Universidade mesmo. Quando
entrei na Universidade, logo no começo, esse ano, que chamaram a gente para ir ao Alberto
Maranhão bem na semana do Encontro Internacional de Dança. E eu conhecia já um pouco
antes, mas não conhecia mais além, o que ela poderia fazer, se ela sempre é aquela coisa, só
aquele pontinho, só uma vertente que você pode seguir, e se sempre é a mesma coisa, e se
sempre será.
AM – Muito obrigada, Rodrigo!
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Entrevista com Evilázio Nobre, em 05 de novembro de 2015 – Departamento de Artes da
UFRN (Deart), Natal/RN.
Evilázio Nobre – Meu nome é Evilázio Nobre, resido em Ceará-Mirim e trabalho como
auxiliar de escritório. Dança para mim é uma coisa... posso dizer... que eu não tenho muita
experiência com dança... nunca vivi... mas é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque tudo
nessa vida que a gente possa absorver de informações é válido.
Ariane Mendes – O que lhe levou a querer assistir o “Ego”, naquela sexta-feira?
EN – Começou com meu amigo João. Ele sempre me chamava pra eu vir conhecer esse setor
e eu nunca tinha vindo. Até que chegou o dia da apresentação e ele esteve lá em casa, aí eu
decidi vir com ele.
AM – O que você pode me dizer sobre o que assistiu do “Ego”?
EN – Eu achei interessante, porque como foi a primeira vez que eu vi uma apresentação
daquele jeito, eu achei bem legal.
AM – O “Ego” lhe afeta de alguma maneira? O espetáculo lhe faz pensar em alguma
coisa?
EN – Eu percebi que vocês, além da dança, querem transmitir algo. Como se fosse contada
uma história. Eu acho engraçado... acho interessante.
AM – Você viu uma história?
EN – Eu percebi. Só que agora eu não lembro. Creio que tratava de alguma coisa da
sociedade, mas agora, no momento, não recordo.
AM – Tem alguma outra coisa que você queira dizer sobre o “Ego” ou sobre Dança
Contemporânea?
EN – A Dança Contemporânea e o “Ego” são bem legais. Creio que aqui seria bom que se
expandisse mais, porque é uma dança diferente de várias daqui, que transmitem coisas que
vêm ao pudor. Acredito que a Dança Contemporânea quer transmitir algo, diferente dessas
outras danças daqui da nossa região.
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AM – Obrigada, Evilázio!

Entrevista com João Rodrigues, em 05 de novembro de 2015 – Departamento de Artes
da UFRN (Deart), Natal/RN.
João Rodrigues – Meu nome é João Maria Rodrigues de Souza Filho, tenho 25 anos, sou
residente da cidade de Ceará-Mirim. Minha experiência com Dança veio através da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Artes, através da
disciplina Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação, quando cursei com a turma de Dança
da instituição. Foi o meu primeiro contato e após algum tempo fiz amizade com alunas da
graduação de Dança, uma vez que eu fazia graduação de Música. Hoje já estou formado,
obviamente. E atualmente sou auxiliar administrativo em uma empresa terceirizada.
Ariane Mendes – O que lhe levou a querer assistir ao espetáculo “Ego” naquela sextafeira?
JR – Bem, já havia assistido a alguns espetáculos de Dança, até ao próprio espetáculo antes,
né? Na sexta-feira eu vim, lógico, que a partir do meu contato com a Universidade e o âmbito
da Dança. Eu comecei a despertar o interesse em mim e vim porque minhas amigas fizeram o
convite e eu já estou me considerando apreciador de Dança.
AM – O que você pode dizer sobre o espetáculo “Ego”?
JR – O espetáculo, para mim, é uma incógnita da sociedade. Ele faz um elo entre pecados
capitais, pensamentos, dogmas que existem na sociedade, entre outras coisas.
AM – O espetáculo “Ego” lhe afeta de alguma maneira? Como?
JR – Sim. Pelo fato de eu ser músico, e ali a Música e a Dança não sei se são carne e unha ou
se são almas gêmeas, algo do tipo; eu procuro e consigo materializar algo sonoro no corpo do
dançarino. É como se a melodia, o som, a vibração da música ganhasse uma forma material.
AM – A partir da apreciação do espetáculo “Ego”, o que você pode dizer sobre Dança
Contemporânea?
JR – Eu não sou um grande estudioso da Dança, mas no meu ponto de vista, a Dança
Contemporânea vem quebrando, eu vou usar essa palavra, “tabus” de exercícios repetitivos,
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ela vem muito através do improviso, até mesmo pelo próprio dançarino, como ele acha que
deve conduzir aquele momento ou aquele passo em determinada construção do espetáculo.
AM – Você tem vontade de assistir a outros espetáculos de Dança Contemporânea?
JR – Com certeza.
AM – A apreciação do espetáculo “Ego” contribui para que você queira?
JR – Bem, eu não vou dizer o “Ego”, mas teve três mocinhas que despertaram em mim o
interesse pela dança. Não vou dizer o “Ego”, porque eu vou me prender unicamente àquele
grupo, àquele estilo de Dança, e eu pretendo não só ver o “Ego”, mas também outras formas
de Dança, de dançar.
AM – O que você espera das próximas apreciações de Dança Contemporânea?
JR – Eu espero que a próxima vez que eu for apreciar algum tipo de Dança Contemporânea
ela supere as expectativas que eu já tenho formuladas dentro de mim, e que cada vez ela
contribua mais para a minha formação, tanto social como profissional, olhando pelo lado da
música, que não tem como a gente desligar isso. Espero que ela seja um reagente de
transformações e opiniões no meu subconsciente, a palavra é mais ou menos essa, mas não é a
palavra.
AM – Obrigada.

Entrevista com Diogo Ramos, em 25 de novembro de 2015 – Departamento de Artes da
UFRN (Deart), Natal/RN.
Diogo Ramos – Meu nome é Diogo Ramos, eu danço vai fazer seis anos, tem cinco anos e
alguns meses. Comecei na Dança de Salão, fiz balé clássico; hoje eu sou bailarino
contemporâneo. Já tive outras experiências com Jazz, Hip Hop, vários estilos de Dança de
Salão e o que aparecia no momento. Hoje eu trabalho dando aula de Dança de Salão, trabalho
também como bailarino autônomo e também sou coreógrafo da Companhia Livre de Teatro
Musical e assistente também lá agora, assistente de direção. Assisto Dança com mais
frequência há dois anos. A maioria dos espetáculos a que eu assisti foi de balé clássico e
contemporâneo, mas entre um e outro eu cheguei a ver alguns de Jazz e alguns poucos de Hip
Hop e de Dança de Salão. Acho que só.
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Ariane Mendes – O que você pode dizer sobre a apreciação do espetáculo “Ego”?
DR – Mesmo que eu não queira, vou comparar com a primeira apresentação, que eu lembro.
Porque eu vi a primeira, então querendo ou não eu vou acabar comparando. Figurino para
mim é uma característica que muito me chamou atenção, melhorou muito, não vou mentir,
mas eu sei que o figurino melhorou muito para mim. Algumas sequências coreográficas,
algumas chaves do espetáculo também me chamaram muito atenção, que a energia estava
diferente, as ações. Eu acho que o processo investigativo dos movimentos, não sei se eu posso
chamar assim, melhorou muito. Então, assim, as pessoas estavam mais conscientes do que
estavam realizando, não estavam apenas realizando uma ação qualquer. Elas entendiam a
lógica daquele movimento. Pelo menos alguma lógica que elas tinham criado.
AM – Essa obra lhe afeta de alguma maneira?
DR – Sim. Mas eu acho que não da maneira convencional. Porque esse nome do espetáculo é
muito forte, Ego. Então a gente já imagina que vai falar literalmente de ego, não tem para
onde correr. E vocês mostram várias faces de ego, ali sem questionar isso em momento
algum. Só que assim, como pelo espetáculo todo eu tive essa sensação do “como se fosse”,
que eu não achei ruim em momento nenhum, eu não sei se a ideia era essa, mas pelo menos,
para mim, ficou com essa ideia e vocês compraram muito bem essa ideia, quem estava
interpretando: “como se fosse” uma pessoa muito vaidosa, “como se fosse” uma pessoa
arrogante. Também tem isso. Então como eu fiquei com essa ideia de “como se fosse isso”,
não me afetou, eu acho, de me fazer pensar sobre o ego. No momento eu não pensei, nem
depois. Mas vocês conseguiram me fazer pensar sobre movimento realmente. Como os
movimentos que vocês escolheram e os organismos coercivos, principalmente, que vocês
usaram para dar o sentido de tal coisa. Então isso eu falo que me afetou porque a dificuldade
que é de você com dança transmitir algo que normalmente o apoio da palavra consegue muito
bem, obrigado, é imprescindível. Então vocês conseguiram organizar isso de uma forma que
eu acho que todo mundo entendeu o que é a proposta de vocês, a ideia é essa, é isso aqui, está
bom, está ruim, não tem para onde correr. Então a ideia foi ótima, gostei disso. A forma que
me afetou realmente foi em questão de movimento. O que vocês pesquisaram para criar, pelo
menos por hora, aquele repertório ali. Talvez, se fosse outra proposta, Certamente seria uma
outra pesquisa, que levaria a um outro vocabulário.
AM – Você acha que a apreciação se dá, então, pelo tipo de espetáculo assistido?
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DR – A apreciação se dá, acho que por dois vieses: tanto por quem produz, e quem produz
não é só uma pessoa, nem que seja um solo, nem só uma vídeo-dança. Porque você tem o
olhar de quem está produzindo uma vídeo-dança, o olhar de quem está fazendo a luz, o som.
Todo mundo que está envolvido no espetáculo importa. E o outro lado é de quem assiste,
porque isso tudo que eu estou lhe falando é pelas experiências que eu tive com dança, seja
teórico ou seja prático. Se for outra pessoa que provavelmente deve ter uma larga experiência
maior, a Helena Katz, que é uma crítica muito famosa, provavelmente vai ter outra resposta.
Agora se for meu pai, que não tem frequência de assistir espetáculo, vai ter outra resposta.
Então apreciação vai depender, para mim, do que a pessoa tem também. Do que o público tem
de informação e também de conhecimento.
AM – Você acha que a apreciação de um espetáculo começa aonde? Quando o público
começa a apreciar o espetáculo?
DR – No momento que ele vai sair de casa para assistir. Porque se ele vai sair de casa para
assistir a um espetáculo, nem que a expectativa dele seja só se divertir, ele vai criar alguma
expectativa em cima, então vai começar a assimilar as informações que ele tem para aquele
espetáculo. Ou ele vai sair de casa a fim de ver alguma coisa, passou na rua, e a partir desse
momento que ele viu aquele outdoor que chamou atenção dele e ele vai assistir, ele vai
começar a juntar alguma coisa. A pessoa que “eu vou assistir algo hoje”, está querendo tirar
alguma coisa dali. Aí o que ela vai querer já são outros quinhentos.
AM – Obrigada, Diogo.

Transcrição Seletiva da Entrevista com a Coordenadora Geral do Encontro de Dança de
Natal/RN

Entrevista

com Diana

Fontes,

coordenadora

geral

do

Encontro

de

Dança

Contemporânea de Natal/RN, em 28 de março de 2016, em sua residência, Natal/RN.
Ariane Mendes – Os Encontros de Dança são voltados para um público específico?
Diana Fontes – Não, eu acredito que talvez a gente não tenha atingido essa vontade, porque de
fato o que buscamos com o Encontro de Dança é um encontro, como o nome já diz, e tem esse
subtítulo de “Encontrar é preciso” que reforça essa ideia. O Encontro surgiu ainda nessa busca
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de formação de plateia, por conta de escolas públicas de Dança, bailarinos sendo formados
nas escolas públicas de Dança, curso de Dança na universidade, pessoas saindo dessa área
mais acadêmica da Dança e a gente precisaria ter essa sedução a um público em geral. Esse é
o objetivo, de a gente sempre ter um público diferenciado no sentido de não ser sempre o
artista que está assistindo o artista. Então ter esse público em geral sempre foi a nossa
intenção. Acredito que conseguimos depois de alguns anos de tentativa. Conseguimos ter no
público pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas totalmente fora desse meio que a gente
convive. Eu acredito que hoje posso dizer que ele é misto. Ele está chegando ao público que a
gente consideraria bacana, ideal.
AM – Tem um pouco, então, de formação de público também.
DF – Com certeza. Com certeza formação de público. O Encontro nasceu com esse objetivo
de seduzir a plateia, trazer trabalhos, espetáculos, pensadores, comunicadores, produtores para
a gente discutir, pensar a Dança, e também a difusão da nossa Dança. Sempre ter pessoas que
pudessem estar vendo o que se produz aqui na cidade e daí ter esse desdobramento que a
gente tem conseguido.
AM – Então, os parâmetros que vocês utilizam para a escolha das obras são essa
adequação aos espaços e a apreciação dos públicos?
DF – Isso. Visibilidade. Porque não adianta. Teve uma época que a Dança Contemporânea,
vamos dizer nos últimos dez anos, o início desses últimos dez anos, a gente está em 2016,
esse período entre 2006 até 2010, acredito, eu participei de várias plataformas, vários
encontros de pessoas da Dança, em várias cidades do Brasil, em que a gente discutia onde está
o público da Dança. Cadê o público da Dança? Isso foi uma coisa muito séria. Acontecia aqui,
em Recife, em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, em todos os lugares. E a conclusão
que se tirou depois de diversas reuniões foi que é isso, cada público tem seu espaço, cada
espaço tem seu público, cada espaço tem a sua ação. Então não adianta você pegar o teatro
nobre da cidade, no caso o Teatro Alberto Maranhão ou o Teatro Riachuelo, vamos dizer,
porque o Teatro Riachuelo ainda é diferente do Teatro Alberto Maranhão, bem diferente. O
Teatro Alberto Maranhão é uma casa nossa, pública, onde a gente nasceu. O Teatro Riachuelo
tem uma visão mais comercializada, que também é importante. Não adianta você pegar o
Teatro Alberto Maranhão, que tem um público acostumado a determinadas situações ou
determinadas provocações que a arte tem, e você ir demais ao fundo do poço. Então isso
aconteceu nos primeiros Encontros eu tentei jogar toda a contemporaneidade pulsante dentro
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do Teatro e várias pessoas diziam para mim “Se isso é Dança, eu não gosto mais de Dança.
Eu não quero mais ver Dança”. E depois das diversas discussões dessas plataformas que eu
participei, com discussões com vários pensadores, críticos de todas as correntes, muita
discussão, chegamos a esse patamar de que você não pode ir além, você não pode ir tão
rápido. Você tem que acostumar a pessoa, tem que acostumar a sensação da pessoa, você tem
que ir devagar. Então a gente decidiu isso, no caso, o Teatro Alberto Maranhão aqui, teria um
tipo de espetáculo, Casa da Ribeira outro tipo de espetáculo, Barracão dos Clowns outro tipo
de espetáculo. Quem sabe um dia com a universidade – que eu acho muito bacana esse
trabalho da pesquisa e tal, não só a pesquisa da gestualidade, mas o porquê e pra quê – a gente
tenha um espaço também para trabalhos em processo, aberto à discussão. É uma das ideias
daqui para frente. Acho que Patrícia Leal tem esse pensamento muito bacana também, de
fazermos essa ação dos trabalhos em processo. E que a plateia possa assistir esse processo, ou
seja, possa assistir como ele está sendo montado e que seja aberto a perguntas, e porquês e pra
quês. Tudo não precisa ser explicado, mas é bacana você sentir de onde surgiu aquilo tudo.
Essa é uma das ideias.
AM – É legal ir devagar, porque se você joga muita coisa de uma vez só para um público
que não quer ou não está acostumado vai acabar mais afastando do que trazendo um
pouco mais para dentro.
DF – Claro, claro. Exatamente. Não está preparado, então você afasta. E a única coisa que eu
quero fazer é seduzir. Para mim é sedução. A gente já colocou ações na praia de Ponta Negra,
fazendo a orla toda com carrinho daqueles de CD. Foi muito bacana. Foi uma coisa tão
gostosa, apesar de chegar esbaforido lá com o sol, mas foi muito bacana. E como as pessoas
interagem, e como as pessoas comentam. E é diferente você chegar ali e dizer: “Nossa, outro
dia eu estava aqui e passou isso”, você lembra. Então, isso é uma construção. Já fomos para o
Alecrim, já fomos para o centro da cidade, já fomos para vários lugares. Que a palavra de
ordem para mim é sedução. Porque quanto mais você seduz, mais você tem adeptos, e não
precisa só reger aquilo, da maneira que você achar que tem, gostando ou não gostando,
porque tem que ter uma reação, dizer “Ah, é...”, não é nada. Então “Ah, não gostei”, beleza,
tem sua opinião. Você consegue fundamentar a economia criativa da Dança. Você consegue
abrir esse espaço para tanta gente que sai das escolas públicas, da universidade. Então, tem
que ter esse mercado. E é esse mercado que a gente tem que fortalecer, e só vai fazer isso
seduzindo. Afastando, jamais.
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AM – Verdade. Além das oficinas e dos espetáculos, vocês fazem alguma atividade de
mediação entre o público e as obras?
DF – Olha, depende muito. É uma coisa que a gente deixa muito à vontade com a companhia
que se apresenta. É muito particular de cada trabalho. (...) Agora o que a gente faz é com os
próprios artistas. A gente sempre no dia seguinte, por exemplo, esse ano a gente não vai ter
muitos, no ano passado eu trouxe mais de doze curadores, que a gente chama, convidados de
todo lugar, mas esse ano eu só vou ter cinco, por conta da crise mesmo, e o câmbio está muito
alto, e euro e dólar é muito complicado nessa época. Mas a gente sempre tem uma conversa
no dia seguinte com os curadores e o grupo, individualmente. Onde eles possam ter essa
conversa. É sempre melhor no dia seguinte, porque na hora tanto o artista está ainda muito
aceso, quanto o curador não conseguiu refletir ainda.
AM – As emoções ainda estão trabalhando, está difícil de racionalizar.
DF – É difícil. Quanto mais a gente conseguir achar meios de ter essa interlocução, essa
integração com o público; quanto mais a gente cativá-lo, mais ele se sente, né? Eu digo muito
assim, que para mim, a Arte ela tem que... a gente tem que criar uma intimidade com ela, para
que a gente possa se sentir apropriada dela, se sentir confortável. Então no publicão em geral,
ainda tem essa questão “que eu não entendo muito”, “ai, às vezes, eu não sei, não entendo”.
Não precisa entender. Precisa sentir. Não precisa entender, precisa sentir e tirar suas próprias
conclusões. Então, quanto mais ela se sentir íntima, mais ela vai se sentir apropriada, vai se
sentir confortável. É isso que a gente tem que fazer.
AM – Sobre a apreciação que o público faz, expectativa, o que ele entendeu, ou não
entendeu, vocês têm algum registro?
DF – Temos. Temos várias palavras desse público. Geralmente, é como você fala, se a pessoa
não gostou muito ou não entendeu não vai dizer. Então, por isso, eu acho que o papelzinho vai
ser mais consistente. Mas eles sempre acham ótimo, acham bacana, acham bom.
AM – Muito obrigada.

Transcrição Seletiva das Entrevistas com os Criadores dos Espetáculos “Ego” (2015) e
“ESCrito Absurdo” (2016)
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Entrevista com Alysson Amâncio, em 23 de abril de 2016 – Entrevista por Skype.
Natal/RN – Cariri/CE.
Ariane Mendes – Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e suas
experiências com a Dança.
Alysson Amâncio – Eu comecei fazendo Teatro na escola, no ensino fundamental, que na
época era primeiro grau, e me apaixonei pelo Teatro. Comecei a fazer aquelas aulas e também
procurar grupos amadores da cidade. Eu queria fazer o tempo todo Teatro. E aí participei de
grupos amadores, fiz espetáculos na minha região. E quando eu fiz dezessete anos, que era
para fazer o vestibular, eu falei para a minha família que ia fazer administração, mas fui para
Fortaleza querendo fazer Teatro. Lá as pessoas me falaram “Faz Dança, que vai melhorar sua
expressão corporal”, na época, e eu comecei a fazer Dança e me apaixonei por ela. A Dança
requer uma dedicação diária, então eu comecei a fazer várias aulas de técnicas de Balé, Jazz,
Dança Contemporânea. Na época surgiu um curso de Dança numa faculdade particular,
Faculdade Gama Filho. Eu fiz essa faculdade e fiz um curso técnico no chamado Colégio de
Dança do Ceará que, na época, tinha vários professores de vários lugares do país, que iam
para Fortaleza dar aula nesse colégio. Lá eu conheci Roberto Pereira, que era coordenador da
Licenciatura em Dança da Faculdade da Cidade, no Rio. Mudei para o Rio para fazer
Licenciatura em Dança, e lá conheci a Esther Weitzman, que tem uma companhia de Dança
Contemporânea. Então, no tempo da faculdade, eu fiquei trabalhando com a Esther
Weitzman, enquanto fazia a Licenciatura em Dança. Quando terminei a faculdade voltei para
o Cariri, e desde então venho desenvolvendo um trabalho com uma companhia: a Alysson
Amâncio Companhia de Dança, e com uma instituição chamada Associação Dança Cariri, que
é uma instituição de fomento à Dança aqui no interior sul do Ceará.
AM – Como você trabalha com a Dança, agora?
AA – No momento, eu trabalho com a Alysson Amâncio Companhia de Dança que agora, em
2016, faz dez anos. A gente fundou uma associação chamada Associação Dança Cariri, que é
uma instituição de fomento e de fusão à Dança, aqui no interior sul do Ceará. Além disso, sou
professor da Universidade Regional do Cariri, do curso de Teatro, e dou as disciplinas de
corpo. A gente está lutando para abrir o curso de Dança, mas ainda não abriu.
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AM – Que ótimo! Agora eu vou direcionar bem para o espetáculo “Ego”. Como você
criou os movimentos da obra? No caso, os movimentos que você trouxe para a gente,
aquelas sequências?
AA – O Ego tinha uma temática voltada para a questão do egoísmo, no sentido negativo da
palavra, no sentido da inveja. Tinha uma temática nessa praia. Então a primeira percepção de
corpo que eu queria no trabalho era que fosse algo muito limitado, eram movimentações
bem... de fluxo controlado, como algo que tivesse preso dentro de você. Eu não queria que
fosse uma ideia de (movimento) fluido e gostoso, eu queria que fosse uma coisa mais travada
mesmo. Mas no primeiro momento eu pensei mais em criar uma estrutura coreográfica que
desse essa sensação de fluxo controlado, do que propriamente ter um discurso por trás. A
minha ideia era pensar realmente mais numa movimentação numa estrutura fechada,
totalmente controlada. E foi isso que eu levei primeiro para os bailarinos.
AM – Isso foi nas quatro sequências que você trouxe?
AA – Não, na primeira.
AM – Aquela primeira que foi a primeira aula, o primeiro encontro com a gente?
AA – Isso. Na primeira foi isso. Depois eu fui sentindo o grupo. Qual era o tipo de
movimentação que o grupo se identificava mais e fui sentindo as pessoas que estavam
comigo, trabalhando no elenco.
AM – Teve muita coisa que você trouxe a ideia e pediu que a gente fosse montando e
você ia nos ajudando, ia guiando. E teve também o início do Influenciados, foi você que
trouxe a movimentação, não foi?
AA – Foi.
AM – Ali era a mesma ideia da primeira sequência?
AA – Ali era uma ideia de que um leva o outro. A ideia era que a pessoa puxava uma
movimentação e os outros apenas repetiam. Tipo um discípulo que não tem uma identidade
própria, ele só segue seu mestre sem refletir sobre aquilo que ele está pensando. Então foi um
pouco essa a ideia e, ao mesmo tempo, isso no subtexto. Em relação à fisicalidade, eu queria
que fosse uma coreografia que o grupo todo estivesse dançando junto, que viesse da coxia e
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que fosse invadindo o palco. Então, em termo de fisicalidade, foi isso que eu pensei. E em
termo de texto, dramaturgia, tinha essa de um influenciar o outro.
AM – Você disse que quando criou a sequência da cena Resistência, pensava em
movimentos controlados, e quando falou da criação do Influenciados, aquela parte que
você trouxe, falou de uma intenção, de um subtexto, que me parece que há nos dois. Mas
o que foi a primeira motivação para criar: o subtexto ou a qualidade do movimento? Ou
foram os dois juntos?
AA – Na verdade, eu acho que foi primeiro o movimento.
AM – Nas duas?
AA – Na primeira coreografia eu já sabia que queria uma coreografia de fluxo controlado. A
segunda eu fui criando e depois foi vindo o subtexto. Isso aconteceu no Ego, mas é algo que
acontece também na minha companhia. Às vezes, eu trago material coreográfico e a gente vai
criando essa estrutura, os bailarinos vão pegando e eu vou vendo o que funciona. Depois
descubro “Ah, a gente está falando disso”. Isso também é um jeito que eu trabalho.
AM – Quando você trouxe o da Sociedade Egocêntrica, que são os casais, eu peguei meio
pela metade, vocês já tinham iniciado, cheguei depois. Eu queria saber se aquela
movimentação que eles iniciam foi você que trouxe ou se eles já criaram a partir dali,
você só pediu a intenção?
AA – Na verdade não trouxe, começou a construir na sala de aula. Fui para o ensaio, havia ido
poucos bailarinos e eu sabia que teria um momento de duo. Passei uma frase coreográfica
para eles e depois, dentro da sala de aula, a gente construiu essa partitura coreográfica num
dueto, em três duetos.
AM – Na frase coreográfica que você trouxe da Sociedade Egocêntrica, a criação
ocorreu da mesma forma que na Resistência e no Influenciados?
AA – Surgiu primeiro a fisicalidade, a estrutura coreográfica.
AM – Quando você nos pedia para criar, eu não lembro de ser direcionada para só
fisicalidade ou só subtexto. E quando você nos pedia, havia uma vontade sua de que
levássemos algo só de materialidade ou algo só de subtexto? Ou você pedia e vamos ver o
que acontece?
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AA – Não, eu sempre dava um comando, uma imagem, um texto, e dizia “eu queria que vocês
falassem sobre isso”. Então o bailarino já começava a criar tendo uma subpartitura, já tinha
uma intenção por trás daquilo. Mas a mim interessava também, como eu não conhecia o
grupo, entender qual era a movimentação de cada bailarino. Porque eu queria que o trabalho
tivesse nuances coreográficas. Então que ora fosse mais dançado, ora fosse menos dançado,
que tivesse partes mais teatrais, mas queria que tivesse movimentos bem coreográficos
mesmo. E eu queria ver qual era a potencialidade de cada bailarino: o bailarino que saltava
mais, o que girava mais, o que era mais flexível. Eu queria usar o sujeito de cada um mais
presente do corpo na cena.
AM – Como você construiu sentido e a partir do quê você construiu sentido na obra,
falando de dramaturgia.
AA – Desde o começo, eu sabia que não ia ser uma dramaturgia que tivesse uma narrativa de
começo, meio e fim. Então o próprio trabalho eram várias cenas, eram várias imagens. Eu
tinha na minha cabeça quais imagens que eu queria levar para a cena. A lenda do Narciso, eu
queria trazer isso para o trabalho, eu queria ter a ideia desse sujeito que se impõe e que
carrega os outros consigo, como Hitler. Eu queria tocar na abordagem do Balé Clássico, que é
algo muito presente na Dança. E eu queria que tivesse um momento de humanidade, que as
pessoas fossem ficando mais humanas. Algumas cenas foram surgindo a partir do que o
próprio grupo me propunha. Então, quando eu percebi que tinha uma menina que subia na
perna de pau, eu uni o que eu queria, que era a bailarina clássica, com essa pessoa que subia
na perna de pau, que tem um trabalho tão forte quanto a bailarina clássica. Algumas coisas o
grupo que foi me dando.
AM – Que ótimo! Quando você fala que criou a coreografia em cima da materialidade,
das qualidades do movimento, é isso que eu chamo de movimento não-representativo:
você não partiu primeiro de uma representação, partiu primeiro do próprio movimento.
Daí eu queria saber por que você optou por mesclar coreografias de movimentos nãorepresentativos com coreografias de movimentos representativos.
AA – Eu sabia que eu ia mesclar, mas no Grupo, eu pensei que eu levaria mais material. No
primeiro dia, eu senti uma certa rejeição do trabalho. Senti que as pessoas tinham uma certa
rejeição com estrutura e aí eu falei: “bom, então já não é essa praia que vai rolar muito”. Mas
ao mesmo tempo eu não queria que fosse um trabalho improvisado. Então eu fui negociando,
tentando negociar com o Grupo, que não fosse um trabalho só de estrutura, que a estrutura
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não precisava ser totalmente minha, precisava ser de todo mundo, mas eu não queria que fosse
um trabalho improvisado, que partisse, como você chama? Não-representativo?
AM – Isso. Movimento não-representativo.
AA – Isso. Então eu fui tentando conversar com as pessoas que tivessem os dois tipos de
características no trabalho, representativo e o não-representativo.
AM – O que você espera do seu público?
AA – Eu penso que a Dança Contemporânea tem esse lugar do provocar, ela tem esse lugar de
não estar interessada em agradar, de ter um conceito por trás. Mas por outro lado, talvez pelo
fato de eu ser professor, eu penso numa dança que chegue nas pessoas, entende? Que as
façam pensar, mas ao mesmo tempo que seja uma dança acessível. Então, como criador, eu
não me interesso em criar trabalhos que eu saiba que sejam completamente rejeitados. Eu
penso em meus trabalhos numa perspectiva que eles possam acessar um público maior,
entendeu? Eu não queria fazer Dança só pra gente de Dança, que só gente de Dança
compreende. Então eu gosto de que o (trabalho) que eu esteja fazendo tenha um discurso, um
propósito, mas que eles também possam chegar nas pessoas, no meu pai, na minha mãe, na
minha avó, em pessoas que nunca viram Dança. Esse é um pouco do caminho que eu tenho
percorrido como criador.
AM – E para colocar em palavras, como é esse trabalho para chegar nessas pessoas,
num público grande, com um pessoal que não tem experiência com Dança, com
apreciação de Dança?
AA – Então... eu acho que para chegar nessas pessoas, primeiro elas têm que compreender do
que a gente está falando. Se a gente está falando de Ego, a estética do espetáculo tem que ser,
em algum momento, direta, em outros momentos, mais indireta, mas que em algum momento
eles consigam compreender a narrativa. E aí, a partir do momento que se vai dar algo mais
mastigado, você vai fazer com que esse público vá pensando. Por exemplo, na cena do
Narciso não é tão óbvio, mas na cena da bailarina clássica é óbvio. Então você vai brincando
com algo que seja mais fácil, que não precise pensar para degustar, e outras coisas que você
vai pensando, e outras coisas que você vai forçando esse público a entender. Porque, na minha
opinião, quando o público chega num trabalho que ele não compreende nada daquilo, ele ao
mesmo tempo se fecha para o trabalho.
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AM – Para o trabalho e para outros.
AA – É nesse sentido. Ao mesmo tempo que tem esse lugar da compreensão, tem também o
lugar da Dança que, quando o público leigo pensa em Dança, ele pensa em estrutura de
movimento, pensa em bailarinos alongados, ele quer ver pegadas. Então espetáculos que
tenham isso atraem mais as pessoas, mas ao mesmo tempo não tem sentido o coreógrafo
pensar em colocar só esse tipo de material para poder chamar atenção. A ideia, pelo menos na
minha opinião enquanto criador, eu tento trazer um pouco de cada, para que eu nem dê um
trabalho de graça, mas também eu não faça um trabalho que seja completamente exequível
pelo público.
AM – Na sua opinião, então, para ser acessível, ele precisa ter uma narrativa que não
seja só movimentação?
AA – Não. Não necessariamente, porque, por exemplo, você vê os trabalhos do Cunningham
não têm uma narrativa, mas os bailarinos são superincríveis, alongados, têm uma postura.
Nesse caso, você prende pela fisicalidade. Agora, trabalhos de Dança Contemporânea que,
por exemplo, o cara passa uma hora do espetáculo fumando, só isso, aí eu não sei se a pessoa
vai voltar para ver Dança Contemporânea, entendeu?
AM – Sim.
AA – Porque ele vai dizer “Não, fumar eu também fumo”, o que esse cara está dizendo? Mas
a gente tem que entender que isso que a gente está provocando tem também um preço.
AM – O que o público de fato retorna para você das apreciações que fez do Ego ou de
alguma outra obra que você tenha feito? Em geral, há um retorno do que ele viu da
obra?
AA – Sim, sim, sim. Por exemplo, quando a gente fez o Ego, na Casa da Ribeira, no meio do
espetáculo teve cenas que as pessoas aplaudiram. Na cena, a gente tem uma bailarina clássica
que se acha a mais bonita de todas. De repente, vem uma circense numa perna de pau e arrasa
com ela. Aí o público inteiro aplaude, indicando de alguma forma que as pessoas se
identificam com aquilo, de superação. Eu sinto nos trabalhos que as pessoas saem de alguma
forma mexidas, conversando alto e indicando. Eu vejo nas redes sociais “Quando vai ter de
novo aquele trabalho?”. Para quem foi e para quem não foi, cria uma certa propagação da
Dança, e eu acho que isso é bacana, quando você sai de um trabalho propagando-o. Eu acho
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que o melhor lugar de você conquistar à Dança é quando alguém vê Dança e diz assim “Ah,
vai ver aquele trabalho”. E de alguma forma isso aconteceu, por exemplo, no Ego, eu sinto
que as pessoas que viram o trabalho o indicaram para outros lugares, e eu acho isso
interessante para a Dança. A gente pode ter trabalhos que possam ir até outros públicos, que a
gente possa levar Dança para outros lugares, não só que a gente fique fechado no nosso
próprio gueto da Arte.
AM – Então uma obra vai servir como mediação de outras obras?
AA – Sempre. Bom e ruim. Para o bem e para o mal. Porque uma obra pode afastar ou fazer
ver Dança Contemporânea.
AM – E se aquele é o primeiro espetáculo e a pessoa gosta, ela vai tender a voltar em
outros mesmo que em algum dos próximos não goste. Mas se ela não gostar do primeiro,
dificilmente vai voltar para mais algum.
AA – Concordo. Eu acho que essa sua fala é bem pertinente com o que penso.
AM – O retorno do público eu vejo que é importante para você, mas em que sentido?
AA – Eu acho que o retorno do público é importante para todo artista. Por mais que algumas
pessoas se direcionem mais para essa questão e outras menos, mas no fundo a Arte só se
concretiza quando você cria e tem um sujeito que aprecia. Então, a minha perspectiva de
público é sempre no sentido não só qualitativo, não só pessoas que apreciem e entendam
Dança, mas que a gente também possa pensar no quantitativo, de cada vez mais pessoas
assistirem e apreciarem Dança, porque o fato de você ser público não lhe faz necessariamente
um apreciador. Tem muita gente que está ali para ver Dança e que não gosta de Dança ou que
vai para ver Dança porque a filhinha dança no balé do final e que vai ver o que a filha está
dançando. Então o pai e a mãe vão assistir a Dança mais por obrigação do que pelo fato de
gostar. E eu acho interessante nos espetáculos que eles possam criar apreciadores de Dança,
não é só formação de público, é formação de apreciador.
AM – Quando você criou o Ego, você pensou a que público atingir em termos de faixa
etária ou algum campo específico?
AA – A primeira ideia do Ego era provocar a comunidade acadêmica. Acho que pelo fato de
estar num momento em que eu estava dentro da academia, numa pós-graduação, e a gente
quando está num universo acaba tendo um olhar mais apurado para ver o que acontece por
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trás, não é o conhecimento que vem em primeiro lugar. Quando eu me senti dentro da pósgraduação, percebi que tinham outas questões por trás da academia. Professores com o ego
inflado, estudantes também com o ego inflado ou então alienados. E aí a primeira ideia de
criar um espetáculo surgiu a partir de pensar nesse público. Depois que a gente foi criando o
trabalho, a gente percebeu que a questão do egocentrismo não está só universo acadêmico,
está em vários outros ambientes sociais, e acabou que o público não ficou fechado para um
tipo de espaço. No processo, eu fui vendo que eu queria que fosse um trabalho de censura
livre mesmo, que o público viesse de onde viesse e se identificasse em que âmbito a pessoa
está, seja o professor doutor, seja a dona de casa.
AM – Acho que era isso. Muito obrigada.

Entrevista com Vladimir Rodriguez, em 31 de maio de 2016 – Entrevista realizada por
Skype: Natal/Brasil – Bogotá/Colômbia.
Ariane Mendes – Eu queria saber como você cria os movimentos do ESCrito Absurdo.
Vladimir Rodriguez – O ESCrito Absurdo passou a ter muitas partes. É uma pesquisa de duas
pessoas, com Omar Carrum, bailarino mexicano e é uma pesquisa em muitos sentidos, porque
somos dois criadores que nos reunimos para trabalhar, de duas nacionalidades diferentes,
muitas residências artísticas em muitos lugares. Trabalhamos no México, na França, na
Colômbia, então ESCrito Absurdo, na realidade, não é só um espetáculo, embora o espetáculo
seja uma consequência, digamos. Ele não é um espetáculo, é um resumo de tudo o que
significou esse processo de pesquisa. Então penso que de alguma maneira uma etapa muito
importante é a improvisação. Ela é um dos elementos mais importantes da obra. A outra coisa
é este teatro. É uma pergunta sobre teatro, uma teatralidade do movimento. E creio que aí nós
encontramos uma maneira de mover que é o que chamamos, hoje em dia, de escritura do
movimento improvisado. Esse termo que encontramos, com Omar, é a ideia de que
improvisando tem que haver um conteúdo e intenção de movimento. E esse conteúdo e
intenção teria um vínculo teatral, uma teatralidade. Teria também que trabalhar a teatralidade
durante a improvisação. Não se trata de fixar movimentos, mas de improvisá-los com muita
intenção teatral. Isso foi pouco a pouco nos treinando na maneira de nos movermos com
Omar. Fizemos muitíssimos exercícios, passamos muitas horas, até tarde, a fim de definir o
que esse corpo improvisado contava. Queríamos somente que expressassem os movimentos,
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queríamos também um corpo muito expressivo e aí, pouco a pouco, aparece esse estilo de
movimento. Digamos que ESCrito Absurdo é a parte mais dançada que tem um estilo, uma
maneira de mover-se, que tem a ver muito com o que chamamos de “um traço”. Traço é esse
percurso que faz o movimento no espaço. E saber que o movimento é uma espécie de desenho
que está no espaço, e esse alguém dispõe de boas ferramentas para esse desenho se tornar
mais preciso. Então, tratando de melhorar, é como se uma pessoa tivesse uns lápis ou os
pincéis com os quais precisamos treinar por muito tempo para pintar melhor. Então falo que
nos dedicamos passando muito tempo treinando e isso resulta em um tipo de corpo, em um
tipo de combinação, um tipo de movimento e um tipo de desenho no espaço que definiu um
pouco esse estilo no espetáculo, e que hoje em dia é meu estilo e de Omar. Aplicamos esses
tipos em nossa vida artística e em nossa vida profissional. Seguimos aplicando, porque
consideramos que é necessário que as pessoas aprendam e trabalhem dessa maneira, se vão à
cena. E uma segunda coisa: esta instalação é um sistema em treinamento que se chama Piso
Móvel.
AM – Sim. Eu fiz sua oficina.
VR – Exato, exato. Então são usadas as coisas conjuntas do treinamento do Piso Móvel, mas a
escritura do movimento improvisado são duas coisas juntas, que resultam mais ou menos esse
tipo de corpo que eu digo que escreve dessa maneira no espaço, que ensina no espaço dessa
maneira.
AM – Você disse que vocês trabalham com um pouco de investigação do movimento e
um pouco de jogos teatrais?
VR – Sim.
AM – Vocês apresentam em improvisação, né?
VR – Sim.
AM – Então como vocês constroem sentido enquanto estão dançando?
VR – Veja que uma das partes mais importante é a improvisação. Ela é o jogo. A
improvisação, em si mesma, já contém um jogo. A cena que tínhamos era teatral, seja
artístico, seja performativo, seja plástico. A improvisação, em si mesma, já contém um jogo.
Depois fizemos com que a improvisação se inclinasse a um lugar específico. Para nós esse
lugar é o teatro, é provocar que a improvisação fosse até o teatro. Então por isso apareceram
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vários elementos. O que, na realidade, era parte de um argumento que eu trabalho muito que
se chama proferação. A proferação é um termo, um conceito, que eu tomei do neurologista
britânico Oliver Sacks. Ele escreveu um texto muito conhecido chamado “o homem que
confundiu a sua mulher com um chapéu”. Ele foi um neurologista que analisava muitos casos,
os casos mais estranhos que encontrou durante a sua carreira profissional. O texto é uma série
de anedotas, muito fácil de ler e muito divertido de contar. São casos estranhos de pessoas
com dificuldades neurológicas que vão de alguma maneira criando outros mecanismos de
adaptação. E um desses textos dele apareceu um texto particular que se chama “O discurso do
presidente”, de onde pela primeira vez escutei o termo da “proferação”. Ele explica o que é
proferar, e diz que proferar é pôr adiante a expressão. Simplesmente por meio de tudo o que
alguém possa ter de expressivo. Então quero dizer que tem a ver com o som, tem a ver com o
gesto, tem a ver com a voz e tem a ver com a intenção. Eu encontrei o que seria um bom
argumento do teatral. Não estávamos falando de personagens, não estávamos falando de
pensamento, de desenvolver linhas de texto, de pegar textos clássicos para expressar coisas.
Estávamos falando da parte mais elementar, que é a expressão. E a expressão, de alguma
maneira, digamos que a primeira expressão é a proferação. Você é um bebê e profera quando
é um bebê. Porque o pranto de um bebê, quando um bebê chora, está seu gesto, está seu grito
e está sua intenção. É um hábito elementar. Então aí tomamos o conceito da proferação, e isso
foi levando a um ponto de encontro com o teatral. É como se a proferação fosse mais
elementar do que o teatral. No teatral, o sentido é mais complexo, mais difícil. Como se a
etapa prévia fosse a proferação. Como se primeiro se profera e depois aparece o que é o
teatro.
AM – Profera?
VR – Sim. A proferação é esse conceito que expliquei. Esse conceito de onde o gesto, o som e
a intenção estão simultâneos. Então essa parte é bem elementar. O grito é elementar. Em
teatro as coisas são mais complexas. Os sons são mais complexos, o gesto é mais difícil, as
coisas são muito mais elaboradas. Nós estamos na etapa prévia, na etapa da proferação, que é
uma etapa antes do tempo, digamos. E agora, pouco a pouco, fomos chegando ao teatro. Tudo
isso é para lhe explicar que nós dois chegamos ao teatro de uma maneira espontânea, numa
consequência, não estávamos buscando Teatro, estávamos buscando entender o corpo
expressivo, como é um corpo expressivo. E para ser expressivo esse corpo tinha que ter som,
tinha que ter voz, tinha que ter gesto, tinha que ter intenções. E todo o corpo tem que estar em
combinação, (a pesquisa) tinha esse tipo de expressão. E assim, pouco a pouco, fomos
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chegando a elementos teatrais e posteriormente apareceram os jogos teatrais. Primeiramente
era muito elementar, era coisa de criança, eram crianças que estavam jogando. Omar e eu
viramos crianças, inventávamos histórias inúteis, mas que nos serviam para treinar. Era o
estado da expressão, era estar em um estado expressivo. Aí apareceu, como você pôde
observar no ESCrito Absurdo, o jogo do Grammelot. O Grammelot é outro conceito bem
importante, desenvolvido por Dario Fo, porque é a aparição da linguagem inventada direto, a
improvisação de uma linguagem. Então no Grammelot o que há é a capacidade de criar
através do aparelho vocal uma maneira de falar. De se fazer acreditar que alguém está falando
em um idioma, em uma língua particular. E na verdade ele está inventando, direto e ao vivo,
está inventando, mas essa maneira de falar tem um ritmo de uma fala normal. Então pensamos
que se estamos falando uma língua que existe, mas essa língua não existe, (significa que ela)
está inventada aí nesse momento. São esses os elementos teatrais que aparecem, que se
treinam, se treinam muito, até que chega a um ponto de onde, de maneira natural, você pode
falar desse modo, de forma natural pode explicar sua intenção, ou explicar seu gesto,
reconhecer que o tempo teatral é muito importante, mas que acontece ao vivo, que está
passando ao vivo e direto, que você não pode planejar sempre, (você) entende melhor a
percepção do tempo teatral e pode jogar com isso ao vivo. Creio que é uma das coisas mais
fortes que há no ESCrito Absurdo, que é uma peça muito arriscada, mas que tem um ritmo
teatral também. Então as pessoas começam a observar também os detalhes da peça. Quero
dizer, que observam quando jogamos um livro, quando acendemos uma lâmpada, quando
movemos o banheiro. Quando falamos, as pessoas começam a perceber e começam a jogar
conosco.
AM – Bom, você acha que seria possível construir sentido sem chegar na parte teatral?
VR – É... é uma boa pergunta. É uma bela pergunta. Eu penso que o trabalho cênico é um
trabalho que é para as pessoas que estão observando o espetáculo. As pessoas que observam a
peça, são as pessoas que estão construindo. Eu penso que o espectador tem o trabalho da
leitura e que pode ser como de um livro. Penso que nós somos as pessoas que propõem ideias
para propor os materiais que as pessoas devem procurar na leitura. Só que precisamos de um
espectador mais curioso e mais interessado pela leitura. Quando um espectador vem só para se
divertir ou ficar tranquilo sem se perguntar sobre nada, aí teremos problemas porque esse tipo
de espectador não convém ao ESCrito absurdo. Quando há pessoas curiosas querendo
descobrir o que está acontecendo... é como um livro. Um bom livro. Há livros que são difíceis
e então você insiste e persiste, começa a entendê-los, a compreender aquilo que ele quer dizer.
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Como um bom filme. Há filmes que são mais difíceis do que outros, mas que se você entende
um pouco, então, seguramente vai poder ler, pode ler esse tipo de filme, e vai entendê-lo.
Então, eu acredito que a leitura é o espectador que deve ser capaz de construir. Não somos nós
que, no trabalho, devemos explicar uma ideia ao espectador. É levar todos os instrumentos, as
ferramentas que o espectador precisa para a leitura. Isso é o que eu trabalho. É o que eu faço
com os sons, o que eu faço com os gestos, o que eu faço com o desenho no espaço, que eu
vou levar os objetos cenográficos, que eu vou jogar com o tempo teatral. Eu sinto que este é o
meu trabalho, mas sinto que também é o trabalho do espectador. Ele (deve) construir a rede de
sentidos. O sentido. Qual é o sentido? Até onde está andando este caminho? Este caminho é
um trabalho que busco quando estou fazendo com o espectador. Então o sentido teatral eu
estou buscando porque meu trabalho também é um trabalho que se faz simultaneamente com
o espectador. Se o espectador não está aberto à leitura, não faz sentido que eu busque sozinho.
Eu vou buscar com ele.
AM – Existe algo que você espera do seu público quando vai dançar o ESCrito
Absurdo?
VR – ESCrito é uma peça muito interativa. Depende muito da relação com o público. É por
isso que no início do espetáculo, quando começa, já começa como um jogo. E o público é que
escolhe a pessoa que inicia o espetáculo. Assim isso quer dizer que já temos uma
cumplicidade com o público. Ele é o espectador que deve escolher e nós nos perguntamos em
que se baseia o espectador para escolher. Por que escolheu o Vladimir ou por que escolheu o
Omar? Porque cada vez que escolher Omar ou Vladimir muda todo o sentido do espetáculo.
Toda a linha dramática pode mudar. É como se quiséssemos dizer ao público “A culpa é sua.
É sua culpa porque você escolheu ele e não eu”. É responsabilizar o público pelo
desenvolvimento da peça. Então sempre queremos esse tipo de relação e durante a peça
estamos sempre procurando essa relação estreita. Esse meio de cumplicidade, de sentir que até
no movimento mais básico há uma relação, quando olha o público e toca um pé, toca sua mão,
toca um braço e explicar ao público o que passa, o que ocorre dentro do quadrado. Por isso
temos um quadrado no chão. Um quadro branco como uma fronteira. Mas dizemos ao público
(que) tudo o que passa fora do quadro será levado para dentro dele e está de alguma maneira o
influenciando. Por isso é importante também o som do público, quando o público fala, quando
o público faz barulho, um barulho com o qual jogamos. Nós jogamos com esse barulho. Nós
não fazemos como se o público não estivesse lá. Nós fazemos como se o público estivesse
dentro do quadro conosco. Essa é a parte que penso ser a mais interessante. Agora, é muito
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importante que o público responda. Quando o público é muito silencioso, nós não
conseguimos um intercâmbio, mas é uma relação que temos com o público. Algumas vezes
apresentamos a peça em lugares muito sérios. As pessoas não respondiam, era muito difícil
para nós sem ter como sentir o ritmo, porque as pessoas explicam o ritmo, porque você pode
sentir um ritmo dentro quando estamos fazendo o espetáculo. Mas quando está fora, o ritmo é
diferente. O ritmo de leitura não é o mesmo que se sente dentro. Às vezes, Omar e eu
pensamos que podemos fazer durante quinze minutos a mesma coisa, e afora a sensação é que
isso é muito, que não termina. E é por isso que o público é muito importante, porque são eles
que nos explicam quando a coisa boa está caminhando. E nós devemos ficar com muita
atenção de quando a gente está ou não está conectado a eles.
AM – Consegue equilibrar o tempo com a gente.
VR – Claro. Claro que sim.
AM – O público te retorna alguma coisa do que ele aprecia do ESCrito Absurdo?
VR – Sim, às vezes. Veja que o espetáculo é mais comentado. Muita gente quer falar ou tem
muitas perguntas. Isso acontece muito com as pessoas das Universidades. Os estudantes, os
que estão estudando, os alunos que querem saber porque trabalhar dessa maneira. E é muito
interessante para nós porque um trabalho muito original. É uma invenção de Omar e minha. Já
passamos outro espetáculo, trabalhamos com outro coreógrafo, ou trabalhamos com outra
companhia. Eu trabalho para nós. Estávamos fechados, literalmente fechados no estúdio de
Dança durante muitas horas, provando muitas coisas. Então, ao final, algumas vezes, quase
sempre, queremos que compartilhem com a gente, sentar no final e falem um pouquinho do
que viram, porque é normal que às vezes a gente saia, pareça estar perdido, não entendem o
que veem, ou não sabe porque veio aqui, nem sabe para quê. Para que serve, como se
consome, como se escolhe. No espetáculo vou pensar assim. Para nós é muito importante
também essa parte de falar um pouquinho, trocar ideias e entender que o teatro é muito mais
complicado, o mundo teatral é muito mais complicado do que a simples exposição de uma
ideia. Não é somente o autor que expõe uma ideia, mas também tem o problema dessa leitura.
O observador. Como ler, como fazer a leitura desse espetáculo.
AM – Quando você e o Omar estavam pesquisando, estavam trabalhando nessa obra,
vocês pensaram em que público gostariam de afetar?
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VR – Veja que quando começamos, sabíamos que não era um espetáculo massivo. Sabíamos
que era um espetáculo de intimidade. E pensamos nas pessoas muito, muito próximas a nós.
Por isso a ideia do quadrado no meio, rodeado de pessoas e com as pessoas muito próximas.
Sabíamos que as pessoas deviam ficar perto de nós. Não precisamos de mais de duzentas
pessoas, não era possível, porque com muitas pessoas a gente não poderia comunicar da
mesma maneira. Isso era outra coisa. Pensávamos ainda que o espetáculo era para pessoas
adultas, mais velhas, e não! Efetivamente não. Temos tido público de crianças pequeninas, de
cinco a dez anos de idade, e elas riem, gostam e interveem, jogam conosco. Acho que havia
um preconceito nosso quando pensávamos algumas coisas que a própria peça nos explicava
depois. A peça nos explicava como deveríamos apresentar. Não acredito que esse seja um
espetáculo para grandes massas. Eu prefiro quando são poucas pessoas, muito mais perto,
muito mais cúmplices, muito mais íntimas. Acredito também que para isso, às vezes, precisa
também de um pouquinho de cultura teatral. Não acredito que seja para pensar em grandes
coisas, mas é preciso ficar curioso, e dizer “Ah, ok”.
AM – Eu achei ele bem acessível. Não acho que precisa de uma grande experiência com
espetáculos para se sentir afetado. Porque, às vezes, a obra está lá e ela diz tudo o que
ela quis dizer, e a gente, às vezes, por não ver tudo o que a gente quis ver ou o que a
gente esperava ver, a gente não se sente afetado. Mas eu achei o ESCrito Absurdo bem
acessível.
VR – Ah, que bom que se sentiu afetada.
AM – Quando escreve ESCrito Absurdo, você coloca as três letras inicias em maiúscula.
É como se fosse uma marca registrada? Quando eu for falar eu preciso colocar ele
sempre assim, no meio do texto? Sim?
VR – Sim. Normalmente ele... Isso foi uma sugestão interessante de Omar. Esse “ESC”, sabe
esse escape, a tecla do computador? Então isso era uma ambiguidade, porque para mim
também escrever dessa maneira é escrever quase contra a escritura, não só um ato de escapar
de uma escritura convencional. Não é uma escritura linear, então o ESC de escape está
incluído na palavra ESCrito. Sempre que se apresenta, se apresenta com essas três letras em
maiúsculas, E, S e C, e depois que vem rito, também é interessante porque rito é ritual. E
escape ritual tem essa significação para mim, essa parte de escape, de rito e de absurdo.
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AM – Muito obrigada pela disponibilidade e pela ajuda. Vou tentar retornar quando eu
tiver alguns resultados. E depois com o trabalho completo, para você e para o Omar.

Transcrição Seletiva das Entrevistas com os Apreciadores do Espetáculo “ESCrito
Absurdo” (2016)

Entrevista com Iane Licurgo, em 05 de agosto de 2016 – Departamento de Artes da
UFRN, Natal/RN.
Iane Licurgo – Eu sou Iane Licurgo. Tenho vinte e cinco anos. Comecei minha experiência
com Dança a partir do balé clássico, quando criança. Depois eu fui para a ginástica rítmica,
fiquei seis anos na GR. Depois eu voltei para o balé clássico já no final da adolescência, eu
tinha dezoito anos. Fiquei cinco anos no balé clássico. E eu sempre gostei muito de Dança. Eu
sempre dancei desde pequenininha. Danço na igreja desde os doze anos de idade. Meu
contato com a Dança Contemporânea foi a partir de algumas oficinas que eu fiz, esporádicas,
na cidade, nos eventos. Assisti a alguns espetáculos, mas eu não gostava muito, eu achava
coisa de doido. Era a visão que eu tinha. Eu gostava da questão de técnica, de ver algumas
coisas. Mas quando era muito, não sei se conceitual, quando era muito intrínseca a partir das
interpretações de cada um, que você não conseguia ver nexo, não conseguia ver história, aí eu
já achava que era coisa de doido. Então entrei no Curso de Dança, em 2012. E eu lembro de
uma primeira aula que tivemos aqui, que a gente estava falando sobre Dança Contemporânea.
Eu acho que era em Técnica e Estética da Dança que cada aula a gente ia para uma técnica
específica e teve um dia de aula de Dança Contemporânea que a professora nos mostrou uns
vídeos de alguns projetos de Dança que foram contemplados num edital, que eu não lembro
direito qual era. Em um desses vídeos, era o espetáculo de uma menina que primeiro mostrava
ela falando sobre o trabalho, depois mostrava as cenas do espetáculo. Ela falava que o
espetáculo tinha a ver com o mundo feminino, feito depois que ela teve uma filha. E a gente
não conseguiu ver nada disso, pelo menos eu não consegui ver nada disso nas cenas que
apareceram. Inclusive numa das cenas ela chupava uma manga, e isso me traumatizou porque
eu fiquei “onde é que tem Dança numa pessoa chupar uma manga?”. Porque ela enfiava a
manga todinha na boca, não pegava a manga com a mão, e ela ficava nesse chupado dessa
manga. Em certo momento ela montava uma árvore de natal, noutro momento era um close no
rosto dela e ela mostrava várias expressões com a sobrancelha. E isso ficou: “Caraca, boy! O
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que diabo é Dança Contemporânea? O que é que eu tô fazendo nesse curso?”. E ficou aquela
coisa assim, e se estendeu uma discussão na sala. Todo mundo se perguntando: isso é Dança
ou isso não é Dança? E ficou naquela coisa, naquela briga existencialista de se o negócio era
Dança ou não.
Ariane Mendes – Sobre o espetáculo que você assistiu, o “ESCrito Absurdo”, do
Vladimir Rodriguez e Omar Carrum, o que você pode dizer sobre o espetáculo?
IL – Antes de assistir ao espetáculo, eu tenho que dizer que já passaram quatro anos desde o
meu trauma com a manga, então (risos) eu já estou muito mais à vontade com a Dança
Contemporânea. Inclusive ter entrado no Grupo de Dança da UFRN me ajudou muito na
minha visão do que é Dança Contemporânea, de como se monta um espetáculo, dessas coisas
todas que envolvem a Dança. Então eu tinha lido o release do espetáculo, e confesso que a
coisa que mais me chamou a atenção foi o fato de ter um colombiano e um mexicano
dançando juntos. Porque já visitei esses dois países, eu amo a cultura deles dois, e eu pensei
“nossa, de um colombiano e de um mexicano só deve dar coisa boa”. A partir também de
outros estudos com Patrícia, relacionado à improvisação eu vi que era um espetáculo bastante
ligado com essa coisa do improviso. E eu achei “Ah, deve ser legal” e eu queria ver como isso
ia se dar em cena. Então umas pessoas me disseram antes que tinha um momento que você
tinha que escolher entre um dos dois.
AM – O ESCrito Absurdo lhe afeta de alguma maneira?
IL – Sim. Me afeta de duas formas. Uma é a primeira parte do espetáculo, que eu acho que é
uma parte mais livre, que eles não têm objetos. Eles não usam nenhum objeto cênico, eles têm
um roteiro com a música, os movimentos são muito sinuosos. Me afeta porque eu gostei da
maneira como eles se movimentam. É uma maneira tão sinuosa. O modo como eles se
colocam no chão, como eles se deslizam no chão, é uma forma tão assim (demonstração de
movimento de braço de peso leve e fluxo contínuo) que eu fiquei “Caramba, eu queria saber
fazer isso”. Porque, às vezes, eu fico pensando eu não conseguiria fazer... Então, a primeira
forma era isso. Eu fiquei pensando eu não conseguiria fazer essas maneiras tão delicadas de ir
para o chão e de subir sem me machucar, de uma forma assim tão livre, tão gostosa, tão
escorregadia, eu acho que essa é a palavra. E a segunda forma que isso me afeta foi na
segunda parte do espetáculo, porque eu amei a maneira como eles se utilizam dos objetos em
cena, como eles colocam uma lâmpada, como eles colocam a privada, as coisas que eles tiram
da privada. E como aquilo faz parte da sonoridade, de como eles entregam essas coisas para
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as pessoas baterem, para fazer barulho, como eles se movimentam a partir desse barulho.
Então isso me fez pensar em quanta coisa você consegue fazer com objetos de banheiro. E
como eles criaram uma boneca no final, que pegaram um pedaço de pau, um pano, um arame,
e quando você vê, se dá conta, uma boneca. Eu fiz, “Meu Deus, que coisa mais linda!”. Eu
amei a boneca. Me fez pensar como hoje em dia a gente complica tanto umas coisas. Como
era muito simples fazer uma boneca, que antigamente as crianças brincavam com esse tipo de
material e faziam bonecas e amavam aquelas bonecas. Do que hoje em dia o pessoal ganha
uma boneca de R$ 170 e a criança chora porque não está com o vestido da cor que ela queria.
Acabou que eu percebi isso tudo na hora do... (risos).
AM – Quais são as suas expectativas para outras apreciações de Dança Contemporânea?
IL – Eu acho que cada vez que você vai assistir a um espetáculo de Dança Contemporânea,
você abre um pouquinho mais a janelinha. Sai um pouquinho mais da caixa e cria novos
pensamentos sobre Dança. Amplia sua visão sobre Dança, de maneira geral, e começa a ver
que consegue fazer Dança não apenas com gestos dados, com sete, oito, com coreografia sete,
oito, mas que você consegue fazer Dança com respiração, com voz, com livro, com uma
lâmpada. Então eu acho que você começa a perceber, até como criação para mim. Se eu for
criar alguma coisa, começo a ver que dá pra fazer muitas coisas com pouco, e dá para fazer
poucas coisas com muito, dependendo da sua pretensão. Então eu acho que isso transforma,
não apenas o meu olhar para as próximas vezes que eu for assistir Dança Contemporânea, mas
também para as próximas criações minhas.
AM – Obrigada, Iane!

Entrevista com Marcílio Vieira, em 20 de setembro de 2016 – Departamento de Artes da
UFRN (Deart), Natal/RN.
Marcílio Vieira – Eu sou Marcílio de Souza Vieira. Professor no curso de Dança da UFRN.
Dancei na Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão e no Parafolclórico da UFRN.
Atualmente atuo como professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Artes Cênicas.
Ariane Mendes – O que o senhor pode dizer sobre o espetáculo ESCrito Absurdo?
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MV – Eu assisti o ESCrito Absurdo duas vezes. Uma no Teatro Alberto Maranhão, acho que
em 2013 ou 2014, não lembro bem; e uma no Barracão Clowns. Sempre achei interessante a
proposta deles porque dá possibilidades para a improvisação em cena e tem a participação do
público, que eles chamam junto quando apontam as plaquinhas para saber quem começa ou
quem faz a cena dos dois, e o público é quem decide. O público tem uma coatuação no
espetáculo. Eu acho isso interessante enquanto espetáculo de Dança. E não era uma coisa
maçante. Você via que eles tinham um fôlego enorme para fazer aqueles movimentos. Claro
que eles trazem estruturas de Dança que eles aprenderam na vida. É muito interessante o
espetáculo.
AM – Essa obra afeta o senhor de alguma maneira?
MV – Acho que sim. Por ser Dança Contemporânea, pela coisa da improvisação, eu gosto da
improvisação em Dança, por não ter movimentos padronizados, embora haja uma técnica
neles e precisem fazer um estudo de corpo no corpo deles para que eles possam criar a própria
técnica e a partir daí improvisar sobre ela. (A obra) é impactante nesse sentido.
AM – Quais são as expectativas do senhor para novas apreciações de Dança
Contemporânea?
MV – Não sei. Talvez eu queira ver coisa de outros estados vindo aqui para Natal para gente
apreciar também como é a Dança Contemporânea de outros estados, principalmente do Norte
e Nordeste, que a gente nunca vê.
AM – Pensando nessas obras que vêm de outros lugares, o que o senhor acha que pode
mudar?
MV – Para mim, acho que meu olhar estético na criação. E como essas pessoas colocam seu
corpo para e na Dança. Eu acho que esse olhar estético, que vai estar combinado com as
técnicas que elas possivelmente possam trazer, vai modificar esse meu olhar, inclusive para
enxergar essas danças. E tomara que a cidade tenha (a visitação de obras artísticas vindas de
outros lugares) porque a gente tem tão pouca coisa de Dança, vindo de fora ou produzida aqui
e muitas vezes a produção daqui não é valorizada. As pessoas não vão ver Dança porque não
valorizam a produção local.
AM – Como o senhor conheceu a Dança Contemporânea?
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MV – Eu comecei fazendo balé clássico. Acho que a Dança Contemporânea entra quando eu
fazia parte da CDTAM. A gente começou os primeiro trabalhos com coreógrafos locais,
Fátima Sena e Wanie Rose Medeiros, depois com coreógrafos nacionais, a exemplo de Mário
Nascimento, que coreografou para a CDTAM. Acho que foi uma das coreografias mais
significativas naquela época para a companhia e também para Natal. Posteriormente, dando
uma mudada em tudo isso, veio um coreógrafo francês, Bertrand (não lembro o sobrenome
dele), e foi a primeira pessoa com quem eu tive um contato de trabalhos com improvisação. A
Dança que ele produziu para gente foi toda a partir dos nossos movimentos de corpo
improvisados. Eu acho que isso me chamou bastante atenção naquela época. Depois fui lendo
coisas, vendo também, trazendo workshops de Dança Contemporânea para me aproximar
mais dessa linguagem, que é bastante híbrida.
AM – Agora, uma dúvida que me surgiu. Uma curiosidade. O senhor primeiro apreciou
ou primeiro vivenciou a Dança Contemporânea?
MV – Vivenciei, no formato de coreografia, e depois da vivência fomos vendo coisas, tanto as
que chegavam em outras companhias aqui quanto as coisas produzidas aqui em Natal,
enquanto Dança Contemporânea; e alguns trabalhos internacionais que no final da década de
noventa ainda chegavam aqui. Depois desapareceram um pouco.
AM – Muito obrigada, professor.

Entrevista com Naara Martins, em 19 de setembro de 2016 – Departamento de Artes da
UFRN (Deart), Natal/RN.
Naara Martins – Meu nome é Naara Martins. Curso Licenciatura em Teatro e trabalho com
Teatro. Sou atriz. Com Dança não tenho nenhuma experiência, cursei apenas a disciplina
Tópicos Especiais em Dança, foi a única experiência com o nome de Dança, mas
provavelmente eu já tenho alguma experiência. Dentro do Teatro nós trabalhamos com coisas
meio híbridas, pois eu também trabalho com um Teatro lido como “contemporâneo”, porque
todo Teatro feito hoje em dia é contemporâneo. Eu trabalho com Teatro nessa linguagem
“contemporânea”, então eu lido com essa hibridez.
Ariane Mendes – O que você pode dizer sobre o “ESCrito Absurdo”?
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NM – Fui com nenhuma expectativa. Eu estava querendo muito ver os espetáculos dentro da
programação e não consegui ir a muitos, e eu vi que naquele horário eu podia e fui. Eu não
conhecia o trabalho da Companhia, não sabia sobre o que era. Na verdade, eu nem sabia que
era com improvisação. Foi um espetáculo que eu fiquei fascinada porque nunca tinha visto
improvisação daquela forma num espetáculo. Às vezes, parecia até ensaiado de tão orgânico
que era. Gostei bastante da interação também que eles fizeram com o público, no começo e no
final, sobre quem iria começar a improvisação e sobre quem iria terminar a improvisação. Eu
acho que foi algo que quebrou o gelo da plateia.
AM – Eu percebo que a obra lhe afetou de alguma maneira, mas você poderia esclarecer
um pouco mais como ela lhe afetou?
NM – Modos de fazer Teatro e Dança. É um modo de fazer que eu não estou habituada,
mesmo cursando aquela disciplina, por exemplo. Dentro da disciplina é uma coisa, mas você
assistir a um espetáculo de Dança, e não só de Dança, você entra esperando algo. Mesmo para
uma dança dita contemporânea, uma dança contemporânea você entra esperando outra coisa.
A interação com os objetos. Eu lembro que havia vários objetos, um vaso, uma escovinha que
se transformou num boneco, numa pessoa; o abajur. E a forma como, não só os objetos, mas
também o jogo com a iluminação. O jogo da iluminação, dos objetos, dentro daquela
improvisação. Como isso foi guiando a improvisação. Eu sei que, como eles mesmos falaram
no começo do espetáculo, tem um roteiro, e eu sei que muitas coisas de tão repetidas acabam
virando repertório. Eu não sei se está dentro da metodologia deles estar sempre tentando
modificar um pouco, porque querendo ou não quando você faz uma improvisação num roteiro
algumas coisas ficam salvas, viram repertório, e você tende a repetir. Então eu não sei se eles
têm esse cuidado, mas em nenhum momento me pareceu falso ou encenado, mas ao mesmo
tempo sim, porque era muito orgânico. Isso me marcou bastante, os modos de se fazer Dança
e Teatro com improvisação.
AM – Olhando agora pelo lado que você coloca bem abrangente, então vou tirar Dança
Contemporânea e colocar Arte Contemporânea. Eu quero saber como você conheceu a
Arte Contemporânea, ou Dança, ou Teatro, ou outra forma, ou se foi tudo junto.
NM – Foi quando eu entrei no curso de Teatro, porque antes eu não tinha nenhuma vivência,
experiência. Mentira. Eu tive em 2010, quando eu cursava História. Eu nunca tive contato no
ensino médio, no fundamental. Era sempre voltado para as Artes Visuais.
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AM – Nem apreciação?
NM – Nem apreciação. Assisti pouquíssimos espetáculos e como eu não tinha esse contato, eu
nem lembro desses espetáculos. Na verdade, o único que eu lembro foi o espetáculo que eu
vim a participar, e o contato que eu tive foi quando eu entrei aqui na Universidade, no Curso
de Teatro, em 2013.
AM – Você acha que a apreciação de uma obra contribui para a formação de público
para próximas obras?
NM – Sim, claro. Para mim, um espetáculo de Dança é formativo, um espetáculo de Teatro,
uma poesia é formativa. Nada passa por nós sem causar alguma coisa. Indiferença já é alguma
coisa. Então eu acho que sempre nos toca e no caso de nós artistas não só nos toca como nos
serve de repertório. Eu acho que uma hora ou outra essa apreciação acaba se tornando
também memória de pele, de corpo, para algo que você vai criar, para algo que você construir,
para algo que você se contamina para também fazer. E eu acho que no caso de pessoas que
não trabalham com isso, essas contaminações acontecem em outras instâncias, na vida
pessoal, no cotidiano.
AM – Muito obrigada, Naara!

Entrevista com Franco Fonseca, em 18 de novembro de 2016 – Departamento de Artes
da UFRN (Deart), Natal/RN.
Franco Fonseca – Eu sou Franco. Sou aluno do curso de Licenciatura em Teatro. Não tenho
experiência formal em Dança, nunca fiz curso, nada do tipo. Acho que a experiência mais
próxima que eu tenho é que eu fiz parte do grupo Gira Dança durante cinco meses, mas foi
um erro, um acidente. Eu estava na rua, conheci um rapaz que não era daqui, que estava vindo
fazer essa audição para o Gira Dança. Ele era de Minas, a gente se conheceu e ele falou
“Vamos fazer a audição!”. E a audição já tinha acontecido o primeiro dia. Eram três dias. Eu
falei “Eu vou, mas eu não sei dançar”. E aí eu fui. Esse menino que veio de fora que é
bailarino que veio fazer, não foi selecionado e eu fui selecionado para ficar no grupo. Só que
eu só consegui ficar cinco meses, por outras ocupações com o Teatro. Minha formação é essa.
Eu faço teatro-escola desde muito cedo. Decidi agora ir para o outro lado do teatro-escola que
é estar como professor, e por isso estou na graduação aqui.
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AM – O que você pode falar sobre o espetáculo ESCrito Absurdo?
FF – O ESCrito Absurdo eu fui ver porque eu li o release. Foi uma das poucas coisas que eu
fui ver porque eu li o release. Geralmente ou eu ouvi falar, de alguém, que era bom, ou eu
estou com curiosidade porque vi uma foto muito legal, ou é Teatro. E como era Dança, eu fui
ver porque li o release. Eu já estava acompanhando na semana, eu tinha assistido a um
espetáculo muito bom, de um grupo argentino, no Teatro Riachuelo, que foi o “La Wagner”.
Depois de ter visto “La Wagner” eu queria ver mais e mais e mais. E esse é um evento de
Dança que eu acho que é o maior evento de Artes Cênicas que a gente tem no estado, eu acho
que é esse Encontro de Dança. Aí quando eu li o release eles falavam que trabalhavam com
improvisação, e eu estava trabalhando com improvisação em uma disciplina de Dança aqui no
departamento, com a Patrícia Leal. Eu fiquei muito curioso de ver um espetáculo em
improvisação, que eu achava que não tinha visto, pelo menos não conscientemente. Quando
eu li o release, que eles falavam que abordavam não só no processo, a improvisação não só
como linguagem para preparação da coisa, mas a coisa em si, o produto em si era em
linguagem de improvisação, eu disse: “Eu quero ver essa coisa”. Aí eu fui para o Barracão
(dos Clowns), convidei umas amigas, e foi uma das melhores coisas que eu vi em Dança no
estado. Uma das melhores coisas, sem dúvida, que eu não tenho nem como comparar
experiências porque acho que nunca vi algo parecido. Eu nunca vi.
AM – Eu vi que a obra lhe afeta, mas você consegue me explicar como ela lhe afeta?
FF – Sim. Me afeta pela verdade do momento presente. Apesar de claramente ter um roteiro,
de eles explicarem, eles não fingem que estão inventando isso agora. E que não tem esse lugar
da improvisação como algo que não é pensado, pelo contrário, é algo que é tão pensado que
existe um domínio técnico da linguagem muito forte. É a coisa como ela se dava na hora. Era
muito incrível para mim pensar que na Dança, de forma geral, a gente tem uma estrutura
regrada, já salva e ensaiada há muito tempo, que a gente geralmente repete. E ali não. Apesar
de ter a estrutura de roteiro, de ter aquela regrinha de definir na hora do jogo quem é que vai
começar, que tinha uma regrinha com a placa, quem começa? Um ou o outro? A interação
com os objetos, com a plateia e exatamente com tudo o que acontecia em cena, acontecendo
na hora, a relação de presença foi o que realmente me inquietou mais, por ter essa pesquisa do
ator de querer tanto o lugar da atuação que seja aqui e agora. Não o lugar da atuação que seja
amanhã, depois ou eu ontem, mas aqui e agora. Eu estou aqui e agora e estou interagindo com
o que está rolando agora. Claro que com todas as minhas referências e com todas as minhas
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subjetivações e pensamento de um futuro. Mas o que mais me afetou foi o tempo presente da
Dança. Eles estavam dançando naquele momento, eles não estavam dançando em outra época,
em outra circunstância. (...) Se você sente, faz sentido. Eu não sei de onde veio isso, mas isso
não é meu, só pra registrar. Então eu senti muita coisa enquanto estava acontecendo aquilo ali.
Claro que eu também construí as minhas historinhas, claro, mas eu não precisava construir as
historinhas para aquilo ter sentido. Porque estava na minha pele, estava na pele deles. Era
muito, muito massa. E também tinha o lugar, que eu acho que também me lembra muito a
performance, que parecia cotidiano. Não tinha um figurino tão específico, um material de
cena, “Aqui é Dança”. Apesar de acontecer em um espaço clássico, foi em um teatro, fechado,
para o público, pagou ingresso, teve um formato de sentar pré-determinado, tudo foi muito
pré-determinado, que eu não acho que é um problema. Mas tem o lugar da Arte
Contemporânea que é não ter medo de romper até dentro desse espaço. Não ter que usar o
espaço convencional de forma convencional. O espaço é convencional, mas eu posso usá-lo
de diversas outras formas, fazendo uso da estrutura, mas aproveitando o aqui e agora, o
contemporâneo. O contemporâneo não é o aqui e agora? Eu acho que é isso, eu acho que a
definição melhor de Arte Contemporânea e que esse espetáculo me deu foi essa sensação de
presente. Que depois no futuro, daqui a vinte, dez anos, vão dizer que o que a gente está
fazendo não é mais, não tem mais como chamar o que a gente está fazendo de
contemporâneo. Por mais que se pareça com o que vai se estar produzindo ou com o que vai
estar acontecendo. Contemporâneo é o aqui e agora, é essa relação muito forte com o tempo
presente.
AM –

Quais

são

suas

expectativas

para próximas

apreciações

de Dança

Contemporânea?
FF – A primeira expectativa é que eles não dependam da música para dançar. Eu não consigo
mais, é o lugar que eu não consigo mais. Se tiver música, ótimo; se não tiver música, ótimo
também. E se a música sair em muitos momentos, melhor ainda. Estou muito mais nesse lugar
de que quanto menos a música for uma dependência da Dança, mais interessante a coisa é
para mim. Não que não existam espetáculos que sem a música não seria a mesma coisa, tem o
“La Wagner” que eu acabei de citar, é um espetáculo inspirado nas composições de Wagner.
Mas tem um outro lugar, o movimento por si só já é música, e música é movimento, a música
é física também, é movimento. Então a primeira expectativa que eu tenho é que não
dependam da música, em especial a letra da música, que não se frisem a uma estruturinha de
tentar decodificar que a dança vire uma linguagem em segundo plano, mimética. Por
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exemplo, está acontecendo a música e a dança tem que explicar o que a música está dizendo,
como se a música já não estivesse me dizendo. A primeira expectativa é essa. A segunda
expectativa é que os bailarinos, a pessoa que dança, o intérprete, eu não sei que nome tem que
dar para quem está dançando, dancem aqui e agora. Não sou contra que façam coisas
atemporais, mas é tão difícil estar aqui e agora. É tão difícil me olhar no olho e eu poder saber
que você está aqui, e não ter uma quarta parede que você está olhando para mim. Você está
aqui e agora. Dançar o aqui e agora acho que é uma outra expectativa que eu vou alimentar.
Todo espetáculo eu já vou olhar querendo. Vai virar meus critérios assim. E a outra coisa, isso
é da vida, é me inserir em cena. Isso não significa me colocar para dançar, isso não significa
pegar na minha mão, isso não significa me dá uma coisa para cheirar, para comer, me dá uma
interação física. Mas me fazer parte da obra me pensando enquanto público potente de
construir sentidos sem facilidade, sem ter que me dar uma historinha pautada, que eu vou ler
tudo no release e ali já entendi tudo.
AM – Porque nem precisaria assistir.
FF – É, não precisaria assistir. E não sou contra releases didáticos, inclusive acho ótimo, mas
acho que o release já é uma outra obra. A obra dança é uma coisa, a obra peça é outa coisa, e
o release já é uma outra coisa. É um dos produtos da obra. Essas são minhas expectativas até
agora.
AM – Uma curiosidade: como você conheceu Dança Contemporânea com esse nome?
FF – Com esse nome, foi aqui no curso, numa disciplina, foi bem acadêmico mesmo. Eu já
ouvia muito Dança Contemporânea, “Ai, grupo de Dança Contemporânea”, mas eu sempre
achava que Dança Contemporânea era o pessoal frustrado do Balé. Na minha cabeça era
assim: “Ah, quem não consegue ser bailarino clássico faz Dança Contemporânea”. Inclusive
tinha uma estrutura muito clássica que depois de entrar na academia eu entendi que o que me
ensinaram na rua, enquanto público e enquanto artista sobre o que era Dança Contemporânea,
estava muito mais próximo de Dança Moderna, pensando muito na Martha Graham, muito,
aquele povo fazendo aqueles cloches, aquela coisa de estar de pés descalços. Pronto, estar de
pés descalços era Dança Contemporânea.
AM – Não importa o que estivessem fazendo?
FF – Não importa o que estivessem fazendo. Estava de pés descalços, era Dança
Contemporânea. Sério mesmo, você olhava assim “Ah, é Dança Contemporânea”. O critério
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de improvisação, não como linguagem de experimentação, mas como: “Eu não sei o que fazer
então eu vou improvisar”, era Dança Contemporânea. Tudo o que eu não conseguia dar nome,
tudo o que eu não conseguia chamar de clássico... É igual ao teatro: tudo que não se consegue
chamar de alguma linguagem do Teatro, chama-se de performance. Na Dança era do mesmo
jeito. Tudo o que eu não conseguia dar um lugar da Dança, eu chamava de Dança
Contemporânea. Só na universidade é que eu consegui olhar com outras profundidades, com
outras características. Aí eu consegui estabelecer: “Ah, então tem uma relação do tempo?
Ok”, tem uma relação com o hibridismo de linguagens, tem uma relação com uma narrativa
que é outra coisa, que não tem nada mais a ver com o texto, que não tem mais a ver com a
história, que tem a ver com o que Deleuze ia chamar de blocos de sentidos ou blocos de
afetações, os perceptos-afectos da coisa. Mas foi aqui no curso, mediado por leitura e por
apreciação de vídeos e pessoas dançando, que conheci Dança Contemporânea. Vi a Patrícia
Leal, vi as disciplinas dela aqui no curso, em nenhum outro espaço eu tive essa formação de
poder dizer “É Dança Contemporânea”. Agora eu chego e digo todas as palavras bonitas, digo
todas essas coisas, falo de tempo, de temporal, de atemporal, comparo obras, mas eu não tinha
domínio técnico nenhum para fazer isso antes.
AM – Muito obrigada. Era isso.

Releases e Fichas Técnicas dos Trabalhos Coreográficos

Espetáculo “Ego” (2015)
Release impresso no folder do espetáculo:
“Desde os tempos mais remotos, é percebido que a vaidade é uma das características
humanas. Somos todos Narcisistas? A contemporaneidade parece revelar comportamentos
que extrapolam a “normalidade” e beiram o “insano”. O selfie se sobrepõe à experiência do
viver, mais vale mostrar do que de fato sentir o momento. O sistema social, o mercado
capitalista e as grandes mídias cobram que os corpos busquem um modelo único de ser, é
preciso ser magro, branco, rico e competitivo para ser bem sucedido na profissão. E os valores
humanos? E os sentimento? É possível evoluir pensando no coletivo? Você já abraçou alguém
hoje? Já se colocou no lugar do “outro”? “EGO” é o novo trabalho cênico do Grupo de Dança
da UFRN, que discute as questões supracitadas.”
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Ficha Técnica da estreia:
Direção artística: Teodora Alves
Coreografia: Alysson Amâncio e o Grupo
Assistente de direção artística: Lisiane Miranda
Assistentes de ensaio: Iane Licurgo, Lisiane Miranda, Samara Salgueiro e Weller Alves.
Assistentes de produção e mídias sociais: Ariane Mendes e Hilbert Spinks
Figurino: Pierre Keyth
Cabelo e Maquiagem: Gabriel Santos
Iluminação: Laura Figueiredo
Designer Gráfico: Ébeson Rolim
Fotografia: Marcos Alexandre
Intérpretes-criadores: Ariane Mendes, Brenda Leslie, Daris Firmino, Higor Hyuuga, Hilbert
Spinks, Iane Licurgo, Kathleen Louise, Letícia Oliveira, Lidiane Soares, Lisiane Miranda,
Lívia Oliveira, Marcelo Santos, Mikelly Marques, Nádson Brandão, Poly Lima, Samara
Salgueiro, Sérgio Santos, Targélia Albuquerque, Weller Alves e Wilian John.
Observação: Na apresentação do dia 09 de outubro de 2015, Daris Firmino, Targélia
Albuquerque e Wilian John não integravam mais o Grupo de Dança da UFRN, portanto não
dançaram nesta apresentação. Os figurinos foram modificados através da colaboração entre a
americana Deby Irons e o Grupo. A maquiagem e alguns cabelos foram modificados através
da colaboração entre Brenda Leslie e o Grupo. O desenho de iluminação não foi possível de
realizar devido à estrutura da Galeria, aonde foram realizadas as apresentações artísticas da
programação do evento, com iluminação básica para todas as apresentações.

Espetáculo “ESCrito Absurdo” (2016)
Release impresso na programação do Encontro de Dança (2016) de Natal/RN:
““ESCrito Absurdo” é um projeto de investigação sobre a interpretação, os estados corporais,
a escritura coreográfica e a improvisação. Nos perguntamos sobre o movimento, sua
eloquência, e força expressiva, sobre o estado dramático implícito no movimento e sobre o
processo de transformação do intérprete como um criador simultâneo que constrói a
comunicação.
Neste espetáculo, eles não são personagens, apenas traçam um roteiro através do movimento,
utilizando-se de ferramentas e experiências anteriores, para em seguida detoná-las pelo
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impulso de seus instintos. Ao invés de lidarem com essas experiências como uma zona de
conforto e segurança, eles as questionam e testam.
“ESCrito Absurdo” já foi apresentado além do Brasil, na Cidade do México, Bogotá, Paris e
na rede de festivais no México em Tijuana, Mexicali, Culiacán, Mazatlan e Mérida.”
Ficha Técnica:
Intérpretes-criadores: Vladimir Rodriguez e Omar Carrum.
Iluminação: Elena Ciavarella
Experimento coreográfico “Nuance”
Release: Este trabalho coreográfico foi construído em processo colaborativo a partir da
investigação do movimento não-representativo pelas intérpretes-criadoras. Partindo de uma
sequência inicial criada através dos estímulos sonoros de músicas escolhidas pelas
composições inusitadas e que despertavam a movimentação (músicas que davam vontade de
dançar!), as intérpretes foram conduzidas por quatro exercícios para a construção das demais
sequências coreográficas. Nuance conta com um caráter provocador com o convite expresso
para a participação direta do público através da sua experiência estética.
Concepção e Direção: Ariane Mendes
Intérpretes-criadoras: Iane Licurgo, Lisiane Miranda e Mikelly Marques
Cabelos, Figurinos e Maquiagem: Ariane Mendes e as intérpretes
Edição de música: Ariane Mendes
Registro em vídeo: Samara Salgueiro
Registro em foto: Marcos Alexandre
Link para acesso: https://youtu.be/zeGJrZv8UXA.
Gravado no Hall do Cine Teatro de Parnamirim/RN, no dia 17 de dezembro de 2016, às
16h00.
DVD’S com a Gravação das Obras Coreográficas “Ego” (2015) e “ESCrito Absurdo”
(2016)
A apresentação gravada neste DVD do espetáculo “Ego” é a do dia 09 de outubro de 2015,
realizada durante a programação da VII Semana da Licenciatura em Dança UFRN, na Galeria
do

Departamento

de

Artes

da

UFRN.

https://www.youtube.com/watch?v=GeqW4T5HfoA&feature=youtu.be.

Disponível

em:
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A apresentação gravada do espetáculo “ESCrito Absurdo” é uma versão disponibilizada pelo
criador Vladimir Rodriguez, realizada em 2012, no Salão de Dança, na Cidade do México,
México. Disponível em: https://youtu.be/Z_J_ogIlCVc?list=FL_Omv-pqvTfSJJ9Q_zadGGw.
Os créditos do vídeo do “ESCrito Absurdo”:
“ESCrito Absurdo
Artistas criadores do projeto: Vladimir Rodriguez e Omar Carrum
Música: Mozart, Vivaldi, Alex Smoke, Albert Mathias, Sainkho Namtchilak, Tom Waits
Edição musical: Vladimir Rodriguez
Direção técnica: Claudia Lavista, Elena Ciavarella, Brayant Solís, Edwin Vargas
Desenho de iluminação: Vladimir Rodriguez e Omar Carrum
Desenho gráfico: Omar Carrum
Fotografias: Lilia Ayala, Omar Ortiz, Carlos Quezada
Vídeo: Gustavo Lara, Alejandra Monroy, Gerardo Cabrera, Rosamartha Fernández, Renato
Gonzáles
Edição de Vídeo: Omar Carrum
Colaboradores: Claudia Lavista, Elena Ciavarella, Edwin Vargas, Cristina Bello, Natalia
Orozco, Johan Velandia, Miguel Torres

México
Instituto de Cultura, Turismo e Arte de Mazatlán
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Coordenação de Dança da UNAM
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Compañía CORTOCINESIS
IDARTES (Área de Dança)
Espaço Ambiental

França
Collettivo Unico
Centro Nacional da Dança
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