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Figura 1: Morvan França - Árvore em Mergulho

 

As emoções não são um apêndice, um órgão residual sem utilidade e que 

devemos remover. Elas estão no centro de nossa vida. Elas tornam a vida suportável. 

Paul Ekman  



 
 

 

 

Resumo 

 

O texto ora apresentado é resultado de uma pesquisa de cunho 
teórico-prático A partir da discussão recorrente da atuação das 
emoções e suas expressões no âmbito da dança cênica ocidental, 
sobretudo, na contemporaneidade, traz à tona conceitos advindos das 
ciências cognitivas sobre emoção, sentimento, e sentimentos 
emocionais, abordados por estudiosos como António Damásio (2011) 
e Paul Ekman (2011). Tem por objetivo apontar como o entendimento 
proposto por esses autores pode configurar a construção de obras de 
dança contemporânea e discutir possìveis ferramentas de 
recuperação de estados emocionais para a performance da obra 
investigada por meio de mapeamentos dos sentimentos de emoções. 
Esta pesquisa tem como metodologia a análise qualitativa e 
processual da criação do Cinzas ao Solo, obra solìstica apresentada 
pelo autor. O texto está disposto da seguinte maneira: um primeiro 
capìtulo introdutório ao tema das emoções e sentimentos tratados 
nas artes da cena, mais especificamente na dança, com base nos 
olhares lançados às próprias emoções e sentimentos por 
pesquisadores das ciências da mente. Em seguida, é apresentado o 
objeto da pesquisa: A investigação no modo como as emoções e não 
somente suas expressões operaram em um processo de criação em 
dança. Logo, é exposto o caminho metodológico que percorremos ao 
longo do escrito para, só então, serem anunciados os conceitos de 
emoções e sentimentos de modo mais aprofundados e já 
operacionalizados no capìtulo II. No último capìtulo é descrito como o 
jogo das emoções se deu durante a criação da obra Cinzas ao Solo, 
o que compreende os momentos de Respiro, que são os instantes 
finais nos quais há as apresentações públicas da obra em estudo. Por 
fim, trazemos as considerações finais, tecidas junto a reflexão gerada 
pela totalidade da experiência da pesquisa artìstico -acadêmico. 
Nosso desejo é que esse trajeto escrito possa contribuir para o 
laborar e refletir de outros artistas,  uma vez que tentamos, durante o 
percurso investigativo, destramar alguns dos aspectos que 
consideramos mais importantes na feitura da dança cênica: as 
emoções e os sentimentos. o percurso analìtico e reflexivo da 
urdidura da peça nos mostrou que as ferramentas de mapeamento 
sentimento-emocional se mostraram eficazes ao performar do 
bailarino. os estados de ânimo conseguiram ser recuperados, 
atualizados no presente para um viver -dança inteiro e presentificado, 
que favorece o velejar nas paisagens infindáveis da criação.  

. 
Palavras-chave: Emoção; sentimentos; processualidade; criação em 

dança; Cinzas ao Solo. 



 
 

 

Abstract 

 

The text presented here is the result of the theoretical-practical research of a 
master's thesis with the title Sentiment-Emotional Mapping of the Ashes to the 
Ground work: warps of a creation in dance. From the recurrent discussion of the 
performance of the emotions and their expressions in the Western scene, 
especially in contemporary times, it brings to light concepts derived from the 
cognitive sciences about emotion, feeling, and emotional feelings, addressed by 
scholars such as Antonio Damásio (2011) and Paul Ekman (2011). The purpose 
is to point out how the understanding proposed by these authors can configure 
the construction of contemporary dance works and discuss possible tools for 
the recovery of emotional states for the performance of the work investigated 
through mapping the feelings of emotions. This research has as methodology 
the qualitative and procedural analysis of the creation of Ashes to the Ground, a 
solo work presented by the author. The text is arranged as follows: a first 
introductory chapter to the theme of emotions and feelings treated in the arts of 
the scene, more specifically in dance, from the looks thrown to the own 
emotions and feelings by researchers of the sciences of the mind. Then the 
research object is presented: The investigation into the way the emotions and 
not only their expressions operated in a process of creation in dance. Therefore, 
the methodological path that we go through throughout the writing is exposed 
so that the concepts of emotions and feelings can be announced in a more 
detailed way already in operation in chapter II. In the last chapter it is described 
how the game of the emotions occurred during the creation of the Ashes to the 
Ground work, which comprises the moments of Respite, that are the final 
instants in which there are the public presentations of the work under study. 
Finally, we bring the final considerations, woven together with the reflection 
generated by the totality of the artistic-academic research experience. Our 
desire is that this written path can contribute to the work and reflection of other 
artists, since we try, during the entire investigative course, to shed light on some 
of the aspects that we consider most important in the making of the scenic 
dance: emotions and feelings. For surely, the more consciousness of the 
functioning of these mechanisms present in the body, the better we can sail in 
the endless landscapes of creation. 

 

Keywords: Emotion; feelings; Processuality; Creation in dance; Cinzas 
ao Solo. 
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INTRODUÇÃO: O ÍMPETO 

 

No longo perìodo de 2.500 anos do conhecimento argumentativo da 

chamada filosofia natural ou da natureza, ramo da filosofia que se debruça 

sobre as questões das alterações naturais, fìsicas e biológicas do mundo, 

observa-se que há uma incursão sobre o movimento de metamorfose presente 

na natureza, o que inclui os olhares sobre o corpo e seus fenômenos. Iniciadas 

com Platão, as diferentes áreas nascentes até às últimas décadas do século 

20, enfatizam, de um modo geral, um entender dos processos corporais como 

problemas ao pensamento racional. 

Nesse sentido, as emoções e suas expressões entendidas como 

entraves às tomadas de decisão, por exemplo, fomentam o nascimento e 

desenvolvimento histórico da dicotomia frioVersusquente1, em que nas artes 

da cena e do corpo ganham máxima publicidade; ou seja, argui-se pela 

presença ou ausência das emoções em determinado contexto cênico. 

Pode-se observar essa publicização especialmente no domìnio da 

Estética filosófica, a qual na dança está explìcita inicialmente com Jean-

Georges Noverre (1727–1810) em suas Cartas Sobre o Balé e as Artes de 

Imitação (1760), complementadas em três edições, quando, em linhas gerais, 

reclama que: a) o balé deve narrar uma ação dramática (o ballet d’action) e b) 

deve ser ―natural e expressivo‖, como uma ação pantomìmica. 

Em suas quinze cartas escritas, Noverre (1760) manifesta suas ideias a 

respeito do que ele entende pelo balé ideal. Ele realiza a crìtica da produção 

cênica da Ópera de Paris e analisa os diversos aspectos que devem compor 

uma ação dramática em dança, como: cenografia, iluminação, dramaturgia, 

técnica, figurino e, principalmente, as expressões das emoções. 

No balé de ação proposto por Noverre (1760), as expressões 

emocionais são a chave para o desencadeamento de toda estrutura 

                                            
1
 O termo frio diz respeito ao que não tem emoção e/ou expressão emocional, 

enquanto quente designa exatamente o oposto. Assim, a temperatura e suas variações 
apontariam o grau de ausência ou presença das emoções propriamente ditas. 
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coreográfica. É com base nelas que o fruidor pode aderir à ação dramática. 

Noverre (idem) também confere um papel central às expressões emocionais 

faciais ao condenar o uso das máscaras, expediente comum no perìodo nas 

Óperas-Balés de Jean-Baptiste Luly (1632-1687). Em uma passagem de suas 

cartas, Noverre aponta que na face se expressam os relâmpagos da alma, as 

emoções mais vivazes. É fascinante a percepção apurada das expressões 

emocionais por esse autor já no século XVIII, uma vez que somente na 

segunda metade do século XX é que Paul Ekman2, ao retomar os estudos de 

Charles Darwin sobre as expressões emocionais nos Homens, utilizará o termo 

micro-expressões para designar as expressões que escapam a consciência e 

são, por natureza, de curta duração. 

É perceptìvel a semelhança entre as micro-expressões observadas por 

Paul Ekman em meados da década de 70 e o que o Noverre intitula de 

relâmpagos da alma. No entanto, ao conferir o papel central às expressões 

faciais não significa dizer que Noverre não atenta para a ação do restante do 

corpo; pelo contrário, os gestos são de grande importância em seus balés e de 

certo modo inauguram, na dança teatral, a discussão da 

técnicaVersusemoção. Quero dizer que as emoções já se mostram 

interessantes no ambiente da dança cênica e este, nos parece ser, o ponto de 

partida para a investigação das emoções em outras camadas da esfera 

coreográfica. 

Na dança, o embate frioVersusquente é nomeado como 

técnicaVersusemoção sucessivamente ao longo da produção cênica 

ocidental, mas com um novo interregno: as propostas dos chamados pós-

modernistas estadunidenses, a partir dos anos 1960, pleiteiam um novo 

entendimento sobre o material a se erguer e o como ele se expressa 

artisticamente. 

Com o esforço de neurocientistas como o português António Damásio 

(1996) e de psicólogos como os estadunidenses Paul Ekman (1977), acima 

                                            
2
 Psicólogo comportamental estadunidense, Paul Ekman, nascido no ano de 1934, é 

pioneiro nos estudos das emoções e suas expressões faciais contribuindo, sobretudo, com a 
área de conhecimento das ciências cognitivas ou da mente em mais de 40 anos de pesquisa 
especìfica neste assunto. 
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mencionado, e Robert Frank (1988) o cenário do Versus parece se dissipar e 

ganhar contornos diferenciados. Desde então, Damásio (1996) apresenta uma 

convincente alternativa ao entendimento tradicional das emoções como algo 

diferenciado e hierarquicamente inferior aos processos de raciocìnio. No que 

cunha como o Erro de Descartes, o autor demonstra que tal entendimento é 

errôneo porque quando o sistema que desenha as emoções não opera 

devidamente, falha o processo de tomada de decisão racional. 

Durante a história das chamadas ciências naturais as emoções são 

apresentadas como antagonistas aos processos de raciocìnio, tomadas de 

decisão e de importância secundária no que diz respeito aos mecanismos 

cognitivos desenvolvidos no vasto tempo evolutivo. É a Psicologia 

Evolucionista quem concebe às emoções, o papel central de seus estudos. Por 

meio dela as emoções se tornam objetos importantes nos estudos cientìficos. 

O debate das expressões fácio-corporais das emoções tem no 

naturalista britânico Charles Darwin (1809 - 1882) o seu fundamental iniciador 

com A Expressão no Homem e nos Animais (1872). Depois de quase 100 

anos, Paul Ekman (1977) o recupera e insere em novas tratativas, agora pela 

via da descrição neurocultural da emoção. Ekman, em mais de 40 anos de 

pesquisa, concentra-se nas expressões faciais das emoções e nos modos do 

reconhecimento de suas regularidades, apresenta como essas expressões são 

construìdas, quais variam de cultura para cultura, quais são universais, o modo 

como elas se expressam e são lidas. O neurocientista português Antônio 

Damásio (2011) é outro expoente das pesquisas voltadas ao estudo das 

emoções e como elas nos constituem. 

Contudo, existem poucas pesquisas que analisam as emoções na 

dança, revelando a necessidade de sugestões de uma ótica que contemple os 

mecanismos das emoções para dissipar o entendimento do senso comum, no 

que tange ao modo como operam as emoções. Parece impróprio crer que as 

obras de dança contemporânea, que trabalhem com parâmetros de 

entendimento tão distintos entre si, como as danças de tarefas, a dança butô 

ou a dança ocidental com aspectos mais teatrais, narrativos, com criação de 

personagens (SILVA, 2005), não possuam emoções atuantes. 
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A função atribuìda à expressão das emoções no corpo que dança, bem 

como a operacionalização das emoções propriamente ditas na construção das 

obras, conferida pela história altera-se e segue alterando-se com o tempo e os 

fatores inerentes aos ambientes nos quais a dança se encontra. No entanto, 

ressalta-se que a partir da dança moderna se instaura o expediente recorrente 

de se voltar à expressão da estereotipia das emoções por meio da deliberada 

iniciativa de enfatizar-se a ―verdade interior do ser humano‖ (GRAHAM, 1993), 

e distanciar-se da fantasia disposta nos balés do repertório romântico e 

clássico. 

Nessa trajetória histórica, há um entre-lugar quando Merce Cunningham3 

se distancia da via da modern dance ao propor um novo corpo dançante cujos 

mecanismos estão voltados ao funcionamento de uma estrutura coreográfica 

aparentemente livre da necessidade dessa verdade interior. Ao fazer isso, ele 

potencializa o conceito de presentificação (CARLSON, 2009) do performer 

antecipando as profundas alterações que se desenvolvem entre os pós-

modernistas nos anos 1960 e 1970 (BANNES, 1986).  A atenção cênica se 

dilata para além das paisagens corporais; a presença cênica se dá como um 

estado de alerta constante à concretude da performance. 

A trìade tempo-espaço-corpo passa a ser o problema fundamental e o 

corpo passa a ser observado como entidade viva em tempo real4, 

independentemente de estar exposto de modo fìsico ou por meios virtuais, 

estamos tratando do corpo e sua vida presente, assumida, uma entidade 

potente à cena. Para isso, são desenvolvidas novas estratégias porque para tal 

há exigência igualmente de novos mecanismos: a suspensão temporal, a 

desteatralização da dança, a inexistência do clìmax, a rejeição à 

correspondência literal entre movimento e música, à atmosfera cênica e à 

obrigatoriedade disposta pela modern dance de um ambiente expressivo-

emocional. 

Esse cenário afasta a conexão linear obrigatória entre a estereotipia das 

                                            
3
 Merce Cunningham (1919-2009), artista, bailarino e coreógrafo, foi um dos principais 

precursores da dança pós-moderna norte-americana. 
4
 Tempo real diz respeito ao momento performático, ao evento-dança que é 

experienciado e publicizado, o instante da cena. 
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emoções básicas e movimento. Nele, há, também, uma decisão fundamental 

que o sedimenta: o conceito de aproximação da arte à vida que tem como uma 

das consequências a eliminação da relação direta entre passo e música, entre 

partitura dançante e partitura musical. Afinal, dança não é apenas o passo; 

caminhar, correr, andar, tocar, são apropriados como elementos da composição 

de uma ação em dança. 

Os artistas pioneiros da dança pós-modernista como Yvonne Rainer 

(1934), a Lucinda Childs (1940), Steve Paxton (1939), David Gordon (1936), 

Deborah Hay (1941) e Trisha Brown (1936), entre os mais ativos, deixam clara 

a utilização de novas estratégias para a criação e modo de realizar dança. Há 

uma mudança radical do eixo do entendimento emoção/dança. Não mais se 

propõe a expressão das emoções básicas5 como o principal elemento na 

construção dramatúrgica corpórea. Há uma busca por outros entendimentos do 

que pode ser dança e os modos de operação das emoções e suas respectivas 

expressões no ambiente da própria dança.  

Enquanto observador, fruidor, apreciador de dança, parece-me que 

perceber como se expressam as emoções nos corpos de outros que não o 

meu, faz algum sentido. Porém, a vida me incita a necessidade de criar. Sou 

criador vivendo um momento solìstico. E esse momento instiga-me a investigar 

como tais emoções e não somente suas expressões operaram em um 

processo de criação em dança que tem, por finalidade, tornar-se público 

também. Então, formulei algumas questões iniciais que me ajudaram a trilhar 

um percurso que de nada foi linear: Como se dá o jogo das emoções no 

processo de criação de uma obra de natureza solìstica? Como e quais 

emoções estão presentes e em constante negociação na obra Cinzas ao Solo6 

                                            
5
 Emoções encontradas e reconhecìveis em qualquer cultura humana. 

Consensualmente, entre elas estão: a raiva, alegria, tristeza, nojo, medo e surpresa. 
6
 Nascida da tensão existente entre dois artistas que possuem a solitude como guias 

existencias e propulsores de suas artes (Morvan França e Alexandre Américo), esta obra, fruto 
processual da pesquisa de mestrado do bailarino-coreógrafo, pretende tematizar seu próprio 
entendimento da dança.  Ao utilizar a metáfora do homem que caminha devorando o "mundo", 
o intérprete inicia a busca pela sensação de comunhão com o todo, de ancestralidade, de 
atemporalidade. Cinzas ao Solo é a exposição, por meio da linguagem da improvisação em 
tempo real, da dança que é vida e morte. O instante da dança no qual nada mais existe a não 
ser ela própria, o instante sagrado da dança que é arte e ritual. Dessa forma, o publico é 
convidado a participar de uma experiência sensìvel e genuìna, onde o ato de se sacrificar pela 
dança, de morrer e viver pelo o que se acredita é premissa. 
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e como recuperar tais estados de ânimo necessários para o performar de uma 

obra dançada? 

A partir do entendimento de emoções e suas expressões proposto pelo 

Paul Ekman (1999), Robert Frank (1988) e, sobretudo, Antonio Damásio 

(1996), não se pode perceber o ambiente da dança de modo a reforçar a 

dualidade técnicaVersusemoção ou FrioVersusquente, pois, em organismos 

saudáveis, as emoções permeiam o corpo a todo o tempo em seus mais 

diferentes modos, possibilitando o surgimento dos sentimentos emocionais. 

Assim, faz-se necessária, pesquisas que contemplem tais entendimentos e que 

elucidem os olhares sobre e/ou dentro da construção de obras dançadas. 

Para a aplicação dos conceitos sentimento-emocionais erguidos, foi 

escolhido um projeto prático de dança com o tìtulo Cinzas ao Solo, analisado 

pelo fato de ser uma obra solìstica do próprio autor desta dissertação, assim, 

interessou aqui, a tentativa de mapeamento dos estados emocionais que 

chegam ao âmbito do sentimento, os chamados sentimentos de emoção ou 

sentimentos emocionais. Por sua vez, estes mapeamentos emocionais 

resultaram em possìveis ferramentas para posterior acesso do bailarino 

durante sua performance. Como bem esclarece a citação a seguir: 

 

Enquanto as emoções constituem ações acompanhadas por ideias e 
certos modos de pensar, os sentimentos emocionais são 
principalmente percepções daquilo que nosso corpo faz durante a 
emoção, com percepções do nosso estado de espìrito durante esse 
mesmo lapso de tempo (DAMÁSIO, 2011: 142). 

 

Tal estudo tem como principais objetivos: Apontar como o entendimento 

proposto pelo António Damásio (2004) e Paul Ekman (2011) referentes às 

emoções e sentimentos pode configurar a construção de obras de dança 

contemporânea; tentar desenvolver um possìvel mapeamento emocional 

decorrente da construção da obra Cinzas ao Solo; discutir ferramentas para a 

ativação dos gatilhos emocionais para a obra de dança proposta.
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A Trilha, o Rastro.  

 

Este trabalho é de natureza qualitativa na medida em que, segundo 

Adilson Florentino (2012: 129), a ―abordagem qualitativa está apontada para a 

perspectiva dialética que considera o conhecimento como resultante entre o 

sujeito [...] e o objeto de investigação‖. 

Vale ressaltar que compreendemos a metodologia como um campo 

maior, de certo modo epistemológico, que abarca todos os procedimentos da 

pesquisa em processo. Assim como uma dramaturgia, entendida por sua vez, 

como um tipo de bolha amórfica, um território maleável de pensamentos que 

delimitam os materiais e métodos de uma composição artìstica, essa 

metodologia compreende todo o universo da pesquisa. Ou seja, a metodologia 

perpassa o processo de criação da obra de dança, os laboratórios, a 

experimentação e a própria escrita teórica que é sustentada por esse percurso 

que guia e ampara o criar e o refletir sobre essa criação. 

Encontramos também, nos textos de Mauro Maldonato (2014: 26), 

escritos que apontaram um pensamento que nos fez sentir a trilha 

metodológica desta pesquisa como um ―fazer experiência‖, pois, como bem o 

diz: ―Nenhum caminho pode ser conhecido com antecedência‖ e é nesta 

viagem, neste voo consciente, que fomos descobrindo a metodologia mais 

coerente para esse processo acadêmico-artìstico. 

Para tanto, na tentativa de tecer um trabalho mais coerente e fluido, 

acreditamos que a utilização de um estilo de escrita que se aproprie do uso de 

metáforas tornou-se uma solução possìvel e adequada. Pois o uso metafórico 

nos parece uma saìda ainda mais potente à pesquisa acadêmico-artìstico. A 

citação a seguir esclarece tal potencialidade: 

 

(...) se os conceitos têm a ver com uma consciência determinada, as 
metáforas, ao contrário, referem-se ao mundo vital, como iluminações 
transversais que esclarecem os nexos significativos que não podem 
ser logicamente derivados. Por sua clareza e univocidade, os 
conceitos puros pagam um preço alto: a perda da multiplicidade de 
sentidos do mundo da vida. Ao contrário, as metáforas são ambìguas 
e tem referências muito amplas. Por mais vagas e imprecisas que 
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sejam, no entanto, elas se ligam ao ―mundo da vida‖. 
Paradoxalmente, por esse mesmo motivo, a ciência, sem saber o que 
fazer com elas, coloca-as à margem. Mas nem mesmo o pensamento 
mais abstrato pode abrir mão delas (MALDONATO, 2014: 26). 

 

Assim entendo que eu, o pesquisador e artista deste trabalho de 

natureza hìbrida, devo ser o principal responsável pela manutenção, 

concretude e desenvolvimento deste escrito. Dessa maneira, fez-se necessária 

a análise do objeto de modo constante. 

Aqui, para a exposição e melhor compreensão do percurso 

metodológico, é importante. 

 

(...) deixar de lado a noção de ‗etapas‘, ou seja, daquilo que acontece 
sequencialmente, seguindo a lógica do progresso ou da história 
tradicionalmente definida como uma coisa depois da outra. Processos 
de pesquisa não são, afinal, radicalmente distintos dos modos de ser 
de outros fenômenos vivos. São complexos e imprevisìveis 
(GREINER; 2010:80).  

 

O texto apresentado está disposto da seguinte maneira: uma parte 

introdutória ao tema das emoções e sentimentos tratados nas artes da cena, 

mais especificamente na dança, com base nos olhares lançados às próprias 

emoções e sentimentos pelos pesquisadores das ciências da mente, Antônio 

Damásio (1996) e Paul Ekman (1999).  

Em seguida, é apresentado o objeto da pesquisa em desenvolvimento: A 

investigação no modo como as emoções e não somente suas expressões 

operaram em um processo de criação em dança, para que se possa 

compreender de modo mais significativo, esses mecanismos tão essenciais ao 

corpo que pretende performar dança. Logo, é exposto o caminho metodológico 

que percorremos ao longo do escrito para, só então, ser anunciado os 

conceitos de emoções e sentimentos de modo mais aprofundados e já 

operacionalizados no capìtulo Imersão. Em seguida, no capìtulo III, Urdidura, é 

descrito como o jogo das emoções se deu durante a criação da obra Cinzas ao 

Solo, o que compreende os momentos de Respiro, que são os instantes finais 



22 

 

nos quais há as apresentações públicas da obra em estudo. Por último, as 

considerações finais são tecidas junto a reflexão gerada pela totalidade da 

experiência da pesquisa artìstico-acadêmica. 

Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos 

conceitos das emoções e sentimentos propostos pelo neurocientista português 

António Damásio (2011) e das expressões faciais das emoções sugeridas por 

Paul Ekman (2011). Após a primeira etapa, houve o levantamento de materiais 

bibliográficos especializados no estado da arte com enfoque na dança para a 

compreensão dos conceitos norteadores das várias vertentes da dança 

contemporânea, na tentativa de melhor situar a obra artìstica, objeto da 

pesquisa. Realizou-se a pesquisa da bibliografia especìfica que discute a 

composição em dança para elucidar, alimentar e, de algum modo, possibilitar 

pistas para o trabalho artìstico em processo perene de construção que 

contextualiza a obra composta. 

A partir dos conceitos erguidos, tanto das emoções e sentimentos 

quanto os que envolvem a dança pós-moderna e seus processos de criação, 

foi efetuada a análise qualitativa durante a construção da obra de dança 

contemporânea Cinzas ao Solo. 

A pesquisa escrita aqui apresentada é fruto e alimento dessa obra, que 

como aponta sua sinopse, é a busca do bailarino pela sensação de unidade, de 

integração com o meio, de ancestralidade, em suma, do sentimento de 

presentificação necessário para a ativação de estados emocionais acessados 

em momentos anteriores. Para tanto, iremos nos apropriar do conceito de 

representação investigado por Emanuel Dimas de Melo Pimenta, em seu livro 

Teleantropos (1999), que diferentemente do uso comum onde à ideia de 

representação está ligada a algo que já existe no mundo. Esse conceito passa 

a ser revisitado e atualizado, pois ―‗representação‘ [...] poderia significar, ainda 

que grosseiramente, ‗uma existência anterior efetivamente resgatada‘‖ 

(PIMENTA, 1999: 38).  

Apropriamos-nos desse conceito, porque parece que ele se aproxima da 

realidade na qual nosso objeto de estudo está inserido. A feitura da obra 

permeia o entendimento de que necessitamos reviver ou resgatar as emoções 
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e os estados corporais que foram construìdos durante as etapas que 

antecedem o Respiro7, assim, acreditamos em uma obra representada, 

revivida, presentificada, representificada, feita no presente por recuperação de 

estados de ânimo, recheados de emoção. Seguindo o rastro de Pimenta 

(1999), buscamos resgatar uma existência já vivida, já emocionada, 

necessitamos re-presentifificar, representar, os estados emocionais 

descobertos em tempos outros. 

Para a concretude da peça foram utilizados os seguintes procedimentos 

artìsticos: A Imersão, a Urdidura e o Respiro. A seguir explicaremos 

superficialmente cada momento, para, nos capìtulos seguintes explaná-los 

detalhadamente. 

Antes de continuar, devo discorrer sobre o ponto de partida do solo. 

2014 foi um ano de crises para mim. Havia criado algumas peças e 

experimentado diversas técnicas de dança, além do mais, havia terminado 

minha graduação me restando um tempo livre para vivenciar a dança 

contemporânea que me circundava. Além dessa comilança prática, eu estava 

perseguindo estudiosos e conceitos sobre arte contemporânea que escapavam 

aos livros. 

Encontrava-me rodeado de leituras, fios, microfones, projetores, asfalto, 

linóleos, teatros, Alemanha, ruìdos, sujeira, Rússia, metrópoles, frieza, números 

e distante de mim. Parei. Permiti-me uma pausa e então percebi. Abandonei 

tudo aquilo que estava na urbanicidade, na contemporaneidade e corri para a 

pausa, o silêncio, a natureza, a exuberância das composições misteriosamente 

desenhadas dos lugares intocados. Viajei para mais próximo a mim, encontrei-

me na relação com o que é imperturbável pelo homem, ou ao menos deveria 

ser. Rocha, rio, céu, escuro, corte de luz, lua, sons, silêncios, texturas, 

temperaturas, árvores, sol, matas, barro, cinzas... Solo. 

Como dito, a peça que decidimos investigar consiste na busca do 

                                            
7
 Este é o terceiro momento da criação coreográfica, onde a dança tornar-se pública, O 

Respiro é uma metáfora ao momento em que os grandes mamìferos aquáticos emergem por 
um lapso temporal se revelando para, só então, retornarem ao grande mergulho que são suas 
vidas. Acreditamos que, bem como o respirar das baleias, nossa obra é a exposição eventual 
de uma vida em eterno mergulho. 
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indivìduo em solitude pela sensação de ancestralidade, silêncio e morte do 

tempo com o auxìlio da figura do diretor fotográfico comumente empregada no 

cinema, mas agora voltada para a construção das imagens nesta obra de 

dança. Adiante, no capìtulo Urdidura, explicarei como a figura de diretor 

fotográfico pode ser traduzida na dança como Dramaturgista, segundo 

entendimentos propostos por Rosa Hércoles (2004). Desse modo, a peça se 

configura em meio à exuberância e simplicidade paradoxais dos ambientes 

naturais nos quais eu, o bailarino-criador, ou estive imerso durante meu trajeto 

de vida ou descobri nutrir algum tipo de desejo por tal sìtio especìfico. 

No primeiro momento laboratorial da obra artìstica, fizemos a imersão 

em ambientes naturais significativos em nosso trajeto de vida com o intuito de 

captar, recuperar e encontrar estados de ânimo provenientes diretamente 

desses locos, que são o barreiro na Praia de Pirangi (RN), a trilha paralela 

ao rio situado no Vale Encantado em Pium (RN), um complexo de 

formações rochosas e cavernas circundantes à Pedra da Boca (PB) e, por 

último, um local completamente devastado por um incêndio situado à 

margem da BR 101 (Natal/RN). 

O perìodo que antecedeu a pesquisa artìstica, conscientemente, durou 

cerca de um ano. Entre 2014 e 2015, algumas imagens iam sem pressa se 

manifestando em mim. O desejo pela visita a cada lugar imersivo elegido foi se 

tornando mais latente. Por meses me refugiava em busca de uma sensação de 

silêncio e calma, em lugares que traziam tais sensações, em lugares que eu já 

havia visitado durante minha vida. Quero dizer que cada sìtio foi escolhido, 

antes de tudo, por necessidade. Havia uma necessidade latente de retorno à 

beleza brutal desses lugares que um dia me tocaram. Havia a sombra, havia o 

rio invisìvel, havia a mata, havia a rocha. 
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Figura 2: Morvan França - Pedra da Boca (PB). 

 

Foram realizadas quatro imersões: uma em Pirangi, outra no Vale 

Encantado, na Paraìba e a última em Natal. A partir destas, desenvolveu-se o 

procedimento artìstico I: Laboratório Foto Sìntese. Este procedimento consistiu 

na imersão do bailarino e do diretor fotográfico em um sìtio que continha as 

caracterìsticas que interessaram enquanto ambiente natural, lugares com 

quase nenhuma interferência humana. Durante a imersão, o bailarino e o 

fotógrafo, em um processo altamente dialógico, desenvolveram imagens frutos 

da relação entre ambiente e homem, com o intuito de registrar formas advindas 

dos estados de ânimo ali gerados que pudessem ser empregados na 

composição que desenvolvemos em seguida.  

Por propiciar várias atmosferas, estes ambientes de riqueza natural 

passam a gerar uma grande variação de imagens, assim é necessária a 

escolha da denominada imagem clìmax ou foto sintética, fotografia que 

sintetiza a confluência de todos os fatores composicionais da imagem, como a 

luz, os materiais, largura, altura, profundidade, as formas geradas pelo corpo, 

piso ou falta dele, as cores e a sensação atmosférica, etc. Imagem 

clìmax/chave também é aquela imagem que toca o artista e o fotógrafo (que 

também é artista) e os fazem eleger a imagem que mais convoca sensações e 
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que emociona, reafirmando uma simbiose corpo-natureza-cultura.  

Uma vez imersos, conduzidos pelas sensações, pelo enigma que é a 

intuição, sensivelmente o fotógrafo, Morvan França, percebia a oportunidade 

de registrar o climax daquele instante. 

 

 

Figura 3: Morvan França - Barreiro em Pirangi do Sul (RN). 

 

No turbilhão sensorial que foram os momentos imersivos, a sensibilidade 

atenta de ambos os corpos, fez com que pudéssemos tornar imagem climax o 

instante exato de afirmação de uma composição que se deu a partir da diluição 

entre o que é paisagem e o que é o corpo extrageiro ao ambiente.  

Aqui, não sentimos a distinção entre água, nuvem, sombra, árvore, 

gente, olho, aqui há a integração e assim se faz a potência tangìvel das fotos 

sìnteses. 
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Figura 4: Morvan França - Barreiro em Pirangi do Sul (RN). 

 

Somente após o trilhar por esse procedimento artìstico é que se 

experimentou o segundo momento da criação artìstica, O procedimento 

artìstico II: Caixa Branca ou Urdidura. Este consistiu na escolha de um 

ambiente convencional de ensaio para dança, porém com o mìnimo possìvel de 

informações de qualquer natureza, visual, auditiva, etc. Um espaço neutro para 

ser preenchido com as cenas propriamente ditas.  

Durante todo o processo artìstico é realizada a tentativa de mapeamento 

sentimento-emocional. Observa-se que, em cada momento investigativo, o 

mapeamento ocorre de modo distinto até finalmente desenvolvermos uma 

possìvel ferramenta que possibilita o acesso aos estados sentimento-

emocionais mais potentes para a existência de cada quadro da obra 

construìda, no caso: Cinzas ao Solo. 

A existência da obra se dá após o terceiro momento investigativo: O 

Respiro, instante no qual as hipóteses, as sensações, figurino, luz, trilha 

sonora, lugares de clìmax, lugares de silêncio, texturas de piso, movimentos 

foram dispostos e ofertados ao público. Este ato de apresentação pública tinha 
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a intenção de colocar a obra em movimento cìclico de cadeias de retorno. 

Assim, pudemos criar um sistema retroalimentativo entre os organismos obra e 

plateia-cúmplice. Ademais, foi, durante os respiros, que a obra foi se 

consolidando, bem como foram tornando-se cada vez mais claras as chaves 

para a ativação dos estados de ânimo necessários à peça. 

Para auxiliar o bailarino-pesquisador, contamos com o auxìlio de uma 

câmera filmadora utilizando os recursos de pausa/congelamento de imagem e 

zoom/aproximação para melhor percepção dos indicadores fácio-corporais das 

emoções que possam escapar à sua percepção, este recurso só se dá no 

segundo e terceiro momento: Urdidura e Respiro.  

Outro recurso utilizado é o diário de bordo, caderno de anotações e 

reflexões diárias, que acompanha o artista/pesquisador durante todo o perìodo 

de montagem do trabalho, este sendo um dos suportes de registro mais 

importantes. Pretende-se, também, a partir da constante análise durante a 

construção da obra Cinzas ao Solo, discutir possìveis ferramentas facilitadoras 

para a recuperação dos estados de ânimo ideais para o frescor da performance 

em acontecimento. 

Espera-se que tais ferramentas possam extravasar a obra Cinzas ao 

Solo e se tornar alvo de apropriação para outros artistas que almejam construir 

e apresentar suas obras, sobretudo, mas não somente, aqueles que se 

interessam e mergulham nas investigações de cunho solìstico. 

 

As Emoções, os Sentimentos e o Solo. 

 

A criação de um solo, de uma peça de dança, não é uma tarefa fácil. O 

corpo que vive o instante de dança é atravessado, mutilado, arrebatado por 

inúmeras sensações. Falo do momento em que a dança é compartilhada, 

apresentada, mas também de todo o processo de criação. 

Muitas vezes nos encontramos sozinhos em salas de ensaio e 

laboratórios a nos deparar com o desconhecido, com o que nos move, com o 

que nos atravanca. O mergulho profundo por um canal sem volta. Essa atitude 
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de aprofundamento é que considero ser essencial para a criação genuína. 

Além disso, aponto outros fatores, na verdade, aspectos do corpo que 

considero cruciais na constituição da dança: as emoções e os sentimentos.  

São sobre estes aspectos que gostaria de me debruçar agora. Sei que 

os olhares sobre o corpo são inúmeros e que o mesmo é entendido de várias 

maneiras, mas, na tentativa de elucidar mecanismos básicos constituintes do 

corpo humano, esse corpo que faz arte e é arte e vida em si, tomarei para perto 

o entendimento de emoções e sentimentos proposto pelo António Damásio e 

Paul Ekman, neodarwinistas que desenvolvem sólidas pesquisas no campo da 

neurociência e da psicologia comportamental, respectivamente. 

Sob a perspectiva evolucionista, o corpo possui mecanismos cognitivos 

moldados no vasto tempo evolutivo denominados emoções e sentimentos. 

Segundo Damásio (2000), esses dispositivos possuem um papel fundamental 

na vida dos indivìduos, e atuam, inclusive, nos processos de raciocìnio que 

levam as tomadas de decisões. Em organismos saudáveis, as emoções estão 

presentes a todo o tempo de modo consciente e, por muitas vezes, 

inconsciente. Para ele, as emoções ocorrem no teatro do corpo. Elas são 

ações ou movimentos. Manifestam-se no rosto, na voz ou em outras partes do 

corpo. Visìveis ou não, promovem comportamentos especìficos, enquanto os 

sentimentos constituem o pano de fundo da mente (DAMÁSIO, 2004: 35). 

Segundo a classificação sugerida por Damásio (2004: 51), existem três 

categorias emocionais: emoções primárias ou universais, emoções de 

fundo ou estados de ânimo e as chamadas emoções sociais ou 

secundárias. 

As emoções primárias podem ser classificadas como básicas ou 

universais, de acordo com a classificação proposta por Paul Ekman (1977, 

1999). O adjetivo básico contempla dois significados: o primeiro, refere-se aos 

universais como um ensino constante da aprendizagem social que ocorre 

comumente para todos os membros de uma espécie; o segundo, ―ao 

entendimento de que as emoções evoluíram por seu valor adaptativo para lidar 

com as tarefas fundamentais da vida. Fatores inatos desempenham um papel 

na contabilidade para as caracterìsticas que eles compartilham‖ (EKMAN, 

1999: 46). Essas características dizem respeito a situações adaptativas que co-
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variaram no passado evolutivo em como escapar de predadores, lutar, 

apaixonar-se, confrontar-se com a infidelidade sexual, eventos repetidos 

diversas vezes na história evolutiva. Isso quer dizer que ―nossa avaliação de 

um evento atual é influenciada por nosso passado ancestral‖ (Ibid.). Em 

síntese: um inato programa facial das emoções e suas regras de exibição 

culturais que regula a ele próprio. 

É consensual, como lembra Ekman (1999), o entendimento que as 

emoções são projetadas para lidar com os encontros inter-organísticos, entre 

pessoas ou entre pessoas e outros animais. É crucial lembrar que elas ocorrem 

mesmo sem a presença e a imaginação sobre o outro. Podemos desenvolver 

reações emocionais a partir de diversos motivadores como a assistência de um 

espetáculo de dança, a uma atividade de auto-manipulação e auto-erótica, a 

eventos naturais, no nosso caso, o contato direto com a natureza, bem como 

as situações induzidas ou ocorridas nos laboratórios composicionais da dança 

em questão. No entanto, Ekman (ibdem) reforça o entendimento que a principal 

função da emoção: 

 

[...] é mobilizar o organismo para lidar rapidamente com encontros 
interpessoais importantes, preparados para fazê-lo, quais os tipos de 
atividade têm sido adaptáveis no passado. O passado refere-se, em 
parte, o que tem sido adaptativo na história de nossa espécie, e o 
passado refere-se também ao que tem sido adaptativo na nossa 
própria história de vida individual (EKMAN, 1999: 46). 

 

As caracterìsticas que distinguem as emoções básicas são distintivos 

sinais universais, estados fisiológicos emoção-especìfico, mecanismo 

automático de avaliação, e, fundamentalmente, por serem de curta duração. 

Tais emoções básicas ou universais, como aponta Paul Ekman (2011), 

possuem padrões de expressão identificáveis em qualquer cultura e, apesar 

dos gatilhos que disparam essas emoções são da natureza da aprendizagem, 

eles se enquadram no que ele denomina temas universais, os quais são 

circunstâncias mais amplas que os motivos causadores das emoções, como 

eventos de naturezas diversas. A perda pode ser exemplo de um bom tema 

universal, assim, a morte de um ente querido, a destruição de um objeto 
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impregnado de certo valor sentimental ou até mesmo os cortes necessários em 

cenas inteiras durante o trabalho árduo da composição artìstica em andamento. 

As emoções de fundo manifestam-se de modo sutil, assim como 

qualquer tipo de emoção elas são flagradas na voz, no corpo e também na 

face. Apontam o estado de ânimo no qual o indivìduo se encontra, bem-estar 

ou mal-estar, entusiasmo ou cansaço, influenciando as outras emoções, 

pensamentos e o comportamento dos indivìduos. De acordo com Damásio 

(2004), a emoção de fundo é o resultado provisório e sempre mutável das 

diversas reações metabólicas e emocionais que se realizam no corpo. É 

importante frisar que essas emoções diferem dos estados de humor; estes, 

normalmente, possuem um perìodo relativamente mais longo do que as 

emoções de fundo. Estas são mais difìceis de identificação por causarem 

pequenas nuances no modo como são realizados os movimentos, seja na voz, 

na face ou no corpo como um todo. 

As emoções sociais ou secundárias, por sua vez, são combinações 

das emoções básicas desenvolvidas durante a vida dos indivìduos. Elas 

incluem a simpatia, a compaixão, o embaraço, a vergonha, a culpa, o orgulho, 

o ciúme, a inveja, a gratidão, a admiração e o espanto, a indignação e o 

desprezo (DAMÁSIO, 2004: 54). Segundo Damásio (2011), apesar de 

carregarem as mesmas caracterìsticas das emoções básicas: como o estìmulo 

emocionalmente competente, dependerem de sìtios desencadeadores 

especìficos no cérebro, serem constituìdas por complexos programas de ações 

que permeiam o corpo e serem percebidas em forma de sentimentos. Elas, as 

emoções sociais, possuem um papel altamente social e são evolutivamente 

mais recentes entre os humanos. Outro fator interessante é perceber que 

algumas dessas emoções só existem na espécie humana. 

Em sìntese: ―o mundo das emoções é sobretudo feito de ações 

executadas no nosso corpo, desde expressões faciais e posturas até 

mudanças nas vìsceras e meio interno‖, enquanto os ―sentimentos emocionais 

[...] são as percepções compostas daquilo que ocorre em nosso corpo e na 

nossa mente quando uma emoção está em curso‖ (DAMÁSIO, 2011:.142).  

E são sobre esses sentimentos, os sentimentos emocionais ou 
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sentimento de emoções, que nos debruçamos durante nosso trajeto de 

pesquisa. Entendemos que quando dançamos mobilizamos todo o corpo de um 

bailarino que também é sujeito. Esse corpo, que é indivìduo, possui seu próprio 

percurso de vida repleto de questões inconscientes ou não. Ele é composto de 

rastros e resquìcios que são o próprio corpo biológico e cultural em si. Desse 

modo, quero enfatizar que acreditamos em um corpo onde as emoções estão 

atuando a todo o momento, de modo complexo, em algum grau e nìvel. 

Entretanto, não são todas essas emoções que chegam ao âmbito da 

consciência. O que quero dizer é que nossa investigação deu-se, não somente 

na consciência do que se passou no corpo, que seriam os ―sentimentos dos 

sentimentos‖, como afirma Patrìcia Leal (2012, 56), mas nos sentimentos das 

emoções em curso ou nos sentimentos emocionais, para a concretização 

efêmera da arte em dança. 

Segundo a perspectiva evolucionista, a arte é uma expressão da 

natureza humana, um aspecto desenvolvido durante nossa trajetória evolutiva. 

É produto evolutivo do corpo e o corpo que faz arte funciona como uma vitrine, 

ao expô-lo de modo acentuado. 

Ao debruçar-se sobre obras artìsticas, especificamente em obras de 

dança contemporânea, podemos analisá-las sobre diferentes perspectivas, na 

dependência do material teórico/prático que o espectador é munido. A todo o 

momento surgem pesquisas acerca do corpo, que é a matéria prima da dança 

e, consequentemente, da arte. 

A pesquisa sobre a expressão das emoções de Paul Ekman (1999) traz 

incontáveis contribuições ao entendimento dos mecanismos que desencadeiam 

as expressões fácio-corporais das emoções. Em seu livro A Linguagem das 

Emoções (2011), o autor realiza um aprofundado panorama de sua pesquisa, 

e se concentra na descrição e conceituação de nosso equipamento natural que 

se pavimenta com as emoções. 

Por serem mecanismos básicos da regulação da vida (DAMÁSIO, 1996), 

as emoções estão presentes a todo o momento a atuar em seus nìveis mais 

básicos. É importante apontar aqui que o entendimento das emoções proposto 

é congruente ao pensamento de Ekman (2011), quando Damásio (2004) afirma 
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que as emoções e suas expressões possuem diversas camadas. Nesta 

pesquisa, ao utilizarmos o termo emoção, assumimos todos os processos que 

envolvem as emoções propriamente ditas como a regulação metabólica, os 

reflexos básicos, as respostas imunitárias, os comportamentos de dor e prazer, 

as pulsações e motivações e, finalmente, as emoções que resultam, 

provavelmente, nos sentimentos e sentimentos emocionais, friso a importância 

dos sentimentos emocionais por serem a etapa consolidadora das emoções. 

Os sentimentos emocionais são os que nos fazem perceber em nossa mente 

consciente o que de fato está em curso em nosso organismo (DAMÁSIO, 

2011). 

Ekman (2011) nos aponta os caminhos que conduzem se à ativação das 

emoções que desencadeiam os estados corporais caracterìsticos como os de 

determinadas expressões faciais, por exemplo. 

 

As emoções produzem mudanças nas partes do cérebro que nos 
mobilizam para lidar com o que deflagrou a emoção, assim como 
mudanças em nosso sistema nervoso autônomo, que regula o 
batimento cardìaco, a respiração, a transpiração e muitas outras 
alterações corporais, preparando-nos para diversas ações. As 
emoções também enviam sinais, mudança nas expressões, na face, 
na voz e na postura corporal (EKMAN, 2011: 37). 

 

Acreditamos que tal entendimento dos mecanismos das emoções é de 

fundamental importância no exercìcio da dança. Enquanto bailarino é preciso 

uma atenção exaustiva durante a construção dos estados emocionais, os quais 

permeiam o corpo na obra, para que ele consiga encontrar as chaves ou 

gatilhos, como afirma o Ekman (2011), que possibilitem os reencontros com os 

estados corporais construìdos. 

Ao entender esse dispositivo de ativação emocional propus-me a entrar 

em ambientes de natureza exuberante. Estar nesses lugares é também, e não 

somente, a busca pela fixação provisória de estìmulos que possam ser 

recuperados a posteriori, para que possa gerar em mim, o estado de ânimo 

necessário a cada quadro. Assim, minha prioridade nestes mergulhos 

laboratoriais não foi a criação de passos ou movimentos especìficos, de um 
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vocabulário para a dança, mas a percepção dos meus estados de ânimos e 

seus gatilhos ou EECs, Estímulos Emocionalmente Competentes 

(DAMÁSIO, 2011: 146). 

Vale considerar que não é todo evento que ativa a mesma emoção em 

todas as situações. No entanto, alguns gatilhos geram a mesma emoção 

(EKMAN, 2011:35), no caso dos temas universais. Os autores apontam que os 

gatilhos emocionais, os quais são disparadores de emoção, são em grande 

parte construìdos durante a experiência individual, dependem diretamente da 

cultura e do loco no qual o indivìduo se encontra. Um exemplo de gatilho 

emocional pode ser a presença iminente de perigo, como ao nos depararmos 

com um automóvel ou objeto em grande velocidade que possivelmente se 

chocará contra nós. Ou quando perdemos algo significativo. Estes exemplos 

ilustram dois gatilhos de duas emoções básicas: medo e tristeza, 

respectivamente. 

No entanto, a operação da mesma emoção em um determinado grupo 

de indivìduos não ocorre do mesmo modo na maior parte dos que o 

constituem. Mudanças sutis das expressões emocionais estereotìpicas 

existem, mas não ao ponto de perderem suas caracterìsticas mais básicas, 

suas linhas gerais. Para o olhar atento do espectador, o entendimento do 

funcionamento das emoções poderá ajudá-lo a observar os estados corporais 

dos intérpretes, e assim contribuir, provavelmente, à compreensão do sentido 

semântico da obra. 

Uma observação importante é perceber que, por estarem funcionando a 

todo o momento no corpo, as emoções também se encontram em obras de 

dança que o senso comum aponta como frias e isso é muito frequente em 

obras de dança contemporânea, uma vez que os parâmetros de composição 

são largos e os artistas estão preocupados com outros fatores e conceitos que 

não os da expressão das emoções básicas. Assim, não é preciso que haja uma 

dança pautada nas emoções básicas como a raiva, a alegria ou a tristeza 

(DAMÁSIO, 2004: 53) para que haja emoção atuando no corpo, pois como 

afirma Damásio (2000) emoções também fazem parte das tomadas de 

decisões e o corpo em cena está, muitas vezes, em uma situação onde 
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decisões são essenciais. 

Paul Ekman (2011) aborda o tema das emoções e expressões faciais de 

modo a atentar à consciência dessas emoções para, em seguida, melhorarmos 

nosso convìvio social. Contudo, sua obra contribui para outros segmentos do 

conhecimento. Nas artes performáticas, mais especificamente na dança, a 

ótica proposta pode servir como instrumento para compreensão de sua matéria 

prima, que é o corpo, seja no entendimento dos mecanismos das expressões 

faciais para o auxìlio da composição ou como mais um instrumento para a 

compreensão da construção semântica. Isso possibilita um viés crìtico mais 

aprofundado e novas formas de se pensar essa dança e seus processos 

criativos. Em cena, o corpo torna-se palco expandido das emoções.
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Capítulo II: IMERSÃO  

 

Os fazeres cênicos na contemporaneidade se mostram cada vez mais 

plurais, mais complexos, experimentais, independentemente de enxergarmos a 

dança contemporânea como um local de continuidades modernas, de rupturas 

ou do pós algo. Com base nesse entendimento que iniciamos nossa pesquisa 

teórico-prática, do entender de que para cada dizer, para cada obra, o artista 

há de inventar um fazer especìfico, um ―fazer-dizer‖ necessário à obra 

(SETENTA, 2008). 

E é nesse labirinto de mistérios da criação em dança que nos 

arriscaremos adentrar com o intento de desvelar possìveis reflexões dispostas 

entre suas fissuras. Para tanto, seguiremos no encalço da citação a seguir: 

 

Muitos aspectos da criação artìstica aparecem a seus fruidores 
envoltos em uma aura que mais mitifica do que explica esse 
engenhoso labirinto da mente humana. Por outro lado, surgem, às 
vezes, explicações simplistas que poderosamente transformam o 
labirinto em uma trajetória linear, não apresentando nem sequer os 
desvios e bifurcações, distorcendo, assim, a complexa lógica que 
envolve o ato criador (SALLES, 2013: 22). 

 

Se seguirmos essa linha de raciocìnio, ao tratar da obra devemos expor 

todo o seu movimento e seu processo evolutivo. Falo de processo evolutivo, 

visto que o mesmo apresenta ganhos e perdas, idas e vindas, bifurcações 

necessárias à sua sobrevivência. Assim, para evitar cairmos na armadilha da 

explanação linear, trarei à tona o processo artìstico em suas nuances 

possìveis. O projeto artìstico Cinzas ao Solo parte de um desejo solitário e 

ìntimo. Aqui, encontrará escritos que possuem um tom levemente confessional, 

pois sinto que isto  também é uma confissão de algo que me rebuliça. 

Em 2014 havia um desejo, um desejo de acalmar, de silenciar, de 

agradecer as forças maiores que circundavam os lugares pelos quais eu 

passava e meus pés iam deixando seus rastros. Era uma caminhada turva, 

solitária, não conseguia dividir com ninguém essa “coisa” que me assolava. 
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É assustador perceber o quanto de vida tem em minha dança, e o 

quanto de dança há em minha vida. É tudo uno, o que reafirma que vida e arte 

se imbricam.  

Certa noite encontro, por detrás de óculos amendoados, um alguém. E, 

para minha surpresa, fui tomado de modo epifânico pelo mundo que o cerca. 

Morvan França, fotógrafo e artista, também trilha um percurso que se 

assemelha ao meu: É terra, lua, rio, mar, árvores, cantos do mundo. É silêncio. 

Pronto, a consciência do processo de criação surge como um trovão. De 

algum modo, eu sabia que o nosso encontro era uma potência que se tornaria 

dança. Um ano depois, no agora, assumimos o desejo de partilhar o próprio 

desejo de criar. Criar uma vida que dance. 

 

Essas imagens que agem sobre a sensibilidade do artista são 
provocadas por algum elemento primordial. Uma inscrição no muro, 
imagens de infância, um grito, conceitos cientìficos, sonhos, um ritmo, 
experiências da vida cotidiana: qualquer coisa pode agir como essa 
gota de luz. O fato que provoca o artista é da maior multiplicidade de 
naturezas que se possa imaginar. O artista é um receptáculo de 
emoções (SALLES, 2013: 61). 

 

Antes de ganhar movimento, o desejo, o sentimento nublado, turvo, foi 

propulsor da ação inicial de criar. Digo, antes mesmo de criar, já haviam 

sentimentos que, de certa forma, foram sendo saciados ou destruìdos na 

feitura da obra. 

Parece claro que os sentimentos de fundo, que sentimentos de 

emoções, já assolam ou assolaram o artista criador da peça em estado de 

reflexão. Ao olhar para meu passado recente percebo que os sentimentos de 

angústia, seguido de doses de sentimento de fundo do entusiasmo foram os 

motivadores centrais do inicio das investigações. 

Em todas as etapas/momentos, as emoções vão se mostrando cada vez 

mais centrais no que tange a importância de comportamentos essenciais para 

a criação da peça. Obviamente isso se dá por meio de um jogo de 

desejos/impulsos e recompensa. Surge o desejo, interesse por algo, por dizer, 
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por tratar algo em meu âmago, logo, se não faço sou punido com a sensação 

de angústia, todavia quando esse desejo me mobiliza a ponto de fazer-me criar 

um procedimento artìstico ou sair em busca de algo, de experimentar 

simplesmente, sou recompensado pela emoção da alegria, que, por sua vez, 

leva-me ao entusiasmo, que me leva a procurar por mais. Essa cadeia 

retroalimentativa das emoções findou em atitudes que desembocaram na peça 

por meio da qual dissertamos. 

Antes de escrever sobre como, onde e quando essas emoções vão 

surgindo durante o processo, tentarei esclarecer dois aspectos importantes das 

emoções explanados por Paul Ekman: o estado refratário e os gatilhos 

emocionais (2011). 

Em linhas gerais, ―as emoções mudam nossa forma de ver o mundo‖ 

(2011: 56), como se usássemos grandes lentes sobre a realidade circundante, 

quando uma emoção propriamente dita está em curso é dificìlimo contrariar os 

impulsos que a mesma gera, mesmo antes de se consolidar como sentimento 

de emoção. Veja bem, é como se todas as informações dispostas no ambiente 

alimentassem ainda mais a emoção: Se estou em estado de medo por adentrar 

uma mata fechada e escura, todo e qualquer ruìdo ou toque em superfìcie 

estranha deverá ser argumento para uma fuga, por exemplo. 

Claro, a nìvel adaptativo, as emoções se desenvolveram e adquiriram a 

caracterìstica que discutiremos a seguir. O estado refratário possibilita 

ações/respostas cognitivas, motoras e fisiológicas tão rápidas que, é quase 

impossìvel controlar. Obviamente, é inegável o valor adaptativo do estado 

refratário emocional. Na situação apresentada no exemplo citado 

anteriormente, eu poderia correr e fugir, sem que houvesse tempo de uma 

avaliação reflexiva do meu entorno. Caso houvesse um perigo real no estimulo 

desencadeador da emoção, a ação de fuga seria de toda benéfica, contudo, as 

vezes ocorrem equìvocos. E aqui está, quando o comportamento emocional 

não corresponde ao próprio motivo causador da emoção, o que considero um 

problema, tanto na vida do indivìduo, quanto, e principalmente, nos processos 

de criação que envolvem certos ―riscos‖, pois uma emoção pode acarretar 

certos entraves em situações diversas e, sinceramente, não acredito em uma 
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dança onde o artista não se ponha em zona de risco, seja ideológica ou fìsica, 

mas de algum risco, de algum desconforto.  

Sendo assim, bem como essa caracterìstica refratária nos é e foi útil 

durante nosso trajeto em vida e de nossos ancestrais, ela, deslocada de um 

gatilho emocional real: 

 

(...) pode também causar problemas, pois quando estamos 
presos a uma emoção, tendemos a ignorar o conhecimento prévio, 
que pode desmentir aquilo que estamos sentindo. Ignoramos, da 
mesma forma, as novas informações trazidas pelo ambiente que não 
se encaixam em nossa emoção (EKMAN, 2011: 56). 

 

Ainda sobre o estado refratário das emoções Ekman esclarece: 

 

Por um tempo, ficamos em estado refratário, durante o qual nosso 
pensamento é incapaz de incorporar a informação divergente e 
mantém ou justifica a emoção que estamos sentindo. Se for breve, 
apenas durante um ou dois segundos, esse estado refratário poderá 
ser mais benéfico do que o dano. Nesse curto perìodo, ele concentra 
nossa atenção no problema, usando o conhecimento mais relevante 
que pode orientar nossas ações iniciais, assim como os preparativos 
para novas ações. Dificuldades ou comportamentos inadequados 
podem surgir quando o perìodo refratário durar mais tempo, alguns 
minutos ou até mesmo algumas horas. Um perìodo refratário muito 
longo induz o modo pelo qual vemos o mundo e a nós mesmos 
(EKMAN, 2011: 56-57). 

 

Na tentativa de elucidar esses dispositivos que são os gatilhos 

emocionais, seguiremos com os argumentos apresentados por Paul Ekman 

(idem) em consonância com os pensamentos do psicólogo Joseph LeDoux 

(1996). Parece que gatilho emocional está obviamente relacionado a uma 

―coisa‖, uma circunstância, objeto, situação impregnada do que chamamos de 

valor emocional ou de emocionalidade, essa ―coisa‖ tem o poder, de forma 

inata ou aprendida, de desencadear uma emoção especìfica. 

Os gatilhos emocionais normalmente estão relacionados a um tema.  
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Os temas, produtos de nossa evolução, são indeléveis, tais como as 
constatações a respeito de ratos nascidos em laboratório, que nunca 
tiveram qualquer experiência com gatos, mas, mesmo assim 
demonstram medo no primeiro contato. É um tema inato, um gatilho 
de medo que já não requer aprendizagem. O poder do tema para 
desencadear uma emoção pode ser enfraquecido, mas não eliminado 
totalmente (EKMAN, 2011: 60). 

 

Como citado anteriormente no texto, existem temas universais: a perda, 

a recompensa, o perigo iminente da morte, entre outros, são temas universais 

nos quais os gatilhos se fixam, por exemplo: a morte, só passa a ser 

incorporado como gatilho da tristeza quando a enxergamos como perda, fica 

claro que em algumas culturas e religiões, sobretudo as orientais e de tradição 

africana, a morte é enfrentada como sendo parte integrada da vida, como 

passagem ou como a vida em si manifestada.  

 

Quando um gatilho emocional se estabelece (...) ocorrem novas 
conexões entre um grupo de células, constituindo o que LeDoux 
denomina assembleia de células. Essas assembleias, que carregam 
aquela memória do gatilho aprendido, parecem ser os registros 
psicológicos permanentes do que aprendemos. Elas constituem o que 
chamo de banco de dados de alerta emocional. No entanto, podemos 
aprender a interromper a conexão entre essas assembleias e nosso 
comportamento emocional. O gatilho aciona a assembleia, mas a 
conexão entre ela e nosso comportamento emocional pode ser 
quebrada, pelo menos por um tempo. (...) Também podemos 
aprender a quebrar a conexão entre o gatilho e as assembleias de 
células, para não ativar a emoção (Ibdem).  

 

Uma vez entendido isso, me propus a colocar-me em estado de imersão, 

um estado poroso, no qual os encontros inter-organìsticos são potencializados. 

Ao adentrar os locos que me dispus, fui, na medida de meu possìvel, pondo-me 

em relação com o ambiente, de forma nua, na tentativa de não mais me 

distinguir do meio que estava inserido, pelo desejo de tornar-me parte, de não 

estar somente, mas de ser, a sensação de ser o ambiente. Fica claro para mim, 

que foi a partir da citação a seguir apresentada que a imersão foi possìvel no 

aspecto do entendimento de um corpo que registra, para ser mais especìfico, 

no como registra os estados de emoção gerados nestes locos: 
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O banco de dados de alerta emocional é um sistema aberto, em que 
variações se adicionam continuamente, mas não é um sistema que 
permite facilmente a remoção dos dados incorporados. (...) Somos 
biologicamente construìdos para não interrompê-las de imediato 
(EKMAN, 2011: 61). 

 

Digo isso, porque foi absolutamente necessário a esta pesquisa, que 

entendêssemos o modo como o jogo das emoções dava-se durante o percurso 

criativo. Por sermos dotados desse sistema aberto de banco de dados, ou de 

aprendizagem de gatilhos potentes à ativação das emoções, pudemos nos 

arriscar à tentativa do registro emocional que se deu no corpo, mas, sobretudo, 

refletidos nas fotos sínteses e nos vestìgios escritos.  

Ainda sobre o sistema de remoção e esfriamento dos gatilhos já 

existentes, também foi necessária a consciência desses mecanismos para que 

eu, sobretudo eu, o intérprete solista, conseguisse adentrar zonas que jamais 

conseguiria sem tal aporte teórico-prático. Mais adiante, ao descrever as 

imersões, descobriremos pistas sobre esses processos psicológicos totalmente 

encarnados. 

Em fluxo criativo nossas lentes são alteradas. Passamos a focar nossa 

atenção em ―coisas‖ que alimentam nosso trabalho. Suponho que isso se dá 

devido ao modo em que as emoções vão direcionando nossos interesses 

provisórios e a longo prazo. Quando me vi nos primeiros momentos da 

construção desse solo, minha postura perceptiva fez-me adotar três maneiras 

de enxergar os objetos dispostos no mundo: a) como algo que interessa e 

poderá ser absorvido, tornando-se material consciente do trabalho; b) como 

algo E.T8 ao território cênico que estamos criando, algo que não deverá 

contaminar a criação da obra e c) como coisas que não nos interessam e 

deverão ser tratadas com indiferença, veja que, com isso, percebo tal material, 

mas ele não desperta interesse consciente para a criação. 

No primeiro modo a), os materiais tendem a serem os materiais de 

transformação que darão forma a estética da obra, servindo como argumento 

do que está sendo construìdo. No segundo b), tudo deverá ser repelido, como 

                                            
8
 Externo à Terra, ou seja, externo ao território que habitamos. 
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se, uma vez consciente do objeto, intencionalmente eu os negasse e evitasse 

para não haver contaminação estético-criativa, e, por último c), as coisas que 

eu vejo, mas são completamente indiferentes. Vale salientar que ao passar 

pelas coisas do mundo e percebê-las, elas sempre poderão contaminar-me 

enquanto ser criador, isso pode se dar de modo instantâneo ou até mesmo 

ressurgir em outro momento da vida, no entanto, quando me refiro aos modos 

de se dispor no mundo (a, b, c), estou tratando de postura e intensão 

consciente para um direcionar da criação e não daquilo que me escapa a 

percepção e consciência. 

 

Carne Barrenta  

 

O elemento terra, o barro, o que nos chama a atenção naquele momento... Ficamos horas lá. Ouvi a 

terra, ouvi o ar, sentia o sol acariciando meu corpo em espécie de despedida. As nuvens o escondiam. 

Tudo era tão cinza e marrom... Achamos o galho... Uma sensação me tomava, era uma ligação sutil 

com o céu. O eixo céu-terra se estabelece. A calmaria e a sensação de presença, de estar 

presentificado...  O sentimento de que de algum modo eu estava comendo o mundo, que o mundo era 

eu, que tudo transitava, tudo era móvel, até minhas percepções. Nada me incomodava porque eu era o 

todo, porque não havia pele, não havia fora e dentro.  Estava presente e aquilo era toda minha vida. 9  

 

                                            
9
 Todos os textos que apresentarem a fonte Gabriola são transcrições do diário de 

bordo que acompanhou todo o trajeto de pesquisa artìstico-acadêmico. Este texto, 
especificamente, foi extraìdo de um escrito que sistematizou todas as impressões obtidas 
durante o cursar do Componente Curricular ofertado em 2015.2, Elementos Técnicos e 
Estéticos da Dança Contemporânea, ministrado pela Profª Drª Patrìcia Leal pelo PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS da UFRN. 
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Figura 5: Morvan França - Barreiro em Pirangi do Sul (RN). 
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Nas rotas de minha vida, sempre cruzei este barreiro. Foi neste espaço 

desnivelado, carregado de vida e cicatrizes, que pulsou a primeira vontade de 

imergir. Morvan e eu, fomos impulsionados ao barro. Algo havia ali, a paisagem 

parecia nos esperar, nos acolher. Desta maneira foi feito, fomos acolhidos em 

um fim de tarde enquanto o sol beijava a terra sangrenta. Dançava eu, 

fotografava Morvan. Estávamos nós, celebrando a vida, a passagem do tempo, 

valorizando o instante em sua exuberância e simplicidade. 

Neste momento, a consciência do processo de criação começa a se 

instaurar. O processo ―vai se dando ao longo do tempo, caminha de uma 

nebulosa fértil a alguma forma de organização. A obra em criação é um sistema 

em formação que vai ganhando leis próprias‖ e que nesse instante só se 

apresenta enquanto pistas encobertas, bem como suscita Cecìlia Salles 

(2013:41). 

Antes de tratarmos dos materiais que já começam a apresentar-se e 

como a consciência dessas emoções vão ganhando mais clareza, trataremos 

de descrever, de forma geral, como funciona o procedimento de criação foto 

síntese, pois ele, bem como o diário de bordo se mostraram as principais 

ferramentas e materiais para esta criação. 

De modo geral, o procedimento laboratorial da foto síntese, consiste na 

escolha prévia de um sitio, esta escolha se dá a partir dos interesses do próprio 

processo, neste caso, as primeiras imersões tiveram a intensão de fugir da 

realidade urbana circundante, a contemporaneidade expressa nas ruas, nas 

pessoas, nos canais midiáticos em todos os seus suportes e a ida em busca do 

silêncio quase perdido no meio de tudo isso. Dessa forma, os lugares que 

fomos escolhendo possuìam a caracterìstica de serem pouco perturbáveis por 

pessoas, de possuìrem um silêncio próprio, certa exuberância natural e serem 

potentes a criação de uma composição imagética. 

Uma vez escolhido o sìtio, eu e o fotógrafo, Morvan França, nos 

dispúnhamos durante algumas horas variando de lugar para lugar, mas sempre 

entre 4 e 6 horas, realizando as seguintes tarefas:  

 



45 

 

 Tìnhamos que silenciar, na tentativa de encontrarmos um estado 

emocional sossegado, de calma; 

  Adentrar o lugar e começar um processo de consciência de si e, 

aos poucos, expandir essa consciência para todo o ambiente 

circundante, o que inclui a outra pessoa presente no ambiente 

(bailarino ou fotógrafo); 

 Deixar que os impulsos orgânicos de movimento, a partir das 

sensações sentidas, advindas do ambiente, conduzam o corpo a 

movimentos mais externalizados, gerando passageiras formas no 

espaço; 

 O fotógrafo, a qualquer instante deverá interferir, baseando-se em 

critérios sempre intuitivos na tentativa de gerar uma fotografia que 

se sintonize com as sensações vividas por ambos naquele 

instante investigativo; 

 Durante toda a experiência o bailarino deve tentar mapear as 

emoções que chegam ao âmbito de sua mente, ou seja, os 

sentimentos de emoção. Ele deve estar em um estado de atenção 

que, ao mesmo tempo em que o faz perceber o mundo exterior ao 

seu corpo, o faz atentar para seu interior, borrando as fronteiras 

entre corpo e ambiente. Após a experiência dançada ele deverá 

registrar com o suporte do diário de bordo, as sensações que 

chegaram ao âmbito da mente, que, em suma, constituem as 

paisagens mentais. 

 E escolher as imagens registradas durante a experiência que, de 

algum modo, sintetizem a simbiose entre todos os elementos 

dispostos em sìtio, no caso: o bailarino, a natureza e o próprio 

fotógrafo. 

 

Este procedimento foi realizado quatro vezes durante o trabalho. Na 

primeira, como vimos no diário e fotografia acima, estivemos no Barreiro de 
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Pirangi (Parnamirim/RN). Nos instauramos durante toda à tarde até o 

anoitecer, ainda nesse estágio anuviado sobre como isso iria se transformar em 

material para a dança, mas o procedimento já havia, por si só, gerado suas 

regras, como se ele já estivesse pronto. A intuição é uma ferramenta que deve, 

literalmente, ser usada pelo artista. 

No primeiro instante havia um sentimento claro de entusiasmo que logo 

teve que ser acalmado até ser gerado em mim, uma sensação do que chamo 

de sossego, de calma ou bem-estar. Ficamos em silêncio, sendo interferidos e 

interferindo no espaço, observávamos os padrões enquanto o fotógrafo se 

atentava à composição de imagens que sintetizassem a homeostase entre 

corpo e ambiente, registrando assim os estados emocionais gerados na 

experiência do bailarino.  

E eu danço, como fica claro no trecho do diário, danço em sensação de 

bem-estar, de comunhão com o ambiente, em plenitude. Não é alegria, tristeza 

ou qualquer outra emoção. Naquele instante, todo o meu esforço se concentra 

em registrar, conscientemente, os gatilhos que estão gerando esse estado 

sentimento-emocional. 

Eis o que percebo ser uma das principais matérias-primas10 do Cinzas 

ao Solo, os estados emocionais registrados durante as imersões. Muito mais 

do que formas geradas pelo corpo, os estados que mobilizam o corpo do 

bailarino, para este trabalho, são mais relevantes. 

Acreditamos na importância da consciência das emoções no laborar dos 

trabalhos artìsticos para um melhor gerir, uma melhor mediação das escolhas 

afetivas para a efetivação da criação. Não digo isso somente porque o atual 

trabalho elege as emoções geradas nas imersões como a matéria-prima 

fundante da obra dançada. 

 

Muito da complexidade da relação do artista com a matéria-prima se 
explica pela mobilização interior que este confronto exige; 

                                            
10

 ―Matéria-prima está sendo usada, aqui, como tudo aquilo a que o artista recorre para 
a concretização de sua obra: o que ele escolhe, manipula e transforma em nome de sua 
necessidade‖ (SALLES, 2013: 72). 
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mobilização esta de considerável intensidade emocional [...] Todo 
artista bem o sabe dentro de si (SALLES, 2013: 77). 

 

Não podemos negligenciar o papel da importância da percepção 

emocional, de nossa consciência dos sentimentos das emoções. Parece-me 

que quanto mais lucidez temos, de melhor maneira tomaremos as decisões, as 

quais muitas vezes saem tão custosas a nós, artistas. Não quero dizer que 

tenhamos que controlar as emoções, não me refiro a isso, mas da consciência, 

do mapeamento das tensões emocionais geradas. Quais estão presentes na 

feitura do Cinzas ao Solo? 

Para nós, essa é uma questão utópica, visto que seria quase impossìvel 

identificar as emoções vigentes durante um processo de criação de mais de um 

ano de laborar. Todavia, esta utopia é suficiente para impulsionar ao cerne de 

nossa investigação que é o esforço de perceber, ao mapear, aquilo que 

consideramos de mais potente em uma peça dançada: as emoções e sua 

atuação no corpo do performer. 

Acreditamos que a clareza dos sentimentos de emoção, bem como dos 

sentimentos de maneira geral, é fundamental ao intérprete-criador. Ao criar, 

manejamos nossos desejos e emoções a todo o tempo e podemos, facilmente, 

nos perder em meio a tal manejo. O percurso criativo deve levar o artista a um 

grau outro de autoconhecimento, ele deve ser uma passagem, um caminho 

transformador e consciente. 

Estar atento, desenvolver procedimentos que nos ajudaram a mapear, 

por meio dos sentimentos, nossas emoções, nos fez tomar decisões mais 

serenas, mais claras e, sobretudo, mais respeitosas emocionalmente. 

É importante dizer também que não é fácil ter em mãos a consciência do 

ambiente emocional no qual estivemos imersos durante a feitura do Cinzas ao 

Solo. Ainda assim, o medo, a angústia, o cansaço, o bem-estar, a dor, o 

entusiasmo, o mal-estar, entre tantos outros sentimentos-emocionais presentes 

durante a árdua e prazerosa trilha criativa são a base que dá vida a obra. Pois 

não há, quer queiramos ou não, como apartar os mecanismos que integram o 

corpo do bailarino-criador, da obra de arte em si por ele criada. Tudo está 
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imbricado, já que o corpo que faz dança é o mesmo corpo que vive. 

Nesta medida os sentimentos das emoções e seus modos possìveis de 

mapeamento devem ser aguçados. Novamente, acreditamos que o 

entendimento de sentimentos e emoções trazidos por Damásio (2011) e Ekman 

(2011), pode nos ajudar, em meio a nebulosa sentimental no ato criador, a nos 

direcionar à criação em si. 
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A Suspensão. 

 

Figura 6: Morvan França - Vale Encantado (RN). 
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A mata se fecha, nos separando do mundo tumultuado lá fora. O cheiro das folhas molhadas, toda uma 

umidade e vapor emanavam do chão. O verde escuro... quanta beleza! O adentrar na lama escura, o medo 

que precisava ser dissipado. Meus gatilhos estão prontos para serem disparados... Estado de alerta que 

percebo que é interessante até certo ponto, pois a emoção do medo precisa realmente ser dissipada para 

que eu consiga a comunhão entre corpo e ambiente. Entrar no rio escuro, lugar do desconhecido, me 

apavora.... Os animais silvestres me desesperam. Mergulhei no rio, senti a correnteza que novamente me 

acaricia... me acalma. O chão é de cascalho... pode-se ouvir o rolar das pedras n’água. A canção e a dança 

calma e lítica da natureza intocada. O líquido, a placenta, a sensação de voltar ao âmago, ao ventre da 

grande mãe. Não havia memória, não havia imagens nítidas... Eu estava lá, presentificado mais uma vez. 

Do fundo do rio à janela que se abre no meio da mata, a vontade contínua: suspensão... Um corpo sem 

tensão, atenuado pela não gravidade que eu experienciei n’água, agora se apresenta no instante e espaço 

externo a ela. Saltos, saltos, saltos, exaustão... o suor desce. A primeira nudez... Necessidade de despir-me 

para me integrar ao espaço totalmente. 

 

A segunda imersão deu-se na trilha do Vale Encantado em Pium (Nìsia 

Floresta/RN), durante todo um dia. Fomos, mais uma vez, o fotógrafo e eu, à 

procura de certas oportunidades que poderiam surgir. Recordo-me bem que 

esta trilha foi escolhida devido as caracterìsticas que naquele instante nos 

pareciam interessantes. Foi a primeira vez que conseguimos nos distanciar das 

interferências urbanas. Precisávamos de um ambiente silencioso, úmido, em 

certa medida escuro, precisávamos de água. Então, esse se mostrou um ótimo 

território para o laboratório fotográfico. 

A consciência do estado mental que precisávamos ter ainda era 

anuviada, entretanto sabìamos que terìamos que adentrar essa mata sem 

pressa e sem grandes pretensões. Estávamos ali, entendendo o ao redor, 
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falando cada vez menos, percebendo cada vez mais, caminhando para o 

processo de simbiose dado através de um tipo de homeostase, comunhão, 

harmonia, entre os agentes envolvidos. 

Após horas caminhando, sem encontrar as oportunidades, uma 

sensação estranha me acomete: a emoção de fundo de desânimo (DAMÁSIO, 

2011: 160). Quando esses sentimentos de fundo tornam-se claros em minha 

mente, eu já não posso fazer nada. Estou cansado e desestimulado, o Sol já 

começa a se despedir. Foi então, que de certa forma, decidimos abandonar o 

que estávamos fazendo: procurando uma oportunidade de dançar e fotografar. 

Contudo, não estávamos abandonando a nossa tarefa, estávamos tentando, 

inconscientemente, não nos preocupar, novamente ―sossegar‖. Uma vez 

acalmados e caminhando naquela mata, ouvindo o rio, sentindo o chão e os 

cheiros. Paramos em um ponto. 

É o rio, quente, úmido, gestor de um silêncio que nunca ouvi. Morvan 

França pede-me para adentrar o rio e assim tento fazer, mas não posso. Ao 

tocar a água e perceber seu chão escuro, sou acometido por medo. Meu corpo 

paralisa, meus pensamentos só se voltam para imagens de serpentes, enguias 

e perigos infindáveis escondidos naquelas águas. O que fazer? O que fazer? 

Estou ali, contudo só penso em fugir. 

Então paro, tento respirar fundo para acalmar o corpo, esfriar a emoção. 

Consigo em parte, o estado refratário havia passado, mas o sentimento 

emocional de medo está a guiar-me, eu estou em uma espécie de estado de 

alerta, apreensivo. Morvan instiga-me a mergulhar, mas até suas palavras 

parecem não fazerem sentido. Ele está induzindo-me ao perigo?  Naquele 

momento, meu ―banco de dados‖ acerca de Morvan era inacessìvel. O fato de 

ele ser biólogo e saber que naquelas águas não há a possibilidade de animais 

perigosos é irrelevante, inacessìvel. 

Ele entra na água para mostrar-me que é seguro. Só então, eu tomo 

consciência de que posso. Só então posso acessar tais informações, afinal o 

fato estava ali, exposto. Foi necessário que o Morvan percebesse que eu 

estava tomado pelo medo, entendesse meu Estímulo Emocionalmente 
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Competente, para então mostrar-me uma saìda. E assim entrei na água, parei, 

respirei fundo, mergulhei. 

 

 

Figura 7: Morvan França - Vale Encantado (RN). 

 

Uma vez dissipado o medo, visto que o estímulo emocionalmente 

competente se mostrou de modo incoerente com a real situação, digo, não 

havia perigo real, mas mesmo assim o gatilho foi disparado indevidamente, 

incoerente à situação, eu pude ―sossegar‖ outra vez. Dilatando a consciência 

de meu corpo para o ambiente, trocando informações com o mesmo, ao 

manifestar-me presente, ao interferir e ser interferido, pude borrar as fronteiras 

entre o eu e o ao redor. Pude sentir-me recompensado. Aqui a emoção de 

entusiasmo surge. Sinto-me, por algum motivo, confortado, entregue nessa 

conexão eu-mundo. 

Ao retornarmos o percurso que havìamos percorrido, somos 

surpreendidos por um ambiente potente. O cenário é ìmpar, tenho que me por 

em sinergia com aquele cenário, é uma janela no meio da mata, o Sol estava 

pondo-se e temos exatos três minutos até a luz se extinguir totalmente. É 
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interessante perceber que, por estar com as lentes do entusiasmo, meus 

gatilhos do medo, os sinalizadores do perigo haviam sido drasticamente 

resfriados, o que me vinha em mente naquele instante era um turvo alerta que 

me dizia que iria anoitecer e que caminharìamos o restante da trilha em total 

breu. 

Adentro a janela, o espaço vazio na mata e salto, salto, salto, caio, salto, 

sinto o sabor da terra, das folhas, sinto a umidade, o calor do sol se 

desvanecendo. Continuo a fazer aquilo até que meu corpo e o Sol não mais 

permitam. 

Entusiasmo, sensação de tarefa cumprida. Não sabia ainda para onde 

meus pés iriam levar-me, o que irìamos fazer ao certo com essas fotografias e 

registros emocionais, mas o fizemos. 

 

Da Rocha, o Silêncio. 

 

Ida às rochas. No caminho, o silêncio do queimar do fogo de monturo.11 Nos deparamos com um mar de cinzas 

e fogo brando. Calor. Estalos. A imagem era forte e dolorosa demais para que eu permanecesse ali. Imagens 

mentais surgiram. Brota em minha mente, instantaneamente, o Inferno da Divina Comédia de Dante12. Fujo. 

As rochas se apresentam em todo seu poderio e monumentalidade. Me espanto e deslumbro-me com tamanha 

força e com a sensação de regozijo que me evocam. Adentramos as cavernas e o velho estado do medo 

reaparece... Leva um tempo até que ele seja dispersado e eu comece a sentir o espaço realmente... Pronto! Estado 

de alerta e comunhão, o medo sumiu... Texturas, ambiência, cortes de luz, humidade, calor... capturo tudo com 

meus olhos, ouvidos, nariz e pele. Saímos das cavernas e fomos a uma rocha imensa isolada no meio do nada. 

Ela ocupa o vazio de um lugar onde um dia houve vida, mas que atualmente não mais, a sequidão crítica do 

                                            
11

 Fogo de monturo é uma expressão usada coloquialmente, entre aqueles que 
trabalham em lavouras, para se referir ao fogo que queima por debaixo do pasto, um fogo lento 
e silencioso, que não levanta labaredas. 

12
 DANTE ALIGHIERI. A divina comédia. Traduzida e comentada por Cristiano Martins. 

8.ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2006. 
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lago a expô-la por completo. Ali subo e posso sentir a sensação de volume me tomar e invocar a vontade de me 

mover. Sinto calor, dor e desconforto... mal-estar. Chego ao limite... O paradoxo entre a monumentalidade e o 

humano, corpo frágil.  

 

Após a imersão da mata e rio, outro material passou a chamar a 

atenção: as rochas. Sentimos uma necessidade de se por em um lugar de 

natureza monumental e que, essencialmente, carregue um traço acentuado de 

vigor, resiliência. 

Nesse instante da pesquisa tomamos consciência desses padrões de 

desejos, padrões que denunciam uma busca por elementos, ou materiais, 

como foi dito anteriormente, que possam ser potentes à criação cênica no 

momento seguinte. Obviamente, mesmo possuindo certo grau de consciência, 

ainda estamos assumindo a intuição como guia, antes de qualquer outra coisa. 

Assim, nos pusemos em viagem ao Complexo de Cavernas da Pedra 

da Boca (PB). Por ser a viagem mais longa, eu estava um tanto ansioso e com 

certas expectativas. Nós não sabìamos o que nos esperava, estávamos 

viajando no escuro. 

Essa foi a imersão mais longa: dois dias. Ficamos na casa de minha 

famìlia como aporte, mas saìmos durante duas tardes, uma noite e uma manhã 

para a investigação laboratorial mais acentuada. 

A primeira tarde e noite foram, aparentemente infrutìferas, ficamos horas 

visitando pequenos açudes, procurando rochas que nos despertassem o 

interesse, mas, aparentemente nada ia bem. O fotógrafo não conseguia 

sintonizar comigo tornando impossìvel a foto síntese. Contudo, eu estava, em 

um breve instante, sintonizado com o ambiente, esse breve instante ficou 

registrado apenas em minha memória. Deito-me em uma rocha, após acalmar 

um gatilho que começava a apresentar-se: perigo, uma possìvel queda ou 

animal peçonhento. A rocha era alta e escorregadia, mas ali fico. Silêncio e 

danço, uma dança rápida, estive ali por vinte minutos, mas foi o suficiente para 

encontrar um modo de se mover que eu sabia que poderia ser resgatado para 
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a cena. Aqui, eu começo a pensar na cena. Acalmo-me, tinha uma sensação de 

desânimo, a emoção de fundo do desânimo estava consolidada em sentimento. 

Já não estávamos acreditando que poderìamos encontrar uma foto síntese. 

Finalmente, após esse preâmbulo, nos entendendo nesse novo lugar, 

fomos, com a ajuda de um guia local, visitar as cavernas. Era manhã, o dia 

estava insuportavelmente quente. Avançamos uma trilha e aqui fomos tomados 

pela visão mais memorável nessa viagem: um mar de cinzas e chamas que 

ainda ardiam em algumas áreas. Era quente como um cìrculo do Inferno da 

Divina Comédia de Dante Alighiere, a dor foi insuportável. Como deixaram 

queimar uma área tão pura? Eu estava extremamente sensìvel, fugimos, mas 

tivemos que saltar por cima dos troncos ainda queimando e pisar em cinzas 

quentes, deixando para trás a mata que ainda gemia em estalos dolorosos. 

Escalamos uma rocha monumental. Ainda estávamos sem sintonia 

alguma, acredito que devido à presença do guia, já que o fotógrafo confessou-

se incomodado, para ele era mais difìcil sintonizar se houvesse mais alguém. 

Depois de horas nas cavernas, conseguimos a simbiose em um único 

momento, foi rápido, cinco minutos no máximo, mas aconteceu. 
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Figura 8: Morvan França - Pedra da Boca (PB). 

 

Tudo gera em mim sensações emocionais intensas, nesse instante não 

havia medo, angústia, desânimo, só havia a simbiose entre nós, os elementos 

constituintes dessa imagem. 

Aqui foi extremamente necessária à consciência dos gatilhos para que 

eu conseguisse resfriá-los, pois uma vez à tona, as emoções indevidas 

dificultariam a experiência laboratorial que me propus viver. Dessa forma, eu 

não precisei esperar que a ―cascata emocional tìpica‖ 13(DAMÁSIO, 2011:155), 

desencadeasse as alterações corporais e comportamentais que caracterizam 

as emoções, eu pude acalmar ou resfriar os próprios disparadores.  Sendo bem 

especìfico, existiam três gatilhos em potencial que precisei esfriar: havia uma 

raposa com filhotes dentro da mesma caverna, havia acima de mim uma 

colmeia de maribondos ziguezagueando, e por último, a possibilidade de 

animais peçonhentos picarem-me. 

Depois de certo tempo em simbiose, o sentimento da dor causada pelo 

roçar de minhas costas na pedra áspera, impossibilitou a comunhão. Uma vez 

percebida a dor, optei por desistir, pois não considero esse canal da dor fìsica 

um material para o Cinzas ao Solo, mesmo nesta etapa eu já sabia. 

Ao retornarmos, quando acreditávamos que o laboratório já havia 

terminado, fomos presenteados com mais um instante ocasional. E assim ―a 

rota é temporariamente mudada, o artista acolhe o acaso e a obra em 

progresso incorpora os desvios. Depois deste acolhimento, não há mais retorno 

ao estado de processo no instante em que foi interrompido‖, bem como diz 

Cecìlia Salles (2013: 41). 

Essa bifurcação, essa surpresa apresenta-se clara, delicada como uma 

rocha que brota em meio às sobras de um lago. 

 

                                            
13

 Refere-se a cadeia emocional que normalmente se inicia pela ativação do gatilho que 
dispara a própria emoção e segue ativando toda a gama de reações que as emoções 
mobilizam no corpo. A ―cascata‖ compreende as alterações fisiológicas, expressões 
emocionais, pensamentos e comportamentos, ou seja, todo o processo sentimento-emocional. 
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Figura 9: Morvan França: Pedra da Boca (PB). 

 

Percebo que é assim que o acaso vai mostrando-se no percurso do 

Solo. Precisamos ter as regras claras, se o acolhemos ou o descartamos. 

Em seu livro Acasos e Criação Artìstica, Fayga Ostrower (2013: 24) 

esclarece que a vida é uma sucessão de acasos, apesar disso, há tipos de 

casualidades que interessam ao artista. Parece-me que há uma espécie de 

lógica organizacional que filtra o que nos interessa ou que interessa à 

sobrevivência de nossa obra. A emocionalidade atua aqui, na medida em que 

tais fatos, os acasos significantes, representam/são fatores importantes à 

nossa sobrevivência, digo isso, pois acredito que para nós, artistas do corpo, 

nossa obra somos nós, entendo assim que nosso organismo percebe e valoriza 

nossa arte assumindo-a como extensão de nossa própria existência. De fato, 

as emoções estão atuando de modo potencializado durante a experiência 

artìstica. A arte é emoção em potência. 

Durante todas as imersões até então efetuadas, nos colocamos em 

ambientes propìcios ao acaso, provocamos e o aguardamos. Contudo, isso 

depende, essencialmente, de nosso ―estado de espìrito‖, é necessário certo 

sossego, não cabendo o medo ou qualquer outra emoção básica, não cabendo 

nem entusiasmo e muito menos o desânimo, mas o sossego. Aì, tudo é 
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potência, e os acasos mostram-se em toda sua magnitude para serem 

incorporados na criação desta dança. 

 

Contrição.  

 

Ela está sozinha, há o fantasma das chamas que queimaram a pouquíssimo tempo, fantasma que se 

manifesta em cheiro e temperatura. É quente e cheira a cinzas. Olhamos o ambiente desolado, sentimos 

uma presença de morte. Caminhamos até a árvore que, mesmo morta, carrega a força elementar da 

resiliência necessária à vida. Minha sombra toca a árvore primeiro que eu, aqueço, movo minha coluna 

arqueando-a e transitando entre o corpo do velho e do novo. 

Voo para dentro da árvore, ela me machuca, me arranha, logo entendemos que deveríamos ir com mais 

calma. O silêncio e a calma da árvore, a paciência. Estou novamente no ventre, eu sou o miolo, sou a alma 

da árvore. Vejo sua morte, imagino seu percurso, o seu rastro, toda a sua existência e a minha se cruzando. 

Tudo se presentifica. Chego ali, eu estou naquele espaço-tempo. Eu peço perdão por todo o mal que 

causamos, eu sinto a dor dos desastres ambientais. Eu sinto o rio distante pedindo forças aos meus pés 

enraizados. Eu choro, choro de tristeza, depois a sensação de calmaria e luto por ter entendido tamanha 

catástrofe. Aqui eis a dança que vai para além da dança. Eis a dança que é oração, súplica, comunhão, 

redenção.  

Enquanto tudo isso acontece, Morvan sugere novas explorações de formas/movimentos. Era interessante 

perceber o como eu me apropriava dessa “nova” informação até torná-la minha realmente. 

Quero registrar essa sensação de dor, de perda, quero uma cena 

de perdão. Preciso fazer alguma coisa por essa vegetação, pelas 

inferências humanas devastadoras e incansáveis na natureza.  . Preciso 

dançar em pedido de desculpas, a única coisa que sei fazer, portanto a 
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coisa mais preciosa que poderia fazer em vida. 
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Figura 10: Morvan França - Queimada em Natal (RN). 

Aos poucos, as imersões revelaram-se como um ambiente cada vez 

mais propìcio à sensibilidade. Como se pudéssemos capturar as ressonâncias 

do ambiente, este momento mostrava-se cada vez mais poderoso. A entrega às 

sensações geradas por nossas danças imersivas nestes sìtios foi o que nos 

encaminhou com vivacidade para o momento de composição coreográfica. 

Estava claro que estávamos desenvolvendo um treino, não de aptidões 

acrobáticas de giros e saltos, mas antes, um treino que estimulou nossa 

sensibilidade ao máximo. Refiro-me ao máximo, uma vez que depois deste 

último mergulho, nós, Morvan e eu, jamais conseguirìamos adentrar um outro 

espaço. Estávamos em carne viva, podìamos, juntos, sentir a dor e o prazer de 

cada vida brotando e por isso este ponto marcou o fim das imersões. 

Nosso último laboratório foto síntese aconteceu nas margens da BR 

101 em Natal/RN, ele aconteceu por pura necessidade. Uma vez que, o 

laboratório na Paraìba, nos mostrou as imagens das cinzas e parecia que tudo 

confluìa para que esse elemento retornasse. Foi então que descobrimos esse 

local em que ocorreu um incêndio devastador, deixando para trás somente 

algumas árvores mortas e restos de animais carbonizados, além das 

infindáveis cinzas. 

Acabo de perceber que todos os lugares que escolhemos foram, de 

algum modo, modificados pelo homem. Será que vem dai as sensações de 

tristeza e medo que senti ao estar nesses lugares e ao rememorá-los na 

estruturação laboratorial da obra? 

O medo do Homem nesses lugares, as feridas abertas na natureza. O 

sentimento de culpa. Sim, a culpa é um sentimento que hoje percebo ter sido 

recorrente. A culpa pela queimada, pela interferência dos Homens no rio, pelo 

barreiro devastado como uma chaga exposta aos céus... Céus, que como o 

chão, tomados por chamas causadas continuamente por nossa imprudência e 

insensibilidade, pelo nosso egoìsmo, tornam-se cinza. 
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Figura 11: Morvan França - Queimada em Natal (RN). 

 

Foi nesse instante que a tensão gerada pela mescla de sentimentos 

entre culpa e vergonha, nos impulsionou à criação da primeira cena, esta que 

por sua vez convocaria as cenas subsequentes. Tal tensão nos mostrou o 

nosso gatilho inicial para o que veio a ser a coreografia objeto de estudo desta 

dissertação. Assim, paulatinamente, houve um movimento processual que 

avançou para o momento seguinte aos laboratórios fotossintéticos: O processo 

coreográfico de organização, de estruturação, escolhas, abandonos, 

ordenação, invenção e apropriação: A Urdidura. 
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Capítulo III: A URDIDURA.  

 

 

Figura 12: Morvan França - Raiz em Torção (PB). 
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Após o conjunto de procedimentos acadêmico-artìsticos que 

denominamos de laboratórios foto sìnteses, adentramos outro momento da 

criação do Cinzas ao Solo. Agora, em um espaço laboratorial convencional de 

dança, exceto em um instante especìfico, trabalhamos o que considero ser o 

momento de estruturação da peça. Para prosseguirmos com o texto, devemos 

apontar que traremos à tona, o mais fidedignamente possìvel, todo o percurso 

criativo deste momento da peça, o que inclui a transcrição de alguns trechos do 

diário de bordo, bem como a revelação de alguns esboços das principais ideias 

e materiais envoltos à obra. 

A consciência das emoções perpassa os instantes de laboratório. Uma 

vez atentos para os sentimentos emocionais, enquanto trabalhamos, não se 

pode simplesmente desligar este estado de atenção. Sendo assim, começamos 

a laborar o trabalho ao escolhermos as pessoas que iriam trabalhar conosco. 

Sim, não acredito que os solos de dança sejam criados de modo totalmente 

independentes. Gosto de pensar que um solo parte de uma atitude solìstica, de 

um impulso individual que passa, sobretudo por afeto, a mobilizar uma rede de 

pessoas que farão parte do projeto. Na verdade, um solo, não é em todo 

solistico, ele é fruto do cruzamento tensional entre as pessoas envolvidas no 

projeto. Ao pensarmos assim, percebemos que é, somente no instante em que 

se torna público, que o solo surge em sua solitude.  

Com a atenção voltada para possìveis redes de afetividades que 

pudessem gerar emoções potentes à concretude do desejo criativo, 

escolhemos, delicadamente, os integrantes do projeto e designamos suas 

funções: Morvan França como dramaturgista; Mathiew Advignou como diretor 

de arte; Laura Figueiredo como iluminadora; Toni Gregório como responsável 

pela trilha sonora; Ionara Marques como cantora; Jô Bonfim como aderecista e 

Ana Carolina como figurinista, além de Celso Filho como produtor executivo. 

Logo iniciamos o levantamento dos materiais que, porventura, pudessem 

se carnificar em dança. Nesse instante, percebemos a importância das fotos 

sínteses para o processo de criação como um todo. As fotografias ganharam 

uma função central no trabalho, aos poucos, o que era apenas registro de 

forma do corpo no espaço, passou a se revelar enquanto imagem-registro de 
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sensações, de sentimentos emocionais, mas não somente. Essas imagens 

também passaram a carregar chaves dramatúrgicas que nos ajudaram a 

pensar o processo coreográfico. Além disso, elas, em formato de exposição 

fotográfica, se tornaram o prólogo e epìlogo do Cinzas ao Solo. Dessa 

maneira, seguimos no encalço dos entendimentos sobre registro artìstico, 

explicitados na citação que segue: 

 

O artista encontra os mais diversos meios de armazenar informações, 
que atuam como auxiliares no percurso de concretização da obra, e 
que nutrem o artista e a obra em criação. O ato de armazenar é geral, 
está sempre presente nos documentos de processo. No entanto, 
aquilo que é guardado e como é registrado varia de um processo 
para outro, até de um mesmo artista (SALLES, 2013:27). 

 

Ao deparar-me sozinho em sala, optei por debruçar-me, pela primeira 

vez, com as imagens foto sìnteses. Ao mirá-las desviei a atenção direta as 

formas, pois quando as via, meu corpo já era tomado por sensações trazidas à 

superfìcie de minha consciência via os mecanismos de memória afetiva. Noto 

que um dos caminhos possìveis, como já apontava Ekman (2011), é a 

recordação de algo já experienciado. 

De maneira ligeiramente distinta da primeira, utilizei os registros pela 

segunda vez. Sob outro ângulo, com o intuito de testar um mecanismo de 

ativação emocional sugerido por Ekman (idem), adentro as formas corporais 

registradas em foto sìnteses. Agora, tinha duas maneiras condizentes com 

nossos interesses, de lidar com os registros imagéticos feitos nas imersões. 

Ainda assim, deve ficar claro que o interesse na repetição das poses do 

corpo, tem uma função provisória e especìfica: a de trazer à tona as sensações 

já vividas e percebidas nos sìtios eleitos para cada imersão anterior. 

 

O movimento do olhar nasce no estabelecimento de nexos entre os 
vestìgios. O interesse não está em cada forma, mas na 
transformação de uma forma em outra. Por isso pode-se dizer que a 
obra entregue ao público é reintegrada na cadeia contìnua do 
percurso criador (SALLES, 2013:25). 
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Quando me aproprio do registro, interesso-me pelo real movimento de 

transformação de uma forma em outra, no modo como as imagens geradas em 

dado momento são acessadas e ofertadas à audiência, sofrendo vicissitudes 

permanentes, mas claro: com o cuidado em manter os traços que caracterizam 

os ―estados de ânimos‖ encontrados nos instantes iniciais da feitura da peça. 
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Imagens em Movimento de Transmutação:  

 

Figura 13: Morvan França - Pedra da Boca (PB). 
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Figura 14: Brunno Martins - Ensaio Espaço Gira Dança (RN). 

 

 

Figura 15: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira (RN). 
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Nesse deslocamento contìnuo da obra podemos perceber o Cinzas, ele 

é um trabalho feito à essa luz, da ―realidade em mobilidade‖, como diz Salles 

(2013:33). 

Desde antes do primeiro momento de criação laboratorial, já existia um 

desejo. Ao mover-me em direção a tal, pude experimentar modos e coisas, que 

mesmo já estando em condição de abandonados foram essenciais ao fazer da 

peça. Foi após uma série de experiências que descobri o que era recorrente e 

assim pude levantar a principal premissa da obra: o encarnar, a recuperação 

das sensações que havia encontrado durante as situações de imersão nos 

locos de natureza exuberante. 

Devo esclarecer que muitos dos momentos aos quais me refiro ocorrem 

de modo simultâneo. Neste instante só havia a certeza de que a obra estava se 

dividindo em dois ou três momentos: Um primeiro que consistia nos 

laboratórios de foto sìntese, outro que consistia na escolha de materiais ou a 

feitura coreográfica e o terceiro que é a própria oferta ao publico, O Respiro. 

O primeiro encontro com toda a equipe foi repleto de sensações: Morvan 

e Eu estávamos a tentar explicar o que havìamos vivido nas Imersões, uma vez 

que só convidamos a equipe a partir do segundo momento. Não sabìamos que 

procedimentos utilizar, como poderìamos trabalhar, mas chegamos a um 

consenso. Estabelecemos um cronograma de 3 meses, com encontros 

semanais, muitos deles com todos, outros em solitude, entretanto em sua 

grande maioria acompanhado pela sensibilidade de Morvan, que passou a 

guiar-me, questionar, impedindo que eu escapulisse aos desejos da obra. 

Assim, segue mais uma transmutação de função, pois o que antes era um 

fotógrafo passa, ao nosso entendimento, a ser o dramaturgista da dança. 

 

(...) o dramaturgista em dança é o profissional que assiste o 
coreógrafo, ou o criador-intérprete, e faz um acompanhamento crìtico 
continuado do processo (...). Entre suas funções estão as de 
problematizar, sugerir estratégias, apontar equìvocos e acertos, 
questionar escolhas, propor critérios de relevância para a seleção dos 
materiais, etc. Isto, visando assegurar a coerência entre os materiais 
envolvidos na totalidade da produção e o objeto de investigação do 
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coreógrafo (...). Trata-se de um exercìcio de observação acerca do 
modo como forma e significado coexistem no corpo que dança. Mas 
não é função do dramaturgista a gestão do significado, pois é no 
corpo do dançarino que os conteúdos da sua dança estão sendo 
gerados, processados e configurados. (HÉRCOLES, 2004:109) 

 

Neste movimento entre conversas e primeiros encontros as 

necessidades começam a ganhar mais intensidade. Vale notar que, ao nosso 

entendimento, necessidade é impulso e emoção. Por vezes consciente 

(sentimento), por vezes não.  

A partir deste movimento gerado nas imersões, pudemos transbordar 

juntos como uma equipe, no âmbito coreográfico. Ao fazermos uma descrição 

mais esmiuçada do trabalho laboral da construção coreográfica, pretendemos 

revelar pistas e rastros composicionais do Cinzas ao Solo. 

Mais uma vez, vale ressaltar que o entendimento de etapas, durante o 

fazer artìstico, tende a se borrar, na medida em que algumas das imersões 

ocorreram concomitantemente aos momentos laboratoriais em caixa branca. 

Para sermos mais especìficos, as imersões no Complexo de Cavernas na 

Pedra da Boca (PB) e na BR 101 (RN), foram as que aconteceram em meio 

aos laboratórios em sala de ensaio. 

Os ensaios em caixa branca se deram no Espaço Gira Dança, localizado 

na Rua Frei Migueilinho, no antigo bairro da Ribeira –Natal/RN. Este espaço 

conta com material de som, luz, linóleo, bem como uma arquibancada frontal 

na qual, durante as mostras semanais, o diretor de arte e a iluminadora, assim 

como toda a equipe, assistiam para logo devolver as impressões daquilo que 

foi visto. 

De modo geral, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, 

aconteciam ensaios todas as segundas, quartas e sextas-feiras durante o 

perìodo da tarde. Durante estes ensaios, eu contava quase todos os dias, com 

a presença do Morvan e uma vez por semana da Ionara, cantora do trabalho. 

Como já mencionado, às sextas-feiras eram instantes nos quais eu 

apresentava o material erguido durante a semana para que a direção de arte, 

junto com os demais, trocasse impressões. Aqui, foi o momento no qual 
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testamos as hipóteses, os sentidos, a formatação da estética. Com suavidade e 

tempo, fui provando técnicas que vinham a partir das necessidades da obra, fui 

aproveitando os materiais técnicos que já estavam presentes em meu corpo, 

fomos, aos poucos, buscando pontos de coerência entre a técnica e a estética 

desejada. 

Acreditamos que, cada obra, mais que necessitar, merece uma 

lógica/poética singular a ela. A obra é a criação de um mundo polissêmico, 

subjetivo, é o surgimento de algo vivo manifestando-se por meio dos materiais 

existentes mediados pelo corpo que dança. 

Não estamos querendo dizer que a criação se dá a partir do vazio do 

breu, mas antes, das coisas e pistas dispostas no mundo. Assim, tecnicamente, 

fomos nos apropriando de procedimentos existentes em propostas 

metodológicas que, de alguma maneira, atravessaram meu corpo. Essas 

propostas como ―O Jogo da Construção Poética‖ (2008), desenvolvida por Lara 

Rodrigues Machado em sua tese de doutorado, bem como a metodologia 

sistematizada por Patrìcia Leal em sua tese ―Amargo Perfume: a dança pelos 

sentidos‖ (2009), mostraram-se muito importantes na criação de uma estética 

que se aproximava das ideias e desejos pulsantes entre a equipe. 

Acreditamos também, ser essencial ao artista, ter consciência de seu 

material técnico, de onde vêm e para onde vão as informações, para que 

possamos tecer uma trama ética justa, no sentido de que deve haver respeito e 

afeto com aquilo que nos é ofertado pela mão do outro. 

Este trabalho contou com aspectos fundamentais encontrados nas 

pesquisas de Lara Machado (2008). Lara, em sua tese, aponta possìveis 

etapas para a construção de suas peças. O Jogo da Construção Poética fez-

me pensar, além dos aspectos técnicos desenvolvidos por meio de jogos e 

improvisação sempre atentos aos modos de existir dançantes das 

manifestações populares brasileiras, sobre o ―como‖ eu poderia fazer meu 

próprio percurso respeitando meus desejos criativos. Assim, apropriei-me da 

ideia de ―pesquisa de campo‖, lugar onde se coleta dados, aqui transformados 

em imersão e ―processo criativo‖, onde ocorrem os processos de testes por 

meio de experimentação, aqui tornado urdidura (MACHADO, 2008). 
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Obviamente esta é uma apropriação minha sobre uma proposta 

metodológica. Não afirmo que as apropriações são transposições de modos de 

se fazer para um outro território artìstico, mas que o roçar nestas práticas me 

fizeram pensar minha própria prática criativa em dança. Minha própria maneira 

de urdir. 

Assim como essa apropriação mais clara, a metodologia proposta por 

Patrìcia Leal (2009) possibilitou uma abertura direta as primeiras células 

coreográficas, bem como a escolha de uma maneira de tecer improvisação a 

partir de temas de movimento, como qualidades de peso mais fracas ou fortes, 

como parâmetros acerca das partes do corpo que podiam ou não tocar o solo, 

como a exploração de nìveis e até mesmo a investigação de movimentos que 

forçassem certa mobilidade assimétrica entre as articulações do meu corpo, 

como descreverei mais adiante. 

A seguir, depois dessa pequena explanação de como fomos urdindo a 

trama composicional cinzenta do solo, proponho o mergulho direto a alguns 

trechos dos diários de bordo escritos. Assim como no Capìtulo II, todos os 

textos que possuem a formatação de fonte Gabriola são provenientes diretos 

do diário de viagem. 

 

1. Aqui, adentro outro tipo de laboratório e percebemos um novo e potente material para 

este trabalho: A Madeira. Poderíamos adotar uma perspectiva minimalista, e reduzir ao máximo os 

materiais essenciais da cena, ou iremos no caminho inverso, utilizando uma grande quantidade de 

bambus ( a repetição do material ) para a construção de novos sentidos.  

O treino ocorreu no fim de tarde, na areia dunar, em um espaço aberto onde pude explorar/conhecer duas 

varas de bambu, cada uma medindo 6 metros de comprimento.  

A corporeidade resultante da areia, temperatura e contato com o material, trouxe um corpo maleável e 

presentificado, como fez-se notável nos registros vistos posteriormente. A grande sensação foi a de 
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equilíbrio e alteração de tempo.  

 

Este laboratório teve sua importância na pesquisa artìstica, pois ele foi, 

de fato, a transição entre os laboratórios em loco e os laboratórios em sala 

fechada, ou espaço convencional de dança. Aqui também pude observar que, 

diferentemente dos outros que se seguiram, não tive a consciência de algum 

estado emocional especìfico. Eu estava sozinho a sentir o espaço, os bambus 

e meu próprio corpo. O que houve, neste momento, foi a ebulição de 

sentimentos referentes a propriocepção e de sentimentos que lançaram 

imagens corporais a minha mente. Dessa maneira, os sentimentos mostram-se 

claros. No entanto, temos que tomar nota de que estamos falando de 

sentimentos daquilo que se passa no corpo enquanto experiencio, aqui, neste 

laboratório especificamente, não houve a presença concreta de sentimentos 

emocionais, aqueles que são a etapa consciente das emoções. 

Após este primeiro laboratório de dança, surgiu a oportunidade de 

realizarmos uma nova prática. Por estarmos em fluxo criativo, notei que estes 

poderiam ser instantes de muita potência, se eu os direcionasse 

adequadamente à criação, que ainda mostrava-se nebulosa. 

 

2. Metodologia da Dança Pelos Sentidos: no Componente Curricular do PPGArC da 

UFRN Elementos Técnicos e Estéticos da Dança Contemporânea, iniciamos a construção de matrizes e 

células de movimento advindas do sabor e cheiro da manteiga da terra e canela. 

Cheiro cortado, coluna ficando ereta, respiração paralisada, soltura do ar que me empurra para trás e os 

braços que vão à frente, peso, mão direita e esquerda, bacia aberta no chão, pescoço gira, ombro puxa 

cabeça para trás, subo com o dedo dobrado na boca, o centro do corpo enoja, eu solto o ar, me liberto 

torcendo em espiral o meu corpo que chuta com a perna direita, caminho para trás, quebro os joelhos 

devagar e respiro com as mãos... Indo para o chão. 
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Só em rememorar, a vontade de chorar aparece. Fui tomado, em laboratório, por uma força diferente, era 

mais densa, pesada ou forte, como uma grande mão que me empurrava para baixo e me fazia abrir-me; e 

sentir sua energia. Meu corpo se transmutava, era uma sensação recorrente de bem-estar, de súbito o nojo, 

e o bem-estar novamente.... Eu era inundado pelo velho e pelo novo. Eu fui presente. Eu não era de tempo 

algum... eu era o Tempo, era o espaço, era corpo-dança. Fui o primeiro e o último homem que dançou. Eu 

fui, eu sou... Todo. 

 

Como havia dito anteriormente, para compreendermos melhor nosso 

trajeto metodológico-artìstico, precisamos nos afastar da ideia de etapas 

sequenciais. O momento descrito a seguir ocorreu sem pretensão de erguer 

material, a nosso ver, mesmo ocorrendo no espaço Gira Dança, ainda não se 

configurava enquanto laboratório. Este parecia ser um treino de manutenção do 

intérprete e assim o foi, contudo, intuitivamente, pistas da obra pareciam brotar. 

Este treino aconteceu, compartilhadamente, entre julho e agosto de 

2015, éramos três: Djalma e Angélica Oliveira, e eu. Estes são dois artistas que 

residem em Natal-RN e trabalham com a linguagem da dança de salão. Por 

vezes, eventualmente, compartilhamos treinos e este foi um deles. 

Neste instante não fazia ideia do que estava por vir, permitindo-me apenas 

estar em um estado de atenção constante. 

 

3. Treino de Rumba: O primeiro encontro foi muito claro, percebi uma corporeidade que me interessa. Bacia 

aberta, postura de velho (cansaço) e postura de guerreiro (Orgulho). Senti uma energia em rodamoinho, 

uma vibração de vida. Esse treino aconteceu antes do primeiro laboratório com a Dança pelos Sentidos e já 

carregava os vestígios das demandas corporais subsequentes. 

Segundo Laboratório com a Metodologia da Dança Pelos Sentidos: agora, a sequência me pareceu alterar-

se ao usar o recurso da repetição em laboratório. Pontuo o que me interessa agora: a sequência do chão e 
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nível médio foram as que carregaram o traço do cansaço. Quando a fiz, explorando o espaço no nível alto, 

a sensação era mais leve e havia certo saborear do movimento, um regozijo em sua feitura. Ombros para 

trás, cabeça gira, ombro a puxa, me desloco para a diagonal-direita e indo para trás, meia lua em 

deslocamento com cabeça, frente. Braço lambe o espaço (assim como o corpo o chão, na sequencia 

anterior), em tempo súbito, fico ereto com mãos tensionadas transferindo-me para a esquerda, avolumo 

coluna me virando, espiral alta, relaxo apalpando o “piso” em um deslocamento em S para trás (ou seria 

um grande 8 infinito?). Melhor. Nojo surge muitas vezes, prevalentemente na construção do corpo velho.  

 

Todas essas emoções pareciam potencializar-se a cada encontro, era 

como se os treinos e experiências que antecederam este momento da urdidura, 

nos tornasse ainda mais sensìveis aos nossos estados de ânimo e tudo o que 

passava a tornar-se desejo. As transcrições 5 e 6 marcam o instante no qual 

nos debruçamos sobre os materiais existentes, estes laboratórios também 

foram feitos no Espaço Gira Dança. Foi neste momento que sentimos a nuvem 

nebulosa e densa do inìcio da criação começar a ganhar cor, tons, sons e 

formas no movimento contìnuo de transmutação em direção ao respirar da obra 

mais sólida.  

 

4. Meu segundo laboratório em caixa branca foi assustador. Comecei pela sequência célula que se 

desenvolveu até eu ir recuperando várias imagens.... No início, tudo era sensação. As imagens mentais se 

atinham a imagens sensoriais da ordem do sentimento; do que se passava no corpo naquele instante. Logo, 

imagens visuais, paisagens ou temas ficaram claros: era o 2º encontro com o ancestral. O corpo me impelia ao 

chão, mas, quando finalmente pude subir, já não me reconhecia mais. Era um híbrido, um fauno? Estava na 

floresta, no deserto, no seco e no úmido, estava em todos os lugares que um dia passei. Eu estava... A força 

divina era maior que eu. Pequeno sou. Me prostro para o invisível...  
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Terceiro laboratório em sala de ensaio: Dessa vez, todos estavam presentes; Ainda mais intenso, uma pequena 

sensação de medo pela percepção das imagens que gerava, pois sabia que parecia evocar as gravuras do Inferno 

de Dante e modos de se mover que se assemelhavam aos filmes de Guillermo Del Toro: Mama de 2013 e El 

Labirinto del Fauno de 2006. Mantive a célula que se transformava com a repetição, mantive mergulhos ao chão 

em fluxo, circulei, fiz um rito como se o fizesse pela primeira vez _ aqui me encontrei confuso sobre qual 

sensação eu sentia. O suor e a saliva já não me evocavam o Nojo; o cansaço se instaurou de fundo.  A figura 

fáunica aparece no espaço do entre lugar, do “vidamorte”. A respiração acentuada denuncia o cansaço e o 

esforço, a dança que não tem passos... Quando Ionara começou a cantar, um misto de sensações me atravessou, 

mas me recordo bem: era tristeza inicialmente, o corpo se prepara para chorar; depois a alegria, que é quando o 

corpo chora aberto aos céus.... Agora, me ergo e me conecto com o eixo céu-terra. Não sinto mais a necessidade 

da madeira, da vara, mas de cinzas, cinzas ao chão.  

 

Tudo se apresentou durante esses laboratórios, os materiais estavam 

todos visìveis, estávamos com a matéria-prima em mãos, o turbilhão de 

paisagens mentais, de emoções, de estados de ânimo. As coisas estavam 

condensadas aguardando um direcionamento. Havìamos testado muito, 

trouxemos barro, lâmina d‘água, luzes, madeira, cinzas, etc. Todavia, 

naturalmente, com muito diálogo, discussões acaloradas sobre o que 

querìamos conjuntamente, sobre o que queria eu, o bailarino-criador, sobre 

como ser coerente e respeitar a sensação, como nos dispor e ao mesmo tempo 

criar um espaço onde se pudesse colocar o público ―em um exercìcio intenso 

do sensìvel‖ (SOARES, 2010: 60), a trama passou a clarear-se, os materiais 

estavam ali, agora tìnhamos que nos esforçar a urdir na medida em que nos 

tornávamos conscientes.  

O percurso criativo vai tornando-se cada vez mais claro, dessa maneira 

considero de muita importância à consciência emocional em cada etapa, em 

todas as etapas. 



76 

 

Esta obra tematiza sensação, às vezes a sensação do que não pode ser 

nomeado. Obviamente não estou sozinho no mundo a pensar a sensação, 

outros como Marta Soares, Leandro Berton, Lara Machado, Fabian Barba, 

Marina Abramovich, Pina Baush, Patrìcia Leal, Ioannis Mandafounis, Émilia 

Giudicelli, Steve Paxton, entre tantos outros performers, coreógrafos, bailarinos 

e, por não estar só, é que vislumbro a importância de estudos que contemplem 

as sensações, emoções e sentimentos na contemporaneidade.  

É doloroso criar, abandonar, ter que escolher. É angustiante. Todavia, se 

pensarmos no sentimento de angústia, parece, que no âmbito da criação 

artìstica, ele pode ser um sentimento emocional com grande potência para a 

criação. Segundo Ekman (2011), a angústia, ao contrário da tristeza, pode nos 

levar a tentativa de destruir o gatilho causador. Digo, em outras palavras que, a 

angústia nos impulsiona num ato quase desesperado à aniquilação ou alìvio da 

―coisa‖ que nos angustia. Intuo que a grande inquietude tão recorrente aos 

artistas, seja ou se manifeste, por meio do sentimento emocional da angústia.  

 

Todas essas dificuldades geram angústia. O artista diz enfrentar 
angústia de toda ordem: morrer e não poder terminar a obra; reação 
do público; busca de disciplina; o desenvolvimento da obra; querer e 
não poder dedicar-se ao trabalho; a primeira versão; enquanto todos 
os personagens não se põem em pé; angústia que leva à criação 
(SALLES, 2013:89). 

 

Não posso afirmar, com tanta certeza, que todos os processos artìsticos 

de criação passam por este sentimento, mas parece-me que sim, ao menos em 

algum grau ou medida, a angústia deve instaurar-se inconscientemente 

(emoção) ou conscientemente (sentimento emocional). No caso de Cinzas ao 

Solo, este sentimento veio em instantes que desencadearam crises 

bifurcativas que, por sua vez, auxiliaram-me a dar rumo provisório ao trabalho. 

Descrevo a seguir alguns desses instantes: 

 Algumas vezes na Imersão: recorrentemente, antes de 

começarmos a exploração foto-sintética, eu me punha 
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angustiado, com receio do ―não conseguir‖, de não conseguirmos 

extrair material de onde nos encontrávamos; 

 Antes de iniciar o laboratório em Caixa: sobretudo quando me 

encontrava sozinho tinha medo do que poderia vir das sensações, 

das imagens, e esse medo, por vezes, foi angustiante. 

 Nos momentos de Mostra em Caixa: semanalmente eu reunia 

toda a equipe para mostrar-lhes o material erguido até então. 

Este instante de mostra processual era absurdamente 

angustiante. Não sabia se o que eu fizera estava de bom grado 

para mim, para eles, para as necessidades da obra. 

 Nos Respiros: os respiros eram momentos em que nós nos 

apresentávamos para uma plateia e era um dos momentos mais 

angustiantes do processo de construção da peça. Ali testávamos 

tudo, vestes, luz, música, espacialidades, cores, relação com o 

público. Aqui, naturalmente, alguns dos materiais não estavam 

prontos, tìnhamos problemas técnicos graves e a angústia nos 

assolava. 

 

Falo de angústia, mas não como um sentimento negativo, pois, de fato, 

todos esses instantes citados foram essenciais para que nos prontificássemos 

a sanar os motivos causadores de tal sentimento e eis que surge o grande 

motivo pelo qual fazemos arte, estarmos bem. 

O prazer se revela com o ato de ―estar‖ e de tocar, causar, ecoar em 

presença. Viver o Cinzas é ser cúmplice de um rito ancestral na 

contemporaneidade. ―A obra vai, assim, se desenvolvendo nesse ambiente 

emocionalmente tensivo, em meio a prazeres e desprazeres, flexibilidade e 

resistência‖ (SALLES, 2013: 90). 

Somente após a primeira apresentação, o primeiro ―respiro‖, percebo 

uma das tensões que mais me inquieta: será que para dançar a ancestralidade 

de mim, para tornar-me inteiro, eu necessito dançar com vestes, pisos, 
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iluminação, gestual que afirmem isso? Eu tenho que representar, digo ―ser‖, o 

próprio velho estereotìpico recorrente nas mais variadas manifestações 

culturas tradicionais? Para mim não. A feitura do Cinzas fez-me perceber que 

não há a obrigatoriedade de tratar o tema da sensação de ancestralidade de 

modo a recriar os cenários já conhecidos. Neste laborar encontramos outras 

estratégias, evitamos aspectos composicionais redundantes, usamos de 

estratégias antitéticas. Agora, como em um clarão, tudo parece lìmpido em 

cinzas, osso, barro, saliva, suor e dança.  

 

À medida que o artista vai se relacionando com a obra, ele constrói e 
apreende as caracterìsticas que passam a regê-la, e, assim, conhece 
o sistema em formação. Modificações são feitas, muitas vezes, de 
acordo com critérios internos e singulares daquele processo. O artista 
conhece, nesse momento, o que a obra deseja e necessita (SALLES, 
2013:135). 

 

Dessa forma, mesmo havendo alterações constantes, há algo que 

sustenta a obra, os ―critérios internos‖, como é esclarecido com a citação a 

cima. 

No decorrer dos laboratórios, entre aquisições, abandonos, negociações 

infindáveis com toda a equipe sobre o que deveria ser a obra em seu formato 

de apresentação, surgiu a necessidade de criar os primeiros roteiros. 

 

Anotações Para o Roteiro Provisório do Cinzas ao Solo:  

 

Em toda minha trajetória dançada, enquanto, bailarino-criador dediquei-

me aos estudos de improvisação. Dentre os mais conceituados, os trabalhos 

de Steve Paxton, Vladimir Rodrìguez, Cristian Duarte, Edu O, Grupo X de 

Improvisação em Dança, entre tantos outros artistas que pude conhecer e que 

não conseguiria colocá-los em uma lista aqui, fizeram-me pensar sobre o que 

era a improvisação em si e o ―como‖ eu fazia a minha dança. 

Cada vez estou mais interessado, não mais no que é a improvisação em 
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dança em si, mas sim na experimentação de maneiras de tratar a improvisação 

em nossa área. Facilmente podemos elencar maneiras gerais de improvisar. 

Patrìcia Leal (2009) aponta, em sìntese, o uso da improvisação de três 

maneiras distintas: uma seria utilizá-la enquanto treino e a outra enquanto 

exercìcio de complexificação para levantamento de materiais que possam ser 

sistematizados posteriormente e, ainda outra, a improvisação exposta ao 

público. 

Necessitamos falar deste tema, pois acreditamos ser extremamente 

necessário esclarecer, o quanto pudermos, as várias maneiras de manejar a 

improvisação. Improvisação está longe de ser um tema a esgotar-se. 

É comum associarmos improvisação a liberdade, todavia este é o ponto 

no qual quero chamar nossa atenção. Particularmente, estruturas coreográficas 

abertas à improvisação (LEONARDO, 2009) trazem-me o sentimento de bem-

estar muito fortemente e é por isso, antes de qualquer outra coisa, que 

necessito improvisar. Contudo, a liberdade pode ser uma grande utopia, uma 

vez que sempre estaremos condicionados a determinados parâmetros, quer 

sejam eles pré-estabelecidos ou criados a partir das oportunidades do 

acontecimento cênico. 

Neste sentido, uma vez que entendi que eu deveria pensar, não em total 

liberdade ou prisão, mas em graus de liberdade, pude lançar um novo olhar na 

construção da peça em questão, bem como pude perceber que as emoções 

atuaram e ainda atuam de uma maneira esplendorosa, sobretudo nos instantes 

de apresentação. 

Desta maneira ―a questão não é se somos ou não livres (...), mas o 

quanto somos livres‖ (MALDONATO, 2014: 67). Neste sentido, a 

emocionalidade possui papel central. Cinzas ao Solo propõem-se ao ser 

apresentada, um estado de consciência que permita que as memórias afetivas 

atuem antes mesmo delas consolidarem-se enquanto sentimento-emocional. 

Isso implica que muitas das decisões tomadas por mim enquanto danço esse 

trabalho, o qual se configura e resulta de um processo de acessos às emoções 

experienciadas durante todo o processo artìstico, são guiadas por uma não 

racionalização das ações que realizo.  É tudo muito rápido, por isso necessitei 
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propiciar-me um ambiente emocionalmente tensivo, no sentido de que ele, o 

ambiente-cena, deve conduzir-me ao acesso dessas emoções. ―A memória 

emocional (...) desempenha um papel de grande importância ao programar e 

realizar a ação‖ (MALDONATO, 2014: 70). 

Ainda sobre esta função emocional, que se mostra tão importante para 

este trabalho: 

 

A ativação de algumas áreas corticais, subjacentemente 
experimentada como capacidade de juìzo, leva o indivìduo a decidir 
quanto às opções que tem diante de si. Sua decisão de empreender 
ou não uma ação é influenciada pelo fato de as áreas cerebrais onde 
está situada a memória emocional, acumulada ao longo de sua 
experiência individual, lhe enviarem sinais positivos ou negativos (...). 
Nosso episódio ontogenético e filogenético coloca à nossa disposição 
repertórios e critérios de escolha ―memorizados‖ nas emoções, sem o 
que não só nossa vida teria baixa qualidade, como nossa própria 
sobrevivência estaria em risco (MALDONATO, 2014: 71). 

 

A partir de então, com a clareza de que queria improvisar, que queria 

descobrir uma maneira justa e coerente para este processo, optamos por tentar 

roteirizar nossa obra. Dessa forma, a cada ensaio que realizamos, definimos 

parâmetros de cada cena que foram sendo alterados ao longo do processo 

ìntimo, mas, sobretudo, com os retornos da plateia-cumplice nos momentos de 

Respiro. 

 

Roteiro I 

 

Cena I - Reverência ou Saudação?  

Silêncio, frente na postura de reza, mãos, ondulação da coluna, braços, a pedra côncava, o pêndulo, a 

abertura da boca para tomar ar, o som de respiração, a espiral pelas pernas, o estado umbral em fluxo na base baixa 

e cinesfera pequena, o corpo acanhado, o render-se ao invisível, som em ecos, tentativas de subir no máximo ao nível 
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médio e retorno ao chão em fluxo, o caminhar como um camaleão, o velho que sopra, o olhar para frente e o respirar, 

blackout de luz. 

Cena II - O barro e a cinza 

Luz pés e depois se revela o corpo todo, o som da raiz, caminha no barro, os braços se erguem sem peso e 

derrete de cima para baixo me levando para trás, outra vez, mas o braço já sobe e ando com o caminhar do camelo 

até derreter, vou à frente outra vez e derreto com o giro espalhando o barro. O jogo agora é de um ser meio ave e 

meio raiz com base ancestral no nível médio, mais uma pirueta parando com o corpo torto e costa, o homem pássaro 

olha para a frente,  black. 

Cena III - O primitivo 

O homem caminha, sons das aves, o homem vai ao chão se torcendo, ele percorre uma diagonal do fundo 

para a frente, ele faz a mesma coisa repetidas vezes, chega na frente e vai para o bicho de quatro apoios, se move, se 

desloca lateralmente pela frente fragmentado até subir para o nascimento, saliva, sobe, ergue braços, cai, melodia,  

derrete por todo o espaço em fluxo sem usar as mãos até levantar passando pela figura do velho e chegando no novo 

que vê a paisagem. 

Cena IV - O homem que dança o espírito. 

Uma dança intuitiva onde as mãos dançam, o deixar ser levado pelas linhas invisíveis, fluxos espaciais, 

uma dança que vai se tornando periférica até que se pegue a máscara. 

Cena V - O retorno com a máscara com chifres, a máscara adentra a luz, o homem ancestral olha para 

frente, black. Som de revelação. 

FIM? 
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Assim, de alguma maneira, a obra foi tornando-se palpável. Escolhemos 

trabalhar as cenas como quadros distintos, detentores de suas próprias lógicas. 

Logo, cada momento ou quadro, possui suas próprias tensões emocionais. O 

corpo na obra parece se metamorfosear emocionalmente, porque os quadros 

mudam, mas deixam resquìcios na linha do tempo do acontecimento cênico 

geral. 

Na verdade, nos detemos, cada vez mais, nas percepções dos 

sentimentos emocionais na tentativa de potencializarmos os estados de ânimo 

do corpo durante a performance pública do bailarino. 

Após a escolha dos quadros cênicos e da percepção dos materiais que 

envolve cada cena, decidimos operar por meio de improvisação. Por acreditar 

na improvisação como um instrumento potente à experimentação de 

recombinações de materiais já existentes, um modo de atualizar o vocabulário 

que o corpo carrega, além de ser um excelente espaço de atuação emocional, 

optamos por trabalhar, à nossa maneira, com a improvisação cênica ou em 

tempo real. 

A citação a seguir apresenta maneiras de lidar com os diversos materiais 

que circulam por entre o laborar da dança contemporânea: 

 

A improvisação é, por excelência, a ferramenta de investigação mais 
adequada para este propósito. Ela é um meio de se promover a 
reorganização das informações que estão presentes no corpo, de 
modo que outras conexões entre estes materiais possam surgir. (...) 
Trata-se, portanto, do uso da improvisação como ferramenta capaz 
de promover o aumento da taxa de complexidade dos materiais pré-
existentes (HÉRCOLES, 2004: 110). 

 

Após várias andanças percebo que cada artista desenvolve um modo 

ìmpar de improvisar, dessa maneira, acredito ser de mais relevância tratar um 

pouco sobre os graus de liberdade que cada cena possibilita, bem como a obra 

como um todo. 
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O Respiro  

 

Um sentimento de angústia agora nos atravessa fortemente, isso se dá 

em todos, não só em mim, o artista que performa, mas também em alguma 

medida em todos os envolvidos.  

Este foi o momento em que tivemos que organizar a peça, após várias 

tentativas de roteirização, de testes com alguma plateia. Tìnhamos que tomar 

todas as últimas decisões estéticas, tìnhamos que deixar tudo afinado, pronto 

para ser exposto, apresentado. Tal pressão soava terrìvel, recordo-me de um 

ponto em que quase paraliso, onde, se não tomo outra atitude, sinto que a obra 

não se manifestaria. Mas, paro, respiro uma vez mais, sossego. Miramos a 

obra, miramos o roteiro, ele estava demasiado sufocante.  

Os roteiros foram sendo criados à medida que sentìamos a necessidade 

de organizar a peça e dar vida a obra, este modo de operar nos pareceu, 

mesmo com todas as dificuldades, a melhor maneira de fazê-la. 

Nos meses de março e abril de 2016, realizamos três apresentações 

públicas as quais chamamos de respiro, a primeira aconteceu no Teatro 

Municipal de Mossoró/RN Dix-Huit Rosado, a segunda no Departamento de 

Artes da UFRN e a terceira na Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte. 

Todas estas apresentações possuìam o intuito de testagem técnica, mas, 

sobretudo, estética. Tìnhamos vontade de criar uma obra, na qual o invisìvel 

pudesse se tornar visìvel, em que a sensibilidade atuasse de maneira presente, 

bruta, gostarìamos de criar e descobrir as atmosferas necessárias ao exercìcio 

do sensìvel. 

Para tanto, contamos com a grande cadeia de retorno gerada após cada 

apresentação. Toda nossa equipe estava mobilizada a captar tais retornos que 

vinham das mais diversas maneiras: Fotos, declarações textuais, palavras 

verbalizadas, conversas de curta e longa duração, cartas, olhares, choros, 

sorrisos, emoções. 

Isto era tudo o que precisávamos, um retorno para que pudéssemos 

continuar a testagem. Então, após cada apresentação, voltamos toda a equipe 
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a reunir-se e rearranjamos continuamente a estrutura da peça. Movìamos a 

música, movìamos os materiais cênicos, movìamos a luz, mas sobretudo o 

roteiro. 

Havìamos criado uma roteirização onde quase não havia espaço para 

que as sensações pudessem manifestar-se em corpo dançado, havia regras 

demais. Olho outra vez o roteiro e foco no essencial, nas sensações 

provocadas em cada quadro. Deveria propiciar mais momentos de tomadas de 

decisão, talvez pensar que a improvisação não é, necessariamente, sinônimo 

de liberdade, sendo que de alguma maneira, em alguma esfera, estaremos 

sempre condicionados a certas tendências. Aceitando nessa condição do não-

extremo, mas de graus de liberdade, posso debruçar-me sobre a obra e 

perguntar qual o grau de liberdade que possibilitarei existir nesta peça 

enquanto bailarino-criador? 

Assim o fiz, chegamos ao roteiro final. 

 

Roteiro II 

 

Chão, reverência, oração – O silêncio, o chão em Cinzas. 

A força do Céu sobre o meu corpo, respiro, mergulho. 

A subida lenta. 

Híbrido na tentativa de romper a força do Céu, o corpo do velho. 

Abre-se outro quadro, venho me construindo animal, bicho. Quedas, recuperações, cansaço. Aqui a luz 

respira, abranda. 

O grito para dentro, a saliva, o sacrifício, o desmaio. 
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O embalo, as mãos que jamais tocam o chão. A oferenda, a entrega do meu corpo ao divino. 

Ao retornar, danço tudo o que vivi, como se todas as minhas decisões só se firmassem naquele instante. Da 

primeira imersão ao ultimo instante consciente, todo  o meu sentimento se faz dança, o corpo presentificado em 

todos os materiais. 

A Máscara, o ancestral. 

 

A improvisação por roteiro foi nossa opção, faz-se nossa necessidade, 

um lugar de potência a ação emocional, uma vez que envolve tomadas de 

decisões e essas não estão apartadas de emocionalidade. 

Instantes antes da estreia da obra, encontro-me sozinho. A cortina 

estava fechada e a escuridão inundava o espaço. Não havia escapatória, 

pausei, adentrei em mim, vasculhei todas as sensações que vinham a minha 

mente, percebi uma emoção de fundo instaurar-se, era o estado de sossego 

que tantas vezes me foi necessário nas imersões e nos laboratórios em sala. 

Estava ali, deixando que as sensações dançassem em mim, podia observar 

meu corpo com uma clareza assustadora. 

Dou um passo a frente, ajoelho-me e em oração trago tudo o que vivi 

para estar aqui. 

 

Roteiro Imagético:  

 

Os pés sangram as cinzas úmidas na estrada poeirenta que me leva à morte. A dança, ela sim, é o lugar 

onde eu posso mergulhar sem receio porque nela morrerei para nascer novamente, porque nela o tempo inexiste, 

porque ela me faz encontrar o ancestral que nos habita, fazendo-me olhar os seus olhos profundos da sabedoria dos 

rios mais escuros de maré. 
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A dança me faz carnificar o primeiro homem que dançou... Em seus silêncios, em sua calma, em sua 

majestosa solitude. 

A busca pelo ancestral: a morte em vida. 

A busca. 

O solo. 

As cinzas. 

A dança. 

 

 

Figura 16: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 17: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

Figura 18: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 19: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

Figura 20: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 21: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

Figura 22: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 23: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

 

Figura 24: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 25: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

Figura 26: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 27: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

 

Figura 28: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 29: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

 

Figura 30: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 



94 

 

 

Figura 31: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

Figura 32: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 33: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

Figura 34: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Figura 35: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 

 

Figura 36: Brunno Martins - Apresentação Casa da Ribeira, Natal (RN). 
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Em Conclusão, o que Ecoa. 

 

A natureza inferencial do processo significa a destruição do ideal de 
começo e de fim absolutos. Para essa discussão, a ênfase recai com 
maior força na impossibilidade de se determinar um primeiro elo na 
cadeia; no entanto, a constatação de que o ato criador é uma cadeia 
implica, necessariamente, em igual indeterminação de últimos elos. É 
sempre possìvel identificar um elemento no processo contìnuo como 
sendo mais próximo do ponto inicial e toda parada é, potencialmente, 
uma nova partida (SALLES, 2013: 94). 

 

Ao abraçarmos este ponto de vista acerca de onde começa e onde 

termina a ação criadora, percebemos que a criação deste trabalho se dá de 

modo borrado na vida do pesquisador. Portanto, para a escrita, a reflexão 

sobre e através do construto da peça, deve ser delimitada temporalmente como 

uma lupa que mira o ―rio do tempo‖. Acreditamos que para compreender o 

fenômeno do processo criativo, necessitamos adentrar a vida do sujeito criador 

na tentativa de acharmos pistas, rastros das fagulhas desencadeadoras do 

―estado de fluxo criativo‖, bem como pontos que apontem sua direção ―final‖. 

Esta ―direção final‖ deverá configurar-se na obra tornada pública, que, por sua 

vez, carregará resquìcios do próprio artista. 

Como separar a arte da vida? O corpo e sua mente da obra artìstica? A 

pergunta deveria ser: Precisamos separar? 

A reflexão deste trabalho leva a crer, cada vez mais, que devemos borrar 

essas fronteiras, mergulhar na investigação da matéria prima do bailarino: O 

corpo, em seus mais variados aspectos. E, para tal mergulho, convocar, os 

olhares advindos, também, de outros campos de conhecimento. Em nosso 

caso as ciências cognitivas, os estudos da psicologia comportamental, bem 

como percepções adjacentes do próprio campo artìstico, foram os que 

elegemos para este processo de autoconhecimento do sujeito que cria dança, 

que dança o é. 

Nosso desejo é que esse trajeto escrito possa contribuir para o laborar e 
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refletir de outros artistas, uma vez que tentamos, durante todo o percurso 

investigativo, lançar luz sobre alguns dos aspectos que consideramos mais 

importantes na feitura da dança cênica: as emoções e os sentimentos. Pois, ao 

ampliar a consciência do funcionamento desses mecanismos presentes no 

corpo, melhor podemos velejar nas paisagens infindáveis da criação. 

Devo dizer ainda que, quanto mais conscientes estamos das sensações 

que nos acometem e nos guiam durante essa grande travessia, melhor 

tratamos nossas escolhas, pois os materiais se mostram com mais clareza.  

Acredito que quando estamos imersos no mar da criação é difìcil o 

discernimento, as emoções devem nos auxiliar e não serem entraves às 

nossas decisões. 

A criação de ferramentas facilitadoras de mapeamentos dos estados de 

ânimo que acometem o artista durante o construto da obra se mostraram 

essenciais. Essenciais, pois o bailarino, uma vez consciente das tensões 

emocionais vigentes, fossem elas sutis ou não, pôde melhor guiar-se em suas 

decisões. 

Apesar do risco de parecer óbvio e banal no universo da criação 

artìstica, o que escreverei a seguir faz-se necessário: Ao adentrar processos 

criativos em dança, é muito comum o bailarino não ter consciência de suas 

fragilidades, bem como seus limites emocionais. Recorrentemente, por motivos 

adversos, nos colocamos em situações que tendem a ir de encontro ao nosso 

bem-estar. Quando isso acontece raramente temos forças e/ou 

condições/ferramentas para evitar, desviar, solucionar os problemas que 

podem surgir.  

Escrevo como um bailarino que é sujeito que vive a dança diariamente, 

que entra e sai de processos de montagens coreográficas, que lida com uma 

grande quantidade de artistas. Hoje, acredito ainda mais na importância de 

olharmos para si em relação ao ambiente de criação em dança. Somos 

constituìdos de emoções e sentimentos. Somos homens, mulheres,  sujeitos

do/no mundo, somos artistas. Precisamos nos entender para respeitar os 

limites de si e de nossos parceiros criativos. Necessitamos de humanidade. 
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Necessitamos sermos gente. 

Por último, o percurso analìtico e reflexivo da urdidura da peça nos 

mostrou que as ferramentas de mapeamento sentimento-emocional se 

mostraram eficazes ao performar do bailarino. Os estados de ânimo 

conseguiram ser recuperados, atualizados no presente para um viver-dança 

inteiro e presentificado. 

Este escrito possui, por necessidade, o desejo de ser partilhado. Nessa 

medida, quero dizer que a intenção do mesmo é relevar pistas, rastros que 

possam ecoar nos fazeres-dança de outros criadores. Ver a obra escrita e 

coreográfica ganhando asas ao infinito criativo da grande comunidade que é a 

dança é e foi o ìmpeto maior a esta pesquisa. 

Que os artistas possam desfrutar de uma escrita honesta que dança em 

pura cinza e solitude. Que os leitores, de maneira geral, se encontrem em meio 

ao grande jogo emocional que é esta dissertação e tudo o que a envolve. 

Por favor, voem.
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