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RESUMO 

 

A presente pesquisa toma por base e transita no contexto entre a escrita narrativa 

autobiográfica e a dança, no intuito de buscar um caminho, resultante da inter-relação e sinergia 

entre as ações de autossuperação e de ressignificação de si. Consiste na afinidade simbiótica 

entre a escrita e a dança, de uma relação íntima que escreve, produz, cria, resilia, transforma e 

ressignifica, gerando novas percepções, novas reflexões, novas experiências, que situará o 

indivíduo em uma nova consciência e condição. A investigação aponta, no ato da escrita e da 

criação em dança, dois estados de percepção e produção simultânea e consequente. O primeiro 

mostra uma escrita narrativa de si mesmo direta e distanciada no intuito de se compreender a 

experiência; o outro, o desejo e a necessidade implícitos na produção de se resiliar, de se libertar 

das amarras indesejadas e vivenciadas no pretérito, por meio da criação em dança, em que a 

imaginação e o ato de se expressar por ela criativamente afloram-se e tornam-se o fio condutor de 

um caminho à emancipação humana. Para tanto, realiza entrevista com quatro 

intérpretes/criadores da dança, de modo que cada um pôde narrar suas experiências de vida e 

relatar as razões que os levaram a praticar a dança, seus efeitos transformadores em suas vidas e, 

consequentemente, o despertar à criação. O questionário, aplicado de forma oral, trouxe questões 

semiabertas de natureza exploratório-descritiva, sendo os depoimentos transcritos posteriormente. 

Ademais, de forma complementar, parte da narrativa ocorreu manuscritamente. Com base nesse 

corpus, analisou, ao final de cada uma das narrativas e de seus relatos, uma escrita narrativa 

autobiográfica, que levou os entrevistados diretamente a um processo de resiliência e, portanto, à 

ressignificação de si dentro de um contexto psicológico e social, respectivamente. A metodologia 

da pesquisa utilizou estrategicamente o estudo de caso com um grupo de bailarinos intérpretes-

criadores do Espaço Cultural Gira Dança da cidade de Natal-RN, com abordagem qualitativa, 

analisando ainda as distintas histórias e experiências resilientes contidas no livro Autobiografia 

de um Espantalho (CYRULNIK, 2009) como referência e suporte teórico. O objetivo da pesquisa 

é desvendar a simbiose existente nos estados de resiliência advindos de relatos oral e escrito 

autobiográficos da experienciação da dança e da produção criativa que os levou a própria 

transformação pelo processo ressignificativo. A pesquisa, portanto, une, reflete e aponta pontos 

de interseção e de sinergias entre as artes, sejam eles das narrativas escrita sejam da dançada, e a 

resiliência do indivíduo. Defende que o poder criativo resiliente pode levar, consequentemente, 



 
 

 

para além da superação de um trauma, sendo o caminho a um mundo mais generoso, mais 

humano e acolhedor, que promova a ressignificação de si mesmo que situará o indivíduo 

definitivamente em si, com o outro e com o mundo que o cerca, adquirindo novos sentidos e 

novas percepções que o remeta ao passado e à memória, de modo que as fronteiras entre a 

narrativa, a escrita e a dança juntas o levem sem percalços e sem barreiras ao devaneio libertador, 

de acordo com Gaston Bachelard (1988, 1990, 2009). 

 

Palavras-chaves: Narrativas. Dança. Resiliência. Ressignificação de Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research has as base and works the context between autobiographical narrative 

writing and dance, aiming to take a way to the inter-relation and synergy between self-resilience 

and self-resignation. It consists in a symbiotic affinity between writing and dance, through an 

intimate relationship that writes, produces, resigns, changes, reframes, creating new perceptions, 

new reflections, new experiences, that brings to the person a new consciousness and condition. 

This investigation points to, during writing and dance creation, two states of perception and 

simultaneous and consequence production. The first one shows a direct and at the distance self-

narrative writing that aim to understand experience; the last one shows desire and necessity of the 

production of resilience, of becoming free from undesired ties that came from the past, through 

dance creation, when imagination and the act to express creatively emerge and become the way 

to human emancipation. To this, it realizes interview with four interpreters/dance creators, then 

each one had a chance to tell their experiences and reasons to practice dance, and its transforming 

effects in their lives and, consequently, the emergence of creation. The questionnaire, applied 

orally, had semi opened questions from exploratory-descriptive nature, and after the transcription 

of the testimonies. In addition to this, it had a part of writing narratives. Based on this corpus, it 

analyzed, at the end of narratives, an autobiographical narrative writing that pushes interviewers 

to the resilient process and, therefore, to self-reframing in a psychological and social context, 

respectively. The methodology used strategically a case of study, based on an interpreter-creator 

dancer group from Espaço Cultural Gira Dança in Natal-RN, with a qualitative approach, 

analyzing different and resilient histories and experiences that there are in the book Autobiografia 

de um Espantalho (CYRULNIK, 2009), as reference and theoretical support. This research aims 

to show symbioses in the state of resilience that came from autobiographic oral and writing 

testimonies related to dance experience and creative production that take dancers to changes by 

the reframing process. This research, therefore, links, reflects, and points to the inter-section and 

synergies between arts, that came from writing narratives or from dance, and the individual 

resilience. It points resilient creative power that can, consequently, overcome trauma, showing 

the way to a more generous, human, and welcoming world, that promotes self-reframing and 

situates person in her/himself, related to other people, and to the world around, bringing new 

senses and new perceptions linking the past and memory, with this, the boundaries between 



 
 

 

narrative, writing and dance together take this person, without mishaps and fences, to the total 

and free divagation, according to Gaston Bachelard (1988, 1990, 2009). 

 

Keywords: Narratives. Dancing. Resilience. Self-reframing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación toma para la base y el tránsito en el contexto entre la escritura 

narrativa autobiográfica y la danza, con el fin de buscar un camino a través de la interrelación y 

sinergia entre las acciones de autosuperación de y resignificación de sí mismos. Es la 

organización simbiótica entre escritura y baile, una relación íntima que escribe, produce, crea, 

rebota y resignifica, generando nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas experiencias, que va a 

poner el individuo en una nueva conciencia y condición. La investigación señala, en el acto de la 

escritura y la creación en la danza, dos estados de percepción y producción simultánea y 

consecuente. El primero muestra un relato escrito de sí mismo directamente y distanciado con el 

fin de comprender la experiencia; el otro, el deseo y la necesidad de producción implícita en 

rebotar, deshacerse del indeseado y experimentado en el pasado, a través de la creación en danza, 

en que la imaginación y el acto de expresión para ella creativamente florecen y convertirse en 

hilo conductor de un camino hacia la emancipación humana. Para la realización de la búsqueda, 

ocurrió entrevistas con cuatro intérpretes y creadores de la danza, para que cada uno podría narrar 

sus experiencias de vida e informar las razones que los hacían practican la danza, sus efectos 

transformadores en sus vidas y, en consecuencia, el despertar de la creación. El cuestionario 

aplicado a través de la oralidad, organizado con cuestiones semiabiertas de naturaleza 

exploratoria descriptiva, siendo los testimonios transcriptos posteriormente. Además, se 

produjeron de forma complementar, parte de la narrativa manuscritamente. Sobre la base de este 

corpus, analizados, al final de cada una de las narrativas y sus relatos, una escrita de narrativa 

autobiográfica, que condujo a los participantes directamente a un proceso de resiliencia y por lo 

tanto la resignificación de sí mismos en un contexto psicológico y social, respectivamente. La 

metodología de investigación utilizó estratégicamente el estudio de caso de un equipo de 

bailarines intérpretes y creadores del “Espaço Cultural Gira Dança” localizado en la ciudad de 

Natal-RN, con un enfoque cualitativo, analizando las diferentes historias y experiencias 

resilientes contenidas en el libro Autobiografía de um Espantalho (CYRULNIK, 2009) como 

referencia y soporte teórico. El objetivo de la investigación es desvendar la simbiosis que existe 

en los estados de resiliencia de los relatos orales y escritos autobiográficos de la experienciación 

de la danza y producción creativa que los llevaron a la propia transformación por un proceso 

resignificativo. La investigación por lo tanto une, refleja y señala los puntos de intersección y las 

sinergias entre las artes, sea de las narrativas escritas, sea la bailada y la resiliencia del individuo. 



 
 

 

Señala que el poder creativo resistente que puede promover, consecuentemente, además de 

superar un trauma, es ruta hacia un mundo más generoso, más humano y acogedor, que promueve 

la resignificación de sí mismo que situará el individuo definitivamente en su mismo, con el otro y 

con el mundo al rededor, adquiriendo nuevos significados y nuevas percepciones que se refieren 

al pasado y memoria, para que las fronteras entre la narrativa, escritura y danza lo llevan sin 

problemas y sin barreras al devaneo total y libertador, según Gaston Bachelard (1988, 1990, 

2009). 

 

Palabras clave: Narrativas. Danza. Resiliencia. Resignificación de sí mismos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda atividade humana está inserida em uma realidade social, cujas carências e cujos 

recursos materiais e espirituais constituem o contexto de vida para o indivíduo. São esses 

aspectos, transformados em valores culturais, que solicitam o indivíduo e o motivam 

para agir (OSTROWER, 2009, p. 43). 

 

A investigação tem sua origem a partir do encanto e do prazer que tivemos ao ter acesso 

ao tema resiliência, ainda quando aluno especial de uma disciplina oferecida pelo Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na ocasião, 

passamos a estudar e discutir o tema em pelo menos seis obras do autor Boris Cyrulnik, 

considerado um dos maiores e principal pesquisador sobre o tema no mundo.  

Durante as leituras e discussões, compreendemos que não existe apenas um caminho ou 

condicionador de resiliência por parte do indivíduo, mas inúmeras formas em que o indivíduo, 

sua relação com o outro e o meio em que vive podem ser determinantes na concretização, no 

sucesso pessoal ou no fracasso do ser. Entretanto, ao nos depararmos com a criação ou a 

criatividade como uma das possibilidades, entre tantas outras condicionantes de resiliência, 

tivemos o insight a respeito do tema do artigo que escrevemos exigido como avaliação final da 

disciplina. Tal artigo foi escolhido entre os três melhores da turma, sendo posteriormente 

publicado e, em seguida, utilizado como o ponto inicial e inspirador da pesquisa em questão. 

Outra forte razão decisiva pela escrita sobre este tema adveio do fato de que tomamos a 

consciência de que a própria história de vida avaliza a escrita, pois a experiência com a dança e a 

criação dentro desta linguagem havia sido um autêntico exemplo de resiliência e de 

ressignificação de si. Por essa razão, esta pesquisa está embasada um pouco na história de vida 

deste pesquisador, que se inicia com a defesa da dissertação de mestrado. Foi naquele momento 

que começamos a trilhar parte desse caminho, não da resiliência propriamente dita, mas da 

ressignificação de si através da dança. Assim, a proposição desta tese, assim como ocorreu na 

dissertação, é analisar como a dança havia sido capaz de proporcionar o ressignificar do 

pesquisador, e de causar transformação. Porém, agora temos a resiliência como processo 

adquirido, não apenas resultante da experienciação e criação na dança mas também de mediação 

e condutora à ressignificação.   

Nesse sentido, a pesquisa fundamenta-se e discute a respeito do contexto entre a 

narrativa e a escrita autobiográfica e a dança, no intuito de buscar um caminho resultante da inter-
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relação e sinergia dessas linguagens, de autossuperação e de ressignificação de si. Trata-se da 

afinidade simbiótica entre a narrativa, a escrita e a dança, de uma relação estreita e íntima que 

narra, escreve, produz, cria, resilia, transforma e ressignifica, trazendo novas percepções, novas 

reflexões, novas experiências, que posicionará o indivíduo em uma nova consciência e condição.  

Esta investigação aponta, no ato da narrativa e da criação, para dois estados de 

percepção e produção simultânea e consequente, permeados pela linguagem da dança. O primeiro 

consiste em uma narrativa e uma escrita de si mesmo direta e distanciada, no intuito de se 

compreender a experiência; o outro, no desejo e na necessidade implícitos na produção de se 

resiliar, de se libertar das amarras indesejadas e vivenciadas no pretérito, pela experiência com a 

dança e por meio da criação. Nesse processo, a imaginação e o ato de se expressar criativamente 

afloram pela dança e se tornam o fio condutor de um caminho à emancipação humana. 

Vimos, então, identificar a importância da dança e do poder da criatividade resiliente, 

considerando que a resiliência é aflorada no poder criativo, na criação da arte, em especial, na 

dança. O conceito de resiliência advém da física e foi utilizado, primeiramente, pela engenharia. 

Ele se refere à capacidade de um material sofrer tensão e recuperar seu estado normal. Na 

psicologia, refere-se ao processo que permite retomar algum tipo de desenvolvimento, apesar de 

um traumatismo e em circunstâncias adversas. De acordo com tais conceitos, e, sobretudo, 

relativamente à física, poderíamos concluir que tal objeto, ao sofrer a tensão de deformação, 

voltaria à mesma condição que se encontrava anteriormente. Porém, isso não se sucede com a 

psicologia, visto que, quando se trata do ser humano, as condições são um pouco mais 

complexas, já que o indivíduo sofre o trauma e a seguir passa a retomar à vida e ao cotidiano na 

condição de superação e transformação pelo seu processo de resiliência. Desse modo, já não 

retorna ao estado anterior da mesma maneira ou como se encontrava e, portanto, em estado 

alterado e diferenciado pela autossuperação, galga a vitória sobre o traumatismo. Assim, 

decidimos optar por difundir, ao longo da pesquisa, tudo que seja relativo às abordagens e aos 

estudos a respeito do tema resiliência, pois, pensamos ser desse modo mais interessante a 

pesquisa e também prazerosa a compreensão do objeto da investigação. 

Tal poder criativo levará o indivíduo à conquista e à superação de uma experiência 

traumática
1
 sofrida no passado pela sua própria resiliência. Nesse processo, o indivíduo poderá, 

                                                        
1
 Traumatismo é a ação de ferir, estado físico ou psíquico. Trauma designa a própria ferida. A lesão trauma é um 

evento que interrompe o curso natural e saudável da vida da pessoa. Assim, trauma não é uma doença nem condição 

física. 
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ao mesmo tempo, resiliar-se no âmbito psicológico bem como ressignificar-se e transformar-se 

no âmbito social, o que lhe proporciona uma nova visão de mundo, visto que “a criatividade que 

não melhora, que não modifica algo nas pessoas ou naquilo que elas fazem, é meramente 

nominativa, vazia de conteúdo. [...] A criatividade não é um simples dom, mas uma decisão 

pessoal” (TORRE, 2005, p. 11). Assim, defendemos o argumento de tese derivado de nossa 

investigação que o processo resiliativo possui uma afinidade inseparável e consequente com a 

ressignificação do próprio indivíduo envolvido. 

A fim de investigar essas questões, nós nos debruçaremos sobre a memória, objeto 

impulsionador e de condução às narrativas, próprias dos envolvidos na pesquisa, no intuito de 

apontar suas implicações no processo supracitado, bem como a condição corpórea existente no 

ato da narrativa e da escrita. No campo da memória, também encontraremos outros aspectos que 

não são assim tão evidentes, entre eles, está a íntima ligação com a identificação e o corpo, pois a 

“complexidade da memória está ligada ao fato de que ela abarca tanto um aspecto imaginativo, 

da lembrança-pensamento; bem como um aspecto corporal, das sensações e produções 

fisiológicas; quanto a memória em ato, em diferentes formas de ação” (COSTA, 2001, p. 26). 

Para tal, destacamos o livro Autobiografia de um Espantalho, do autor Boris Cyrulnik 

(2009), por conter relatos e narrativas que puderam contribuir como ponto de referência e de 

analogias com os relatos e as narrativas dos envolvidos na pesquisa. Nessa perspectiva, 

apresentamos relatos dos entrevistados da pesquisa, destacando os pontos de referências à 

condução à resiliência e à situação do sujeito nos âmbitos psicológico e social, transformando-o 

intimamente e provocando em si mesmo a superação ou a autossuperação em um mundo adverso 

e desafiador, pois o “que dá forma ao vivido e à experiência dos homens são as narrativas que 

eles fazem” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 363). As narrativas mostram, ainda, a condução 

do sujeito a mais um patamar evolutivo autotransformador por meio da ressignificação de si.  

Para Cyrulnik (2009, p. 11), os relatos, na maioria das vezes, assumem a posição de 

“veículo impulsionador” à condição de sobrevivência e libertação, pois qualquer “relato é uma 

defesa, uma legítima defesa. Sempre que pensamos em nosso passado procuramos defini-lo. 

Basta endereçar esse relato aos outros para modificarmos nossas relações, para deixarmos de nos 

sentir como nos sentíamos antes [...]. Todo relato é um projeto de libertação”. Nessa aparente 

dialogia, apropriando-se do termo utilizado por Edgar Morin (2005) em seus estudos, propomos a 

ressignificação do sujeito como um processo imbrincado e consequente da sua resiliência e 
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transformação pela autossuperação do poder criativo, de sua obra artística, por meio do processo 

criador na dança. 

A esse respeito, a autora Ana Costa (2001) faz uma reflexão interessante quanto à 

questão da tradição-modernidade, ao afirmar que existe certa dicotomia entre ambas e que, dentro 

de uma determinada tensão, isso nos influencia na maneira como representamos o mundo. “Ou 

seja, que a tradição, que nos ocupamos de representar, está contida na própria modernidade. 

Desde esse ponto de vista, atualiza-se aí essa indefinição entre conservação e criação, que é 

próprio da memória” (COSTA, 2001, p. 27). 

As duas vertentes conceituais, tanto das narrativas quanto das criações coreográficas, 

amparadas e geradas na/pela linguagem e pela experiência com a dança, possuem um diálogo 

pertinente em relação à pessoalidade, à individualidade, à resiliência, à transformação e à 

socialização do indivíduo, quando a arte, em sua essência criadora, concebida na linguagem da 

dança, intercede transversalmente como um objeto de catalisação e libertação. A arte, portanto, 

assume imensa importância como instrumento de expressão e de representação humana, uma vez 

que “é a tentativa dos seres humanos de representar sua experiência, tão vivida e apaixonante 

quando podem, na performance, como dança, poesia, narração de histórias, música, teatro; ou na 

mídia, como tinta, argila, mármore, concreto, impressão, filme, vídeo (BELLO, 2007, p. 9). 

Nesse sentido, a autora destaca, ainda, os efeitos da necessidade de expressão do artista pela arte: 

“O artista, como um xamã espiritual de sua cultura, precisa expressar, através de sua conexão 

com a força vital criativa, o que sua época necessita para curar o espírito e evoluir para uma 

maior consciência (BELLO, 2007, p. 25). 

Pode-se dizer, então, que a resiliência, como protagonista inicial do processo 

transformador, é ao mesmo tempo resultado e determinante. Ela passa a ser resultado quando 

surge do processo de experienciação ou da força criativa da dança; e, por sua vez, assume o papel 

determinante, quando projeta o indivíduo a um novo processo de transformação social ao 

ressignificá-lo socialmente. 

Para conhecer essas narrativas, realizamos uma entrevista oral e escrita
2
 com quatro 

bailarinos intérpretes/criadores da dança, sendo três do sexo masculino: Alexandre Américo, 

Anderson Leão e Roberto Morais e uma do sexo feminino: Ariadna Medeiros. Na oportunidade, 

                                                        
2 Aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o registro do CAAE: 

79084017.7.0000.5537 
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cada um dos entrevistados pôde narrar suas experiências de vida e relatar as razões que os 

levaram a praticar a dança, como se deu o despertar à criação e, consequentemente, os efeitos 

transformadores desse processo em suas vidas. A entrevista foi composta de questões 

semiabertas, contendo duas questões: 1) Onde a dança te levou? e 2) Quem é você hoje?. Em 

seguida, cada entrevista narrada oralmente foi transcrita. Acrescentamos, igualmente, de forma 

complementar, parte da narrativa que solicitamos que fosse feita por escrito e que continha a 

seguinte pergunta: Que relação tem a criação em dança com sua experiência de vida? A partir 

disso, obtivemos, ao final de cada uma das narrativas e de seus relatos, uma escrita narrativa 

autobiográfica, que se revelou muito rica e poderosa, uma vez que mostrou dos entrevistados a 

vivência de um processo de resiliência, que , por conseguinte, levou-os à ressignificação de si em 

um contexto psicológico e social, respectivamente. 

Em se tratando do interesse pelo tema da pesquisa em questão, podemos afirmar que 

nossa experiência e nosso percurso de vida falam por si sós, considerando ainda o tema já 

abordado quando da dissertação de mestrado
3
, defendida no ano de 2008, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no programa de Educação (PpgEd/UFRN). Essa 

pesquisa tratou das experiências, como indivíduo/aluno, atleta/bailarino profissional e 

sujeito/professor, as quais foram estudadas tendo por base a história de vida, a autobiografia e o 

processo de ressignificação de si que levaram este pesquisador à condição de sujeito social. Já a 

experiência com a dança, tanto como bailarino profissional quanto como coreógrafo, dentro e 

fora do país, além de como professor universitário, foi crucial para todo o processo 

ressignificativo do sujeito, gerando uma (auto)transformação e conscientização de “si mesmo”. 

No decorrer do estudo e da escrita a respeito da resiliência, percebemos que ela é 

estruturada a partir dos traumas psíquicos, em que o indivíduo é levado a repará-los permitindo a 

autossuperação para seguir em frente em seu contexto afetivo, social e cultural. Logo, dentre 

tantos processos de resiliência estudados, detectados, configurados categoricamente e derivados 

de cada situação vivida por vínculos emocionais alterados, destacamos aquele em que os 

resilientes optam por projetar e expressar suas experiências impregnadas em sua memória. Esse 

caminho opera-se pela experiência de uma prática especial e transformadora, no nosso caso, a 

dança, por meio da criação e da criatividade. Assim, de acordo com Cyrulnik (2004b), tal 

necessidade instala-se como reparadora no processo resiliente, pois “quando a consciência 

                                                        
3
 O percurso da ressignificação de si: do esporte à formação do professor de dança 
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dolorosa da perda provoca a ânsia de reparar, a criatividade torna-se uma bem-aventurada 

imposição” (CYRULNIK, 2004b, p. 188). Desse modo, a resiliência passa a ser manifestada em 

forma de arte por meio do ato criador e/ou do poder criativo. Além do mais, “a sabedoria das 

palavras nos ensina que ‘criar’ significa, na língua da Igreja, ‘fazer nascer do nada’, trazer ao 

mundo um objeto ou uma representação que não existiam antes que o criador os tenha 

trabalhado” (CYRULNIK, 2004b, p. 187). 

No que diz respeito à resiliência e sua geração a partir da produção criativa em dança, 

podemos observar uma relação dialógica entre o que pertence ao campo das efemeridades, das 

abstrações contidas nas criações coreográficas e as representações e os significados gerados do 

real vivido e experienciado, pois são essas vivências passadas e trazidas à tona pela memória que 

nos fazem transcender. Assim, a correlação existente entre memória e vivência é clara, ao 

observar o que diz Bello (2004, p. 50): 

 

Quando nós começamos a fazer uma análise das vivências, através da análise do corpo, 

chegamos à percepção. Trata-se de uma vivência de que temos consciência. Outras 

vivências são: a reflexão, a lembrança, a memória, a imaginação, a fantasia. Estes são 

exemplos de atos e vivências presentes nos sujeitos humanos, portanto, são estruturas 

próprias de todos os homens. 

 

A investigação exalta a narrativa e a escrita autobiográfica, mas, sobretudo, a dança e o 

seu papel essencial em todo esse processo transformador do sujeito. No que diz respeito à 

pesquisa (auto)biográfica, é importante situar alguns conceitos nela contidos, fundamentados em 

um dos maiores pesquisadores dessa temática, Gaston Pineau (1999 apud RÖWER; CUNHA; 

PASSEGGI, 2015, p. 27), que destaca: 

 

A biografia se refere a escrita da vida do outro; a autobiografia como escrita de si, da 

própria vida; os relatos de vida que se debruçam sobre configurações de uma trajetória 

de vida; e, a História de Vida concedida como uma denominação genérica em formação 

e investigação que congrega uma variabilidade de pesquisas e projetos envolvidos na 

construção de sentidos com base nas trajetórias individuais, que envolve segundo Pineau 

(2012) um processo de expressão da experiência. 

 

A dança, para a pesquisa em questão, passa a ser o meio pelo qual a promoção da 

emancipação humana se materializa, pois, “por se relacionar diretamente com a expressividade 

do sujeito, assume um grande peso na subjetivação do indivíduo por lhe permitir vivenciar e 

exteriorizar sensações, emoções ou pensamentos por meio do corpo em ações significativas” 

(LUNA, 2008, p. 103). É importante destacar que tipo de dança está sendo discutido e 
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considerado para a composição desta tese, dada a abrangência do entendimento do que seja 

dança.  

Partindo-se da compreensão de que a dança, como linguagem e forma de expressão 

artística, é compreendida a partir de um processo que se baliza entre a ideia de que possa ser 

executada atendendo a um propósito reprodutivo ou de reprodução de uma coreografia por uma 

simples repetição de passos, gestos e movimentos codificados aprendidos ou decorados, até 

movimentos ou gestuais mais livres e descodificados, sem se amparar em um estilo próprio ou 

exclusivo, e que, neste caso, atenda a um objetivo de produção, traçaremos uma delimitação do 

seu campo de abrangência. Ainda que a dança advenha de passos, gestos e movimentos, eles 

sofrem variações de acordo com os estilos de dança e da cultura da qual ela é derivada, 

compreendendo hábitos, gestuais e costumes. 

Partindo de tais princípios, decidimos optar e ponderar pela dança livre, em que o 

indivíduo ou o bailarino possa partir da improvisação de seus movimentos, até os estilos de 

danças que deem mais prioridades às expressões do corpo e suas possibilidades dentro do 

processo criativo como a dança contemporânea, a dança-teatro, entre outras, nas quais o 

indivíduo pode se comunicar e se expressar independentemente de qualquer estilo ou cultura a 

que ela pertença, para que essa dança, seu processo e resultado criativo nasçam impregnados de 

sentimentos, de significados, de ideias autênticas e genuínas do criador ou coreógrafo, de 

emoções, de intenções propositais e transformadoras, de experiências e percepções únicas e 

particulares do indivíduo criador, de seu corpo e pelo seu corpo. 

Ademais, é na manipulação do real que se dá o gesto técnico e na manipulação das 

emoções que se dá o gesto artístico (CYRULNIK, 1993). Por isso, essa capacidade de produção 

criadora na dança pode, ao mesmo tempo, levar o sujeito à autossuperação pela resiliência 

criativa e, consequentemente, à ressignificação de si. 

É importante salientar que a condição do ato criativo, inerente a todos os indivíduos 

criativos, bem como do artista como criador, abrange toda e qualquer forma de expressão, seja 

pessoal como expressão artística seja por uma, seja por várias vias da linguagem artística. 

Entretanto, a escolha da especificidade dança nesta pesquisa se dá por nos sentirmos mais à 

vontade em relação ao objeto de estudo e por dominá-lo com mais profundidade como 

profissional, professor, coreógrafo, dançarino e pesquisador. 

Assim, consideramos, nesta pesquisa, a articulação entre a arte, as ciências, a psicologia, 
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a neurologia e a antropossociologia, esmiuçando e identificando multidisciplinarmente a 

subjetividade e as representações que as permeiam. Para Helena Bastos (2007, p. 202), professora 

do Departamento de Artes Cênicas da USP/SP, coreógrafa, criadora-intérprete, e que tem nas 

ciências cognitivas seus estudos mais aprofundados do corpo e da dança, “as ciências cognitivas 

eram portas de vai e vem que abriam possibilidades de diálogo com o universo da dança entre 

diferentes universos de conhecimento com a filosofia, a sociologia, os estudos culturais, a 

antropologia, a neurociência e a psicologia”. A autora ainda amplia essa visão multidisciplinar 

para com as ciências cognitivas esclarecendo que nos últimos anos surgiram termos como 

embodied
4
 e embodied mind

5
, situated mind

6
 e situated cognition

7
, fundamentando a necessidade 

de os processos cognitivos precisarem ser estudados em relação a seus contextos biológicos, 

culturais, históricos e sociais (BASTOS, 2007). 

Portanto, na resiliência e na condição criadora do artista, o sujeito, o sensível e o 

imaginário, pelo poder criativo, são elementos constitutíveis do estudo. Nesse processo, a arte, ou 

a dança mais precisamente, passa a ser um elo do sensível, do abstrato, do efêmero na vida. “O 

social atua como elemento produtor de sentido partindo do lugar do sujeito em seu sistema de 

relações e da história desse próprio sujeito” (GONZÁLEZ REY, 2005c, p. 224). Neste estudo, a 

dança reflete, com todo o contexto que envolve a sua prática e o seu processo criativo, o social 

constituído pelo outro e pelo meio, pois, “quanto mais inventamos, mais relações com o meio são 

estabelecidas. Consequentemente, mais conhecimento parece ser processado em relação ao 

mundo” (BASTOS, 2007, p. 212). 

Além disso, a dança, por se relacionar diretamente com a expressividade do sujeito, 

assume um grande peso na subjetivação e no representar artístico do indivíduo por lhe permitir 

vivenciar e exteriorizar sensações, emoções ou pensamentos por meio do corpo em ações 

significativas, levando-se em conta o fato de que o homem não existe apenas para si mesmo mas 

também para com os demais, o que implica processos de comunicação, interação e relações. 

Assim, “a dança pode ser compreendida como um ambiente construído a partir das diferentes 

relações e percepções de processos” (BASTOS, 2007, p. 214). 

A emoção representa um dos estados essenciais da subjetividade humana e seu poder é 

                                                        
4
 Significa Incorporado. 

5
 Significa Mente incorporada. 

6
 Significa Mente situada. 

7
 Significa Cognição situada. 
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grande no organismo e na psique. A esse respeito, Bello (2007, p. 95) explana, de maneira 

contundente e fundamentada, sob o ponto de vista biológico, neurológico e psíquico, a emoção e 

sua função: 

 

A emoção propicia acesso ao sistema límbico, aos sistemas nervosos simpático e 

parassimpático e a várias substâncias químicas do hipotálamo, pituitária, glândulas 

endócrinas e supra-renais. Os sistemas muscular, cardiovascular e circulatório, os 

neurotransmissores e o neocórtex são também estimulados. Existem conexões 

neurológicas diretas entre o lobo anterior frontal e o sistema límbico. A força emocional, 

estimulando secreções hormonais pelo hipotálamo para dentro da corrente sanguínea, 

pode transmitir nova informação em nível celular e, possivelmente, genético, 

influenciando condicionamentos pessoais e ancestrais herdados dentro da psique. 

 

Pode-se afirmar que uma condição da atividade humana é o emocionar-se na esfera da 

cultura, o que, por sua vez, observa-se na gênese cultural das emoções humanas (GONZÁLEZ 

REY, 2005a). Para Cyrulnik (2005, p. 100), “é no olhar ulterior, na representação do fato, que 

nasce a emoção provocada pelo acontecimento”. 

Nesse processo, é imprescindível destacar que a arte, de modo geral, contribui para a 

reintegração do ser humano na sociedade e nas relações interpessoais ao fazer com que ele 

consiga ressignificar-se e ressignificar o mundo pela simples capacidade de sua experienciação 

bem como pelo criar, projetando-se e reconstruindo-se através dela. Na resiliência, o criar, ato tão 

evidente e propício da arte, afasta a condição humana e sua sensação de deslocamento e 

incompatibilidade social, projetando o indivíduo, inserindo-o e ajustando-o no superar de um 

trauma. É por isso que, de acordo com González Rey (2007, p. 135), a “criatividade é uma das 

expressões mais interessantes do subjetivo, expressa a capacidade humana para subverter o dado, 

condição essencial para o crescimento da humanidade”. 

Sem pretensões de fechar conceitos nem de oferecer respostas a questões suscitadas 

nesta pesquisa, e, sobretudo, colocando afirmações imperfeitas, tal qual se faz para criar a arte, 

parafraseamos Cyrulnik (2004b) ao situar o papel do indivíduo na sociedade, afirmando que 

todos nós nos encontramos sempre, na vida, a desempenhar papéis como numa encenação teatral. 

Essa talvez seja a maior estratégia dos humanos de tentar fugir à morte, recriando-se, 

reconstruindo-se e metamorfoseando-se para viver e conviver melhor consigo mesmo e com o 

outro. O sujeito tenta se manter em desafio constante, como em uma corda bamba, para tentar 

equilibrar-se sem se deixar cair, e seguir em frente na missão do viver melhor. Seja na resiliência, 

seja na condição criadora da arte, o resiliente e o artista-coreógrafo, respectivamente, encontram-
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se em uma tensão dialógica entre o imaginário e o real – experienciando e representando, num 

movimento recursivo – buscando criatividade e o poder de se comunicar e de se fazer expressar 

com toda sua essência transformadora. 

A dança, por si só, com sua força transformadora proporcionada por sua própria 

experienciação, e o processo criativo ou a criatividade serão, nesta pesquisa, o bilhete para a 

viagem transformadora do indivíduo, já que temos o privilégio de, respectivamente, experienciá-

la e, por meio dela, expressarmo-nos e, nesse caso, buscar a libertação, ultrapassando o trauma 

sofrido, sendo conduzidos, assim, a mais um patamar de transformação e criação. “A criatividade 

constitui um dos traços que mais nos distingui das outras espécies vivas: uma capacidade desde a 

origem da cultura e da humanidade” (LUBART, 2007, p. 7), pois é “no processo de 

singularização que o indivíduo se converte em sujeito de criação e ruptura, em agente intencional 

do desenvolvimento social” (GONZÁLEZ REY, 2005c, p. 114). Todd Lubart (2007, p. 16) 

acrescenta ainda que, “a criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo 

tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta”.  

Nesta pesquisa, também, intenta-se apontar alguns episódios contidos na obra 

Autobiografia de um Espantalho, de Boris Cyrulnik (2009), que ressaltam e servem de exemplos 

e suportes teóricos para a relação entre a narrativa e a resiliência. A partir deles, mostramos a 

importância das experiências vividas existentes nas narrativas e nos relatos autobiográficos, pois 

qualquer “relato é uma defesa, uma legítima defesa. Sempre que pensamos em nosso passado, 

procuramos redefini-lo. Basta endereçar esse relato aos outros para modificarmos nossas 

relações, para deixarmos de nos sentir como nos sentíamos antes” (CYRULNIK, 2009, p. 11). 

Observaremos que, assim como os relatos narrativos podem abrir ou dar início a um 

caminho do indivíduo à resiliência. Por sua vez, a dança, como linguagem e meio de expressão 

criativa no ato de sua experiência, assume-se igualmente ou ainda com mais intensidade como 

instrumento importante à resiliência, uma vez que, 

 

[...] a criatividade abrange o desenvolvimento da capacidade de observar fenômenos; 

evocar fenômenos passados, formar imagens novas, imaginar; concentrar-se; 

desenvolver e diferenciar entre a imagem reprodutiva e a imagem produtiva e integrar as 

contribuições da natureza com a vida cotidiana (STOKOE, 1990, p. 22). 

 

É importante ressaltar que as memórias reveladas nas narrativas e nos relatos 

autobiográficos são necessárias para dar vida aos projetos futuros individuais e sociais, pois, 
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Os homens sem história têm uma alma dispersa. Sem memória e sem projeto, ficam 

submetidos ao presente como um drogado que só é feliz no clarão do imediato. Quem 

não tem memória não vira ninguém e quem tem medo de seu passado se deixa apanhar 

pela própria sombra (CYRULNIK, 2009, p. 13). 

 

Já o poder criativo, a criatividade inerente a todo ser, “é a decisão de fazer algo pessoal e 

valioso para a satisfação própria e benefício dos demais” (TORRE, 2005, p. 13). Nossos sentidos 

estão presentes tanto no poder criativo do homem quanto nos seus próprios relatos, seja para 

tentar salvá-lo, como nos diz o autor no livro Autobiografia de um Espantalho, seja simplesmente 

para afagá-lo rememorando um fato prazeroso, pois “Nossa sensorialidade é que nos tira do caos 

e são nossos relatos que impregnam sentido nos acontecimentos. [...]. Somos compelidos ao 

sentido. Num mundo insensato, seríamos apenas uma massa vazia, uma não vida psíquica” 

(CYRULNIK, 2009, p. 24). 

Sob essa ótica, podemos perceber outro exemplo contido no livro, quando ele nos mostra 

uma brecha, um trampolim que o levará à transformação da experiência relatada de um trauma 

psíquico à sobrevivência de modo salutar daquele que encontra no fazer algo uma maneira de 

compensar a triste experiência. Como exemplo, o autor cita que, após o “terremoto de Parnitha, 

na Grécia, um grande número de feridos e de refugiados recusou toda ajuda verbal, mas aceitou 

qualquer trabalho ativo”, ou simplesmente, o poder criativo da arte para um novo projeto de vida 

(CYRULNIK, 2009, p. 39). Vejamos: 

 

Esse desenvolvimento, ante uma nova realidade, tendo em mente uma nova filosofia de 

vida, uma nova sensibilidade para com o mundo (‘já não vejo as coisas como via antes’), 

utiliza as imagens e as palavras do desastre passado para com elas fazer algo por vir. 

Esse projeto engrena um trabalho de resiliência. Utilizar a lembrança de uma ferida para 

fazer dela uma ação dinâmica situa esse trabalho psicológico bem além do 

enfrentamento do trauma e dos fatores de adaptação. O ferido toma novamente nas mãos 

o que lhe aconteceu para fazer disso um novo projeto de vida, às vezes até num contexto 

adverso (CYRULNIK, 2009, p. 34). 

 

É imprescindível, então, que se compreenda e se revele a íntima relação existente dos 

relatos autobiográficos contidos dentro da obra supracitada, com a condição criadora do resiliente 

para, por assim dizer, fazer-se libertar das amarras contidas em suas próprias histórias de horror 

(CYRILNIK, 2009). Desse modo, como discutido e defendido previamente em nossa dissertação 

de mestrado (LUNA, 2008), com o objeto central de estudo voltado à autobiografia e a história de 

vida, buscando (re)situar o indivíduo socialmente, transformá-lo intimamente e levá-lo à 

superação e à conquista de si mesmo em um mundo adverso e desafiador, pois, como já foi 



26 
 

 

afirmado, o “que dá forma ao vivido e à experiência dos homens são as narrativas que eles 

fazem” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 363). Logo, a escrita narrativa com sua 

característica de conduzir os objetos fora de seu contexto comum, bem como a dança, é o que 

singulariza a arte, pela sua especificidade da linguagem, e promove o estranhamento, conceito 

essencial aos que desejam transitar pela linguagem literária. 

É interessante observar, também, que a dança, na condição de arte e de linguagem 

artística, sempre nos remeteu a um processo analógico ao da escrita narrativa, e nesse caso, da 

escrita do próprio corpo quando em movimento. Ao se movimentar o nosso corpo – ou, de acordo 

com os conceitos da corporeidade, nós mesmos, já que não apenas o possuímos, mas o levamos e 

elevamos a nossa própria condição, ou seja, garantindo que somos o nosso próprio corpo – 

passamos a escrever-nos e inscrever-nos dentro de um espaço e de um contexto procurando, de 

algum modo, além de nós mesmos, provocar no outro, no expectador, sentidos e sensações únicos 

a si mesmos, ou seja, de que ela, a dança, possui e o que dela pode ser gerado em quem a 

contempla. 

É exatamente por termos vivenciado tais experiências corporais e na dança que ocorreu 

o desejo de tratar e direcionar a pesquisa fundamentada e balizada no método fenomenológico. 

Essa metodologia proporciona os instrumentos necessários e indicados para uma pesquisa que 

transita essencialmente do corpo e para corpo, pela sua condição, pelos fenômenos gerados por 

ele dentro de seu metier, ou seja, ao narrar-se, o autor faz isso de corpo inteiro; ao dançar-se, é 

pelo corpo e apenas por ele que tal manifestação acontece, o ser corporificado que dança, narra a 

si próprio e cria para autosuperar-se e ressocializar-se. Nossa experiência, como bailarino e 

coreógrafo, vem endossar de forma natural e original uma metodologia fenomenológica, pois, 

“tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de 

uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3). A subseção que se segue tratará mais profundamente o 

conceito e a origem do método fenomenológico. 

A esse respeito, Bello (2004, p. 59) diz que, “os atos psíquicos podem ser descritos de 

modo qualitativo, não sendo redutíveis a termos quantitativos”. A metodologia da pesquisa 

utilizou estrategicamente o estudo de caso de um grupo de bailarinos intérpretes-criadores, com 

abordagem qualitativa de natureza exploratório-descritiva. Sob essa ótica, buscamos utilizar o 

instrumento de análises das narrativas contidas nas entrevistas semiabertas com bailarinos 
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intérpretes-criadores do Espaço Cultural Gira Dança, da cidade de Natal-RN
8
, assim como as 

distintas histórias e experiências resilientes contidas no livro Autobiografia de um Espantalho 

(CYRULNIK, 2009), usadas como referências e suportes teóricos. Tal estudo foi escolhido visto 

que a pesquisa e o grupo Gira Dança se relacionam corretamente ao objeto de estudo da pesquisa 

visando à profundidade, pois “a vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é 

claro, na possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se veem concentrados no 

caso visado” (LAVILLE, 1999, p. 156). Portanto, a profundidade referida acima de um caso 

particular não exclui, todavia, qualquer forma de generalização. Nesse sentido, Laville (1999, p. 

157) acrescenta: 

 

Isso porque o pesquisador tem habitualmente uma ideia clara e precisa do que pesquisa e 

sabe escolher casos exemplares para logo considerar não somente os aspectos que lhe 

convêm em relação a suas expectativas ou opiniões, mas todos os que podem se verificar 

pertinentes. É aí que a objetivação desempenha um papel central. Encontra-se assim a 

ideia dos “belos casos” antes evocada e entendida desta vez no sentido de casos típicos, 

representativos, a partir dos quais o pesquisador pode extravasar do particular para o 

geral. 

 

Para fins de pesquisa, determinamos algumas categorias como: a) memória, b) dança, c) 

criação em dança, d) resiliência, e) autotransformação e f) ressignificação de si a fim de realizar 

as análises e obter os resultados a partir do objeto da pesquisa. Tais categorias serviram de 

referência no decorrer de toda a pesquisa no sentido de categorizar, orientar e fundamentar os 

conteúdos, a metodologia e os resultados contidos nas seções a seguir, considerando os 

depoimentos ou os relatos da cada participante da pesquisa. Ao longo da pesquisa, optamos por 

manter inseridos, em cada trecho das falas dos entrevistados, as categorias que mais bem definem 

e qualificam aquele segmento de relato de modo a discriminar as categorias relativas àquele 

trecho recortado, facilitando, assim, o entendimento do objeto estudado.  

Vale destacar qua a riqueza e a versatilidade dos trechos de relatos e de narrativas de 

cada indivíduo entrevistado são demasiado amplas, conforme podemos observar no decorrer do 

texto, havendo inúmeras ocasiões de um mesmo trecho de relato ou parte dele que se repete para 

exemplificar e fundamentar os temas discorridos no decorrer da pesquisa. Dito isso, é certo 

afirmar que, inicialmente, o processo resiliativo do indivíduo poderá surgir de uma produção 

                                                        
8 Giradança é uma companhia de dança contemporânea com sede em Natal/RN, e tem como proposta artística 

ampliar o universo da dança por meio de uma linguagem própria, utilizando o conceito do corpo diferenciado como 

ferramenta de experiências (Disponível em: <https://www.giradanca.com/>). 
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artística, partindo da escrita narrativa à linguagem da dança, ensaiando a poética de um devaneio 

que o libertará da realidade fatídica e cruel experienciada quando de seu trauma, visto que a 

criação na dança passa a ser um dos caminhos à resiliência. 

A arte demanda criação, a criação demanda um processo que a desencadeie de uma 

imagem poética, e tal desencadeamento poderá advir, também, do devaneio, segundo Gaston 

Bachelard, em a Poética do Devaneio (1988) e Fragmentos de uma Poética do Fogo (1990), 

pois, “é pela intencionalidade da imaginação poética que a alma encontra a abertura consciencial 

de toda verdadeira poesia” (BACHELARD, 1988, p. 5). Nesse sentido, o autor, ao empreender 

seus estudos na fenomenologia, aponta um “paradoxo radical” a respeito do devaneio. De acordo 

com ele, o devaneio se inscreve entre os fenômenos de distensão psíquica comumente. 

Nessa perspectiva, ao considerar o devaneio uma fuga para fora do real, pode-se 

constatar que nem sempre se encontra um mundo irreal consistente, pois, “seguindo a ‘inclinação 

do devaneio’ – uma inclinação que sempre desce – a consciência se distende, se dispersa e, por 

conseguinte, se obscurece. Assim, quando se devaneia, nunca é hora de se ‘fazer 

fenomenologia’” (BACHELARD, 1988, p. 5). De acordo com o autor, qualquer tomada de 

consciência pode ser considerada um crescimento de consciência, uma ampliação da luz, um 

reforço da coerência psíquica. Bachelard (1988, p. 5) ainda acrescenta que “a consciência é 

contemporânea de um devir psíquico vigoroso, um devir que propaga seu vigor por todo o 

psiquismo. A consciência, por si só, é um ato, o ato humano. É um ato vivo, um ato pleno”. Pode-

se considerar o ato consciencial muito positivo quando se apresenta, no campo da linguagem, 

sobretudo na linguagem poética, quando a consciência imaginante cria e vive a imagem poética 

(BACHELARD, 1988). 

A consciência que se perde no devaneio já não é mais consciência. Porém, quando o 

devaneio torna-se poético, essa consciência amplia-se imageticamente criando, portanto, a 

imagem poética. Nesse sentido, devemos entender que, “Todos os sentidos despertam e se 

harmonizam no devaneio poético. É essa polifonia dos sentidos que o devaneio poético escuta e 

que a consciência poética deve registrar. [...] São esses impulsos da imaginação que o 

fenomenólogo da imaginação deve tentar reviver” (BACHELARD, 1988, p. 6). 

Portanto, um corpo que dança traz uma narrativa que se inscreve nele próprio e, como 

tal, poderá devanear pelos seus próprios movimentos, pois, “o sonhador escuta já os sons da 

palavra escrita” (BACHELARD, 1988, p. 6). Do mesmo modo, o estudioso da fenomenologia 
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pode despertar sua consciência poética a partir de centenas imagens que dormem nos livros. 

Devanear não significa sonhar, já que não se pode contá-lo, mas é necessário escrevê-lo, escrevê-

lo com emoção, com gosto, revivendo-o melhor ao transcrevê-lo, para comunicá-lo 

(BACHELARD, 1988). 

Assim, eticamente consciente, ou seja, ao considerar a ética um elemento crucial à 

idoneidade e à seriedade da pesquisa, este estudo faz-se pertinente em se tratando da resiliência 

por situar a ciência, a pesquisa etológica
9
 e os estados psicológicos em um lugar mais próximo e 

pertencente ao sujeito, à vida, à arte. Os estudos da Etologia serviram para o autor Boris Cyrulnik 

em todo o processo de pesquisa sobre a resiliência, desde sua origem, com parâmetros éticos e 

análogos à condição humana na construção dos conceitos a fundamentos sobre a resiliência. Tal 

aproximação diz respeito a total essência e condição do homem, de sua inteireza, em que sua 

coparticipação e coformação no outro e na natureza também participam da criação, da pesquisa, 

da ciência, da dança e do seu processo de criação. 

O objetivo da pesquisa é desvendar a simbiose existente nos estados de resiliência 

advindos de relatos oral e escrito autobiográficos da experienciação da dança e da produção 

criativa que os levou a própria transformação pelo processo ressignificativo. Apresentamos, 

portanto, um estudo que une, reflete e aponta pontos de interseção e de sinergias entre as artes – 

seja ela das narrativas escritas, seja da dançada – e a resiliência do indivíduo. Nossa hipótese é 

que o poder criativo resiliente pode levar o sujeito, consequentemente, para além da superação de 

um trauma, ao caminho a um mundo mais generoso, mais humano e acolhedor, à ressignificação 

de si mesmo que o situará definitivamente em si, com o outro e com o mundo que o cerca, 

adquirindo novos sentidos e novas percepções que o remeta ao passado e à memória, de forma 

que as fronteiras entre a narrativa, a escrita e a dança, juntas, levem-no sem percalços e barreiras 

ao devaneio, de acordo com Gaston Bachelard (1988, 1990), e à libertação, como sujeito 

relacional e social. 

Observamos que nosso objeto de pesquisa tem sido relativamente pouco explorado no 

meio acadêmico, mesmo nas produções literárias, sobretudo em se tratando dos objetos de 

estudos que foram combinados entre si, ou seja, a resiliência, a narrativa autobiográfica, a dança, 

a criatividade e a ressignificação, todos juntos e correlacionados em uma mesma investigação, 

tanto nos sites exclusivos das instituições de nível superior quanto nos que estão disponíveis 

                                                        
9 São os estudos provenientes da Etologia, ciência que estuda o comportamento dos animais. 
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livremente na internet. Encontramos, a esse respeito, alguns trabalhos produzidos em 

universidades e algumas publicações acadêmicas relacionando criatividade e resiliência. Dentre 

eles, destacamos as seguintes pesquisas stricto sensu: tese de doutorado intitulada de Resiliência 

e criatividade em pessoas de destaque: um estudo comparativo (2015), de Eliezer Fernandes 

Gums, da UNICAMP (Universidade de Campinas-SP); a dissertação de mestrado Um “olhar” 

Fenomenológico sobre o Processo Criativo em Composição Coreográfica na área de Dança-

Educação (1998), realizada pela autora Alice Mary Monteiro Mayer, da UNICAMP 

(Universidade de Campinas-SP); a dissertação de mestrado de Maria Antonia de Oliveira, com o 

título de Criatividade e resiliência na vida de Nise da Silveira (2012). Os artigos científicos: 

Revisão de pesquisas sobre criatividade e resiliência (2011), publicada na revista acadêmica 

Temas em Psicologia, das autoras Maria Antonia de Oliveira e Tatiana de Cássia Nakano; 

Territórios Resilientes, Criativos e Socialmente Inovadores: desafios e paradoxos à 

transformação e mudança face a disrupções e processos com expressões difusas e diluídas no 

tempo, de autoria de Maria João Freitas e Ana Estevens, nos anais do VII Congresso Português 

de Sociologia (2012); Uma análise de artigos sobre resiliência a Partir de uma leitura Kleiniana 

(2011), das autoras Selma Aparecida Geraldo Benzoni e Cassia Regina Rodrigues Varga, 

publicado na revista acadêmica Temas em Psicologia; dentre outros. 

No que diz respeito a narrativas autobiográficas e resiliência, podemos observar que 

existe um número mais reduzido de trabalhos acadêmicos. Apesar disso, encontramos a tese de 

doutorado intitulada de A poética da resiliência em família: vozes de dor que narram a beleza da 

superação (2015), de Cinthia Barreto Santos Souza, da Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL). No que diz respeito ao lato sensu, encontramos os artigos científicos: Processos de 

resiliência em migrantes: narrativas biográficas de brasileiros em Portugal (2015), publicado na 

revista acadêmica Psicologia em Estudo, das autoras Sandra Roberto e Carla Moreira; Quarto de 

despejo: autobiografia em branco e preto de um diário resiliente (2013), publicado na revista 

acadêmica Cientíssimo, de autoria de Maria de Fátima Berenice da Cruz; Migração, resiliência e 

empoderamento: uma equação teórico-prática à luz da pesquisa biográfica (2016), publicado na 

Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, cuja autora é Elsa Lechn. 

Com relação aos objetos memória e trauma, encontramos as seguintes obras: Dever de 

Memória (2016), dos autores Sofia Débora Levy e Luiz Otavio Ferreira Barreto Leite; Literatura 

e trauma (2002), de Márcio Seligmann Silva; Memória e trauma numa unidade psiquiátrica 
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(2000), do português Luís Quintais; O rastro e a cicatriz: metáforas da memória (2002), da 

autora Jeanne Marie Gagnebin; Políticas da memória e políticas do esquecimento (2011), de 

Maria Leticia Mazzucchi Ferreira; Promovendo resiliência em vítimas de trauma psicológico 

(2005), produzido por Julio Peres, Juliane Mercante e Antonia Nasello; Recordação, trauma e 

memória coletiva: a luta pela recordação em psicanálise (2007), escrito por Werner Bohleber, 

entre outras. 

Assim, podemos concluir que, diante do diagnóstico do estado da arte quanto às 

produções disponíveis nos dias atuais, nossa pesquisa assume um papel de suma importância para 

a academia, assim como para diversas áreas de conhecimento, como Artes, Psicologia, Ciências 

Sociais e para a sociedade em geral. 

 

1.1 APORTE TEÓRICO 

 

A presente pesquisa traz, em sua proposta de sumário, uma característica de objetividade 

e coesão. Com exceção da Introdução e das Considerações Finais, aponta especificamente os três 

grandes temas cruciais da pesquisa como: a resiliência, a criatividade e a ressignificação de si 

pelo viés da dança. 

A resiliência será embasada e fundamentada especialmente nas obras do autor Boris 

Cyrulnik: Autobiografia de um espantalho (2009); Os patinhos feios (2004b); O Murmúrio dos 

fantasmas (2005); Memória de macaco e palavras de homem (1993); Do sexto sentido (1997); O 

Homem, a Ciência e a Sociedade (2004a). 

Alguns dos autores e suas obras escolhidas destacadamente para abordar a dança são: 

Método Dança-Educação Física (CLARO, 1988); Dançando na escola (MARQUES, 2005); 

Dança é educação (PORPINO, 2006); Movimento total: o corpo e a dança (GIL, 2004); e Salud e 

evocaciòn e Expressão corporal na pré-escola (STOKOE, 1990). No campo dos temas 

criatividade e processo de criação em dança, veículo este desencadeador de resiliência, 

estudamos: Movimento e dança (LABAN, 1978); Dialogando com a criatividade (TORRE, 

2005); Psicologia da criatividade (LUBART, 2007). 

Para as narrativas autobiográficas e a ressignificação, encontramos apoio teórico nos 

seguintes autores, notadamente: Percurso do reconhecimento (RICOEUR, 2006); L´histoire de 

vie comme processus de formation (DOMINICÉ, 1990); Histoire et Histoires de Vie 
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(FERRAROTTI, 1993); A memória coletiva (HALBWACHS, 2006); Cheminer vers soi, 

Experiências de vida e formação (JOSSO, 1991, 2002, 2004); História e memória (LE GOFF, 

1996); As duas faces do memorial acadêmico e Pesquisa (auto)biográfica. Tempo, narrativas e 

ficções (PASSEGGI, 2006). 

Outros suportes teóricos estão fundamentados em autores, como: A Gaia Ciência 

(NIETZSCHE, 2001); Poética do Pós-modernismo (HUTCHEON, 1991); O espaço literário 

(BLANCHOT, 1987)); Seis propostas para o próximo milênio (CALVINO, 1990); Histórias 

locais/Projetos globais (MIGNOLO, 2003); Introdução a uma poética da diversidade 

(GLISSANT, 2005); Literatura e identidade nacional (BERND, 2003); Pode o subalterno falar? 

(SPIVAK, 2010); Retrato do descolonizado (MEMMI, 2007); entre outros, para a literatura e as 

teorias. Já para os autores relacionados à poética da pós-modernidade e identidade, selecionamos 

obras como as de Octavio Paz (1984), Renato Ortiz (2005). 
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2 A ESCRITA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA E A DANÇA 

 

A seguir, apresentaremos alguns conceitos importantes que fundamentarão inicialmente 

os temas a ser discutidos nesta pesquisa, no intuito de melhor entendimento e compreensão de 

suas constituições como objetos da pesquisa, bem como permearão, de maneira transversal, toda 

a investigação por fazerem parte constituinte do processo. 

 

2.1 A MEMÓRIA 

 

De acordo com Le Goff (1996, p. 476): “A memória é um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais 

dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”. No que diz respeito ao conceito 

memória, o termo tem sua origem na mitologia greco-romana com a deusa Mnemósine, que 

personifica a memória ou a lembrança. Ela é a filha do Céu e da Terra, irmã de Cronos – o deus 

que preside o tempo – e mãe das Musas, que juntas regiam as artes e todas as formas de 

expressão, em especial, a poesia (BRANDÃO, 2008). Para Fayga Ostrower (2009), estudiosa da 

criatividade e dos processos de criação, a memória possibilita a transformação do indivíduo, já 

que “ao homem torna-se possível interligar o ontem ao amanhã. [...] o homem se torna apto a 

reformular as intenções do seu fazer e a adotar certos critérios para futuros comportamentos” 

(OSTROWER, 2009, p. 18). 

Nesse sentido, no trecho do relato a seguir, podemos detectar, de forma evidente, o olhar 

que reformula, analisa e cria objetivos futuros para seus projetos de vida, tanto no âmbito pessoal 

quanto no profissional, no ato de rememorar situações contidas na memória: 

 

[...] Sempre eu falo isso nas minhas falas né? Que as pessoas não acreditam naquelas 

pessoas que estão afim de trabalhar! Eu acho que quando eu falei pra Anderson que 

queria montar um grupo, que a gente tinha uma bagagem forte com o nome que a gente 

tinha, um nome forte! Nós ainda somos vinculados ao nome Roda Viva! E a gente não 

tem como tirar essa... Eu digo que não é uma mancha, é uma tatuagem que está tatuado 

na nossa vida... Tá tatuado Sávio! A gente não tira mais esse nome das nossas 

entranhas... Tá na nossa história! O nome continua! O nome existe! Então, a gente está 

aqui Sávio! Eu acho que de 2005 pra cá, vão fazer 12 anos... Esse fogo de palha que as 

pessoas falavam [Memória]... (MORAIS, 2018). 

 

A memória estrutura intenções importantes para o criar. Assim, “evocando o ontem e 

projetando-o sobre o amanhã, o homem dispõe em sua memória de um instrumental para, a 
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tempos vários, integrar experiências já feitas como novas experiências que pretende fazer” 

(OSTROWER, 2009, p. 18). Podemos, dessa forma, observar a relação direta da memória com o 

ato criativo e o processo transformador do indivíduo. 

A memória tem sido tema de reflexão desde os tempos mitológicos e continuou a sê-lo 

com os filósofos como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, entre muito outros, até os tempos 

atuais. É fácil observar nesse aspecto uma articulação interessante que transita e transpassa da 

arte da expressão para memória, tempo e narrativa. Esse tem sido tema de estudo e discussão 

também nas religiões, na linguística e na arte narrativa, e, nesse sentido, sua importância é tanta 

que, “nossos relatos criam maravilhas, obras de arte e histórias comoventes. Nossos relatos criam 

horrores, preconceitos e discursos de ódios” (CYRULNIK, 2009, p. 20). Se o tema tempo for 

levado em consideração como algo intimamente ligado à memória, é possível ainda incluir a 

física, a história, a antropologia, entre outras ciências.  

Podemos ainda nos perguntar: qual é a função da memória? A esse respeito, Jacques Le 

Goff (1996) nos diz que, como propriedade de manter algumas informações, primeiramente ela 

nos remete a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações remotas, ou que ele representa como passadas. Sob esse viés, o estudo 

da memória abarca a psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, a biologia e, a respeito das 

perturbações da memória, das quais a amnésia é a principal, a psiquiatria (LE GOFF, 1996). 

Nesse sentido, a memória e a história, mais uma vez, condicionam-se intimamente, pois, 

ao observarmos alguns aspectos do estudo da memória, em qualquer uma dessas ciências, 

percebe-se que traços e problemas da memória histórica e da memória social são trazidos à tona 

de forma metafórica ou concreta. Assim, os vestígios a ser rememorados podem sofrer alterações 

em seus significados, já que o processo da memória no homem interfere, além das ordenações, na 

releitura de tais vestígios (LE GOFF, 1996). 

Quanto a isso, podemos constatar que a memória traz consigo representações que nos 

acompanham durante quase toda uma vida e algumas delas adquirem sentidos positivos ou 

negativos a partir de relatos que ouvimos desde criança. A memória intacta e inabalável se 

destroça quando o acontecimento que há tanto tempo a embasou vem à tona com sua real história. 

Nos relatos a seguir, descritos nos capítulos contidos no livro Autobiografia de um espantalho: 

histórias de resiliência: retorno à vida (CYRULNIK, 2009), pode-se notar nitidamente o papel 

imprescindível e desorganizador da memória para a geração de novas representações e 
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significados na realidade do sujeito, já que ao retomá-la, a memória, as possibilidades de 

inversões de sentidos e representações podem se suceder naturalmente. São essas representações 

e esses significados que podem levar ou não à resiliência, dependendo dos condicionantes 

envolvidos ou que envolvem o indivíduo. Nos relatos a seguir, a força contida pode tomar um 

rumo totalmente inverso, gerando novas representações, quando confrontadas com novos 

elementos que contradizem a força no velho cotidiano e na velha realidade. Vejamos: 

a) Primeiro relato: 

 

Pierrot falava do pai o tempo todo. Todos os dias na escola ele contava a vida de seu 

herói e chegava a interromper uma partida de bola de gude para acrescentar um detalhe. 

A cidade de Bastidon, na Provence, ainda sangrava pela coragem dos 40 resistentes 

massacrados em junho de 1944 pelo exército alemão. A mãe de Pierrot dizia que o 

marido tinha sido morto no fim da guerra, e o filho, todo orgulhoso, ficava feliz por ter 

um papai assim. O que eu disse foi “ter um papai assim” e não “ter tido um papai 

assim”, pois o pai dele estava vivo nos relatos que dele faziam quando contavam o 

recrutamento dos resistentes no alto Var. Riam do acaso que tinha levado um deles a se 

alistar, admiravam a decisão de um outro que desde o começo da guerra decidira servir. 

Passavam filmes, comentavam livros, e todos aqueles homens eram belos, o campo 

maravilhoso e os franceses corajosos, e o seu pai fuzilado participava daquela glória. 

Pierrot era feliz. Desenvolvia-se alegremente ao lado de sua boa mãe a fartava os colegas 

de escola com belas histórias terríveis que ele recolhia sobre o maqui de Bastidon. 

Quando os caçadores de sombra chegaram, 50 anos depois, reviraram os arquivos das 

prefeituras, dos hospitais e das delegacias, o que lhes permitiu anunciar que, na verdade, 

o pai de Pierrot fora fuzilado... Na Libertação, por ter colaborado com o exército de 

ocupação e ter desempenhado um importante papel na prisão de muitos resistentes.  

No fim da frase, Pierrot apagou. Sua alma estava morta, assassinada por uma sentença. 

Não recriminou a mãe, que havia mentido totalmente. Simplesmente arrumara as 

palavras para não ferir o filho: “Seu pai foi morto no fim da guerra...” Ela tinha posto no 

corredor de entrada a foto emoldurada do marido, um homem que Pierrot não viu 

envelhecer. O menino tinha amado um monstro, tinha admirado a imagem de um pai 

corajoso, cuja história era contada para terra inteira: o maqui de Bastidon! Ninguém 

desencantara a criança antes que os caçadores de sombras revelassem um arquivo 

assassino. 

Pierrot não fazia nenhuma crítica ao pai, nem à mãe, nem aos aldeões que se tinham 

calado. Simplesmente deixara de poder falar ou ouvir a menor alusão ao maqui. Pensara 

em retirar a foto que durante 50 anos olhara com felicidade, todos os dias, ao passar 

diante dela. Desistira porque, afinal, aquela imagem lhe possibilitara identificar-se com 

um homem admirável. Aquele pai que vivera nele muito o ajudara. Pierrot nunca tinha 

amado um monstro, tinha venerado a imagem de um pai corajoso, glorificado pelos 

relatos do pós-guerra.  

Finalmente, deixou a foto na moldura, mas, desde a revelação, cada vez que passava 

pelo corredor, uma força interior o obrigava a virar o rosto para não encarar mais o olhar 

do pai. Um arquivo, ao modificar o relato, tinha abalado sua representação do mundo. A 

partir do fim do anúncio, Pierrot tinha passado do orgulho para a vergonha, da alegria 

para a tristeza, e esses novos sentimentos modificavam tanto a ideia que tinha de si 

mesmo que seus amigos já não o reconheciam. ‘Ele mudou. Já não tem os mesmos 

comportamentos. Fica calado, evita nossos olhares e já não se interessa pela Resistência’ 

(CYRULNIK, 2009, p. 1-3). 
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b) Segundo relato: 

 

Émilie nasceu em 1944 na maternidade de Denfret-Rochereau, em Paris. Abandonada ao 

nascer, como era muito comum acontecer durante o governo de Vichy, em 10% dos 

nascimentos no campo e 50% em Paris, no bairro de Montparnasse, eram ilegítimos, ela 

foi confiada a uma família substituta que subsistia cuidando de algumas crianças da 

Assistência Social. A mãe substituta, frágil, acalmava a ansiedade imaginando-se doente, 

o que lhe permitia atribuir uma causa a seu mal-estar e ver-se rodeada de cuidados que a 

deixavam segura. Com menos de dez Émilie já se ocupava da casa e cuidava da mãe. A 

criança adorava o pai substituto, que trabalhava no campo e governava afetuosamente 

seu mundinho. Tudo corria bem. Um dia, estavam pescando juntos quando a menininha 

perguntou quem eram seus pais. O homem respondeu gentilmente: ‘Sua mãe era uma 

puta. Ela abandonou você para ir embora com um boche.’ 

O silêncio voltou a se instalar no barco que vagava. Mais tarde, em casa, ninguém 

suspeitou que, por trás do rosto sorridente e da aparente maturidade da menininha, um 

grande sofrimento acabava de se instalar. 

Cinquenta anos depois, perto de se aposentar Émilie decidiu ir atrás de suas origens. Sua 

primeira surpresa foi constatar que bastava escrever para uma prefeitura, encontrar uma 

pessoa que passara pela guerra ou sondar os vizinhos para transformar seus sofrimentos 

em prazer de explorar. Viajou, viveu acontecimentos agradáveis e outros 

desconcertantes, conheceu pessoas apaixonantes e outras inquietantes e não perdeu mais 

um só livro, um só documentário ou filme de ficção que evocasse a Segunda Guerra 

Mundial. 

Com esse trabalho de memória, ela não fazia o sofrimento passado voltar. Muito pelo 

contrário, ao descobrir sua história oculta, lançava luz sobre fatos que finalmente 

conseguia controlar. ‘Ao receber a correspondência das prefeituras, ao encontrar artigos 

dos jornais da época, ao organizar nas minhas pastas as cartas e as fotos de pessoas que 

vou conhecendo, tenho a impressão de assumir as rédeas da minha história e preencher o 

abismo das minhas origens’. Esse trabalho de formiguinha efetuava um remanejamento 

da representação de si porque enchia a lacuna das raízes com pastas e arquivos.  

Até que um dia, graças a um funcionário da prefeitura, Émilie foi visitar uma senhora 

idosa que tinha conhecido seus pais e tinha uma foto deles. Pela primeira vez na vida, a 

criança de 60 anos podia finalmente ver o rosto dos pais. Eram belos e jovens, com suas 

divertidas roupas da época, o minúsculo chapéu modelo ‘bibi’ de sua mãe e os sapatos 

bicolores de seu pai. Émilie apaixonou-se imediatamente por eles. A partir de então sua 

investigação ficou fácil: descobriu sem dificuldade o regimento do pai, e, como os 

alemães adoravam música, literatura e fotografia, em poucos meses Émilie juntou um 

tesouro de velhas fotos, com as quais montou um álbum. A vergonha que por toda a vida 

ensombrava sua alma dava lugar ao orgulho de ter pais belos, jovens e cultos. Sua mãe já 

não era uma puta e seu pai deixava de ser um boche. Uma mulher francesa simplesmente 

amara um jovem alemão alistado para a guerra. Émilie descobria que nascera de um 

amor e essa nova representação de suas origens mudou o sentimento que tinha de si 

mesma. 

Com uma única palavra, uma única foto, ela tinha passado da vergonha para o orgulho. 

Uma vez descoberto o canal apropriado, juntou os documentos, as cartas, os artigos e 

fotografias de jornais em que se via o regimento de seu pai. Mostrava seu álbum a quem 

quisesse ver. Sua melhor amiga, que desde a infância convivia com sua tristeza, 

partilhava com prazer seu alegre desabrochar. Mas calava-se quando Émilie comentava 

orgulhosa as fotos de seu pai com o uniforme da Wehrmacht. A amiga era judia e esse 

equipamento militar tinha para ela um significado angustiante. Sua história atribuía ao 

mesmo uniforme a marca de um crime, ao passo que Émilie encontrava nele uma 

referência de identidade, o pertencimento a uma bela cultura. Tornava-se alemã e 

deixava de ser filha de boche (CYRULNIK, 2009, p. 3-5).  
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Nos relatos supracitados, podemos observar que as representações adquiriram sentidos 

opostos dentro das memórias de cada um dos envolvidos, pois, para Pierrot, o orgulho que tanto 

sentia se transformou em vergonha ao ser confrontado com a nova realidade dos fatos. Ao passo 

que, para Émilie, o caminho tornou-se inverso, “porque os relatos do entorno, os da família e da 

cultura deles tinham induzido na alma de cada criança uma representação de si perturbada pelos 

mitos sociais” (CYRULNIK, 2009, p. 5). 

Assim, ao retomar a possibilidade das alterações sofridas em seus significados pela 

rememoração dos vestígios, verificamos que esses aspectos, relacionados à releitura dos 

vestígios, podem acionar centros nervosos muito complexos e uma grande parte do córtex. Por 

isso, detectou-se a importância da inteligência pelo estudo da aquisição da memória nas crianças. 

Quanto a isso, foram desenvolvidas investigações subsequentes que abordam a questão 

das atividades mnésicas integradas ao conjunto das atividades perceptivo-cognitivas, na esfera 

das atividades que focam organizar-se da mesma maneira, na mesma situação, ou adaptarem-se a 

situações novas (LE GOFF, 1996). A esse respeito, o autor destaca que: “os fenômenos da 

memória, tanto nos seus aspectos biológicos como nos psicológicos, mais não são do que os 

resultados de sistemas dinâmicos de organização e apenas existem ‘na medida em que a 

organização os mantém ou os reconstitui’” (LE GOFF, 1996, p. 424). 

Vários cientistas passaram a se debruçar e a direcionar-se a respeito da aproximação da 

memória de fenômenos vinculados diretamente ao domínio das ciências humanas e sociais. A 

esse respeito, o pesquisador Pierre Janet (apud LE GOFF, 1996) considera que a narratividade ou 

o comportamento narrativo passa a ser considerado, de certa forma, um ato mnemônico 

prioritário e que tem no seu bojo uma característica de papel social, já que é comunicação a 

terceiro de uma informação, na carência do acontecimento ou do objeto que compõe seu motivo 

(LE GOFF, 1996). É nesse ponto que as linguagens e as memórias se aproximam ao analisar os 

sistemas auto-organizadores que, de acordo com Henri Atlan,  

 

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão 

fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que, graças a isso, 

pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar imposta quer nos outros quer nas 

bibliotecas. Isto significa que, antes de ser falada ou escrita, existe uma certa linguagem 

sob a forma de armazenamento de informações da nossa memória (ATLAN, 1972, p. 

661 apud LE GOFF, 1996, p. 425). 

 

Em se tratando da fenomenologia como caminho metodológico, o qual contém em seu 
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cerne científico e estrutural o fenômeno e sua essência, podemos considerar a memória tanto um 

fenômeno quanto um processo fenomenológico. Nessa direção, um dos maiores autores e mais 

respeitados entre os que estudam e abordam o fenômeno da memória é Paul Ricoeur (SANTOS, 

2013). De nacionalidade francesa e tendo estudado na Universidade de Sorbonne, dedicou-se aos 

temas relacionados ao existencialismo, ao personalismo e à fenomenologia. Porém, o que o faz 

ser respeitado como um dos maiores pensadores do pós-segunda guerra são seus estudos, em 

especial, sobre a ideia de personalismo, que traz em seu núcleo central a narrativa e a história 

contidas em suas produções bibliográficas.  

A esse respeito, podemos destacar a obra publicada primeiramente em língua francesa 

no ano 2000, e logo depois traduzida para o português do Brasil em 2007, intitulada de A 

memória, a história e o esquecimento. Na primeira parte da obra, o autor apresenta o tema “Da 

memória e da reminiscência”, que está diretamente relacionado à questão da fenomenologia da 

memória. Aborda o fenômeno da memória a partir dos autores gregos, como Platão e Aristóteles, 

que fundamentaram e contribuíram significativamente para a discussão sobre o estado atual da 

fenomenologia. Tece, ainda nesse capítulo, a discussão a respeito da memória individual e da 

memória coletiva, em um olhar interior e exterior, respectivamente. Já na segunda parte, 

despende sobre a questão da história/epistemologia e sua explicação a partir da operação 

historiográfica, e, ainda, afirma que a condição histórica é explicada diretamente pela 

hermenêutica do saber histórico na terceira parte do livro (SANTOS, 2013). 

Desse modo, a memória tem sido um tema discutido nas ciências humanas e sociais com 

grande ímpeto e importância, sobretudo em relatos e/ou narrativas autobiográficas. O ato de 

rememorar ou de lembrar de alguma situação passada e predeterminada, muitas vezes, provoca o 

aparecimento súbito de outra situação inesperada e ocorrida em tempo e lugar distintos, seja feliz, 

seja triste. Quase corriqueiramente, relembramos experiências que tenham ocorrido no passado, 

da infância ou da juventude, provocadas pela associação a outra lembrança, provenientes não 

sabemos de onde. Elas simplesmente surgem, mesmo ao estarmos rememorando consciente e 

voluntariamente. Busca-se na memória determinados fatos e, ainda assim, outras lembranças não 

previstas interferem. Nesse sentido, Brandão (2008, p. 62) acrescenta que: “É comum, em meio a 

uma narrativa sobre momentos felizes do passado, surgirem outras – tristes, desagradáveis e que 

até julgamos esquecidas. O inverso também ocorre – em meio a relatos mais sombrios, 

repentinamente uma lembrança alegre, engraçada ou curiosa se associa”. 
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Podemos comprovar, com base no fragmento de narrativa da entrevistada, a emoção 

advinda à tona ao rememorar uma situação triste em sua vida experienciada no passado: 

[...] Experiência acima de tudo...! É... Sensações... Eu acho que... Renovação... 

Renovação das coisas que eu tinha... Viu? (choro emocional) É... Das coisas como eu era 

ou... De como eu fui há um tempo... De ser muito egoísta... Eu era muito egoísta! Quem 

nunca se percebeu isso entendeu? De machucar pessoas e falar coisas que não devia 

[Memória]... (MEDEIROS, 2018). 

 

A entrevistada continua a narrar sua saga infeliz afirmando que a dança teve um papel 

primordial e essencial em sua vida no processo de reflexão e autotransformação, quando mais 

uma vez volta a narrar outra situação que a faz se emocionar ainda mais: 

 

[...] Eu vi durante... Durante dois anos, muitas... Muitos apontamentos! Assim, muitas... 

Você é isso! Você é isso! Você é isso! E eu fiquei muito pensativa... Eu não acredito que 

eu sou tudo isso! Porque eu não enxergava! Assim... Não enxergava que eu era uma 

pessoa que só pensava em mim, que só dizia “eu, eu, eu, eu!”! Não abria a boca pra dizer 

“nós, nós, nós!” Aí eu fui percebendo essas... Essas pequenas frases assim... De chegar 

em casa mesmo e chorar muito... Porque eu não tava entendo porque que eu faço isso? 

Eu não conseguia entender! (fala emocionada) Era justamente num período quando 

você, num pico do estresse muito alto...? Você joga tudo e você acaba ligando o 

automático e num... (fala emocionada) E faz besteira e fala... Não é? Enfim... Eu acho 

que... É... No processo mesmo de minha adolescência eu já vinha sofrendo... Essas... 

Essas coisinhas assim de apontamento... Eu com... 14? Não...! Com 12 anos, É... Meu 

pai foi preso! Então, quem levava comida pra ele era eu! No presídio, por exemplo, né? 

E essas coisas foram... E eu fui ficando muito no “eu”, muito no “eu”... E acho que foi 

levando isso! E vendo... Vendo minha mãe ser mal tratada, também! E isso foi levando 

um... Talvez seja uma força de resistência pra cima do outro, não tinha tanta 

necessidade, entendeu? Basicamente... É... Porque são coisas muito pesadas que eu vi! 

Muuuito pesadas! De meu pai apontar arma na cabeça de minha mãe e isso ir levando... 

E trazendo... Sabe? Assim... Trechos e trechos de coisas... Muito, muito, muito 

agressivas! É isso... (fala e sorriso emocionado). Se eu for falar mais menino... Meu 

Deus [Memória e Resiliência]... (MEDEIROS, 2018). 

 

No trecho da narrativa acima, observamos novamente o aparecimento súbito de mais 

uma situação inesperada gerada a partir de uma rememoração prévia de uma situação ou 

momento triste pretérito. 

Desse modo, a memória realiza, consciente ou inconscientemente, trabalhos que 

resultam tanto de memórias voluntárias como de involuntárias. Em se tratando das memórias 

involuntárias, quase sempre as recebemos ou nos lembramos delas de maneira despercebida e 

repentinamente, como uma surpresa. Entretanto, é assim que podemos encontrar o que chamamos 

de “gatilho” e que foi o motivo do “disparo” ao pararmos para refletir, ou seja, um determinado 

estímulo do presente que se conduz ao passado na busca do registro, que já existe, mas que 
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naquele momento estava como que “adormecido”, latente – e finda por ser presentificado 

(BRANDÃO, 2008). É quase sempre nesse ponto da experiência que surgem as ideias, as 

inspirações, os desejos de se criar ou de se fazer algo proveniente e inspirado no tal gatilho, 

derivado de uma memória involuntária e fugaz. Nesse caso, temos muitos autores que, de algum 

modo, já abordaram a recuperação das memórias voluntárias e involuntárias de forma teórica, 

tanto nos aspectos neurobiológicos como nos significados psicológicos e sócio-históricos. Porém, 

é com o romancista Marcel Proust que a autora destaca como um ótimo exemplo de como se 

apresenta essa memória voluntária, conforme apresentamos a seguir: 

 

Ele descreve, no início de seu primeiro livro, de um total de sete, como – em um triste 

fim de tarde, chuvoso e frio – um gole de chá misturado ao de um pequeno, tipicamente 

francês – as madeleines –, servidos por sua mãe, traz uma lembrança fugaz de sua 

infância, tão nítida e forte, que o vai impulsionar no percurso de escrita do Em busca do 

tempo perdido – nome dado ao conjunto desses livros (BRANDÃO, 2008, p. 62). 

 

Corroborando Brandão, neste segmento de relato, podemos notar que, mais uma vez, a 

entrevistada não apenas a partir da memória e de suas experiências passadas sentiu o desejo de 

criar como ainda, a partir delas, resiliou-se e, consequentemente, passou a se situar e a se 

ressocializar com os outros num claro processo de ressignificação de si. 

 

[...] Olhando pra trás e observando o que tive, o que tenho, o que pretendo ter, como, o 

que, o por que... Posso te dizer que a relação vem com o tempo, criando o pensar, porque 

a maturidade de como percebemos a nossa presença pra se gerar um sentido vêm da 

paciência e da tranquilidade... De nosso próprio eixo [Memória, Criação e Resiliência e 

Ressignificação de Si]! (MEDEIROS, 2018). 

 

Assim como Marcel Proust, Brandão (2008) também apresenta a obra Quase memória, 

de Carlos Heitor Cony, cujo tempo, espaço e cultura se diferenciam, mas se convergem quanto à 

autoficcionalidade de ambas, ou seja, autobiografias não inteiramente assumidas como tal, uma 

trama que entrelaça ficção e realidade. 

 

Em Cony, a lembrança do pai vem a partir de um pacote a ele endereçado, sem 

remetente, no qual reconhece a letra e o modo de embrulhar do pai. Mas, meu pai estava 

morto há dez anos! Intrigado, mas sem abrir o pacote que o observa por longo tempo, o 

autor afirma: “[...] pois o envelope tinha um cheiro – era o cheiro dele, de fumo e água 

de alfazema que gostava de usar [...]. Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no 

envelope o revelava: ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros” (1996, p. 11) 

(BRANDÃO, 2008, p. 63-64). 

 

Nos exemplos citados acima, podemos observar a motivação que os impulsionaram a 
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iniciar suas narrativas involuntariamente e oriundas de uma mesma origem, em que as sensações 

eram absolutamente pessoais e subjetivas. No primeiro, o paladar; no segundo, o olfato, sentidos 

que levaram Proust e Cony a produzirem suas obras derivadas de suas memórias voluntárias e 

involuntárias. Entretanto, não são apenas as percepções sensoriais que podem provocar sentidos 

que levem ao indivíduo à produção de obras, mas, igualmente, situações caóticas ou traumáticas 

vividas por ele, pois, de acordo com Cyrulnik (2009, p. 24): “Nossa sensorialidade é que nos tira 

do caos e são nossos relatos que impregnam sentido nos acontecimentos”. 

Paul Ricoeur (2007), por sua vez, separa e define a memória e a imaginação que, 

segundo ele, uma tende a confundir-se com a outra no momento em que alguém busca a imagem 

da lembrança, pois, ao tentar fazer isso, tende-se a confundir o rememorar e a imaginação, 

afetando a fidedignidade da função real da memória. Para o autor, apenas a memória poderia 

garantir aquilo que se sucedeu antes de se formar a lembrança. Então, seria a representação do 

passado por meio da memória que o faz realmente se ocupar do sucedido. A partir daí, o foco 

seria o discernimento e a distinção entre a memória e a imaginação, bem como o lugar que ambas 

ocupam dentro da fenomenologia da memória. 

Podemos, então, relacionar a memória e a imaginação como elementos indispensáveis à 

criação. De acordo com Bachelard (1988), a imaginação é posta em destaque e em primeiro 

lugar, como princípio de excitação direta do devir psíquico no que diz respeito a uma 

fenomenologia do imaginário. Mesmo estando a imaginação relacionada ao passado, ela procura 

também um futuro. Nesse sentido, certos devaneios poéticos são hipóteses de vidas que alargam a 

nossa vida oferecendo-nos confiança no universo (BACHELARD, 1988). “Realidades sonhadas” 

surgem a partir de nossos devaneios e que se fazem presentes no ato criativo, pois, “um mundo se 

forma no nosso devaneio, um mundo que é o nosso mundo” (BACHELARD, 1988, p. 8). 

Por sua vez, a autora Fayga Ostrower (2009) amplia a ideia ao relacionar a 

materialidade e a imaginação criativa. Desse modo, a materialidade não é um fato puramente 

físico ainda quando sua matéria o é. Primeiramente, ela aponta a necessidade de o ser humano 

construir seu potencial criador por meio do trabalho, gerando, por conseguinte, a necessidade de 

possíveis soluções criativas. No seu ponto de vista criterioso, a autora acredita que a criatividade 

do indivíduo, na atividade artística, por exemplo, está exatamente na imprescindibilidade do fazer 

laboral, pela demanda, e não apenas, como habitualmente se acredita, do fazer “livre”. A esse 

respeito, Ostrower (2009) acrescenta que a imaginação criativa estaria vinculada a determinadas 
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configurações viáveis à materialidade, pois, “o imaginar seria um pensar específico sobre um 

fazer concreto. Um carpinteiro, ao lidar com madeira, pensa em termos de trabalhos a serem 

executados em madeiras” (OSTROWER, 2009, p. 32, grifo do autor). É ainda muito importante 

destacar o seguinte diante de tal pensamento: 

Mas, por ser o imaginar um pensar específico sobre um fazer concreto, isto é, voltado 

para a materialidade de um fazer, não há de se ver o “concreto” como limitado, menos 

imaginativo ou talvez não criativo. Pelo contrário, o pensar só poderá tornar-se 

imaginativo através da concretização de uma matéria, sem o que não passaria de um 

divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidade. Nunca chegaria a ser um 

imaginar criativo (OSTROWER, 2009, p. 32). 

 

A memória e a imaginação criativa são evidentes no trecho de relato a seguir, levando o 

indivíduo a um patamar ainda maior em sua condição de sujeito, ou seja, à ressignificação de si: 

 

[...] Eu comecei a me entender realmente como esse sujeito que é criador, não só o que 

executa uma questão de outra pessoa, mas um criador! Alguém que dança, que se recria, 

que se reinventa, que se constrói, que se reconstrói, se destrói, afunda dentro dos 

processos criativos, que eu acho que esse processo de criação são a chave para a 

construção do indivíduo artístico [Memória e Ressignificação de Si] (AMÉRICO, 2018). 

 

Os primeiros pressupostos tratados por Paul Ricœur (2007) estão na relação entre a 

lembrança e a imagem, mas, para isso, ele traz questões que, por exemplo, colocam a lembrança e 

a imagem numa condição dúbia e incerta: seria a lembrança um tipo de imagem? Qual? Autores 

como Edmund Husserl, Henri Bergson e Edgar Cayce (apud SANTOS, 2013) também estudaram 

o fenômeno da memória, mas foi em Husserl que Paul Ricoeur (2007) mais uma vez, pode chegar 

a uma ideia própria a respeito.  

É a partir desse ponto que encontramos a relação da memória com a ressignificação, 

pois, de acordo com Paul Ricoeur (2007) é a percepção que precede a lembrança como forma de 

se voltar mais uma vez ao que se passou; e ao retroceder, a lembrança é posta em pauta, gerando, 

desse modo, o fictício. Nessa perspectiva, ao ficcionar pela lembrança perceptiva do que se 

passou, o indivíduo poderá, por meio da ficção, elaborar ou criar uma lembrança que, de certa 

forma, leve-o a resiliar-se, se o que foi vivenciado tenha sido algo negativo, para daí o levar a 

uma experiência memorial ressignificativa.  

Nesse sentido, podemos observar, nos extratos das narrativas a seguir, que os indivíduos, 

ao rememorarem algo, puderam tomar consciência de sua ressignificação: 

 

Alexandre Américo... Ele... Antes de dançar... (risos) É... Nossa... Era outra pessoa cara! 

(risos) Ai ai ai... (risos) Primeiro preciso falar de Alexandre Américo antes de dançar, 
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que era uma pessoa bem alienada, sem entender o que... Quem eu era no universo, 

nesse... Universo que eu digo nesse contexto, o que eu poderia representar pra uma 

sociedade [Memória]. Então, eu era um indivíduo não pensante, só estudava o básico, 

estava ali dentro de um grande programa capitalista, estava inserido nisso sem saber 

[Memória]! Quando eu começo a dançar, também, por uma via de movimento, que 

gostoso fazer né, pela sensação?... Faço isso por um tempo, começo a estudar, começo a 

dançar... E aí, em 2013, eu acho que me torno Alexandre Américo de verdade 

[Ressignificação de Si] (AMÉRICO, 2018). 

 

No próximo segmento de relato, notamos que a memória ou o ato de rememorar do 

entrevistado não só o faz tomar consciência de sua própria ressignificação como também 

constatamos seu processo resiliativo: 

 

[...] Parto do princípio que eu jogava basquete, um esporte extremamente machista, e do 

basquete surgiu num campeonato que eu fui e vi um cadeirante dançando e aquilo ali 

tocou em mim de uma forma que eu fiquei assim extremamente surpreendente com a 

forma que aquela ação me mudou. [...] Então, a gente foi a uma apresentação em Ceará-

Mirim num colégio lá de freira e chamaram o basquete né? E com isso também 

chamaram um grupo chamado Unjorhei daqui de Natal. E quando os diretores viram 

aquela ruma de cadeira, aí disseram assim: “Rapaz tão montando um balé de cadeiras de 

roda! Tá faltando só o bailarino”. Eu digo: “Eu!”. Eu me ofereci assim... Já tava 

ramificada em mim aquela cena que não tirava da minha cabeça que eu queria dançar de 

uma forma que... Aí surgiu isso né? Então... Eu entrei nesse grupo em março de 1995 e 

participei desse grupo... Oito meses nesse grupo [Dança e Memória]! Então, eu conheci 

o Henrique Amoedo e foi aí quando eu comecei a trabalhar num trabalho mais artístico, 

foi uma mudança da água... Eu sempre digo: “Do vinho pra água! Não da água pra o 

vinho!”. Então, eu comecei a modificar a minha vida [Dança, Ressignificação de Si e 

Autotransformação] (MORAIS, 2018). 

 

É interessante ilustrar o pensamento supracitado de Ricoeur (2007) com a afirmação que 

se segue do escritor literário Maurice Blanchot, ao relacionar a lembrança à libertação. Ele diz: 

“A lembrança é a liberdade do passado” (BLANCHOT, 1987, p. 21). Cabe ressaltar duas 

categorias de Husserl que influenciaram Paul Ricoeur (2007), a saber: i) sobre a relação entre a 

lembrança e imagem, Husserl categoriza de Bild tudo aquilo que tem a ver com a representação 

pictórica do fato ocorrido como: quadros, retratos, móveis; ii) a Phantasie, cuja relação está no 

âmbito ficção como: fadas, anjos, diabos, lendas... Assim, “cabe-nos pensar: se a imaginação 

parte de entidades fictícias que não representam o real, esta não estaria em uma estatura maior 

que a lembrança, em outro segmento, já que se incube não apenas do real, mas também do 

irreal?” (SANTOS, 2013, p. 5). 

A respeito da Bild, trataremos mais profundamente à frente na presente pesquisa. O 

raciocínio derivado de tal afirmação, para Paul Ricoeur (2007), foi que a lógica sequencial, nesse 

sentido, seria a percepção, a lembrança e a ficção. Assim, o indivíduo passa a estabelecer uma 



44 
 

 

relação robusta entre a memória e a criatividade, já que o processo ficcional se dá pela 

capacidade criativa do ser humano. Esse parece ser um fenômeno natural da memória social, 

pois, “enquanto que a reprodução mnemônica palavra por palavra estaria ligada à escrita, as 

sociedades sem escrita, excetuando certas práticas de memorização ne varietur, das quais a 

principal é o canto, atribuem à memória mais liberdade e mais possibilidades criativas” (LE 

GOFF, 1996, p. 430). 

A memória traz em si mesma a condição autêntica da vivência humana e sua própria 

existência. Desse modo, a memória liga-se inexoravelmente ao corpo, paradoxalmente na parte 

sensível da alma, onde o poder mnemônico reside (LE GOFF, 1996). A memória igualmente 

comanda as vivências do passado, do mesmo modo que acontece com o sensório, de forma que a 

percepção ordena determinados dados que vêm a ser percebidos por nós. Nessa perspectiva, 

Ostrower (2009, p. 19) acrescenta que: 

 

[...] em nossa experiência vivencial estruturam-se configurações de vida interior, formas 

psíquicas, que surgem em determinados momentos e sob determinadas condições, e são 

lembradas, “percebidas” em configurações. [...]. Surgindo por ordenações, a memória se 

amplia, o que não exclui especificidade maior. Além de renovar um conteúdo anterior, 

cada instante relembrado constitui uma situação em si nova e específica. [...] Nossa 

memória seria, portanto, uma memória não factual. Seria uma memória de vida vivida. 

Sempre com novas interligações e configurações, aberta às associações. 

 

As associações, por conseguinte, possibilitam o criar imaginativo da fantasia 

ressignificadora da experiência traumática à superação e, consequentemente, à resiliência. Essas 

associações podem nos levar para o mundo da fantasia, gerando “um mundo experimental, de um 

pensar e agir em hipóteses – do que seria possível, se nem sempre provável” (OSTROWER, 

2009, p. 20). Desse modo, o que dimensiona a imaginação está na capacidade de completar uma 

série de atuações, associar objetos e eventos e, mentalmente, poder manipulá-los sem necessitar 

de sua presença física, e ressignificá-los. 

Diante disso, podemos afirmar que toda narrativa de si mesmo seja corporificação, 

estabelecendo claramente a ponte entre a escrita narrativa e a dança. Le Goff (1996, p. 477), ao 

afirmar que “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o 

passado para servir o presente e o futuro”, também revela a relação da transformação social, seja 

ela individual, seja coletiva, com a resiliência, pois, a memória, como objeto de transformação e 

mudança, também é condição sine qua non à resiliência e à ressignificação do sujeito. 

O trecho da narrativa a seguir reflete nitidamente a afirmação do parágrafo acima, em 
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que as experiências passadas serviram de impulsionadoras para a resiliência e a ressignificação 

do sujeito: 

 

Fazem hoje 11 anos de dança, quase uma vida, né? Eu comecei a dançar informalmente 

com 11 anos, mas entrei num grupo aos 14. Num grupo de dança popular, isso foi me 

instigando ao longo do tempo a dançar [Dança e Memória]. Eu acredito que ela trouxe 

uma consciência diferente sobre o mundo, da forma como eu vejo o corpo hoje! É 

diferente, a forma como entendo, sua forma de pensar através de como você move o seu 

corpo e as suas atitudes em relação ao mundo, mas tudo isso observando pelo corpo 

[Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação] (MEDEIROS, 2018). 

 

Em nossa perspectiva, o caminho à resiliência e, portanto, à ressignificação, pode ser 

fortalecido ao trazermos para esta pesquisa as contribuições da obra de Paul Ricoeur (2006), 

intitulada de Percurso do reconhecimento. O autor dedica-se, nessa obra, a conceituar 

“reconhecimento” pelo anseio de perplexidade derivado do estatuto semântico do próprio termo 

no plano do discurso filosófico. Seus escritos são o resultado de três conferências realizadas no 

Institut für die Wissenschaften des Menschens, de Viena, retomadas sob uma forma mais 

sofisticada nos Husserl-Archiv de Friburgo (Alemanha) (RICOEUR, 2006).  

Assim, a intenção do autor, primeiramente, foi de identificar nos caminhos filosóficos 

derivados da palavra “reconhecimento” a coerência de uma polissemia regrada que possibilitasse 

a réplica no plano lexical. Em seguida, Ricoeur discute a dinâmica que conduz, inicialmente, à 

promoção do reconhecimento-identificação, para analisar a transição que leva da identificação ao 

reconhecimento por si mesmas de entidades especificadas pela ipseidade
10

; e, por sua vez, do 

reconhecimento de si mesmo ao reconhecimento mútuo (RICOEUR, 2006). Portanto, a dinâmica 

que guia a nossa pesquisa “consiste em uma inversão, no próprio plano da gramática, do verbo 

‘reconhecer’ de seu uso na voz ativa para seu uso na voz passiva: eu reconheço ativamente 

alguma coisa, pessoas, eu próprio, eu peço para ser reconhecido pelos outros” (RICOEUR, 2006, 

p. 10), já que é no outro que posso me construir como pessoa. 

O que nos chamou mais a atenção no estudo de Ricoeur (2006) foram exatamente a 

capacidade de reconhecimento de si mesmo e a necessidade de reconhecimento pelo outro. Essa 

dialética, de certa forma simbiótica, leva o indivíduo a situar-se em sua própria existência e 

relação social. O reconhecimento de si mesmo, para nós, está vinculado ou seria determinante no 

processo ressignificativo do sujeito. 

                                                        
10

 Aquilo que é determinante para diferenciar um ser de outro(s); o atributo próprio, característico e único de um ser, 

que o difere dos demais (Dicionário Online de português). 
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A esse respeito, é necessário entender o caminho original do reconhecimento. Para Paul 

Ricoeur (2006), é preciso que se identifique para que se reconheça algo, ou seja, 

 

[...] para essa identificação concorrem juntos a apresentação do objeto e a orientação não 

apenas do olhar, mas também do corpo por inteiro engajado na exploração passiva-ativa 

do mundo. A identificação se baseia então em constantes perceptivas referentes não 

apenas à forma e à grandeza, mas também a todos os registros sensoriais, da cor até o 

som, do sabor até os aspectos táteis, do peso até o movimento (RICOEUR, 2006, p. 77). 

 

Porém, o reconhecimento de pessoas se diferencia nitidamente do das coisas. As coisas 

normalmente são identificadas devido aos seus traços genéricos ou específicos, embora, para 

alguns objetos familiares, tenhamos um sentimento de confiança e até de cumplicidade, como se 

eles tivessem uma espécie de personalidade que os levassem a ser reconhecidos. Já as pessoas são 

reconhecidas especialmente devido a seus traços individuais (RICOEUR, 2006). 

O reconhecimento de si demanda as similitudes que remetem a conceitos que emergem 

ao interpretarmos nossos próprios sentimentos e nossas próprias ações, bem como os sentimentos 

e as ações dos outros. Para o autor, é necessário, “caracterizar como o reconhecimento, pelo 

homem que age e sofre, de que ele é um homem capaz de certas realizações” (RICOEUR, 2006, 

p. 88). Sobre essa questão, o autor discute o pensamento a respeito do “reconhecimento de si” no 

capítulo nomeado de “Uma fenomenologia do homem capaz” do livro supracitado. Para Paul 

Ricoeur (2006), o cerne não está apenas no plano da temática, o do reconhecimento da 

responsabilidade, mas também no plano da consciência reflexiva de si mesmo implicada nesse 

reconhecimento. Desse modo, é nesse momento que encontramos a relação intrínseca do 

reconhecimento de si, proposto pelo autor, com a ressignificação de si abordada na pesquisa em 

questão. A reflexão recai sobre a importância do processo do reconhecimento de si, que, para nós, 

também passa a assumir o papel determinante para a ressignificação de si. 

De acordo com o autor, e assim ele afirma, há uma grande probabilidade “que devamos 

inicialmente à filosofia cartesiana do cogito e à teoria da reflexão de John Locke o impulso 

decisivo na direção do que proponho denominar hermenêutica de si” (RICOEUR, 2006, p. 106). 

Esse seria, a respeito do nascimento do cogito cartesiano, o acontecimento de pensamento mais 

importante depois do qual pensamos de uma maneira distinta, sendo a reflexão sobre si alçada a 

uma estatura temática jamais vista. A segunda dívida tem relação com o alcance da problemática 

reflexiva no campo prático. Para ele, “nós a devemos ao desdobramento da Crítica entre razão 

teórica e razão prática” (RICOEUR, 2006, p. 106). 
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Os pressupostos teóricos de Ricoeur (2006) partem do princípio reflexivo a respeito das 

capacidades que configurariam o homem capaz derivado do pensamento filosófico grego. A 

espinha dorsal de sua análise está na capacidade do “eu posso” em suas múltiplas condições de 

uso que o ser humano imprime sobre suas ações e possibilidades. De acordo com o autor, para se 

chegar ao entendimento do reconhecimento de si, deve-se passar, primeiramente, pela análise 

reflexiva, pela certeza, pela confiança inerente à asserção própria do verbo modal “eu posso”. 

Com isso, torna-se possível “reconhecer”, gerando uma transição significativa do 

reconhecimento-identificação com o reconhecimento-admissão, que o levará ao reconhecimento 

de si. A respeito de tal pensamento, o autor diz, 

 

Minha tese nesse plano é a de que existe um parentesco semântico estreito entre a 

atestação e o reconhecimento de si, na linha do “reconhecimento da responsabilidade” 

atribuído aos agentes da ação pelos gregos, de Homero a Sófocles a Aristóteles: ao 

reconhecer ter cometido um determinado ato, os agentes atestam implicitamente que 

eram capazes de cometê-lo. A grande diferença entre os antigos e nós é que levamos ao 

estágio reflexivo a junção entre a atestação e o reconhecimento no sentido do 

“considerar verdadeiro” (RICOEUR, 2006, p. 107-108). 

 

Ele ainda vai mais longe quanto à capacidade de reconhecimento de si ao advogar que o 

“poder dizer” tornar-se-ia mais uma capacidade adquirida no processo, pois “conferimos de saída 

à noção de agir humano a extensão que justifica a caracterização como homem capaz do si que se 

reconhece em suas capacidades” (RICOEUR, 2006, p. 110). Seria mesmo como a metáfora do 

espelho, refletindo e devolvendo a imagem. Essa ação indica o primeiro movimento de reflexão e 

análise interior, com um desdobrar na narrativa e em uma escrita autobiográfica (BRANDÃO, 

2008). O autor descreve a ação da seguinte forma: “O primeiro momento, solitário, da escritura e 

da leitura de si funciona como exercício que concretiza a metáfora, pois me espelho no escrito, 

me observo, analiso e reconheço. Sou eu! Escritor e leitor de mim. A constatação desta minha 

identidade não basta! Permaneço só!” (BRANDÃO, 2008, p. 96). 

No trecho narrativo que se segue, pode-se identificar a dita metáfora do espelho, em que 

o entrevistado reconhece a si mesmo, reflete e projeta-se para um libertar passando pela 

resiliência e a própria ressignificação: 

 

[...] É quando eu... Começo a entender que eu tenho que olhar pra mim, entender o que é 

que eu sou no mundo, porque eu não quero ser mais um no mundo a cuspir no mundo, a 

jogar no mundo, a ser mais uma marionete que seja uma peça de dama no tabuleiro! É... 

E aí eu acho que... Depois que eu fiz alguns trabalhos específicos, principalmente um 

que chamo “Meu Clonos”... Eu comecei a investigar uma questão minha, que eu tenho 

epilepsia e a minha investigação foi em torno disso [Resiliência]. Eu comecei a entender 
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que os indivíduos, eles podem... Eles são muito potentes né!? Eles são... Eles têm uma 

potência intrínseca [Ressignificação de Si] (AMÉRICO, 2018). 

 

Na problemática do reconhecimento de si, a memória ocupa um lugar de destaque e 

imprescindibilidade, bem como a promessa ou o que estará por vir, já que uma se volta para o 

passado e a outra para o futuro (RICOEUR, 2006). Ambas possuem traços em comum quando, 

juntas, fazem parte do presente vivo do reconhecimento de si, pois elas se inscrevem de modo 

original no ciclo das aptidões do homem capaz: “fala-se, certamente, em poder lembrar-se e em 

poder prometer como se fala dos outros poderes; mas os verdadeiros problemas surgem quando a 

ênfase recai sobre o momento da efetuação: agora eu me lembro, agora eu prometo” (RICOEUR, 

2006, p. 123). 

O reconhecimento da lembrança se equiparará ao reconhecimento de si ao lançar-se a 

questão: “quem se lembra?”. Para o autor, tal aliança será selada quando ele mesmo se apoia nos 

tratados bergsonianos, já que a “anterioridade da pergunta ‘quê?’ tornou-se familiar desde as 

análises colocadas sob o título do homem capaz em que o desvio pelo exterior precede 

regularmente o retorno sobre si mesmo” (RICOEUR, 2006, p. 124). 

Esse pensamento corrobora, também, a abordagem fenomenológica em geral devido ao 

princípio de intencionalidade que ainda é seu maior achado. Aplicado aos fenômenos 

mnemônicos, esse desvio pelo exterior leva adiante a lembrança como vertente “objetal” da 

memória (RICOEUR, 2006). Assim como uma lembrança marcante, traumática e não desejada, 

difícil de ser esquecida por alguém, há uma analogia conceitual no que diz respeito aos 

fenômenos mnemônicos quando se identifica que a “constituição icônica da imagem-lembrança 

não desaparecerá jamais de nosso horizonte” (RICOEUR, 2006, p. 125). Tais reminiscências 

deixam impressões ou marcas que durarão interminavelmente, como a presença de “algo” 

ausente. Nesse caso, a metáfora utilizada por Ricoeur (2006, p. 125) clarifica ainda mais o 

entendimento das impressões, como “a ideia de impressão deixada na cera por anel permanecerá 

ao longo dos séculos o modelo da ideia de traço cuja fortuna é conhecida graças às suas 

ramificações” (RICOEUR, 2006, p. 125). A partir daí, ele diferencia três tipos de traços: os 

corticais, que abordam as ciências neuronais; os psíquicos, das impressões que fizeram sobre 

nossos sentidos e nossa afetividade, os acontecimentos que nomeamos marcantes, até mesmo 

traumatizantes; e, finalmente, os documentais, mantidos em nossos arquivos privados e públicos 

(RICOEUR, 2006). 
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O autor põe ainda a problemática do esquecimento que pode surgir inesperadamente, 

quando, de certa forma, alguns dos traços possam vir a ter sido deixados, ou seja, há a 

probabilidade e faz parte da propriedade da ideia de traço que ele possa ser apagado. Isso traz a 

ameaça de que, com o apagamento dos traços, o esquecimento possa se impor. Da mesma forma, 

existem muitas formas de esquecimento que não estão relacionadas ao seu apagamento, mas sim 

à astúcia e à má consciência, bem como a ameaça de um esquecimento irremediável e definitivo 

que dá ao trabalho da memória seu modo dramático (RICOEUR, 2006). “Sim, o esquecimento é 

o inimigo da memória, e a memória é uma tentativa às vezes desesperada para resgatar alguns 

destroços do grande naufrágio do esquecimento” (RICOEUR, 2006, p. 126). Essa premissa entre 

o esquecimento e a memória passa a ser inimputável quando, em se tratando de resiliência, o 

traço psíquico das impressões afeta os sentidos e a afetividade de forma marcante e traumática. Já 

que a memória atesta o esquecimento quando passa a reconhecer o objeto esquecido, um fato 

traumático ou doloroso quase sempre se firma na memória e, como tal, impossibilita o 

esquecimento por parte do indivíduo que o sofreu. 

A memória, os traços, o esquecimento, todos derivam daquilo que se passou. Entretanto, 

é no presente que há a reflexão e, por fim, a ressignificação. “E é no âmbito da reflexão que a 

memória é interrogada” (RICOEUR, 2006, p. 133). Portanto, a possibilidade de libertação pelo 

processo resiliativo, assim como da ressignificação de si demandam previamente a reflexão sobre 

os traços e a consciência do presente na ressignificação de si, pois, a “consciência é por si só o 

que faz de cada pessoa um self” (RICOEUR, 2006, p. 133). 

 

2.2 A FENOMENOLOGIA 

 

Em relação ao método fenomenológico, Bachelard (1988, p. 1) mostra que ele: “[...] 

leva-nos a tentar a comunicação com a consciência criante do poeta. A imagem poética nova – 

uma simples imagem! – torna-se assim, simplesmente, uma origem absoluta, uma origem de 

consciência”. Para se compreender minimamente o conceito e os fundamentos da 

Fenomenologia, é importante entender, primeiramente o significado de método e da expressão 

transcendental
11

. Método tem origem no vocábulo grego: “meta (para) e odon (que em grego 

                                                        
11

 Que pertence à razão pura, a priori, anteriormente a qualquer experiência, e que constitui uma condição prévia 

dessa experiência: segundo Kant, o espaço e o tempo são dois conceitos transcendentais. (Esta palavra não deve ser 

confundida com transcendente, pela qual é por vezes erradamente empregada) (Dicionário Online de português). 
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significa estrada, indica que é preciso percorrer um caminho para realizar a pesquisa)” (BELLO, 

2004, p. 61). Já para a expressão transcendental e o seu significado, observamos que sua 

compreensão se dá a partir do ato da percepção que depende única e exclusivamente das 

potencialidades do sujeito humano e não daquilo que deriva do objeto externo. A estrutura 

transcendental que define a percepção humana já está presente desde sempre e é ela quem faz 

transcender o objeto físico. “O transcendental é aquilo que faz parte da subjetividade, é próprio 

do sujeito” (BELLO, 2004, p. 49). 

Todos nós podemos perceber que não possuímos os mesmos conteúdos de experiências. 

Contudo, existe um aspecto que nos universaliza e relativiza uns aos outros: as vivências, que são 

manifestadas no nível da reflexão. Por sua vez, a reflexão seria inicialmente ter consciência de 

algo, o saber o objeto. Quando se observa um livro, existe a consciência de vê-lo e não do livro 

em si. Para poder captar tal livro, é necessário que o percebamos, que direcionemos a atenção ao 

livro, pois o perceber é a captação do objeto. Ao perceber, entra-se em contato direto com o 

objeto e só a partir daí é que se poderá recordar, pois, “quando algo é percebido, eu vejo, eu toco, 

isto é, os sentidos são ativados. Então, o perceber é entrar em contato diretamente e recordar é 

recordar aquilo que nós percebemos” (BELLO, 2004, p. 91). Pode-se, ainda, imaginar ou 

fantasiar algo e, nesse sentido, ambas são distintas entre si, pois o imaginar tem relação com o 

complemento projetivo do percebido, já a fantasia projeta algo novo fora da realidade. Vejamos: 

 

O ato de imaginar não é igual ao ato da fantasia: a imaginação significa que nós 

organizamos as coisas de uma maneira diferente em relação à presença da realidade; 

fantasia significa que nós acrescentamos vínculos que não têm a ver com esta realidade, 

pois podemos projetar elementos novos com relação aquela coisa que nós estamos 

percebendo, ou criar um mundo, que chega ao ponto de ser alternativo ao mundo 

percebido (BELLO, 2004, p. 91). 

 

Assim, a arte e a fantasia possuem uma relação estreita e simbiótica, já que, para que 

haja e se crie arte é necessário que o artista ou o criador, ou mesmo o resiliente, pela fantasia, crie 

um mundo alternativo ou distinto utilizando-se das apreensões dos elementos mais significativos 

da realidade, “pois a arte não tem somente uma função evasiva, mas também uma função 

explicativa da realidade” (BELLO, 2004, p. 91). 

Para Bachelard (1988), a fenomenologia, como método, possibilita um olhar poético 

sobre as imagens estabelecidas e solidificadas da memória, dando amplitude e originalidade à 

mente pela imaginação, pois “a exigência fenomenológica com relação às imagens poéticas, aliás, 
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é simples: resume-se em acentuar-lhes a virtude de origem, em apreender o próprio ser de sua 

originalidade e em beneficiar-se, assim, da insigne psíquica que é a da imaginação” 

(BACHELARD, 1988, p. 2-3). 

O autor afirma ter escolhido a fenomenologia na expectativa de reexaminar com um 

novo olhar as imagens fielmente armadas, fixadas firmemente em sua memória, a ponto de levá-

lo a ignorar se estaria a recordar ou a imaginar quando as reencontravam em seus devaneios 

(BACHELARD, 1988). Nesse sentido, as imagens contidas na memória do coreógrafo poderão 

ser revisitadas e recriadas poeticamente pela imaginação. 

É exatamente nesse ponto que se faz necessária uma análise fenomenológica de outro 

tipo de vivência, que é a memória. A memória está relacionada à recordação do mundo interior, 

na nossa própria vida, e é a partir daí que se forma o nosso mundo interior. O sujeito e sua 

condição estão vinculados à memória, uma vez que “perder a memória é como morrer, pois esta é 

um dos elementos fundamentais do ser humano” (BELLO, 2004, p. 93). Ao analisar nossas 

vivências, deduz-se que podemos perceber, imaginar, fantasiar, recordar. O recordar está 

vinculado ao presente e ao passado. Ele é presente enquanto recorda e é passado quando se torna 

conteúdo da recordação. Portanto, para se recordar de algo ou, por exemplo, da dança, é 

necessário que ela tenha sido vivenciada previamente, para que assim possamos experimentar um 

intenso mundo interior de recordação, reflexão, sonhos, fantasias. 

Essas vivências, tais como: perceber, imaginar, recordar, fantasiar e refletir, são 

operações ou atos que todos os seres humanos podem realizar, já que compõem suas estruturas, 

ou seja, pertencem à estrutura transcendental do ser humano e que o próprio Husserl
12

 classifica 

como sujeito transcendental. Essa condição o direciona, pela percepção, ao mundo externo. Para 

Husserl, a percepção está relacionada a uma estrutura transcendental, assim como o percebido ou 

o objeto percebido. Portanto, é importante deixar claro que “o conceito husserliano de estrutura 

transcendental é o ponto essencialmente novo da fenomenologia” (BELLO, 2004, p. 50). 

Embora o ser humano tenha como característica fundamental a capacidade de reflexão, 

isso não o condiciona apenas à capacidade intelectual para se entender e compreender o mundo 

ao seu redor. Temos ainda, segundo Husserl, a capacidade de perceber pelos sentidos do corpo e, 

em especial, por tomar consciência da percepção pelo sentido da visão, pelo sentido do olhar. 

                                                        
12

 Edmund Husserl, filósofo alemão fundador da Fenomenologia, um método para a descrição e análise da 

consciência através do qual a filosofia tenta alcançar uma condição estritamente científica. 
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“Compreender significa ter consciência desse ato do viver que é o olhar” (BELLO, 2004, p. 52). 

E no caso dos cegos? Devemos lembrar que, como tal, eles recorrerão a outros sentidos, como o 

próprio tato, para compensar a deficiência da visão. 

Toda percepção é corporal, pois ao percebermos, estamos fazendo isso através do corpo. 

Assim, em vez de estarmos sempre a experimentar as sensações, acionamos, do mesmo modo, 

algumas vivências. Por exemplo: há a percepção de algo ou do objeto percebido que será 

associado, para melhor compreensão, à memória, que nos faz lembrar de tudo aquilo que 

sabemos sobre o objeto percebido, ativando, assim, um tipo de imaginação, pela qual podemos 

realizar nossos esquemas. “O saber é uma apropriação da representação pela experiência 

(apropriação que sempre traz uma medida de criação)” (COSTA, 2001, p. 48). Portanto, ao 

ativarmos a vivência pela percepção, estamos ao mesmo tempo ativando a memória e a 

imaginação. Isso resultará em diversos tipos de vivências únicos e exclusivamente nossos, que 

estão dentro de cada um, como: atenção sobre o vivido, “desinteresse ou interesse, medo, 

tranquilidade, agitação, preocupação, em suma, um mundo que não pode ser reduzido apenas ao 

que nós chamamos de atividade de conhecimento” (BELLO, 2004, p. 53). 

Há de se entender também que o ser humano tem a visão de mundo pelas dimensões 

corpórea, psíquica e espiritual, ou seja, pela unidade do ser humano. O espírito, a psique e o 

corpo não estão isolados no ser humano; e isso acontece pelo simples fato de que o humano, no 

reino animal, possui a consciência reflexiva sobre algo ou sobre o vivido, embora alguns estudos 

não tão recentes mostrem que macacos, golfinhos, abelhas e reses têm consciência do que 

acontece ao redor de si mesmos. Porém, segundo o autor, tais animais não possuem a capacidade 

de refletir sobre tal acontecimento. Desse modo, os seres humanos adquirem essa consciência 

quando, ao perceber sua manifestação, tendem também a tomar decisões pela condição da 

reflexividade inerente a cada um de nós. 

Nessa perspectiva, a diferença entre um inseto e o ser humano é que este tem 

consciência, por exemplo, de ter medo. 

 

O ser humano é um ser cultural, porque é um ser espiritual, ou seja, é um ser que sabe 

produzir, que se expressa no nível que chamamos espiritual. Isso não significa que o 

nível espiritual seja separado da psique. Além do mais, o ser humano vive condições 

físicas inerentes ao corpo, as quais são muito importantes para o desenvolvimento da sua 

psique e do seu espírito (BELLO, 2004, p. 56). 

 

Desse modo, a fenomenologia se detém fundamentalmente sobre a complexidade do ser 
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humano. Nesse sentido, a análise transcendental passa a ser o instrumento que estuda 

estruturalmente essa complexidade, para que, em seguida, seja abordada pela fenomenologia das 

culturas em suas específicas e diversificadas articulações conforme as distintas condições 

humanas nas distintas culturas (BELLO, 2004). Como não há uma estrutura unitária, podemos 

afirmar que a fenomenologia não seja apropriadamente um sistema, já que a sua peculiaridade 

está exatamente na sua abordagem única de cada fenômeno. 

A fenomenologia basicamente se debruça sobre a análise do estudo do eu. De acordo 

com Bello (2004), Husserl, criador desse método, deveria se direcionar a um pensamento 

filosófico, portanto, afastando-se da psicologia e da lógica tradicional, mesmo tendo formação 

acadêmica nessa área. Assim, esse novo método fenomenológico pode ser aplicado tanto a temas 

filosóficos quanto a temas tradicionais, o que possibilitou o surgimento de uma filosofia 

fenomenológica, que fosse construída segundo o método fenomenológico. 

Para entendermos a fenomenologia, primeiramente, temos de trazer a intuição à tona 

nesse processo investigativo, para que nos seja permitido apreender, no sentido de captar, o 

sentido das coisas, pois “a fenomenologia não é uma descrição empírica dos fenômenos. 

Descrever empiricamente seria uma subserviência ao objeto, ao erigir em lei a manutenção do 

sujeito em estado de passividade” (BACHELARD, 1988, p. 4). Desse modo, o termo essência 

toma lugar no que diz respeito ao sentido das coisas, ou seja, está relacionado à ideia de algo. 

Adotamos, diante de nós, imagens oferecidas pelos poetas, aquelas imagens que jamais 

poderíamos imaginar. Tomar para si tal ideia nos leva a crer que: “A fenomenologia da imagem 

exige que ativemos a participação da imaginação criativa” (BACHELARD, 1988, p. 4). Esse 

conceito de ideia é derivado da palavra grega eidos, pois “para os gregos, especialmente Platão, a 

ideia é aquilo que nós conseguimos captar através do pensamento. Nós conseguimos captar, 

apreender, tomar o eidos das coisas de onde deriva a ideia que temos dela” (BELLO, 2004, p. 

81). 

A fenomenologia estuda a relação direta entre o sujeito e o objeto, uma vez que ela “não 

distingue de modo radical entre o sujeito e o objeto: o que conta é a ligação intencional entre os 

dois” (BELLO, 2004, p. 97). A fenomenologia não se interessa pelo fato, o factual, mas pelo que 

o ocasionou, qual a sua essência, qual o sentido, o que o levou a determinado fato. De acordo 

com Husserl (BELLO, 2004), todos nós podemos captar o sentido das coisas. Essa condição se 

contrapõe totalmente ao positivismo que se interessa apenas em conhecer aquilo que é útil, 
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concreto, experimental, fatual. Podemos ter uma noção mais clara da fenomenologia ao seguir o 

exemplo dado pela autora: “o som que ouvimos existe factualmente, de fato é um som, porém, a 

nós interessa captar o que é aquele som, compreender que aquele é um som. A existência fatual 

das coisas remete à constatação de que cada coisa tem o seu sentido” (BELLO, 2004, p. 83, grifo 

do autor). Esse é o ponto crucial do método husserliano, que não se detém ao plano da existência 

do fato, mas ao da essência e seu sentido, plano este eliminado anteriormente pelo positivismo. 

Nesse processo, o método fenomenológico segue dois passos para conseguir atingir a 

essência. O primeiro seria a redução à essência do fato, ou redução eidética, e não ao fato em si, 

a sua existência. O segundo diz respeito à redução ao sujeito, na sua compreensão, ou seja, quem 

realmente sou e não ao humano específico, ao simples indivíduo. Para tanto, deve-se excluir a 

natureza que o envolve, o mundo e Deus. A ideia de mundo e de Deus como perfeita deve ser 

excluída. Segundo Husserl (BELLO, 2004), para que possamos compreender realmente, devemos 

nos direcionar à experiência em si, ao mundo vivido. Nesse sentido, a percepção passa a ser a 

protagonista da vivência. Quando observamos um copo, por exemplo, estamos utilizando o 

sentido da visão e tendo a consciência de vê-lo, e mesmo tendo a consciência do que nos rodeia, a 

reflexão vai, nesse momento, apenas para o copo. Porém, ao tomar o copo nas mãos, passamos a 

senti-lo pelo tato e, desse modo, passamos realmente a percebê-lo. “Esse ter percepção é vivido 

por nós, nós estamos vivendo a percepção. O ter percepção é vivido” (BELLO, 2004, p. 87, grifo 

do autor). Assim, passamos a viver exatamente isso nesse momento. 

Podemos, do mesmo modo, utilizar uma folha de papel como um ótimo exemplo 

analógico em relação à dança, ou seja, a folha de papel poderá servir de analogia ao ato de 

dançar. Quando percebemos, vemos, tocamos a folha de papel, estamos vivendo esse processo – 

mundo vivido – pois ela está em nós somente enquanto é percebida. A folha, quando percebida, 

passa a ser nossa vivência (enquanto percebida, não enquanto existência). “A folha existente está 

fora de nós; a folha enquanto percebida está dentro de nós” (BELLO, 2004, p. 89, grifo do 

autor). Assim, o perceber é direcionado à folha, tende para a folha e, nesse sentido, esse tender 

para a folha é, no âmbito da fenomenologia, a intencionalidade. Ao fazermos uma analogia com 

a folha de papel, mesmo sendo um objeto materializado, com a dança, pretendemos, de alguma 

forma, estabelecer uma analogia para a compreensão do processo fenomenológico. Vejamos, 

quando a autora afirma:  
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Dentro de nós não há folha existente, mas apenas a folha percebida. Esse é um ponto 

muito importante porque significa que o nosso conhecimento pode captar as coisas, mas 

as coisas – enquanto objetos físicos – sempre permanecem fora de nós. Todavia, numa 

certa medida as coisas estão dentro de nós: a folha enquanto percebida está dentro de nós 

(BELLO, 2004, p. 89). 

 

Podemos compreender que o mesmo raciocínio pode ser direcionado à dança, na 

condição de uma prática existente que existe fora de nós, visto que, quando passamos a executá-la 

e senti-la, ela passa a ser percebida, logo, o perceber a dança, ao praticá-la, também nos indica 

que existe uma intencionalidade, em termos fenomenológicos. 

A fenomenologia, para Bachelard (1988), está precisamente na possibilidade que temos 

de poder variar e sutilizar as percepções presas a arquétipos intensamente arraigados, pois o que o 

Bachelard (1988) quer é o aprofundamento, como fenomenológico, da psicologia do 

maravilhamento. Poder variar, ainda que minimamente, uma imagem maravilhosa, deveria 

servir-nos para utilizar as sutilezas em nossas investigações, uma vez que, a “sutileza de uma 

novidade reanima origens, renova e redobra a alegria de maravilhar-se” (BACHELARD, 1988, p. 

3). 

Para nós, é muito interessante saber que a origem do conhecimento na fenomenologia se 

origina no corpo e, como tal, é nele e a partir dele que a dança é expressa única e exclusivamente. 

Acreditamos em uma visão de um corpo perceptivo, sensório, motor, intuitivo, emocional e 

racional, em que a condição de ser do indivíduo e sua relação consigo mesmo e o mundo parte si 

como corpo, como sujeito corporificado. “O conhecer começa desde o corpo, pois no corpo tem a 

percepção, e claramente a percepção é acompanhada por impulsos e emoções” (BELLO, 2004, p. 

103). A esse respeito, Merleau-Ponty (1999) enfatiza veementemente a importância da percepção 

de mundo e do que nos rodeia, não apenas pelos símbolos da ciência que estariam fora de nós 

mesmos, mas, também, pelo que sei a partir de minha única e exclusiva visão que tendo dele e 

que, sobretudo, experiencio, já que, “não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas 

causalidades que determinam meu corpo ou meu ‘psiquismo’, eu não posso pensar-me como uma 

parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar 

sobre mim o universo da ciência” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3). 

Para o autor, a ciência não tem a força suficiente para o entendimento do mundo 

percebido, pelo simples fato de ela ser uma determinação ou uma mera explicação dele, pois todo 

o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, cujo entendimento de si mesma como 
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uma ciência eficaz em seu sentido e alcance, “precisamos primeiramente despertar essa 

experiência do mundo da qual ela é expressão segunda” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3). Nesse 

sentido e reforçando ainda mais a condição humana experiencial e corpórea, o autor afirma: 

 

Eu não sou um “ser vivo” ou mesmo um “homem” ou mesmo “uma consciência”, com 

todos os caracteres que a zoologia, a anatomia social ou a psicologia indutiva 

reconhecem a esses produtos da natureza ou da história – eu sou a fonte absoluta; a 

experiência não provém de meus antecedentes, de meu ambiente físico e social, ela 

caminha em direção a eles e os sustenta, pois sou eu quem faz ser pra mim (e portanto 

ser no único sentido que a palavra possa ter para mim) essa tradição que escolho 

retomar, ou este horizonte cuja distância em relação a mim desmoronaria, visto que ela 

não lhe pertence como uma propriedade, se eu não estivesse para percorrê-la com o olhar 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3-4). 

 

Observemos que, para Merleau-Ponty (1999), no ato perceptivo o mundo passa a existir 

e como tal, foi percebido o mundo fenomenal. Ao tentar buscá-lo e reconhecê-lo, teremos sempre 

acesso às representações científicas abstratas e limitadas, pois “As representações científicas 

segundo as quais eu sou um momento do mundo são sempre ingênuas e hipócritas, porque elas 

subentendem, sem mencioná-la, essa outra visão, aquela da consciência, pela qual antes de tudo 

um mundo se dispõe em torno de mim e começa a existir pra mim” (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 4). 

Sob essa ótica, reconhecer algo estaria nos limites do conhecimento anterior e pré-

existente que falam sempre e por si mesmos independentemente de qualquer coisa, e como tal, 

qualquer determinação científica seria abstrata, significativa e dependente, como, por exemplo, 

numa geografia em relação a uma paisagem: inicialmente, nós aprendemos o que é uma floresta, 

um campo ou um riacho. A cobrança de uma descrição pura elimina, do mesmo modo, o 

procedimento da análise reflexiva e a explicação científica, deixando claro que tal movimento é 

inteiramente distinto da volta idealista à consciência. Entretanto, a análise reflexiva, advinda de 

nossa experiência do mundo, remonta ao sujeito como uma condição de possibilidade distinta 

dela, mostrando a síntese universal como aquilo sem o que não haveria mundo (MERLEAU-

PONTY, 1999). Nesse sentido, podemos perceber e concluir que “O mundo está ali antes de 

qualquer análise que eu possa fazer dele, e seria artificial fazê-lo derivar de uma séria de sínteses 

que ligariam as sensações, depois os aspectos perspectivos do objeto, quando ambos são 

justamente produtos da análise e não devem ser realizados antes dela” (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 5). 

A legitimidade do sujeito afirma-se a partir do momento que ele está no mundo, em que 
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a percepção é a mediadora genuína entre ambos. A percepção é o plano central sobre o qual todas 

as ações se sobressaem e, também, é pressuposta por eles. A percepção jamais seria uma ciência 

do mundo, nem mesmo um ato ou uma tomada de posição deliberada. O mundo, então, não se 

coisifica, assim como o homem não o é por si só inteira e internamente essencial, pois, para o ser, 

é necessário habitar o mundo e nele se consagrar, ou seja, ambos coexistem dando sentido um ao 

outro. Portanto, de acordo com o autor:  

 

O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei da constituição; ele é o meio 

natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções 

explícitas. A verdade não “habita” apenas o “homem interior”, ou, antes, não existe 

homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se reconhece. Quando 

volto a mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo da ciência, 

encontro não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito consagrado ao mundo. [...]. 

O mundo é aquilo que nós nos representamos, não como homens ou como sujeitos 

empíricos, mas enquanto somos todos uma única luz e enquanto participamos do Uno 

sem dividi-lo (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 6-7). 

 

Nesse sentido, o autor reforça e firma a unidade não pela ideia que se tem dele, do 

mundo, mas pela sua significação ao estar nele, sendo nele, uma vez que “o verdadeiro Cogito 

não define a existência do sujeito pelo pensamento de existir que ele tem, não converte a certeza 

do mundo em certeza do pensamento do mundo e, enfim, não substitui o próprio mundo pela 

significação mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 9). Ao contrário do que se pense, Merleau-

Ponty (1999) reconhece que o pensamento próprio de cada sujeito é como um acontecimento 

inalienável, excluindo toda espécie de idealismo revelando esse sujeito como “ser no mundo”. Ir 

à procura da real essência do mundo não significa buscar aquilo que ele é em ideia, mas aquilo 

que realmente ele é para nós antes de qualquer tematização. De fato, o autor mostra que cada um 

vê e percebe um mundo. Com isso, pode-se deduzir que, 

 

Se eu dissesse, com o sensualismo, que ali só existem “estados de consciência”, e se eu 

procurasse, através de “critérios”, distinguir minhas percepções de meus sonhos, eu 

deixaria escapar o fenômeno do mundo. Pois se posso falar de “sonhos” e de 

“realidade”, se posso interrogar-me sobre a distinção entre o imaginário e o real, e pôr 

em dúvida o “real”, é porque essa distinção já está feita por mim antes da análise. [...]. 

Portanto, não é preciso perguntar-se se nós percebemos verdadeiramente um mundo, é 

preciso dizer, ao contrário: o mundo é aquilo que nós percebemos (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 13-14). 

 

Portanto, a ideia de mundo não está amparada naquilo que se pensa dele, mas na 

existência com ele e nele. A inesgotabilidade do mundo está na condição de que, mesmo estando 

aberto a ele, comunicando-se fielmente com ele, o sujeito não o possui; ou seja, “o mundo é não 
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aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 14). 

Voltando à folha de papel, supracitada anteriormente por Bello (2004), ela passa a ser 

considerada transcendente pelo simples fato de existir e de estar fora de nós; bem como, ao 

tomarmos consciência do que está dentro de nós (a vivência do perceber e a folha como 

percebida), teremos mais um conceito que pode indicar dentro do linguajar filosófico: imanente 

no sujeito (BELLO, 2004). Então, o conhecimento adquirido é o resultado da imanência e da 

transcendência aplicadas nesse caso. Assim, teremos o seguinte pensamento: como a folha, a 

dança passa a ser transcendente, por estar fora de nós e passa a ser imanente no sujeito como 

vivência percebida. 

Chegamos, assim, ao ponto crucial do método fenomenológico para se buscar a 

compreensão do objeto desta pesquisa, já que a importância recai particularmente sobre a análise 

da imanência, no sentido de ser aquilo que está dentro do sujeito, ou seja, como, para nós, 

procede-se a imanência no autor que cria a escrita dançante e o leitor. Portanto, a fenomenologia 

detém-se sobre a ligação intencional entre o sujeito e o objeto, analisando a relação direta entre 

ambos. 

Diante de tal entendimento sobre a análise da imanência e das vivências acima citadas, 

podemos deduzir que, para que os atores desta pesquisa (autor e leitor) passem a realizar tal 

processo, é indispensável que ambos tenham tido previamente uma experiência particular com a 

dança e possam, assim, perceber, imaginar, recordar e fantasiar, já que é através da 

intencionalidade advinda dessa vivência que eles serão conduzidos, não apenas por uma simples 

metáfora mas também por uma metáfora mais poderosa, como o devaneio poético de Bachelard 

(1988). 

Nesse sentido, a imagem poética abre um novo caminho à linguagem. A imagem 

poética, surgindo como um novo ser de linguagem, não se compara em nada, de acordo com o 

modo de uma metáfora comum, a uma válvula que se abriria para liberar impulsos recalcados. “A 

imagem poética ilumina com tal luz a consciência, que é vão procurar-lhe antecedentes 

inconscientes” (BACHELARD, 1988, p. 3). 

Ademais, a conquista mais importante da fenomenologia, para Merleau-Ponty (1999), 

foi sem qualquer erro a possibilidade de união do extremo subjetivismo ao extremo objetivismo 

em sua noção de mundo ou da racionalidade. A racionalidade é precisamente proporcional às 

experiências nas quais ela se revela. A racionalidade é real, e isso significa que as perspectivas se 
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confrontam, as percepções se confirmam, um sentido surge. Porém, esse sentido não deve ser 

posto de lado e transformado em espírito incondicional ou em mundo no sentido realista.  

O mundo fenomenológico é inerente e não apartado da subjetividade e da 

intersubjetividade que constituem sua unidade a partir da retomada de experiências pretéritas em 

experiências presentes, da experiência de um sujeito na do outro (MERLEAU-PONTY, 1999). A 

esse respeito, o autor afirma: “o mundo fenomenológico não é a explicitação de um ser prévio, 

mas a fundação do ser; a filosofia não é o reflexo de uma verdade prévia mas, assim como a arte, 

é a realização de uma verdade” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 19). Assim, por ser revelação do 

mundo, a fenomenologia assenta-se sobre si mesma, ou, ainda, funda-se a si mesma, procurando 

revelar o mistério do mundo e da razão, em uma vontade de apreender o sentido do mundo. 

 

2.3 A CRIATIVIDADE E O PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

Em relação à criatividade, Torre (2005, p. 11) destaca que: “A criatividade que não 

melhora, que não modifica algo nas pessoas ou naquilo que elas fazem, é meramente nominativa, 

vazia de conteúdo. [...] A criatividade não é um simples dom, mas uma decisão pessoal”. Talvez 

seja por isso que a consciência nos humanos os levem diretamente ao processo criativo, pois ela 

indica objetivamente a necessidade de se resolver ou transpor algum problema ou algo 

problemático. Já que ela, a consciência, seria como um pavio que coloca em evidência o processo 

criativo (TORRE, 2005). O autor, ainda, acrescenta que, 

 

Consciência e comunicação foram duas dimensões humanas que possibilitaram o 

pensamento criativo. Uma vez que tomamos consciência de um fato, podemos retroceder 

à fase anterior até chegar às suas origens, aventurando hipóteses sobre aquilo que 

desconhecemos. Desse modo, a consciência humana reconstrói o passado e se aventura 

imaginativamente no futuro (TORRE, 2005, p. 27). 

 

A criatividade está presente na condição humana, na sua origem antropológica, pois 

estaríamos ainda vivendo na era das cavernas se a humanidade não fosse criativa. “Apenas o 

homem livre cria, projetando seu mundo interior sobre o meio” (TORRE, 2005, p. 57). Para 

Fayga Ostrower (2009), toda criatividade deve ser considerada um potencial humano e inerente a 

si mesmo, que a faz necessária as suas necessidades. A autora ainda afirma que a criação é um 

potencial gerado a partir da percepção consciente, ao contrário das afirmações que se seguem de 

alguns autores nesta mesma seção, que consideram o consciente um elemento negativo para a 



60 
 

 

criação, por pensarem que se trata de uma eventual tendência de reprimir a criatividade 

espontânea. Sua tese se direciona no sentido de que o consciente esteja a ser reprimido, 

manipulado, massificado, enrijecido, pois que “a pessoa rígida, altamente racionalizada, vivendo 

em um meio cultural que em sua filosofia de vida é racionalista e reducionista, não seja capaz de 

criar, entretanto, consideramos essa consciência, repressiva e esmagadora, como uma deformação 

do consciente” (OSTROWER, 2009, p. 6). 

Outro motivo que a faz acreditar em tal pensamento é o fato de que, para a autora, a 

alienação presente na sociedade, e, portanto, na humanidade e seu estilo de vida, restringe, de 

algum modo, a criatividade. A esse respeito, ela acrescenta que, 

 

[...] o homem contemporâneo, colocado diante das múltiplas funções que deve exercer, 

pressionado por múltiplas exigências, bombardeado por um fluxo ininterrupto de 

informações contraditórias, em aceleração crescente que quase ultrapassa o ritmo 

orgânico de sua vida, em vez se integrar como ser individual e ser social, sofre um 

processo de desintegração. Aliena-se de si, de seu trabalho, de suas possibilidades de 

criar e de realizar em sua vida conteúdos mais humanos (OSTROWER, 2009, p. 6). 

 

Esse pensamento é compartilhado por Cyrulnik (2004b), visto que, para ele, 

determinadas culturas, por serem demasiadamente normativas, impedem a criatividade em nome 

da moral. 

 

Procura-se no discurso social do entorno o argumento que permita excluir as famílias 

que estejam fora das normas. [...]. Quando o rendimento social se tornou um valor 

cultural prioritário, foi preciso “erradicar a imaginação”. Ler poesia, fazer música ou 

colorir desenhos tornava-se “uma escandalosa perda de tempo, um sinal evidente de 

inadaptação aos ‘fatos’” (CYRULNIK, 2004b, p. 192). 

 

O autor dá continuidade a sua crítica classificando dois tipos de culturas associados à 

criatividade dentro da sociedade. Se numa delas a condição do indivíduo é valorizada; na outra, 

ela o distrai. Sua afirmação recai respectivamente sobre a cultura criativa e a cultura passiva. De 

acordo com o autor, a “cultura criativa é um ligante social que dá esperança às provações da 

existência, ao passo que a cultura passiva é uma distração, que faz passar o tempo, mas nada 

resolve” (CYRULNIK, 2004b, p. 193), uma vez que o capital, motor e motivação prioritária da 

sociedade atual, dá acesso ao consumo transformando os espetáculos em mercadoria: futebol, 

dança, teatro e cinema. Então, no intuito de se democratizar o acesso a tal cultura, oferece-se 

dinheiro público para que aos mais necessitados igualmente possam ir aos espetáculos, gerando 

um contrassenso generoso, visto que a criatividade não é lazer, pois que a criatividade, para o 
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autor, é resultado da demanda e/ou do desejo de algo, o novo, a mudança, a transformação.  

A esse respeito, é importante entender a ideia de criatividade e de arte para o autor, ou 

seja, enquanto a primeira é a via e o processo, tanto da produção de algo como da autossuperação 

e da resiliência; a segunda é o produto ou o resultado artístico. Nesse caso, a criatividade “deve 

inventar um novo mundo para mudar aquele que faz sofrer” (CYRULNIK, 2004b, p. 193). Por 

isso, é preciso produzir autores a fim de se oferecer tutores de resiliência por parte da cultura, 

muito mais do que espectadores, para que os menos favorecidos, ao receber da cultura, possam 

dar em troca e, desse modo, tenham oportunidade de criar, por exemplo, um espetáculo, um 

sarau, um debate, uma festa etc. 

Nesse sentido, o autor enaltece e valoriza a arte ao afirmar que ela não é apenas um lazer 

mas ainda uma força para lutar contra a angústia do vazio promovida por nosso acesso à 

liberdade que nos dá o prazer de criar. Enquanto a cultura criadora nos conduz a nossa própria 

evolução, a cultura passiva nos ajuda digerir. Portanto, “talvez sejam necessárias as duas para 

sentir-se bem” (CYRULNIK, 2004b, p. 193). 

Outro ponto interessante, e não menos importante, abordado pelo autor no que diz 

respeito à criatividade e sua relação com a resiliência, consiste na seguinte afirmação: mesmo 

havendo uma clara correlação entre a criatividade e o sofrimento psíquico, isso não implica que 

haja correlação entre criatividade e equilíbrio mental, pois, para ele, qualquer criança é criadora 

no intuito de incorporar seu meio e fazê-lo evoluir. “Todas as crianças que sofrem são compelidas 

à criatividade, o que não quer dizer que todos os criadores sejam compelidos ao sofrimento” 

(CYRULNIK, 2004b, p. 193-194). 

Assim, enquanto Ostrower (2009) defende a importância da percepção consciente para a 

criatividade, a autora e pesquisadora Susan Bello (2007) segue na direção da intuição como um 

elemento importante e conectado à criatividade. Ela lamenta que os circuitos neurológicos da 

intuição estejam quase todos atrofiados e que não sejamos encorajados a crer na percepção 

intuitiva. Tal pensamento se justifica pela seguinte afirmativa: 

 

A intuição, que é uma função da nossa mente, tem potencial para receber impressões na 

forma de ideias, visualizações, sensações de outros campos energéticos [...]. Essas 

percepções são recebidas pelo inconsciente e podem ser traduzidos na misteriosa 

linguagem da imagem-simbólica. A criatividade também se conecta com essa energia, 

porque é não-racional e não-discriminatória (BELLO, 2007, p. 87-88). 

 

Ao criar, o indivíduo também sofre influências que o condicionam, pois os antecedentes 
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e condicionantes provenientes do meio biológico, psicológico, sociocultural e do sujeito podem 

direcionar a criatividade (TORRE, 2005). 

Podemos, igualmente, observar que a criatividade não é exclusiva dos inventores e 

artistas, mas está presente em todos os âmbitos da atividade humana (TORRE, 2005). A 

expressão “criatividade” tem sido assumida e valorizada nos meios midiáticos, empresariais, 

profissionais e sociais como uma das mais importantes e essenciais, se não a essencial, para o 

alcance do sucesso, do destaque e do desempenho do indivíduo, onde quer que seja inserido. “No 

mundo do trabalho, as empresas mostram um interesse crescente pela criatividade de seus 

empregados, o que é considerado como um meio de melhorar a performance e de se adaptar aos 

mercados sempre em evolução” (LUBART, 2007, p. 7). 

No plano social, a demanda por novas soluções se faz urgente em questões basilares, tais 

como o equilíbrio social ou planetário. “A sociedade de atores criativos oferece, sem dúvida, as 

melhores chances de encontrar rapidamente as respostas mais eficazes” (LUBART, 2007, p. 7). A 

criatividade está se projetando a partir de uma simples capacidade pessoal, psicológica para algo 

necessário, como potencial humano, em prol da sociedade (TORRE, 2005). 

Para se alcançar tal objetivo, faz-se necessário que se invista numa educação que 

promova, dentro e fora dela, a criatividade, já que “a criatividade é um potencial humano e, assim 

como a educação, um atributo dos seres racionais” (TORRE, 2005, p. 58, grifo do autor). 

Consiste, portanto, em um sistema que possa “ensinar aos alunos e aos estudantes a resolver os 

problemas seguindo procedimentos preestabelecidos e bem-definidos, em detrimento de 

aprendizagens que permitiriam ao indivíduo encarar os problemas de modo mais criativo e menos 

limitado” (LUBART, 2007, p. 8), promovendo, assim, soluções mais adequadas. Porém, é 

imprescindível observar a criatividade não como uma disciplina acadêmica, não como um grupo 

de técnicas, nem como uma expressão das teorias psicológicas, mas como algo intenso que está 

em todos os seres humanos (TORRE, 2005). 

No que diz respeito aos estudos dirigidos ao tema da criatividade, o campo da psicologia 

tem sido fértil, abordando subdisciplinas como: psicologia social, cognitiva, diferencial, 

desenvolvimental, clínica etc., que, eficazmente, contribuem para uma melhor compreensão desse 

objeto de estudo. Nessa perspectiva, Lubart (2007, p. 8) afirma que 

 

A criatividade corresponde a um fenômeno complexo que permite observar a 

complementaridade de diferentes abordagens em psicologia, assim como integrá-las sob 

um plano metateórico. [...]. Assim, uma abordagem puramente cognitiva da criatividade 
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só poderia oferecer uma compreensão parcial, se os aspectos emocionais, motivacionais 

e ambientais não fossem simultaneamente levados em conta. 

 

Saturnino de La Torre (2005) também ressalta a importância e a evidência da educação 

para se estimular a criatividade em qualquer âmbito da atividade humana. Assim, a criatividade 

estaria diretamente relacionada, tal como a educação e sua função, ao desenvolvimento social, no 

que diz respeito às igualdades de possibilidades e de direitos, à mudança, agindo como um 

potencial gerador do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. “Criar significa ter 

ideias, dar continuidade a inovações valiosas, enriquecer a cultura” (TORRE, 2005, p. 25). Esse 

teórico afirma, ainda, que a história do indivíduo e as experiências passadas podem condicionar a 

sua criatividade, até mesmo na preferência de um determinado campo de expressão. Quanto a 

isso, ele ressalta: 

 

Outro tipo de elementos diferenciados procede do meio psicológico, tais como as 

variáveis biográficas do indivíduo, experiências prematuras, necessidades e expectativas 

e mais particularmente o estímulo e conseguinte maturação sensorial. A história de cada 

indivíduo com todo o seu passado carregado de vivências intransferíveis condiciona 

algumas das atuações anteriores (TORRE, 2005, p. 85). 

 

É indiscutível que a criatividade tem sido evidenciada e explorada com grande ênfase e 

interesse nos tempos atuais ou mais recentes. Porém, até a década de 1950, o seu estudo foi 

relativamente pouco explorado e desenvolvido. Com a demanda que o pesquisador Guilford 

(1950) atribuía aos seus pares para dar mais atenção ao tema da criatividade, em sua conferência 

realizada na American Psychological Association (APA), foi percebido que, entre 1957 e 1994, 

os artigos indexados na Psychological Abstracts que abordaram o tema tiveram um aumento de 

0,2%, relativo aos anos de 1920 e 1950, para 0,5%. Verificou-se, ainda, que entre 1994 e 1999, 

essa porcentagem subiu para 0,64% (LUBART, 2007). 

Diante do exposto, destaca-se que a criatividade tem se mostrado um objeto de estudo 

tão intrigante na ciência quanto em sua generalidade, que tem apresentado, pelo menos, cinco 

problemáticas a ser interrogadas: a primeira tem relação com sua definição e descrição, 

promovendo diversos tipos de questões, como, por exemplo: “Pode-se definir a criatividade? 

Existe uma definição clara, única e definitiva desse conceito? Pode-se, ao menos, chegar a uma 

definição consensual de criatividade?” (LUBART, 2007, p. 9). 

A segunda problemática vai buscar a origem das diferenças individuais da capacidade 

criativa, colocando em pauta o nível de criatividade em relação à inteligência do indivíduo, aos 
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traços específicos de personalidade, ou até da natureza do contexto de acordo com o domínio e a 

atividade considerada (criatividade artística, criatividade científica etc.). Quanto a isso, podemos 

observar que, de acordo com Saturnino de La Torre (2005, p. 29), 

 

A complexidade é, talvez, a característica mais relevante das pessoas altamente criativas. 

Embora em todo ser humano haja potencial para gerar novas ideais, em algumas pessoas, 

esta qualidade se destaca por cima de outras, como a inteligência, a sociabilidade, a 

percepção, a comunicabilidade, a concentração, a empatia, a memória e outras, que 

podem ser aumentadas mediante a prática ou a educação. 

 

Do mesmo modo, Ostrower (2009) afirma que há uma individualidade presente no 

processo criador, uma vez que “todo perceber e fazer do indivíduo refletirá seu ordenar íntimo. O 

que ele faça e comunique, corresponderá a um modo particular de ser que não existia antes, nem 

existirá outro idêntico” (OSTROWER, 2009, p. 26).  

A terceira problemática está relacionada ao campo de expressão do ato criativo. Será 

possível que os indivíduos criativos, frequente ou excepcionalmente, expressem sua criatividade 

de maneira distinta e variada? Nessa direção, podemos destacar a ideia de materialidade e 

linguagem que Ostrower (2009) discute em seu livro Criatividade e Processos de Criação. Ela 

diz que o homem se comunica com outros pelas ordenações, ou seja, para o homem, as 

materialidades se posicionam em um plano simbólico, já que nas ordenações possíveis se inserem 

modos de comunicação. Assim, traduzir em formas mentais não significa impreterivelmente 

pensar com palavras, mas apenas quando a materialidade em causa compreenda áreas verbais, 

poesia, literatura, filosofia, lógica. Por dar forma à palavra, ela pode abranger níveis de 

significação. Porém, existem outras formas de expressão, como sabemos. Seriam, então, 

“ordenações de uma matéria, formas igualmente simbólicas cujo conteúdo expressivo se 

comunica”, e, portanto, o pensamento imaginativo estaria exatamente nessas ordenações 

simbólicas (OSTROWER, 2009, p. 34). Vejamos como ocorre a imaginação do pintor para 

concretizar sua linguagem,  

 

[...] a imaginação do pintor consiste em ordenar, ou preordenar – mentalmente – certas 

possibilidades visuais, de concordâncias ou de dissonâncias entre cores, de sequências 

ou contrastes entre linhas, formas, cores, volumes, de espaços visuais com ritmos e 

proporções. Serão essas as propostas de materialidade específica com que o pintor lida, 

as propostas de sua linguagem (OSTROWER, 2009, p. 35). 

 

Uma quarta problemática detém-se sobre a relação que possa ou não existir entre a 

criatividade e os distúrbios mentais. “A loucura é uma fonte de criatividade? Ou, ao contrário, a 
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criatividade pode conduzir a uma certa irracionalidade?” (LUBART, 2007, p. 9). Cabe ressaltar a 

tensão psíquica abordada por Ostrower (2009), embora não seja classificada como um distúrbio 

mental clássico. A autora diz que os impulsos psíquicos são energias que, quando sublimadas, 

podem dar origem a um potencial criador, já que, “no acúmulo energético necessário para levar a 

efeito qualquer ação humana, já se assinala a presença de uma tensão” (OSTROWER, 2009, p. 

27).  

Nessa perspectiva, Ostrower (2009) destaca que existe uma relação entre o agir humano 

e o agir psíquico. Seria mesmo possível termos uma espécie de tensão psíquica, como temos no 

tônus físico, podendo ser uma vitalidade elementar psíquica como condição ativa preexistente ao 

agir e imprescindível a ele mesmo, assim como passível de intensificação. Ademais, a autora 

deixa claro em seu livro que o entendimento de tal comparação entre o tônus físico e psíquico é 

realizado unicamente no intuito de insinuar a possibilidade de formas correspondentes, pois, para 

ela, não há a intensão de “formular hipóteses sobre a origem ou a natureza da tensão psíquica. 

Importa-nos destacar sua função determinante nos processos criativos” (OSTROWER, 2009, p. 

27). Em uma das notas de rodapé, a autora faz um recorte muito interessante dos estudos de 

Freud que pensamos ser importante e esclarecedor para compreender o seu raciocínio: 

 

Mencionamos uma das teorias psicanalíticas, que tem a agressividade como mola motriz 

dos processos criativos. Segundo a psicanálise, a agressividade representaria um 

potencial energético presente nos impulsos instintivos (energias sexuais e agressivas do 

id, Freud). Seria inata no homem e faria com que o homem dispusesse de uma energia 

dirigida para fora a fim de poder reagir ao meio ambiente. Essa energia, quando 

canalizada e elaborada para fins construtivos, através de processos de sublimação, 

forneceria o potencial criador. Quando frustrada, a energia se converteria em violência, 

isto é, em destruição (OSTROWER, 2009, p. 27). 

 

A quinta e última problemática remete à identificação e à medida da criatividade. Sobre 

esse item, Lubart (2007) questiona: “Qual a definição científica da criatividade? Quais são os 

meios, os instrumentos que permitem avaliá-la? Pode-se mesmo postular que a criatividade é 

mensurável? Se afirmativo, os instrumentos disponíveis são confiáveis e válidos?” (LUBART, 

2007, p. 10). O campo da psicologia, como já percebemos, tem se mostrado o mais dedicado e 

profundo a respeito do tema criatividade, tanto que já existe uma psicologia da criatividade 

(LUBART, 2007). 

Considerando o termo “criar”, Dufrenne (1976, p. 15) afirma que há pelo menos quatro 

décadas já se dizia que “criar é produzir um objeto que não vem evidentemente do nada, mas que 
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apesar de tudo, é novo”. Igualmente, “é construir depois de se ter desconstruído, inventar um 

novo estilo que se apresente como um novo sistema de regras” (DUFRENNE, 1976, p. 53). Com 

isso, percebemos que aquele que possui essa capacidade desenvolvida ou que a valorize como 

uma de suas qualidades está quase sempre um passo à frente dos outros no que diz respeito às 

resoluções, inovações e transformações. 

Toda atividade criativa produz uma transformação em quem cria e no seu meio. Nesse 

caso, há de se transformar a informação adquirida e não apenas reproduzir, porque, “a mente 

reprodutora repete o adquirido, a mente criativa transforma a informação de forma pessoal” 

(TORRE, 2005, p. 59). Um indivíduo criativo, ou que saiba se utilizar de sua criatividade, eleva-

se e destaca-se perante os demais devido a sua capacidade de se reinventar, resolver e transformar 

o seu entorno e aqueles que o acompanham. De acordo com Torre (2005, p. 55), a “criatividade é 

o potencial humano de gerar ideias novas dentro de uma escala de valores e comunicá-las”, bem 

como “representar um papel positivo na vida cotidiana de cada um, ajudando, por exemplo, a 

resolver os problemas das relações que se pode encontrar na vida afetiva ou profissional” 

(LUBART, 2007, p. 7). 

É bem verdade que ainda não existe um consenso quanto à definição conceitual de 

“criatividade”, e isso vem desde os tempos da Grécia antiga até os dias de hoje. Abordaremos 

ainda alguns autores que contribuíram, de uma forma ou de outra, com o desenvolvimento do 

conceito da criatividade, além de apontar os fatos que mais chamaram a atenção nesse processo, 

para, em seguida, retomarmos a discussão dando-se um recorte metodológico e do entendimento 

de “criatividade”. 

Os textos gregos e judaico-cristãos antigos já consideravam a relação e a influência do 

espírito. Este possuía um campo onde a divindade preenchia a inspiração e o outro campo 

expressaria tal inspiração. Já para Platão, o poeta precisava de uma musa inspiradora que o 

motivasse. Quanto a alguns artistas e escritores mais contemporâneos, responsabilizavam o 

“espírito” por suas influências e ideias, como o compositor Beethoven, que “explicava que, 

quando compunha, estava sob a influência de um ‘espírito’ que lhe ditava a música. Rudyard 

Kipling (1937-1985), o escritor inglês, falava de um demônio familiar que vivia na sua caneta” 

(LUBART, 2007, p. 11). Essa perspectiva surreal e mística perdurou por longos anos e séculos, 

de Aristóteles, passando pelo período do Império Romano até o Renascimento. 

Foi no século XVIII que surgiram os debates filosóficos a respeito do gênio e, em 
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especial, sobre as bases do gênio criativo. Nessa direção, autores como Duff e Becker 

defenderam a distinção entre gênio e talento, pois o gênio criativo estaria no resultado de uma 

capacidade inata de utilizar a imaginação associativa, dando a possibilidade de poder combinar as 

ideias, o julgamento e a evolução do que foi produzido, bem como os valores estéticos que 

orientam a pesquisa (LUBART, 2007), ou seja, “a ideia, então, surge progressivamente, diferente 

do talento, e determinado por fatores genéticos e condições ambientais (Albert e Runco, 1999)” 

(LUBART, 2007, p. 12). É, então, a partir desse ponto que o conceito sobrenatural da criatividade 

passa a não mais ser considerado. 

No século XIX, encontramos muito autores que sustentaram a ideia de um gênio criativo 

apoiado sobre o nível excepcional de originalidade que depende da capacidade de relacionar as 

ideias, tais como: Willian James e Francis Galton. Para Galton (1879, 1883 apud LUBART, 

2007), a genética do indivíduo estava diretamente relacionada tanto à origem das capacidades 

mentais quanto às características psíquicas. Essa nova visão foi considerada como uma inovação 

no processo metodológico e um novo início do estudo empírico da criatividade (LUBART, 

2007). 

O início do século XX, de forma incisiva, deu surgimento, por meio de múltiplos autores 

e correntes, a muitas ideias e a conceitos que contribuíram com o estudo da criatividade. Porém, 

quem nos chamou mais a atenção foi Édouard Toulouse que explorou os vários aspectos do 

funcionamento psicológico de indivíduos que tiveram seus casos em destaque na época (Émile 

Zola e Henri Poincaré), considerando fatores como percepção, memória, razão e personalidade, 

no intuito de ver, além de outros pontos, se uma determinada fragilidade psicológica poderia estar 

atrelada à criatividade. A partir desse ponto da pesquisa e desse autor em especial, poderíamos 

considerar a primeira relação com a resiliência e a criatividade, no que diz respeito ao estado 

emocional de um indivíduo, como, por exemplo, um trauma psicológico. Há um ponto que nos 

despertou a atenção acerca da pesquisa e de seu objeto de estudo. A esse respeito, Torre (2005) 

ainda acrescenta que a criatividade descrita pelo viés das teorias psicológicas dá-se pelas ações 

ou por processos intrínsecos pertencentes ao próprio indivíduo e ao sujeito, assim como por 

modificações pela ação pessoal ou social. 

 

As teorias psicológicas da criatividade costumam derivar de enfoques mais amplos, 

referentes ao comportamento humano em geral e ao aprendizado em particular. Não se 

tratam de teorias específicas, elas interpretam o processo criativo como um fenômeno 

enraizado na pessoa e no comportamento humano (TORRE, 2005, p. 71). 
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Acerca do tema em tela, é em Freud (1908-1959) que encontramos uma visão realmente 

mais clara e aceitável da relação que a criatividade tem com o inconsciente humano. Nessa 

perspectiva, o autor afirma que a “criatividade resulta de uma tensão entre realidade consciente e 

pulsões inconscientes, sugeriu que os artistas e os escritores criam para conseguir expressar seus 

desejos inconscientes (amor, poder, etc.) pelos meios culturalmente aceitáveis (arte ou literatura)” 

(LUBART, 2007, p. 13). 

Freud também vem à tona na obra da autora Ana Costa, Corpo e Escrita: relações entre 

memória e transmissão da experiência (2001). Ela, ao tratar dos produtos dos atos humanos 

como maneiras distintas de representação, faz a seguinte afirmação: “Mas Freud tem razão em 

um ponto: o ato criativo é uma resolução – uma saída – para algo impossível de expressar como 

sintoma” (COSTA, 2001, p. 132). Ou seja, tanto a escrita como a dança podem ser consideradas, 

tal qual a priori para a construção de um sintoma, algo a “ser tratadas” pelo ato criativo, quando 

necessárias. 

Nesse processo, todos os estímulos emocionais presentes nas três instâncias 

(consciência, pré-consciência e inconsciência) servirão de inspiração à obra artística ou à criação. 

Ostrower (2009, p. 73) acrescenta: “Ocorrem momentos em nossa vida, momentos conscientes, 

pré-conscientes, inconscientes, de grande intensidade emocional. Eles podem induzir em nós 

novas forças, estimular todo nosso ser, trazer novas ideias, reorientar-nos na vida”. 

Essa visão ou ideia afirma-se, por si só, nos estudos de caso de criadores distintos e 

especiais como Leonardo da Vinci (LUBART, 2007). A abordagem psicodinâmica da 

criatividade, criada pelos pesquisadores Kris (1952 apud LUBART, 2007) e Kubie (1958 apud 

LUBART, 2007), encontraram inspiração nos preceitos de Freud acima citados. Para eles, o 

inconsciente seria a raiz ou o princípio das “ideias idiossincráticas frequentemente expressas em 

forma de código (imagens, metáforas) que são transformadas pelos processos ‘secundários’, 

preferencialmente orientados para a realidade (Suler, 1980)” (LUBART, 2007, p. 13-14). Porém, 

é com Wallas (1926 apud LUBART, 2007) que uma nova perspectiva se abre ao propor um novo 

modelo dividido em quatro etapas para o processo criativo, pois seria necessário, inicialmente: 

uma preparação mental, na qual seriam pesquisadas as informações; uma fase de incubação; outra 

fase de iluminação, que estaria ativada no momento que a ideia criativa chega à consciência; e, 

finalmente, a fase de verificação, para avaliar a ideia que teria sido elaborada. A partir desse 
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modelo, autores com Patrick (1935, 1937) e Hadamard (1945) continuaram seus estudos e 

desdobramentos, enquanto Wertheimer (1945 apud LUBART, 2007, p. 14), entre outros, sugeriu 

que “a criatividade passa pela formulação de unidades integradas de pensamento representado as 

‘boas formas’. O fenômeno de insight seria o motor da criatividade antes que as cadeias de 

associações”. 

Entretanto, é importante ressaltar que embora a criatividade, para Fayga Ostrower 

(2009), seja realizada mais no âmbito da consciência, quando ela se refere à sensibilidade 

humana, situa o sensível do Ser no inconsciente. Ressalta, ainda, que o sensível é uma condição 

inata e inerente à constituição humana, e como tal, é inerente à criatividade, que se refere a todos 

os indivíduos, pois “a sensibilidade não é peculiar somente aos artistas ou alguns poucos 

privilegiados” (OSTROWER, 2009, p. 12). A sensibilidade, talvez a maior parte, compreendendo 

as sensações internas, está vinculada ao inconsciente. A percepção, por sua vez, envolve o ser 

intelectual, “pois a percepção é a elaboração mental das sensações” (OSTROWER, 2009, p. 12). 

Assim, o self estaria ligado à sensibilidade, ao sensível do ser humano, e a percepção seria o ego. 

Para mais bem compreender esse raciocínio, citaremos Ostrower: 

 

A percepção delimita o que somos capazes de sentir e compreender, porquanto 

corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e cria uma barreira entre o que 

percebemos e o que não percebemos. Articula o mundo que nos atinge, o mundo que 

chegamos a conhecer e dentro do qual nós nos conhecemos. Articula o nosso ser dentro 

do não ser. Nessa ordenação dos dados sensíveis estruturam-se os níveis do consciente; 

ela permite que, ao apreender o mundo, o homem apreenda também o próprio ato de 

apreensão; permite que, apreendendo, o homem compreenda (OSTROWER, 2009, p. 

13). 

 

As abordagens acima continuaram a ser aprofundadas e estudadas durante a segunda 

metade do século XX. Dentre elas, podemos destacar as pesquisas e os testes de Guilford (1950 

apud LUBART, 2007) que, num primeiro momento, criaram o pressuposto de que a criatividade 

demanda muitas capacidades intelectuais, de maneira que uma promova o detectar dos 

problemas, as capacidades de análise, de avaliação e de síntese; enquanto outra, uma determinada 

fluidez e flexibilidade do pensamento (LUBART, 2007), pois “a capacidade criativa e reflexiva 

da humanidade sobre si e sobre as coisas possibilita o conhecimento primeiro e a transformação 

depois” (TORRE, 2005, p. 26-27). 

Já num segundo momento, nos anos de 1956 e 1957, formou-se uma teoria fatorial de 

inteligência (Structure of Intellect) que aponta cinco operações intelectuais (cognição, memória, 
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pensamento convergente, pensamento divergente e avaliação) que, ao ser aplicadas aos distintos 

tipos de informações (figurativa, simbólica etc.), resultam em diferentes tipos de produções 

(LUBART, 2007). Assim, de acordo com essa visão, “a criatividade se apoia sobre as diferentes 

operações mentais e particularmente sobre o pensamento divergente – que é a capacidade de 

encontrar um grande número de ideias a partir de um estímulo único – em nome do que muitos 

testes seriam desenvolvidos (LUBART, 2007, p. 14). 

Finalmente, em um terceiro momento, Guilford (1967 apud LUBART, 2007) passa a 

elaborar um modelo (Structure of Intellect Problem Solving) que fixa as operações intelectuais 

em um processo de resolução de problemas: “as situações que implicam a resolução de 

problemas verdadeiros promovem desafios ao conjunto das operações intelectuais e, por 

conseguinte, à criatividade” (LUBART, 2007, p. 14). 

Da década de 1950 às décadas de 1980 e 90, autores como Torrance (1972, 1976, 1988 

apud LUBART, 2007) desenvolveram seus estudos ainda fundamentados nas provas de 

pensamento divergente de Guilford. Do mesmo modo, outros autores continuaram seus estudos 

sobre a criatividade, agora direcionados a métodos ou a programas educacionais que 

estimulassem a criatividade, tais como: o brainstorming
13

 (OSBORN, 1965), o método Creative 

Problem Solving, pertencente a Parnes e colaboradores da Foundation for Creative Education 

(Parnes e Harding, 1962; Treffinger, 1995 apud LUBART, 2007).  

Já os traços de personalidade e a natureza das motivações implicadas na criatividade 

foram estudados, ainda nesse período, pelos pesquisadores Mackinnon (1962), Gough (1961, 

1967), Roe (1952) e outros filiados ao Institute of Personality Research and Assessment (IAR) 

(apud LUBART, 2007). A esse respeito, Lubart (2007, p. 15) ressalta que “eles sugerem que 

vários traços estariam ligados à criatividade e, como a confiança em si, à independência de 

julgamento ou ainda a assumir risco”. Os pesquisadores Rogers (1954) e Maslow (1968), nesse 

mesmo período, afirmam que a criatividade seria um instrumento para realizar suas 

potencialidades (self-actualization), o que implicaria diretamente certos traços como a aceitação 

de si, a coragem e a liberdade de espírito (apud LUBART, 2007). Nessa perspectiva, observamos 

mais um ponto interessante que relaciona criatividade à resiliência, quando o indivíduo, ao criar, 

para se sentir livre e encorajado, também se resilia e se ressignifica. 

                                                        
13

 Brainstorming significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. É uma expressão inglesa formada pela 

junção das palavras "brain", que significa cérebro, intelecto e "storm", que significa tempestade. 
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O tema das relações entre as variáveis conativas e a criatividade se manteve como um 

atrativo dos pesquisadores em psicologia social da criatividade, entre as décadas de 1980 e 1990, 

pois,  

 

Amabile e colaboradores (1996) estudaram o papel da motivação intrínseca na 

criatividade. Outros estudos colocam a influência no meio cultural. Por exemplo, 

Simonton (1994) constatou em seus estudos historiométriques, que certas características 

das sociedades, como a diversidade política, influenciam a criatividade de seus membros 

ao longo da história (LUBART, 2007, p. 15). 

 

Finalmente, nos últimos 20 anos, podemos observar o desenvolvimento, com um 

enfoque cognitivo, da criatividade com determinados autores como Boden (1992 apud LUBART, 

2007), Smith, Ward e Finke (1995 apud LUBART, 2007), bem como Weisberg (1986, 1993 apud 

LUBART, 2007). Sob esse ponto de vista, Lubart (2007, p. 15) ainda afirma que, “segundo 

alguns cognitivistas, a criatividade é fundada nos processos comuns da cognição, mesmo que os 

resultados desses processos possam ser ‘extraordinários’ (Bink e Marsh, 2000)”. Assim, podemos 

observar e constatar que várias teorias foram propostas durante o mesmo período, de modo que a 

criatividade foi e continua sendo o resultado de uma convergência de fatores cognitivos, 

conativos e ambientais (LUBART, 2007). Podemos observar, desse modo, a evolução histórica 

das pesquisas realizadas sobre a criatividade e seu desenvolvimento. Porém, sua definição é algo 

que continua a ser explorada e investigada, procurando-se, ao mesmo tempo, chegar a um 

consenso comum sobre ela. 

É consensual que a criatividade demanda sempre o novo e o adaptável, pois “a 

criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada 

ao contexto na qual ela se manifesta” (LUBART, 2007, p. 16). Assim, ao se realizar uma 

produção nova, está-se também realizando algo original e imprevisto por se distinguir pelo objeto 

ou pelo fato de outras pessoas não a terem realizado. Da mesma forma que o fato de ser uma 

produção nova não a impede que seja, ao mesmo tempo, adaptada, já que deverá atender 

diferentes dificuldades ligadas às circunstâncias nas quais se encontram as pessoas. Podemos 

citar exemplos de produções criativas como sendo: uma ideia, uma história, uma composição 

musical, uma composição coreográfica, entre vários. 

Ademais, a questão da novidade e da adaptabilidade é um consenso entre diversos e 

importantes investigadores na produção criativa. Entretanto, é importante destacar que, de acordo 

com as experiências prévias das pessoas, suas avaliações poderão sofrer um julgamento no que 
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diz respeito a ser ou não novo para elas, ou seja,  

 

No que se refere à novidade, alguns autores dão mais valor a suas reações imediatas e 

emocionais frente a uma realização original, enquanto que outros autores têm maior 

tendência em relacionar esta realização com as produções anteriores, a fim de achar uma 

inovação eventual (LUBART, 2007, p. 17). 

 

É bem verdade que não são apenas os aspectos acima citados (novidade e adaptação) 

que determinam uma boa produção criativa mas também a qualidade técnica da obra e/ou a 

importância da produção a respeito das necessidades da sociedade. “Assim, um trabalho 

tecnicamente bem feito pode melhor destacar a novidade e o valor de uma ideia do que o mesmo 

trabalho apresentado de maneira mais relapsa” (LUBART, 2007, p. 17). 

Para nós, há também de se destacar a natureza da concepção criativa e sua condição, 

pois além da possibilidade de variação, conforme a cultura e a época, há também uma concepção 

criativa genuína advinda da condição humana, de sua mente, do coração, do olho, da boca, do 

nariz, do corpo inteiro. Observa-se, por um lado, um rompimento com a tradição na criatividade 

de uma determinada civilização e, por outro lado, a valorização dos processos criativos em si, 

mais do resultado que a utilização inovadora de elementos tradicionais da cultura noutra 

civilização. 

A abordagem múltipla tem sido estudada e aplicada nos últimos tempos como um 

conceito aceito na realização e na aplicabilidade da criatividade dentro de um processo criativo. 

De acordo com essa abordagem, é necessária uma combinação de fatores importantes do 

indivíduo para que haja criatividade, ou seja, de acordo com esse ponto de vista, a criatividade 

dependerá exclusivamente das capacidades intelectuais e dos traços de personalidade do 

indivíduo, bem como do contexto ambiental (LUBART, 2007). Para Amabile (1996 apud 

LUBART, 2007), os componentes subjacentes à criatividade seriam três, a saber: 1) a motivação 

que o levaria a produzir algo; 2) as capacidades que o indivíduo possui em uma determinada área; 

e 3) os processos condicionados e ligados a ela. Vejamos, 

 

A motivação engloba as razões intrínsecas e extrínsecas pelas quais um indivíduo se 

engaja em uma tarefa e a atitude de uma pessoa frente à tarefa a cumprir. As capacidades 

de uma área fazem referência ao conhecimento, às capacidades técnicas e aos talentos 

específicos em um domínio preciso (LUBART, 2007, p. 17-18). 

 

A criatividade seria então determinada pelo nível que uma pessoa teria nesses três 
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componentes acima citados. Observa-se, ainda, que a ausência de um desses componentes 

limitaria de tal forma a criatividade que ela não poderia ser exercida. 

Além disso, foram identificados seis tipos de recursos distintos para que a criatividade 

seja realizada, logo após os estudos de Sternberg e Lubart (1995 apud LUBART, 2007), quais 

sejam: os aspectos específicos da inteligência, de conhecimento, de estilos cognitivos, de 

personalidade, de motivação e de contexto ambiental. Tais aspectos “podem fornecer as 

estimulações psíquicas ou sociais para auxiliar a produção de ideias e para alimentar estas ideias” 

(LUBART, 2007, p. 18). Entretanto, para Woodman e Schoenfeld (1990 apud LUBART, 2007), 

o conceito de criatividade é resultado de uma interação intricada entre três elementos 

fundamentais que seriam os antecedentes, as características de uma pessoa e as de situação. De 

modo que, 

 

Os antecedentes fazem referência às circunstâncias anteriores que influenciaram o estado 

atual de uma pessoa, de uma situação, e suas interações. [...]. As características de uma 

pessoa englobam as capacidades e os estilos cognitivos, os traços de personalidade e as 

variáveis de atitudes, de valores e de motivação. As características de uma situação 

incluem as influências sócias (as recompensas, avaliação social...) e as influências 

contextuais (o ambiente psíquico, o clima estrutural e a cultura) (LUBART, 2007, p. 18-

19). 

 

As produções criativas, para Howard Gruber (1988 apud LUBART, 2007) e seus 

colaboradores, podem surgir do desenvolvimento e da interação, ao longo do tempo, dos 

conhecimentos, objetivos e estados afetivos que uma pessoa adquiriu. Tais fatores são 

desenvolvidos e interagidos para que possam “modificar a maneira de uma pessoa reagir aos 

aspectos inesperados de uma tarefa, e que podem conduzir a algumas produções criativas” 

(LUBART, 2007, p. 19). Isso nos faz crer que os estados afetivos, como alegria e frustração, 

podem ser determinantes para o impulso criativo no resiliente e no processo ressignificativo de si. 

Assim, observamos que, de acordo com a abordagem múltipla, os fatores cognitivos, conativos, 

emocionais e ambientais influenciam diretamente na criatividade (LUBART, 2007).  

As capacidades intelectuais têm sido consideradas nos tempos contemporâneos de 

grande relevância à criatividade, de tal modo que já há uma relação intrínseca entre o quociente 

intelectual (QI) e a criatividade. Porém, não podemos negar que as pessoas não ou menos 

inteligentes também criam. Sob esse viés, os autores Einstein e Infeld (1938 apud LUBART, 

2007) já afirmavam que, visualizar questões antigas sob um ângulo diferente exigiria uma 

imaginação criativa. Essa capacidade teria uma relação com o que os pesquisadores classificam 
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como: “identificação, definição e redefinição do problema”.  

Uma característica determinante é que seria preciso uma capacidade de detectar no 

ambiente determinada informação que tivesse alguma relação com um problema a resolver, que 

consiste na “codificação seletiva”. Nesse processo, a “comparação seletiva” estaria relacionada 

com a habilidade de analisar as semelhanças entre as distintas áreas, esclarecendo o problema. 

“Nessa perspectiva, utilizam-se as analogias e as metáforas, frequentemente consideradas como 

um ponto de partida para o pensamento criativo” (LUBART, 2007, p. 24).  

Outra característica é a “combinação seletiva”, que se refere à capacidade de se unirem 

dois dados de informação que, juntos, irão compor uma nova ideia. Entretanto, “Em particular, 

uma nova ideia pode resultar de uma colocação em relação aos elementos distintos, que 

compartilham um mediador comum (A e B são associados graças às suas ligações mútuas com o 

conceito C) (LUBART, 2007, p. 25). 

Já o procedimento, que permite investigar de forma pluridirecional as imensas ideias ou 

respostas a partir de um ponto de partida simples, seria, para os autores, o “pensamento 

divergente”. A esse respeito, Lubart (2007, p. 27) acrescenta ainda que, 

 

De acordo com Guilford (1950), o pensamento divergente é uma capacidade essencial 

para a criatividade. Pensando de uma maneira divergente, várias ideias diferentes podem 

ser geradas, e existirão, assim, várias eventualidades a considerar e várias pistas a seguir; 

a probabilidade de encontrar uma nova ideia adaptada é muito grande. 

 

A “avaliação de ideias” é mais uma característica crucial à criatividade, pois estaria 

vinculada à capacidade de avaliar as ideias e selecionar aquelas que deverão ser consideradas e 

aquelas a ser descartadas. Nessa perspectiva, o matemático francês Henri Poincaré, ao refletir 

sobre sua própria criatividade, justifica-se afirmando que, 

 

[...] a capacidade de discernimento entre várias ideias parecia-lhe a mais importante: de 

acordo com ele, utiliza-se inconscientemente, para esse procedimento intelectual, 

critérios estéticos como uma espécie de peneira que serve para separar as ideias criativas 

da massa de possibilidades; só as ideias consideradas como “harmoniosas” receberiam 

uma atenção particular (LUBART, 2007, p. 27). 

 

A capacidade de entender um único objeto, uma única ideia, sob pontos de vistas 

distintos, a sensibilidade à variação ou à mudança que esteja relacionada à habilidade de se livrar 

de uma ideia inicial para explorar novas pistas seria a “flexibilidade”. Assim, ela estaria 

“envolvida com a criatividade porque ela se refere a mobilidade e a maleabilidade do 
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pensamento, como a capacidade e a vontade de alterar assim o registro” (LUBART, 2007, p. 29).  

Outra característica importante e até mesmo controversa para alguns autores está ligada 

à relação do QI
14

 à criatividade. O “quociente intelectual e a criatividade”, como umas das 

características mais importantes nessa classificação, estão relacionados com o objetivo de 

determinar se, pelas avaliações, o pensamento criativo estaria diretamente influenciado ou 

delimitado pelo QI. Sabe-se que os escores de QI determinam a apontam o nível de inteligência 

geral, um sistema padrão de comparação; que o QI mediano da população (em cada faixa de 

idade) é de 100, com um desvio de 15 pontos de QI; e que cerca de 95% da população estaria 

situada entre 70 (inteligência baixa) e 130 (inteligência alta). Em relação a esse ponto, foram 

detectados três resultados: 

 

Primeiramente, as pessoas criativas tendem a ter um QI superior ao da média, 

frequentemente além de 120. Segundo, as correlações entre criatividade e QI variam 

amplamente (0 a 0,50) mas são quase sempre em torno de 0,20. Terceiro, para os QI 

inferiores a 120, existe uma correlação positiva entre QI e criatividade. Além de um QI 

de 120 não há frequentemente mais relação entre QI e criatividade (LUBART, 2007, p. 

31). 

 

Quanto a essa estatística, houve várias justificativas por parte dos autores. A primeira 

seria a possibilidade de que um tipo de QI, como, por exemplo, um QI acima ou igual a 120, 

possa facilitar a entrada em áreas que demandem um tipo de trabalho muito criativo. É 

imprescindível, como um exemplo notório, “um nível elevado de QI para ascender às grandes 

escalas e às grandes universidades e depois ter um cargo que permita um trabalho criativo” 

(LUBART, 2007, p. 31). A segunda explicação seria o fato de que a argumentação do QI seria 

benéfica à criatividade sim, mas que, a partir de um determinado nível de QI (120), não haveria 

mais benefício adicional. A terceira explicação estaria embasada na afirmação de que, para se 

obter um alto nível de criatividade, seria essencial possuir pelo menos um determinado nível de 

inteligência (medida por QI) e outros elementos, como certos traços de personalidade (LUBART, 

2007). A quarta e última explicação está vinculada à presença de problemas metodológicos 

presentes na maioria das pesquisas disponíveis. “De fato, as amostras de sujeitos estudados 

dentro da investigação anterior não representam de modo adequado os mais elevados níveis de QI 

e/ou de criatividade” (LUBART, 2007, p. 32).  

Foi observado, então, no que diz respeito ao ponto de vista metodológico, que, em 

                                                        
14

 Quociente Intelectual 
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grande parte das pesquisas, a criatividade era mensurada por meio das tarefas que exigiam, por 

parte dos sujeitos, um grande número de respostas distintas (pensamento divergente) como o 

Teste de Pensamento Criativo de Torrance
15

 (1996) (LUBART, 2007). Portanto, para Lubart 

(2007, p. 33), “a tendência a utilizar unicamente as provas de pensamento divergente para 

mensurar a criatividade é, particularmente, discutível porque, de acordo com a maioria dos 

autores, o pensamento divergente é apenas uma das capacidades intelectuais úteis à criatividade”. 

A última característica a ser considerada da criatividade está relacionada ao 

conhecimento que o sujeito possui armazenado na memória. O “conhecimento” é o resultado da 

educação formal e informal adquirida no decorrer de suas experiências vividas em diversos 

contextos. “Os conhecimentos do sujeito fornecem uma grande parte do material sobre o qual 

operam os processos de tratamento de informação” (LUBART, 2007, p. 34). 

Para diversos autores (ERICSSON; KRAMPE; TESC-ROMMER, 1993; FELDHUSEN, 

1995; WILEY, 1998 apud LUBART, 2007), a criatividade dificilmente seria exercida sem um 

determinado nível de conhecimento. Embora não estejamos totalmente de acordo com tal 

afirmação, pois consideramos que o ser humano é criativo apenas pela sua condição, pensamos 

que é importante manter na pesquisa posicionamentos e afirmações contraditórios defendidos por 

muitos pesquisadores, visto que o que desejamos é oferecer um panorama científico o mais amplo 

possível a respeito desse tema. Primeiramente, os conhecimentos permitem 

 

[...] compreender as situações e não reinventar o que já existe. O conhecimento ajuda 

igualmente a levar em consideração os acontecimentos e a tirar partido das situações 

observadas aleatoriamente; além disso, pelo domínio de certos aspectos de uma tarefa, 

permite focalizar seu pensamento sobre os aspectos novos de determinada tarefa 

(LUBART, 2007, p. 34). 

 

Ademais, é importante que se saiba que o conhecimento é, sim, necessário à 

criatividade, mas ele, por vezes, pode influenciar negativamente, ou seja, um conhecimento 

prévio poderá, de alguma forma, enrijecer e até reduzir a flexibilidade do pensamento. Nessa 

direção, Skinner (apud LUBART, 2007, p. 36-37) afirma que 

 

[...] tendo em vista a investigação behaviorista em psicologia, há os que lêem e há os que 

produzem. Deve-se antecipar esses fatos antes que se decida para imediatamente os 

                                                        
15

 Os Testes de Pensamento Criativo de Torrance são os instrumentos mais utilizados, na literatura internacional 

como medidas válidas e precisas para aferir a criatividade, daí a iniciativa de pesquisar a adaptação e validação para 

a população brasileira, em suas formas figural e verbal (http://www.valordoconhecimento.com.br/testes-de-torrance-

avaliacao-da-criatividade-por-palavras.html). 
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estudos, para evitar um bloqueio de criatividade, pois o ponto ótimo de estudo depende 

do campo de atividade. Dessa maneira, ele é mais elevado para as ciências do que a arte. 

 

Podemos observar, nas classificações supracitadas, que a criatividade demanda, do 

sujeito envolvido na produção, diversas potencialidades e que delas, relacionadas entre si, 

resultarão a qualidade e o desempenho criativo desse sujeito. 

A personalidade de um indivíduo também exerce sua marca na criatividade. Os traços da 

personalidade na criatividade de artistas e escritores são significativamente distintos dos da 

população em geral ou do padrão. Entre eles, podemos citar os físicos, os biólogos, os psicólogos 

etc. Com esses grupos, de personalidades distintas, foram realizados diversos trabalhos, como, 

por exemplo, o de Cattel e Drevdalh (1958 apud LUBART, 2007), que aplicaram um 

questionário de personalidade 16PF, permitindo, assim, identificar 16 dimensões primárias da 

personalidade. Os resultados foram categóricos no que diz respeito à singularidade e à distinção 

por um vasto conjunto de traços de personalidade, numa amostra de 153 participantes, da 

população padrão. Com esse estudo, concluiu-se que 

 

[...] os artistas são mais dominantes, mais aventureiros, mais radicais, mais maduros ao 

nível emocional, mais sofisticados e menos desconfiados do que a população padrão. Em 

outras análises, pistas sobre uma população de cientistas indicaram que esses 

apresentam, de maneira geral, as mesmas características que os artistas e se diferem 

frequentemente da população padrão (LUBART, 2007, p. 40). 

 

Nessa direção, pesquisas a respeito dos perfis das pessoas criativas, artistas ou não, bem 

como das correlações entre os traços de personalidade e a performance criativa, cresceram cada 

vez mais. Com isso, Feist (1998 apud LUBART, 2007) conclui que os sujeitos criativos tendem a 

ser mais abertos às experiências novas, a ser mais confiantes, menos convencionais e menos 

conscienciosos do que a população padrão. O autor também percebeu que, “igualmente, certas 

diferenças entre os artistas e os cientistas. Assim, os artistas teriam tendência a ser afetivos, 

instáveis no nível emocional e antissociais, enquanto que os cientistas seriam mais 

conscienciosos” (LUBART, 2007, p. 40-41). 

Foram, igualmente, encontrados alguns traços de personalidade no campo da teoria, 

contendo importante peculiaridade para a criatividade, como: a perseverança; a tolerância à 

anfibologia ou a questões ambíguas; a abertura a experiências novas; o individualismo; a 

disponibilidade de se arriscar; e o psicotismo (LUBART, 2007). Porém, não nos deteremos 

nesses pontos em específico, já que não teria impacto a agregar ao objeto da pesquisa em questão. 
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Além disso, a criatividade pode ser exercida ou originada de um estilo mais “intuitivo” 

ou mais “sensitivo”. Estas seriam as duas formas de funcionamento preferencial: “o estilo 

‘intuitivo’, onde a intuição prima; e o estilo ‘sensitivo’ que se alimenta das percepções orientadas 

para o mundo exterior e das informações recolhidas pelos sentidos” (LUBART, 2007, p. 48). O 

estilo intuitivo está muito mais presente entre os artistas, escritores e cientistas do que nas 

pessoas pouco criativas. 

A motivação à criatividade, seja ela intrínseca, seja extrínseca, parece estar presente no 

resiliente, visto que, para ele, o sofrimento (ou um estado de humor triste) advindo de um trauma 

o faz procurar a superação, além de realizar seu intento (produção artística), ao mesmo tempo que 

ele deseja ser aceito pela sociedade para, assim, poder adaptar-se novamente a ela. Para reforçar 

esse pensamento, Lubart cita Runco (1998) destacando que ele “generalizou esta relação entre 

motivação intrínseca e criatividade afirmando que os estados de tensão interna, independente de 

suas origens (estresse, humor negativo...) favorecem a produção criativa” (LUBART, 2007, p. 

50). 

Nesse processo, é importante também observar que outros estudos ampliam tal conceito 

afirmando que, contrariamente ao que é indicado por Runco, a criatividade não é apenas uma 

expressão de um estado interno negativo, mas, antes, de um estado interno neutro e positivo. 

Assim, a criatividade concorre com uma realização natural de si, que, em parte, está relacionada a 

uma motivação intrínseca. Ao criar, o sujeito, além de recorrer a suas motivações intrínsecas, tem 

nas motivações extrínsecas seus estímulos, pois suas preocupações não estarão mais voltadas à 

tarefa em si e a sua realização, mas à recompensa recebida do ambiente derivada da tarefa 

cumprida. 

 

O potencial criativo de um indivíduo que pode conduzir a uma recompensa externa 

antecipada pode ser favorecido por tal retribuição. Percebemos que esta “recompensa” 

não se limita a uma remuneração financeira (salário, prêmio...) ou material (presente, 

troféu), ela pode ser um reconhecimento social, simbolizado pelo resgate de um prêmio 

(literário, musical, diploma...), um sucesso público ou ainda uma certa publicação 

(artigos) (LUBART, 2007, p. 50). 

 

Acreditamos que, no que diz respeito ao reconhecimento social, isso não se limita 

apenas aos prêmios materiais e seus significados mas ainda à aceitação pelo outro e à conquista 

de seu espaço social. Pressupomos que a necessidade que o resiliente tem de se adaptar ou de ser 

aceito socialmente o leve a usar sua criatividade como um instrumento para um projeto pessoal 
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impulsionado pelas exigências sociais, tanto no meio familiar quanto na sociedade. Nesse caso, 

podemos ver que 

 

A criatividade tem muito a ver com a decisão pessoal tanto no desenvolvimento de 

habilidades, como, sobretudo, no grau de implicação e entusiasmo. [...] A criatividade é 

um fenômeno que circula entre os atributos pessoais e as exigências sociais. Em última 

instância, é a sociedade que promove e sanciona o valor ou relevância das atividades e 

resultados criativos (TORRE, 2005, p. 5). 

 

Por seu turno, Amabile (1996 apud LUBART, 2007) postula que a motivação intrínseca 

apresenta ligações significativas entre ela e a criatividade, de tal maneira que, em um primeiro 

momento, seja privilegiado o pressuposto de que “a motivação intrínseca prediz um mais elevado 

nível de criatividade do que a motivação extrínseca” (LUBART, 2007, p. 51). Portanto, podemos 

observar, de acordo com os pressupostos acima citados, que a criatividade e suas potencialidades 

estariam vinculadas ou associadas a um conjunto de características individuais e a traços estáveis 

de estilo e de motivação. 

As emoções e a criatividade estão ligadas de distintas maneiras a partir dos primeiros 

trabalhos teóricos iniciais a respeito da criatividade e das narrações introspectivas de pessoas 

criativas. Podemos conceituar a emoção mais objetivamente da seguinte forma: consiste em uma 

categoria comum que reúne as ideias de estados emocionais, de humor e de características 

emocionais individuais. Portanto, o estado emocional é, por si só, demasiadamente temporário e 

possui uma reação curta e intensa, resultante de um estímulo externo. 

Já o humor é determinado por ser uma disposição afetiva dominante, duradoura no 

tempo. Possui características iguais, em parte, àquelas do estado emocional. Porém, com duração 

mais longa (de algumas horas e alguns dias) e o grau de atenção relacionado mínimo. Assim, 

percebe-se que o estado emocional não está totalmente separado e independente do humor, na 

condição de experiência, já que “um certo humor pode facilitar o surgimento de um estado 

emocional (Ekman, 1994), assim como o estado emocional pode se prolongar sob a forma de 

humor (Frijda, 1994)” (LUBART, 2007, p. 56). 

Ademais, foi constatado que a expressão das emoções relacionadas às experiências 

pessoais poderia ser o motor de uma produção criativa: “conforme a hipótese de Freud (1908-

1959), as obras artísticas e literárias permitiriam, portanto, a seus autores expressarem as 

emoções, como o amor, a cólera ou a tristeza” (LUBART, 2007, p. 55). Nesse ponto, é 

importante salientar que Isen (1999 apud LUBART, 2007) apresenta em seus pressupostos a 
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afirmativa de que apenas os estados emocionais positivos, em comparação aos estados 

emocionais negativos ou neutros, favorecem as performances criativas. Os resultados a partir de 

seus estudos mostraram que os participantes que estavam em um estado emocional positivo 

produziram expressivamente mais soluções do que os participantes que estavam em um estado 

emocional neutro (LUBART, 2007). Tais resultados foram interpretados por Isen (ISEN; 

DAUBMAN; NOWICKI, 1987 apud LUBART, 2007) amparado em dois processos:  

 

Segundo o primeiro processo, a emoção positiva agiria sobre a atenção do indivíduo: ela 

aumentaria a atenção focada sobre o material permitindo, assim, aos participantes 

quebrar as estruturas existentes, fazendo emergir as novas características dos objetos, 

habitualmente ignorados. [...] De acordo com o segundo processo, os estados positivos 

melhorariam a criatividade facilitando o acesso aos materiais positivos presentes na 

memória (LUBART, 2007, p. 59). 

 

De acordo com Abele (1992 apud LUBART, 2007), o indivíduo que se encontra sob um 

estado emocional negativo é motivado a encontrar táticas capazes de conduzi-lo a um estado de 

humor neutro. O estado emocional positivo favorece a criatividade em qualquer tipo de tarefa, 

sendo ou não de interesse. Já o estado emocional negativo apenas em parte favorece a 

criatividade. Nesse caso, as tarefas podem ser realizadas em utilizações incomuns, portanto, úteis 

no intuito de regular o humor. É nesse aspecto que pode estar motivada a necessidade premente 

que um resiliente tem ao estar sob um estado emocional negativo derivado das tristes 

experiências prévias, em criar ou produzir algo que o leve a outro estado emocional neutro ou 

positivo. Quanto ao nível de atenção, Adaman e Blaney (1996 apud LUBART, 2007) destacam 

que, a partir de suas pesquisas e dos resultados, o nível de atenção do estado emocional, que atua 

no indivíduo na condição de felicidade ou de depressão, influi significativamente no resultado 

criativo, pois a nuance de estado emocional independente da condição (felicidade ou depressão), 

facilita e induz a criatividade (LUBART, 2007). 

Há, portanto, ainda, divergências no que diz respeito às origens contextuais. Observamos 

que, de um modo geral, com base em pesquisas, os estados ou os humores emocionais positivos 

favorecem naturalmente o potencial criativo. Porém, no que diz respeito ao efeito dos estados 

emocionais negativos, os resultados não convergem entre si, pois ora favorecem, ora inibem a 

criatividade. 

 

De um modo geral, não há consenso em torno da ideia de um papel único das emoções 

na criatividade. Isen predisse e observou que na sequência de um processo associativo, 

só o estado emocional positivo favorece a critividade. Para Kaufmann (1997) e 
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posteriormente para Vosburg e Kaufmann (1998), os estados emocionais positivos 

inibem a critividade, assim como os estados emocionais negativos a favorecem. Abele, 

de acordo com uma pesquisa funcional das emoções, predisse que tanto as emoções 

positivas como as emoções negativas favorecem a criatividade (LUBART, 2007, p. 64-

65). 

 

Para nós, o mais importante é que foi concluído, pelos autores acima mencionados, a 

existência de muitos processos organizando as relações comuns à emoção e à criatividade. De 

acordo com o contexto, influências distintas poderiam acontecer oriundas dos diversos efeitos 

provenientes das emoções sobre a criatividade e não apenas um efeito único das emoções sobre 

ela (LUBART, 2007). 

Mais uma vez, nós nos deparamos com a condição contextual de um resiliente que, 

estando em um estado emocional negativo, em um contexto específico, sente a necessidade e a 

motivação de produzir algo que o leve a um estado emocional diverso. Nesse contexto, podemos 

destacar também o ambiente, que passa a ser uma peça chave para o desenvolvimento das 

capacidades criativas, bem como nas formas distintas que pode assumir a expressão criativa, 

influenciando, assim, de forma contundente, tanto uma visão microscópica (ambiente familiar) 

quanto macroscópica (sociedade e cultura).  

Sob esse ponto de vista, podemos observar que há estudos, como o de Carl Rogers (1954 

apud LUBART, 2007), que sugerem que o ambiente familiar deve assumir um papel encorajador 

na questão psicológica, além de nutridor e relativamente não crítico a respeito da criança que se 

desenvolve (LUBART, 2007). Destacamos ainda outra proposta que aponta que o ambiente 

familiar estimula a criatividade quando provê obstáculos às crianças, e que tais obstáculos seriam 

imprescindíveis para estimular a criatividade, visto que “para se tornar criativa, a criança deve 

aprender a superar as dificuldades e ser independente” (LUBART, 2007, p. 76). Essa afirmação 

nos indica, mais uma vez, que um indivíduo, diante de situações adversas, pode, de alguma 

forma, desenvolver suas aptidões criativas e, de acordo com nossa pesquisa, buscar através da 

criatividade seu bem-estar e/ou sua salvação. A esse respeito, podemos notar e apoiar nossas 

convicções porque, “certos estudos indicam, de fato, que uma porcentagem importante de 

indivíduos que têm um nível elevado de criatividade provém de lares com dificuldades, ou pobres 

em apoio emocional (lares desfeitos, pais que rejeitam...) (Ochse, 1990)” (LUBART, 2007, p. 

76). 

Podemos observar, ainda, que uma conduta criativa tem relação e sofre interferência das 
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condições resultantes da dinâmica interativa entre o indivíduo e o ambiente, como as dificuldades 

presentes nos contextos vividos. Desse modo, “em uma primeira abordagem, pode-se considerar 

a adaptação do indivíduo às exigências do ambiente” (LUBART, 2007, p. 126). Guilford (1968 

apud LUBART, 2007) acrescenta que, quando o indivíduo possui um problema, seja qual for sua 

natureza, seu comportamento criativo é necessariamente ativado, incluindo igualmente os 

problemas de ordem interpessoal, considerando que 

 

[...] certas pessoas, mais que outras, produzem as respostas criativas para tentar resolver 

os numerosos problemas sociais que elas podem encontrar ao longo de sua existência, 

desde a gestão cotidiana dos problemas relacionados à família até as questões sobre o 

futuro e a sobrevivência da espécie humana (LUBART, 2007, p. 135). 

 

Mais adiante, como se poderá observar, os temas a respeito da criatividade – processos 

de criação e resiliência – estão abordados simbioticamente em uma seção específica. Debruçamo-

nos por ora nos processos criativos e, em especial, no modelo clássico do processo criativo em 

quatro etapas de Wallas (1926 apud LUBART, 2007). Esse modelo que Wallas desenvolveu 

surgiu a partir das evidências introspectivas que alguns estudiosos deduziram previamente como, 

por exemplo, o matemático francês Poincaré (1908), que tratou de provar que as funções 

fuchsiennes
16

 não poderiam existir. Diante de algumas experiências relacionadas a realizações de 

projetos que demandavam novas ideias e criatividade, passou não apenas a pesquisar sobre o 

tema mas ainda a escrever sobre sua memória definitiva de um tratado (LUBART, 2007). O 

autor, após revisar seu texto, chegou à conclusão de que, 

 

[...] os processos criativos surgissem pela primeira vez por meio de um trabalho 

consciente sobre o problema. Essa etapa foi, então, seguida por um trabalho inconsciente 

que, se obtivesse êxito, conduziria a uma “iluminação súbita”. Uma outra fase do 

trabalho consciente vem depois para “empregar os resultados dessa iluminação, deduzir 

as consequências imediatas, ordená-las, redigir as demonstrações, mas, sobretudo, é 

necessário verifica-las” (LUBART, 2007, p. 94). 

 

Assim, a partir de tais evidências, Wallas (1926 apud LUBART, 2007) organiza o 

modelo dos processos criativos em quatro etapas, quais sejam: a fase de preparação, a fase de 

incubação, a fase de iluminação e a fase de verificação. A esse respeito, Saturnino de La Torre 

(2005, p. 113) destaca, apoiado nas afirmações de M. Csikszentmihalyi, que “não se trata de um 

                                                        
16 As funções fuchsiennes são um tipo particular de funções (chamada atualmente de funções automórficas que se 

encontra presente na matemática) (http://images.math.cnrs.fr/Fonctions-fuchsiennes-ou.html). 
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processo linear, nem uniforme, mas sim de um processo recorrente e em que alguns dos passos 

reiteram-se, sobrepõem-se, retrocedem até chegar ao final”. 

Inicialmente, na fase de preparação, o indivíduo precisa de uma análise inicial com o 

objetivo de definir e de colocar o problema, demandando um trabalho consciente e com 

educação, capacidade analítica e noções a respeito do problema; a seguir, dará início à fase de 

incubação, em que se verifica a inexistência do trabalho consciente sobre o problema. Com isso, 

pode-se, então, abdicar do problema em questão e até relaxar se concentrando em outros 

objetivos, sem qualquer tipo de pressão interna que o force a pensar conscientemente sobre isso. 

Desse modo,  

 

[...] o cérebro continua então a trabalhar inconscientemente, formando associações. 

Pensamos que as numerosas associações de ideias nascem no decorrer da fase de 

incubação: o inconsciente rejeita grande parte dessas associações, que ele julga inútil, 

mas procura, às vezes, uma ideia mais promissora (LUBART, 2007, p. 94); 

 

Na fase de iluminação, acontece a conscientização da ideia interessante que brotou da 

fase anterior. Essa iluminação súbita pode, também, ser definida por um tipo de flash. Sobre essa 

fase vale destacar que, “Wallas observou, entretanto, que a iluminação era frequentemente 

precedida por uma intuição de que a ideia iria chegar. A fase de iluminação é um pouco delicada; 

ela é facilmente perturbada por acontecimentos externos, ou quando se tenta precipitar a 

emergência da ideia” (LUBART, 2007, p. 95). 

Logo após a iluminação, dá-se início à última fase, a de verificação, que se caracteriza 

pelo trabalho consciente em que o indivíduo passa a avaliar, redefinir e desenvolver a ideia. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar que, “Wallas (1926) observou que, ao longo do processo de 

resolução criativa do problema, poder-se-ia voltar às primeiras fases. Se, por exemplo, uma ideia 

mostrou as imperfeições no momento da verificação, uma outra ideia poderia incubar para 

resolver essa dificuldade” (LUBART, 2007, p. 95). 

A esse respeito, apresentamos o esquema abaixo que demonstra, de forma simples, as 

etapas do processo criativo determinado por Wallas (1926 apud LUBART, 2007): 
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Figura 1 – Etapas do processo criativo 

 
Fonte: Adaptado de Lubart (2007) 

 

Conforme exposto na Figura 1, o processo criativo clássico está dividido em quatro 

etapas, a saber: 

1. Preparação – o indivíduo investiga/estuda o problema utilizando o repertório que já 

possui, fazendo novas pesquisas (novos inputs). Nessa fase, investiga-se (e não se imagina) o 

problema. 

2. Incubação – o indivíduo incuba, distancia, relaxa, sai do problema para que o 

inconsciente também o processe. A combinação é inconsciente. 

3. Iluminação – em algum momento surge a iluminação, um insight (salto de lógica). 

4. Verificação – fase em que o indivíduo irá verificar, testar sua ideia criativa. 

 

Ademais, embora o modelo supracitado, desenvolvido por Wallas, seja um dos mais 

utilizados e considerados para os estudos sobre a criatividade e o processo criativo, existem 

alguns autores que discordam de tal abordagem. Sob essa ótica, podemos destacar Eindhoven e 

Vinacke (1952 apud LUBART, 2007), que criticam sua abordagem fundamentados na 

observação de artistas e não artistas que realizaram um desenho ilustrando um poema 

previamente apresentado. Seus argumentos se apoiaram na descrição de que o processo criativo 

seria como uma mistura dinâmica de diferentes tipos de pensamento que ocorrem de maneira 

recursiva ao longo do trabalho; e que cada processo criativo seria distinto e único, variando de 

indivíduo para indivíduo. Do mesmo modo, Ghiselin (1963, 1985 apud LUBART, 2007) contesta 

as quatro etapas de Wallas e sugere uma pesquisa mais completa a respeito do tema. 

Por sua vez, Doyle (1998 apud LUBART, 2007), empenhado na mesma ideia de 

Ghiselin, realiza um estudo com uma visão mais complexa sobre o processo criativo e afirma que 

“o processo criativo da escrita é iniciado por um ‘incidente’ interessante ou iniciativo, seguido de 
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uma ‘navegação’ entre diferentes ‘áreas de conhecimento’ úteis à construção de uma história”; 

isso se amparando em entrevistas dos romancistas (LUBART, 2007, p. 98). Calweti, Rappaport e 

Wood (1992 apud LUBART, 2007), ao apoiarem-se em entrevistas com artistas, destacaram a 

simultaneidade dos seguintes processos: concentrar-se em um sujeito, trabalhar sobre novas 

ideias, desenvolver as ideias, avaliar um trabalho e distanciar-se dele. 

Já nas pesquisas realizadas por Getzels e Csikszentmihalyi (1976 apud LUBART, 2007) 

com estudantes de arte debruçados sobre uma natureza morta, as atividades postas em ação no 

decorrer da formulação e da definição do problema artístico acontecem, às vezes, na fase que 

antecede o desenho e na fase de produção. “Getzels e Csikszentmihalyi (1976, p. 90) precisam 

que: ‘Nos processos criativos não é necessário separar as etapas de definição e de resolução do 

problema’” (LUBART, 2007, p. 98). Com isso, deduz-se que o modelo de base em quatro etapas 

demandaria, de alguma forma, a revisão ou a substituição do modelo, por sugestão dos estudos 

que se opuseram a esse modelo. Assim, apoiado nos preceitos de Guilford (1950), Lubart (2007, 

p. 98) afirma que 

 

[...] ofereceram novas oportunidades de trabalho sobre o processo criativo, centrando a 

pesquisa nos processos-chave que são colocados em ação na reflexão criativa, tal como a 

definição e a redefinição do problema, o pensamento divergente, a síntese, a 

reorganização, a análise e a avaliação. 

 

Nessa perspectiva, os processos criativos podem, sem dúvida alguma, ser investigados 

analisando seus componentes distintos e sua função nos trabalhos de criação. A criatividade está 

presente no centro de funcionamento de cada indivíduo que busca resolver novos problemas ou 

que, com flexibilidade, deve adaptar-se às evoluções ambientais. 

 

2.4 A DANÇA 

 

De acordo com os pressupostos de Luna (2008, p. 145-146), a dança: 

 

[...] vai mais longe, ela não se encontra no cerne da abstração; é uma corporificação da 

espécie humana de uma iminência dialógica entre indivíduo/sujeito, sociedade/cultura e 

a espécie/natureza. [...] A Dança, portanto, é uma educação da sensibilidade, da 

criatividade, da expressividade, do amor, em uma perspectiva poética. 

 

Embora os temas centrais da pesquisa em questão sejam a resiliência, a criatividade e a 

ressignificação de si, a dança, para a pesquisa, assume um papel imprescindível em toda a sua 
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construção, pois é a partir dela, na condição de tema transversal e canal mediador, que todo o 

processo de transformação dos envolvidos se materializa. Como investigadores desta pesquisa, 

também pudemos passar anteriormente por mudanças ressignificativas e transformadoras ao 

abordar toda a nossa experiência com a dança quando da composição da dissertação de mestrado 

apresentada e concluída no ano de 2008 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN e citada algumas vezes no decorrer deste trabalho. Ao final da pesquisa, pôde-se concluir 

que, pela história de vida, a dança nos situou na condição de sujeito social e profissional, pois a 

partir de sua experiência pudemos nos tornar um bailarino profissional, seguir como professor de 

dança e docente de instituições de ensino de nível superior privada e pública. 

Devido à grandeza que a linguagem da dança possui no contexto das artes e, sobretudo, 

da importância que ela tem nas vidas dos envolvidos da pesquisa, faremos um breve explanar 

histórico e conceitual de sua condição no contexto social, educacional e artístico, visto que 

existem inúmeras pesquisas e livros à disposição que abordam com muito mais profundidade os 

conceitos e os fundamentos desta arte. 

Sobre o conceito, a origem e os estilos de dança, podemos destacar que consiste na 

linguagem e no elemento de expressão humana de grande ancestralidade que se tem registro na 

história. Seu aparecimento surgiu, ainda, na Pré-História, quando os homens batiam os pés no 

chão como forma de comunicação. Com o tempo, foram dando mais ênfase aos sons e acabaram 

por descobrir que eram capazes de realizar vários outros ritmos, sintonizando os passos com as 

mãos, através das palmas (BARROS, 2007). Ao buscarmos desde os primórdios da humanidade, 

veremos que a dança sempre esteve presente no cotidiano social representando várias passagens 

da existência humana, uma vez que representa fé, fertilidade, abundância, sofrimento, guerras, 

amor, entre vários outros aspectos históricos do cotidiano da história humana (DANCE, 2010). 

Os rituais religiosos, ocasião em que as pessoas realizavam seus agradecimentos ou 

pediam aos deuses o sol e a chuva, deram origem às danças em grupo. Os registros mais antigos 

revelam que tais danças surgiram, pelo menos, dois mil anos antes de Cristo, no Egito. 

Entretanto, observou-se que, a posteriori, o costume religioso das danças foi perdendo sua força e 

adquirindo outros significados, como, por exemplo, em virtude das comemorações dos jogos 

olímpicos na Grécia (BARROS, 2007). As religiões, em seus primórdios, mantinham uma relação 

com a sacralidade por meio dos movimentos e da música ou dos sons, tudo em prol da celebração 

da vida. A esse respeito, Robim (2004, p. 47) ressalta que: “Em todas as religiões primitivas, a 
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relação com o sagrado e os mistérios era com movimentos e músicas. A dança antecedia 

momentos decisivos (colheita, caça, batalhas, etc.). É uma forma de reverenciar e celebrar a 

vida”. 

No Japão, foi preservado o caráter religioso das danças, que são realizadas e celebradas 

em cerimônias até nos dias atuais como nos tempos antigos. Em Roma, podemos observar que 

seu caráter era mais profano, pois as danças praticamente se apoiavam nas formas sensuais e 

eram realizadas em festas e bacanais em homenagem ao deus Baco (deus do vinho). 

Nas cortes do período renascentista, as danças passaram a ter caráter teatral, que estava 

se perdendo no tempo, já que poucas a praticavam com esse propósito. Então, de acordo com 

Barros (2007), “praticamente daí foi que surgiram o sapateado e o balé, apresentados como 

espetáculos teatrais, onde passos, música, vestuário, iluminação e cenário compõem sua 

estrutura”.  

Já no século XVI surgem os registros iniciais específicos de cada dança, pertencente a 

cada localidade, com suas características próprias. As danças realizadas a dois ou em pares como 

a valsa, a polca, o tango etc., surgem no século XIX, passando a sofrer uma determinada 

discriminação por parte dos mais conservadores. Porém, é no século XX que os ritmos das danças 

sofrem uma grande mudança com o surgimento revolucionário do rock’n roll como estilo musical 

(BARROS, 2007). 

Assim, os aspectos culturais foram se difundindo à medida que foram acontecendo a 

mistura dos povos. Para Barros (2007), um dos grandes exemplos de tal difusão está retratado nas 

danças como o maracatu, o samba e a rumba, “pois através das danças vindas dos negros, dos 

índios e dos europeus esses ritmos se originaram”. 

A dança provoca no homem o movimento de seu corpo, por meio de uma cadência de 

movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. A esse respeito, Dance (2010) 

complementa: 

 

Para o psicólogo Howard Gardner (1943), a dança é uma forma de inteligência 

cinestética, uma habilidade que possuímos para resolver problemas através do controle 

dos movimentos corporais. Ao observar coreógrafos trabalhando, vemos que para terem 

êxito eles usam inteligência musical, visual, verbal e interpessoal. 

 

A dança possui elementos básicos de sua linguagem que a torna única no que diz 

respeito a constituir diferentes estilos e formas, dando-lhes sentido. Tais elementos fundamentais 
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que a dança possui facilita o aprendizado promovendo criatividade. Além disso, fornece 

expressão concreta e móvel a conceitos abstratos. Para Dance (2010), elementos básicos da dança 

podem ser classificados como:  

 

• Espaço: tem direção, nível, amplitude, foco, ordem e forma. 

• Ritmo: tem tempo, duração, ênfase e compasso. 

• Modo: como o corpo é representado na dança. 

• Dinâmica: é força, energia, tensão, relaxamento e fluxo. 

• Forma: é a relação sempre mutável de quem está em movimento com outra pessoa ou 

objeto, ou com o espaço. 

• Locomoção: é a forma de mover-se de um lugar para outro, andando, correndo, 

pulando, saltando, saltitando, escorregando ou galopando. 

• Gesto: é o movimento que não tem peso, como rotação, flexão, extensão e vibração. 

• Frase corporal: é um grupo de movimentos em sequência que produz uma afirmação 

específica. 

• Motivo: é uma parte do movimento que pode ser apresentada de formas diferentes 

(rápido, lento, com mais ou menos força). 

 

Com isso, tem-se a ideia de que, para se dançar, é necessário que haja som ou música 

para acompanhar ou estimular aquele que dança. No entanto, não é apenas pelo som de uma 

música que se pode dançar, já que os movimentos podem acontecer independentemente do som 

que se ouve, e até mesmo sem ele (BARROS, 2007). 

Na atualidade, é fácil observar que as danças, de forma generalizada, estão 

demasiadamente voltadas para a questão da sensualidade. Assim, passaram a ser mais divulgadas 

e aceitas pela maioria das pessoas pelo seu teor apelativo nos tempos atuais. Ademais, a 

variabilidade de estilos existentes de danças pelo mundo, desde os primórdios até os dias atuais, 

reforça a significatividade que a dança tem e teve na cultura, nos costumes e na essência 

evolucional do ser humano. Em Simões (2014), encontramos a classificação de quatro grandes 

grupos de estilos de dança: dança clássica – conjunto de movimentos e de passos codificados 

criado a partir das danças de salão nas antigas cortes francesas e italianas, elaborado em sistema e 

ensinado no ensino coreográfico; dança de salão – praticada nas reuniões e nas salas de dança; 

dança moderna – que se libertou dos princípios rígidos da dança clássica acadêmica e que, por 

consequência, serviu de base à dança e/ou ao bailado contemporâneo; por fim, a dança rítmica. 

Quanto aos tipos de dança, podemos encontrar um número grande em sua generalidade, 

bem como as específicas de cada país de origem, vejamos: Ballet, Ballroom, Bolero, Break-

dance, Capoeira, Can Can, Ceroc, Cha-Cha-Cha, Contemporânea, Country Western, Contra-

dança, Disco, Exotic Dancing, Flamenco e Spanish Gypsy, Folk and Traditional, Foxtrot, Funk, 
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Jazz, Line Dance, Mambo. Merengue, Middle Eastern, Modern, Polka, Religiosas e Dança Sacra, 

Rumba, Salsa, Samba, Swing, Scottish, Country Dancing, Square Dance, Tango, Twist, Valsa, 

Western (SIMÕES, 2014). 

A riqueza de variedades de danças populares pertencentes a cada país é realmente 

impressionante, como podemos observar a partir de exemplos mais conhecidos pelas pessoas 

(SIMÕES, 2014). Vejamos abaixo algumas delas: Na Espanha – Fandango, Bolero, Jota, 

Seguidilha, Flamenco etc; Itália – Tarantela, Furlan etc; Inglaterra – Jiga; Polónia – Mazurca e 

Polca etc; Hungria – Xarda. No Brasil as principais são – Baião, Samba etc (As danças brasileiras 

são a mistura de fatores negros, índios e europeus); Portugal – Vira, Verde-Gaio, Malhão, 

Fandango Ribatejano, Pauliteiros de Miranda do Douro, Gota, Chula, Corridinho etc. E mais 

algumas como (SIMÕES, 2014, p. 5-6): 

 

BOLERO – Origem africana – descendência cubana. 

MERENGUE – Origem e descendência caribenha. 

MAMBO – Origem – descendência cubana. 

RUMBA – Origem indígena – descendência costa-riquenho com desenvolvimento em 

Cuba. 

SALSA – Origem e descendência caribenha. 

AXÉ-MUSIC – Origem na capoeira – descendência baiana. 

SAMBA – Origem e influência afro-indígena – descendência brasileira. 

PAGODE – Origem no samba – descendência brasileira com desenvolvimento em São 

Paulo. 

SAMBA-GAFIEIRA – Origem no samba – descendência brasileira com 

desenvolvimento no Rio de Janeiro. 

FOX-TROT – Origem no swing – descendência americana. 

ROCK'IN ROLL – Origem no twist – descendência e desenvolvimento americano. 

SWING – Origem e descendência americana. 

HUSTLE – Origem no swing com influência da discoteca. 

PASO-DOBLE – Origem flamenca com desenvolvimento e descendência espanhola. 

FORRÓ – Origem nordestina – descendência do xote e baião. 

LAMBADA – Origem zook com desenvolvimento no Brasil. 

ZOOK – Origem francesa com desenvolvimento na Europa e no Brasil. 

COUNTRY – Origem e desenvolvimento nos Estados Unidos – descendência folclórica. 

TANGO – Origem espanhola com descendência e desenvolvimento argentino. 

CHA-CHA-CHA – Origem latina – descendência cubana. 

VALSA – Origem europeia com descendência vienense e desenvolvimento no mundo 

inteiro, influência no reinado de Luís XV. 

XOTE – Origem indígena com descendência e desenvolvimento nordestino. 

VANERÃO – Origem alemã com desenvolvimento no Rio Grande do Sul. 

CHORINHO – Origem de ritmos musicais populares no Brasil até ser desenvolvido para 

a dança. 

 

Com tal variedade e riqueza contida na dança, é notório perceber e identificar o papel 

crucial de transformação e ressignificação que a dança pode exercer na vida de quem a pratica. 

Assim, para os entrevistados e envolvidos na pesquisa, não poderia ser de outra forma, visto que 



90 
 

 

cada um pôde, de uma maneira ou de outra, confrontar-se consigo mesmo, superando suas 

limitações e aceitando os desafios que a dança lhes ofereceu. 

Desse modo, a dança, como em todas as formas de arte, para que seja manifestada em 

sua plenitude e possa exercer um caráter transformador em quem a pratica, e até em quem a 

contempla, necessita do que há de mais puro e genuíno no ser humano – sensibilidade, 

expressividade, imaginação e criatividade. A combinação de tais capacidades juntas faz brotar, 

por assim dizer, no indivíduo, sua autenticidade e genuinidade; e a partir daí o coloca 

indiscutivelmente na condição de sujeito crítico, consciente e reflexivo, ou seja, a dança passa a 

contribuir para o processo educativo do ser humano e até mesmo resiliativo e ressignificativo, por 

tornar o “sujeito no mundo capaz de criar, de ser crítico e de se relacionar com o mundo” 

(LUNA, 2008, p. 155). Não seriam essas algumas das condições adquiridas por aqueles que se 

resiliam e ressignificam a si mesmos? 

No trecho que se segue a este parágrafo, podemos encontrar e compreender todo o 

processo transformador da dança na vida do entrevistado. Dessa maneira, a dança passou assumir 

um papel transcendental, por assim dizer, possibilitando uma nova percepção e compreensão de 

mundo, visto que o processo de autotransformação materializa-se a partir da própria 

ressignificação de conceitos pré-estabelecidos a respeito da dança, das pessoas e, sobretudo, de si 

mesmo. Ao frisar a afirmativa: Buscar o entendimento sobre o que nós somos, o entrevistado 

demonstra claramente um olhar para dentro de si e do outro na busca do autoconhecimento e de 

muita sensibilidade. 

 

[...] Eu fiquei muito mexido porque eu nunca imaginava na minha vida que existisse 

dança em cadeiras de roda... Com moletantes... Nunca imaginava na minha vida assim! 

Então aquilo me tocou muito pela pessoa que eu era assim [Dança e Ressignificação de 

Si]... [...] E aí eu acho que isso impregnou na minha vida...! De construir esse caminho 

pra dança...! De construir esse lugar de continuidade mesmo, sabe? Pra esses corpos 

dançantes... Que eu acho que não só me transformou, mas acho que transformou outras 

pessoas também...! Buscar o entendimento sobre o que nós somos [Dança, 

Ressignificação de Si e Autotransformação] (LEÃO, 2018). 

 

Nos recortes que se seguem, destacados de partes do relato do entrevistado supracitado, 

percebe-se a evolução conquistada desde antes do encontro com a dança, passando por sua 

experiência durante o processo vivido com a dança até sua atual condição pessoal e profissional. 

Nota-se, portanto, um afastar da insegurança que ele sofria, como pessoa, sobre si mesmo, dando 

lugar a uma atitude positiva em virtude de sua resiliência. Esse fator fez com que ele superasse os 
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medos, dando-lhe consciência sobre si mesmo e, principalmente, responsabilidade sobre aqueles 

que o rodeavam e passaram a depender dele, por meio da dança, como profissionais dela. 

 

[...] Eu era uma pessoa muito fechada mediante a sociedade... Ééé´... Não conseguia 

expor aquilo que realmente eu era na verdade né!? E aí...  Durante as aulas o Edson me 

chamou pra participar de um... De um outro projeto chamado Cia. De Dança dos 

Meninos... [...] E eu gostei muito porque assim... Existia uma diversidade de pessoas, de 

rapazes, não só da mesma idade, mas tinham senhores, tinha bem mais jovens, tipo acho 

que doze treze anos, os meninos muito novos que davam um trabalho muito grande 

assim... E uma faixa etária mais, mais jovial assim, nos seus vinte... É... Dezoito a vinte 

anos, por aí! Então, isso me chamou muito a atenção nessas condições que a dança já 

dava né [Dança e Resiliência]? [...] E eu continuei fazendo as aulas de... Era uma vez por 

semana! Era uma vez... Era num sábado, uma tarde praticamente de sábado que a gente 

fazia esses trabalhos corporais voltados para o homem mesmo! [...] Até que em 1999 ele 

me chamou pra participar da Roda Viva... Quer dizer eu tinha um ano ainda, conhecendo 

ainda esse mundo da dança e ele já me chamou pra companhia. Eu já fiquei um pouco 

tenso... Porque eu tinha medo mesmo saber de como é que funcionavam esses corpos... 

Eu ficava com medo de quebrar... Eu ficava com medo de lidar com a cadeira de roda... 

Pra mim era tudo muito novo ainda nisso né? E eu fui muito bem recebido por esse 

grupo assim né?... Fui muito bem recebido pelos bailarinos! Eles me ensinavam como 

eram as coreografias... Contavam um pouco da história... De como é que surgiu... Me 

ensinavam coisas dentro das aulas sobre deficiência... Sobre como se comportar numa 

cena... Essa coisa de maquiagem também que era algo assim, que e acho que na época 

era assim... Assustador pra mim né? [...] Eu abracei a companhia de um jeito que eu 

comecei a fazer as produções da companhia! Tanto eu quanto o Beto! Eu praticamente 

trabalhava também fazendo toda essa parte da imagem das companhias, de criar logo 

marca, de tirar as fotografias, fazer os ensaios fotográficos, de conseguir material 

gráfico, de fazer o cartaz de programa, das pessoas virem a companhia como uma 

identidade, né [Dança e Resiliência]? [...] Então, eu vi que em 2004 eu estava muito 

mais além do que só dançar no grupo! Eu tinha abraçado o grupo ou os grupos, também, 

de uma forma de fazer que aquela companhia se tornasse um produto de consumo das 

pessoas mesmo [Dança e Resiliência]! [...] E foi quando eu decidi junto com ele sair da 

Roda Viva e montar a Gira Dança Cia. De Dança! Aí foi mais um desafio né [Dança e 

Resiliência]!? Você ter que ter um espaço pra ensaiar, você buscar novas parcerias, você 

recomeçar com o nome novo, você ser comparado ainda com a Roda Viva... Até hoje as 

pessoas acham que é a Roda Viva... “Ah a Roda Viva mudou de nome?”, sabe assim...? 

Mas, foi uma escola não é? E aí eu acho que isso impregnou na minha vida...! De 

construir esse caminho pra dança...! De construir esse lugar de continuidade mesmo, 

sabe? Pra esses corpos dançantes... Que eu acho que não só me transformou, mas acho 

que transformou outras pessoas também...! Buscar o entendimento sobre o que nós 

somos [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação] (LEÃO, 2018). 

 

A esse respeito, Isabel Marques (apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010), 

acrescenta ao debate mais reflexões sobre a transcendência do indivíduo. Para nosso estudo, é 

essencial a sua transformação, contribuindo para o seu processo resiliativo e ressignificativo. A 

crítica da autora parte do princípio da necessariabilidade, também, da utilização da técnica, do 

conhecimento das estruturas de linguagem, da fruição da arte e do diálogo entre processo e 

produto (criações) no fazer artístico da dança. É claro que mesmo seu foco estando diretamente 

voltado à educação, não notamos distanciamento da arte por si só, em especial, nessa linguagem, 
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com o intuito da promoção e do desenvolvimento da ressignificação, e até da resiliência, daquele 

que esteja envolvido no processo, uma vez que o conhecimento pode gerar, igualmente, 

autoconsciência, criticidade e, portanto, autotransformação. 

Em seu estudo, a autora destaca quão frágil é a unilateralidade do viés artístico por si só 

por parte dos profissionais de dança no intuito de se educar por intermédio dessa linguagem, 

tendo em vista que  

 

[...] são profissionais da dança que priorizam nas aulas o autoconhecimento, a 

autoestima, a psicomotricidade, a afetividade e as emoções individuais; são aulas que 

focam somente a resolução dos problemas sociais – a violência, as drogas, o meio 

ambiente – em detrimento da experiência artística e estética: são também pragmáticas e 

funcionais (MARQUES apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 34). 

 

Em nosso entendimento, a resiliência e a ressignificação são geradas pelas capacidades e 

características inerentes ao sensível, expressivo, imaginativo e criativo; o que não impede, 

também, que haja benefício por parte dos elementos técnicos característicos e pertencentes à 

dança, já que estrariam, de qualquer forma, presentes e imprescindíveis a sua execução e 

experienciação. 

A arte da dança pode-se dizer ser, entre todas as outras linguagens, a mais intrínseca à 

condição humana, pois, para que ela seja materializada, necessita do homem por inteiro, do seu 

corpo, do si mesmo corpóreo e manifestado. Para Wosien (2000, p. 25-26), “o trabalho do 

bailarino acontece no seu instrumento, ou seja, no seu próprio corpo. Trata-se do trabalho a partir 

da base, a partir do interior da imagem perfeita de Deus”. Tal condição faz com que o ser 

humano, ao experimentá-la, projete para fora de si o que há de mais honesto e essencial, 

situando-o em um lugar de possibilidades, desejos e transformações, uma vez que “a dança se 

comunica do ponto, onde a respiração, a representação, a imagem e a vivência onírica afloram e 

se tornam criativas, desprendidas do plano da realidade prosaica e dos grilões terrestres” 

(WOSIEN, 2000, p. 26). 

É importante destacarmos a sacralidade que a dança traz para o autor, pois é inicialmente 

desse ponto de vista que podemos perceber a grandeza e o potencial que essa arte apresenta na 

vida das pessoas que a praticam e até mesmo a apreciam. Assim, podemos entender melhor as 

experiências vividas com a dança por cada um dos entrevistados na pesquisa, sobretudo suas 

transformações pessoais que mudaram fortemente a fim de reparar suas vidas, afetando suas 

relações interpessoais, daqueles que estão a sua volta, do seu meio social; transformações essas 
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que os levaram às autossuperações, resiliências e ressignificações de si. 

A dança, nesse caso, é um instrumento de comunicação eficiente e importante que o 

indivíduo possui para expressar seus desejos, seja ele pelo simples prazer de comunicar, seja até 

por pura necessidade de vontade de superar-se ou de transcender-se, como acontece no caso dos 

resilientes pelo poder da criação. De acordo com Wosien (2000, p. 27), “o homem não tem só 

linguagem, ele é linguagem, assim como todas as criaturas e coisas que nos parecem 

inanimadas”. E, ainda: “Vida é movimento. Onde as funções do movimento estão perturbadas, 

evidenciar-se-ão consequências nos comportamentos de vida e vice-versa” (WOSIEN, 2000, p. 

64).  

Nessa perspectiva, é muito importante destacar o pioneiro e mais importante pesquisador 

sobre o movimento da dança, Rudolf Laban. Ele foi um pesquisador profundo do movimento 

humano na primeira metade do século XX. Com isso, forneceu elementos imprescindíveis para se 

estudar e pensar a dança. Por conseguinte, pode-se ir mais além dessas descobertas, “incluindo 

outros campos de saberes como a psicologia, a educação e o teatro” (TIBÚRCIO apud 

TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 183). Quanto à visão que ele tinha de corpo, 

esta se direcionava a um entendimento de corpo inteligente. Assim, por meio dele, poder-se-ia 

adquirir conhecimento e, como tal, não se separariam conceitos abstratos da experiência corporal. 

Para Rudolf Laban, no corpo e através dele se poderiam compreender os elementos constitutivos 

da dança. Para tanto, Laban (1978) usou o termo coreologia
17

 e como isso pôde definir os seus 

estudos sobre movimento. De acordo com Tibúrcio (apud TOMAZZONI; WOSNIAK; 

MARINHO, 2010, p. 184), “O estudo coreológico abarca a compreensão dos elementos 

constitutivos da dança, o que se refere ao reconhecimento das estruturas de movimento e a 

articulação com o dançarino, o som e o espaço geral em que a dança acontece”. 

Essa seria uma visão não dicotomizada, mas integrada de corpo – que é inteligente –, 

está em sintonia com o pensamento contemporâneo de filósofos importantes, como o francês 

Maurice Merleau-Ponty (1994 apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010), bem como 

com estudos das ciências cognitivas. Essa visão de corpo e as condições propostas por seus 

estudos sobre o corpo na dança favorecem ricamente o desempenho técnico-interpretativo e, 

                                                        
17

 Coreologia é a lógica ou ciência da dança, que poderia ser entendida puramente como um estudo geométrico, mas 

na realidade é muito mais do que isso. Coreologia é um tipo de gramática e sintaxe da linguagem do movimento que 

trata não apenas das formas externas do movimento mas também do seu conteúdo mental e emocional. Isso é 

fundamentado na crença que movimento e emoção, forma e conteúdo, corpo e mente são uma unidade inseparável. 
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consequentemente, os subsídios aos processos criativos, visto que o corpo, sob essa ótica, 

desvela-se nos desenhos espaço-temporais que se configuram no acontecer da dança. 

Além disso, a contribuição de seus estudos para o do processo criativo na dança é 

inestimável devido às ferramentas oferecidas que tornaram possíveis e viáveis o estudo e a 

composição do movimento, agregando inseparavelmente a prática e o pensamento. Para isso, 

Laban “tinha um intenso interesse em criar e recriar e explorar ideias por meio da improvisação e 

almejava que o indivíduo explorasse ao máximo suas possibilidades de movimentação, 

desenvolvendo a criatividade e a conquista da harmonia do movimento” (TIBÚRCIO apud 

TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 184). 

Os estudos de Laban, para além de destacar os elementos relativos à criação, também 

abrangiam intencionalmente a capacidade expressiva do indivíduo, já que, segundo o 

pesquisador, todo potencial expressivo não dependia da capacidade de desenvolvimento de 

compreensão por parte do indivíduo, de seu corpo, pois tudo estava intimamente ligado à relação 

entre o corpo, os sentimentos e a razão. Essa relação pode, igualmente, contribuir, ainda que de 

forma secundária, para o caminho do processo resiliativo, visto que há implicitamente o 

envolvimento total e integral do sujeito na experiência, nesse caso, a experiência corpórea sem 

dualidades entre sensibilidade e razão envolvida plenamente no ato experiencial e criativo a 

caminho da resiliência e da ressignificação. 

Portanto, a condição existencial no mundo e tudo o que dela resulta e demanda parte 

única e exclusivamente do corpo e de suas percepções conscientes. Em tais condições, 

desenvolvemos nossas aprendizagens e as capacidades voltadas à expressividade, caminho este 

imprescindível à sobrevivência, ao desenvolvimento e às autossuperações. A esse respeito, Alves 

(apud TOMAZZONI, WOSNIAK, MARINHO, 2010, p. 219) afirma: 

 

O corpo é a nossa condição existencial no mundo, é por meio dele que criamos relações, 

intervimos, percebemos/conhecemos, nos expressamos. Assim, fenomenologicamente, 

sem corpo não há percepção e sem percepção não há aprendizagem e expressividade. 

[...] Para Merleau-Ponty (1999), ao perceber as coisas do corpo nelas se envolve, 

deixando-se envolver por elas. A consciência é, assim necessariamente vinculação do 

corpo com o mundo. 

 

A intenção da comunicação, que também pode estar presente nos trabalhos criativos em 

dança com o intuito de resiliar, pode ser observada a partir do seguinte pressuposto: “Na dança 

transmite-se, por signos, uma tradição de interioridade objetiva, que aponta para seu conteúdo” 
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(WOSIEN, 2000, p. 27). 

Tal autenticidade pertencente à dança condiciona-a como um instrumento incrível de 

transcendência humana. Isso nos faz crer no poder que ela tem como arte sobre a resiliência, pois 

“o homem vivencia na dança a transfiguração de sua existência, uma metamorfose transcendente 

de seu interior, relativa ao ser e também à elevação ao seu eu divino” (WOSIEN, 2000, p. 27). A 

dança, como arte e linguagem, leva ao homem que a experimenta o desejo e a possibilidade 

impar de criar através de si, abrindo um verdadeiro portal expressivo e de libertação, por assim 

dizer, uma vez que “a dança é uma linguagem figurativa mais imediata que fluiu do hálito do 

movimento. Ela é tida, enfim, como o primeiro testemunho de comunicação criativa. [...] Nela, o 

homem consegue exteriorizar todos os atos primevos da alma, desde o medo até a entrega 

libertadora (WOSIEN, 2000, p. 28). 

Possivelmente não há lugar outro em que o homem seja exigido realmente em sua 

totalidade, já que é na dança que ele se encontra não apenas consigo mesmo “mas também com o 

Tu, com o mundo em redor, com o grupo, com a alteridade, tão simplesmente. A dança é para ele 

um meio de autorrealização. [...]. Não por acaso o homem exprime na dança a sua mais pura 

alegria e seu prazer” (WOSIEN, 2000, p. 28). 

Por isso, a dança possibilita inter-relação, comunicação, inserção do indivíduo com o 

outro, com o grupo e com o meio em que vive; condição sine qua non à resiliência e à 

ressignificação de si. Nesse sentido, Wosien (2000, p. 29) afirma: “Aqui não se trata somente de 

um caminho do encontrar-se-a-si-mesmo, mas, também, do encontrar-a-comunidade. O passo do 

individual para o grupo encontra, aqui, a sua expressão mais intensa”. 

O autor ainda apresenta a função que a dança possui, tanto pedagógica quanto 

terapêutica, pela criatividade que ela possibilita. Para ele, “a dança é um dos meios mais 

destacados da pedagogia criativa” (WOSIEN, 2000, p. 63). A dança está intimamente ligada à 

totalidade humana e, com isso, sua funcionalidade pedagógica é de extrema importância à vida 

humana, pois a dança “exige adaptação e integração, cria equilíbrio e libertação, dá asas à 

fantasia, relaxa e solta e oferece um plano a partir do qual se pode acessar a multiplicidade da 

educação” (WOSIEN, 2000, p. 65).  

A esse respeito, Marques (2005, p. 28) acrescenta que: “a arte em si, se trabalhada de 

forma problematizadora, articulada e crítica, tem também esse potencial transformador – de seres 

humanos, coletivos, de instituições e, portanto, da sociedade em que vivemos”. Nas afirmações 
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anteriores, podemos observar o canal presente no contexto, ainda que pedagógico da dança, com 

a possiblidade de resiliência quando o sujeito passa a criar suas obras fictícias e alegres na busca 

de superar seus medos e traumas, porque “dançando ele procura exteriorizar, exprimir e eliminar. 

Com isto ele tenta se relaxar e se organizar” (WOSIEN, 2000, p. 65-66).  

Nesse aspecto, podemos, ainda, acrescentar a autenticidade vinculada à totalidade do ser 

no momento experiencial com a dança, seja ela num envolvimento simples, ao praticar a dança 

dentro de uma sala de aula, seja em um processo criativo. Existe, portanto, nesse caso, a produção 

de uma dança autêntica presente e necessária à legitimação de algo pessoal, que poderá, 

dependendo de sua intenção proporcional ao envolvido, promover uma autotransformação, pois  

 

[...] para que seja transformadora é necessário que ela seja efetivamente corporal, que 

envolva o sujeito da dança, que produza aprendizagens corporais, afinal como nos 

lembra Assman (1998), a aprendizagem é um processo corporal. Não negar o corpo, não 

negar a vida, trabalhar o contexto cênico como extensão da vida (ALVES apud 

TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 221). 

 

A entrevistada a seguir, em alguns de seus segmentos de relato, revela-nos claramente o 

poder de resiliência, autotransformação e ressignificação de si que a dança exerce e continua 

exercendo na sua vida, sobretudo para seus alunos. Isso devido à real evidência da presença da 

autenticidade e da totalidade no experienciar a dança, que o levou a uma condição transformadora 

e ressignificativa de si mesmo. 

 

[...] Eu acredito que ela trouxe uma consciência diferente sobre o mundo, da forma como 

eu vejo o corpo hoje! É diferente, a forma como entendo, sua forma de pensar através de 

como você move o seu corpo e as suas atitudes em relação ao mundo, mas tudo isso 

observando pelo corpo [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação]! Um 

exemplo que dou muito para os meus alunos: Você tá na rua, você joga um papel na rua, 

você não tá se preocupando com o corpo do outro! Porque tem tudo a ver! Essa empatia 

que hoje tá bem enfático, né? Empatia, empatia, empatia... Mas, é mesmo se colocar no 

lugar do outro pra poder entender qual é o corpo do outro, qual é meu corpo. Antes eu 

não tinha essa visão, mas depois de três anos de dança contemporânea eu comecei a 

perceber essas características que são importantes pra nossa vivência, sobrevivência e 

afins [Ressignificação de Si e Autotransformação]! [...] Eu sou formada em pedagogia. 

Então, é um processo ainda, é um processo pra pensar, é um processo pra fazer, é um 

processo pra eu ser..., entendeu? Eu tô na construção pra me entender! Porque eu tenho 

vários questionamentos na minha cabeça, vários! Um deles é quem eu sou realmente! 

[...] A criação parte de inquietações que o mundo trata, em que nós, como parte desse 

mundo, a tratamos! Acho que é necessário ter afeto... Mas, um afeto voltado as suas 

conexões com a verdade de si mesmo, a criação sincera do eu para o outro! De quem 

dança para o público [Criação e Resiliência]! Olhando pra trás e observando o que tive, 

o que tenho, o que pretendo ter, como, o que, o por que... Posso te dizer que a relação 

vem com o tempo, criando o pensar, porque a maturidade de como percebemos a nossa 

presença pra se gerar um sentido vêm da paciência e da tranquilidade... De nosso próprio 

eixo [Memória, Criação e Resiliência e Ressignificação de Si]! (MEDEIROS, 2018). 
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Claro que para que tal transformação e mudança aconteçam no indivíduo que 

experiencie a dança, de acordo com Isabel Marques (apud TOMAZZONI; WOSNIAK; 

MARINHO, 2010), é preciso muito mais do que reproduzir movimentos, executar sequências de 

passos pré-estabelecidas sem aprofundamento ou discussão e ensaiar repertórios sem qualquer 

contextualização com o meio e sua realidade social.  

Nesse sentido, Tibúrcio (apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010) 

acrescenta que o aprendizado da dança, tanto nas escolas como nos espaços educativos, está, 

ainda, geralmente restrito à decodificação e ao domínio de uma sequência de movimentos 

relativos a um tipo de técnica específica transmitida de maneira acrítica e descontextualizada. 

Para a autora, manter o aluno ou o praticante da dança de forma passiva, de modo que ele apenas 

copia e reproduz os movimentos, sem participação ativa na criação da obra artística, não geraria 

consequência alguma no que diz respeito a sua reflexividade e criticidade, características 

imprescindíveis à transformação pessoal, à ressignificação e até a própria resiliência, a depender 

de cada realidade individual e da proposta criativa.  

A crítica de Tibúrcio (apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010) parte, 

portanto, de várias frentes. Entre elas, separamos três que estão diretamente ligadas ao metier e 

são mais comuns ao universo da arte da dança.  

 

As aulas de técnicas codificadas (balé, jazz, moderno, flamenco etc) que se resumem a 

exercícios de aprimoramento corporal dentro daquela técnica e que se contentam com 

um corpo virtuoso propõem contatos entre a dança e a educação, contatos 

intranscendentes. Profissionais que priorizam auto-conhecimento e/ou as questões 

sociais em detrimento do conhecimento da dança estabelecem contatos entre a dança e a 

educação, ingenuidade. Profissionais que entendem a dança somente como meio para 

construir a auto-estima, treinar a psico-motricidade, trabalhar a agressividade, promover 

a sociabilidade, são funcionais, não transformam (MARQUES apud TOMAZZONI; 

WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 29-30). 

 

Os contatos, para a autora, dificilmente transformam, pois, a arte/dança e o ensino de 

arte/dança estão contidos no mundo e “intrincados de histórias e de historicidades, tecem com 

seus atores (os artistas, professores, alunos e públicos) as histórias e as vidas das pessoas que 

convivem em um mesmo planeta” (MARQUES apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 

2010, p. 30). Nessa direção, a dança, como linguagem, precisa, para transformar, resiliar, 

ressignificar, assumir-se como um instrumento significador para aquele que a experiencie, 

gerando e revelando sentidos e significados inerentes à vida e à realidade de quem a pratica. 
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No trecho supracitado da entrevistada, podemos perceber que o caminho transformador 

de si e de seus alunos passou pelo processo de valorização das individualidades e da realidade de 

cada um, apoiado em processos criativos que puderam projetá-los a uma nova realidade feliz e 

libertadora. Ela relata as suas experiências e transformações, bem como a de seus alunos. Nesse 

sentido, sua atuação alinha-se com a fala de Marques (apud TOMAZZONI; WOSNIAK; 

MARINHO, 2010, p. 32), quando a autora afirma: 

 

Para sermos professores, coordenadores, diretores, gestores e curadores co-responsáveis 

pela transformação social, deveríamos atuar e intervir no sentido de respeitar, valorizar, 

e efetivamente trabalhar com os diferentes corpos e possibilidades de dançar dos alunos 

nos processos que levam aos resultados a serem apresentados em festas, mostras, 

festivais. Deveríamos priorizar os processos criativos gerados pelo diálogo entre 

professores e alunos, entre coreógrafos e intérpretes. 

 

A dança, para que se transforme num instrumento de mudança e ressignificação, 

necessita impreterivelmente que possibilite em quem a pratica a capacidade de criar e recriar, nos 

limites de seus próprios corpos, com suas próprias danças e singularidades e situadas em suas 

histórias corporais e de vida. Do mesmo modo, para que haja transcendência por parte de quem 

experiencia a dança e, com isso, sua transformação, é necessário que este se relacione com o 

outro e com o mundo que o cerca, que sua capacidade se extrapole para além de si mesmo, a fim 

de deixar que o outro se coloque dentro de si, dentro de nós, sabendo escutar as vozes poéticas.  

Essa capacidade a autora classifica, de acordo com Otávio Paz (1982), de “outridade”. 

De acordo com Marques (apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 33), “a 

‘outridade’ de Otávio Paz pode também ser entendida como uma forma de transcendência. [...], é 

provocar o espectador a ouvir a voz do trabalho artístico para além de seus aspectos técnicos ou 

estruturais”, ou seja, limitar-se apenas a tais aspectos só estaria mantendo o contato com a dança 

em si e nada mais, já que as relações significativas e as transformações estariam, dessa forma, 

travadas e impossibilitadas. 

Nesse cenário, o espaço ocupado nas escolas pela dança atribui-lhe uma função 

poderosa, se bem aplicada pelos mediadores ou professores, de transformação aos alunos. 

Existem, nesse caso, diversas classificações e/ou nomenclaturas de dança, em especial, no meio 

educacional ou escolar, já que é nesse espaço que acontece nitidamente a promoção da 

transformação de quem a experiência. É, portanto, um ambiente em que a dança e a educação 

andam de mãos dadas, e como tal, endossa a ideia de que toda dança por si só é educativa e, desse 
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modo, dispensa determinadas categorias como “dança educativa”, “dança expressiva”, “dança 

criativa”, entre outras (STRAZZACAPPA, 2009 apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 

2010). De acordo com essa autora, “a dança em si já é educativa, expressiva e criativa, 

dispensando adjetivos. Se não é constituída desses três fatores, então, simplesmente não é dança” 

(STRAZZACAPPA, 2009 apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 41). 

Decidimos enfatizar essa ideia pelo simples fato de estarmos discutindo, ao longo da 

pesquisa, o termo criatividade e seus derivados; a dança, no processo de resiliência e 

ressignificação de si. Julgamos esses aspectos desencadeadores da autotransformação do sujeito. 

Para a autora, não é a dança que traz consigo a função e a condição de ser “criativa”, mas aquele 

que a media ou ensina dentro da escola, pois  

 

[...] a tal dança criativa, afinal, que dança não seria?, concluindo que não é a dança em si 

que porta o ser “criativa” e sim o professor, instrutor, mediador, ou seja, o adulto que 

estará junto à criança em seu processo de exploração, interação, iniciação à dança, daí 

meu desejo (e necessidade) de que se pensar a formação desse professor 

(STRAZZACAPPA apud TOMAZZONI; WOSNIAK; MARINHO, 2010, p. 45). 

 

Isso nos leva a concluir que, embora toda dança possua tais características, dentro e fora 

do meio escolar, é necessário que haja, por parte de quem a experiencie, o ato, a intenção criativa, 

a criatividade, para a mudança e a transformação de si. 
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3 O PODER DA CRIAÇÃO: DA DANÇA À RESILIÊNCIA 

 

A criatividade não é um truque da técnica. Não é, como pensavam, uma reprodução 

exterior de imagens e paixões. O nosso tipo de criatividade é a concepção e nascimento 

de um novo ser [...]. É um ato natural, semelhante ao nascimento de um ser humano 

(STANISLAVSKI apud MAYER, 1998, p. 51). 

 

Antes de entrarmos diretamente nos conceitos dança, processos de criação, criatividade e 

teoria da resiliência, daremos início a um diálogo epistemológico com alguns conceitos do autor, 

neurologista e psiquiatra Boris Cyrulnik, considerado por muitos pesquisadores da área da 

psicologia como o “pai da resiliência”. A partir de seus pressupostos, situaremos os estudos 

etológicos para introduzir e sustentar o conceito de resiliência que virá fundamentar ainda mais o 

objeto desta pesquisa. 

Cyrulnik (1993) aponta a etologia como uma estratégia metodológica, um método 

construidor de conceitos a partir das experiências como objeto de produção de conhecimentos. 

Contudo, a observação comportamental, método utilizado na etologia para se construir ciência, 

dá-se na esfera da comunicação entre os seres em um sentido verbal e não verbal, ou seja, em 

uma atitude de pensamento que se concretiza a partir do método comparativo e não analógico, 

transportando a experiência animal para a experiência humana.  

Para esse autor, estudar o comportamento dos animais faz com que eles se aproximem 

ainda mais da condição humana, pois “os animais permitiram-nos apreender melhor a 

animalidade que permanece em nós a sublinhar, assim, a importância da dimensão humana” 

(CYRULNIK, 1993, p. 28-29). A crítica, para o autor, passa pelo raciocínio analógico, em que o 

perigo situa-se na construção de teorias gerais a partir de um entendimento distante da realidade 

total. A atitude do pensamento, portanto, concretiza-se a partir da comparação, do método 

comparativo, como, por exemplo, entre o mesmo comportamento filogeneticamente. Nessa 

direção, o pensamento é ampliado ao afirmar que: “Um olhar etológico propõe uma outra 

maneira de pensar o lugar do mundo vivente, pois a condição dos homens é, tal como em relação 

a cada espécie, um estado único do ser vivo. [...] O homem é, por natureza, um ser de cultura” 

(CYRULNIK, 1997, p. 288). 

Quanto ao conceito de resiliência, este é estruturado a partir do trauma psíquico, visto 

que o indivíduo é levado a repará-lo permitindo a autossuperação para seguir em frente, no que 

diz respeito ao contexto afetivo, social e cultural. Nessa perspectiva, Torre (2005, p. 193) 
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acrescenta e reforça dizendo que, 

 

[...] às vezes os grandes males, aqueles que levam ao limite, que o atiram ao poço mais 

profundo, vêm acompanhados de possibilidades excepcionais, e somente aqueles que 

têm um espírito criativo, uma força interior, são capazes de aproveitá-los para um 

crescimento no desenvolvimento pessoal e em benefício dos demais. 

 

A criatividade tem um poder extraordinário e um potencial incrível quando aflorada de 

situações adversas ou de experiências vitais impactantes (TORRE, 2005). Para Cyrulnik (2004b, 

p. 189), crianças e adultos buscam no poder da criação a superação de tais situações negativas, 

por que ao 

 

[...] reparar a brecha para se reparar, preenche o vazio deixado nele pelo objeto 

arrancado, impõe ao pequeno ferido inventar incessantemente substitutos euforizantes e 

decepcionantes. A dor e a beleza nascem no mesmo momento, no mesmo movimento, 

no “fogo da criação”. Freud, Joyce, Pascal, Proust e Victor Hugo só ousaram tornar-se 

criativos depois da morte de seu pai, o Douanier [aduaneiro] Rousseau depois da morte 

da mulher, a Montaigne depois da morte de seu amigo La Boétie. A orfandade e as 

separações precoces forneceram uma enorme população de criadores: Balzac, Gérard de 

Nerval, Rimbaud, Zola, Boudelaire, Dumas, Stendehal, Maupassant, Loti, George Sand, 

Dante, Tolstói, Voltaire, Dostoiévski, Kipling... a lista seria longa se fosse preciso 

completá-la. 

 

Os momentos experienciados, sendo eles positivos ou negativos, necessários e/ou 

“desnecessários”, servem de inspiração à criatividade, alimentando “a nossa sensibilidade com 

múltiplas cargas emotivas e intelectuais” (OSTROWER, 2009, p. 55). 

A criatividade, em alguns casos, é chamada à tona apenas pela iniciativa da ação ou de 

procurar sair da “inércia emocional”. Conforme preconiza Cyrulnik (2004b, p. 190), “A ação 

também é um modo de criatividade, uma luta contra a angústia do vazio, a representação do nada. 

Quando uma criança perde a mãe porque esta a abandona, morre ou desaparece, ela se vê numa 

situação de compulsão à criatividade”. 

Por sua vez, Susan Bello (2007), em seu livro Pintando sua Alma: método de 

desenvolvimento da personalidade criativa, aborda os símbolos como uma espécie de motor 

primário e sua função para o potencial da criatividade. De acordo com a autora, 

 

O símbolo pode, também, ser entendido como uma força orientadora, indicando uma 

possibilidade adormecida na inteligência inconsciente. Em muitos casos, eles indicam 

uma orientação ou vocação que a psique precisa seguir para chegar à auto-realização. O 

símbolo é uma energia que vem dos níveis mais profundos da mente. Quando essa 

energia é levada para a consciência, ela cria um eixo entre o Self e o ego (BELLO, 2007, 

p. 68). 
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A autora ainda enfatiza o símbolo como um instrumento importante à transformação do 

indivíduo e, consequentemente, à sua vida.  

O símbolo possibilita a cura. O arteterapeuta ou o arte-educador quer ajudar as pessoas a 

serem receptivas e a se renderem à energia simbólica, para que ela possa, gradualmente, 

revelar sua essência. No ato de pintar, a pessoa está chamando sua energia para se 

expressar e transformar sua vida (BELLO, 2007, p. 68). 

 

Em Os patinhos feios, Cyrulnik (2004b) ilustra, a partir de alguns modelos simbólicos, 

motivos que levaram determinadas personalidades importantes à resiliência pela impulsão 

criativa. Muitas vezes, os pais estão presentes, mas se encontram tão perturbados que passam a 

estar mal nas relações familiares. Apegados a tais adultos em dificuldades, os filhos terão de se 

desenvolver junto com esses frágeis tutores. Desse modo, “muitas” delas desenvolvem um 

mundo íntimo de criatividade para poder suportar essas responsabilidades precoces, que não 

correspondem a sua etapa de desenvolvimento. É nesse mundo onde se refugiam quando a 

realidade se torna demasiado pesada. É muito comum esse tipo de provação estar na origem das 

vocações artísticas. Cyrulnik (2004b, p. 191), nesse aspecto, traz alguns fatos, tais como: 

 

Lord Byron sofria muito com o delírio de seu pai, a quem ele amava. Virginia Woolf, a 

melancólica, tinha à sua volta uma família melancólica. Foram necessárias quatro 

gerações de psicóticos para chegar a Géricault. Ernest Hemingway desenvolveu-se numa 

família dolorida, em que todas as relações eram tumultuadas. Robert Schuman e Van 

Gogh teceram vínculos intensos com pais, irmãos e irmãs psiquiatricamente alterados. 

Com tais vínculos, a impulsão à criatividade surge facilmente, pois de qualquer modo o 

equilíbrio se desfaz e a criação de uma nova ordem constitui, justamente, um trabalho 

criador. 

 

O autor alerta ainda que nem todas as crianças se tornarão criadoras pelo fato de serem 

convidadas à criatividade para adaptar-se a um meio que as perturba, pois seu futuro depende da 

orientação que lhes será oferecida por um encontro fora da família, já que a família encontra-se 

na falência. Para Cyrulnik (2004b, p. 192), no momento que “a família transtornada aprisiona a 

criança ou quando o meio extrafamiliar não propõe tutor de resiliência para tentar a aventura da 

criação, a criança desmorona com a família”. 

Assim, o símbolo, de acordo com Bello (2007), possui camadas de significados que se 

revelam com o tempo e com a necessidade intrínseca do criador em suas obras. Os símbolos não 

são acessáveis diretamente e quando se deseja, outrossim, não possuem um único significado. “O 

símbolo representa realidades múltiplas. [...] Os símbolos não são definições de dicionário a que 
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você ganha acesso imediatamente. O inconsciente se comunica de uma maneira diferente do 

pensamento racional” (BELLO, 2007, p. 68). 

Nesse processo, ainda há muita coisa a ser descoberta a respeito da capacidade do 

inconsciente e o self (totalidade do ser) de se comunicarem com a consciência (ego) por meio de 

símbolos vivos (BELLO, 2007). Em se tratando especificamente da linguagem artística, que é a 

pintura, que nos remete analogicamente à dança, a autora nos fala da função veicular da imagem 

simbólica para a informação impressa no inconsciente pessoal e coletivo. Para ela, a imagem 

simbólica pode “representar outras dimensões da nossa consciência: o futuro, o passado, o 

potencial não vivido e subdesenvolvido e as feridas psíquicas” (BELLO, 2007, p. 69).  

Seria, então, uma expressão direta do inconsciente, que, muitas vezes, tenta se reprimir 

no intuito de evitar que esse mundo oculto se projete totalmente à consciência. Porém, ele existe 

no mundo da sombra, no estado inconsciente. “A sombra contém todas as emoções positivas e 

negativas, crenças e desejos que não se adaptam à estrutura do ego e à sua auto-imagem. Elas são 

rejeitadas e afastadas da consciência, mas permanecem vivas na sombra” (BELLO, 2007, p. 69). 

Assim, podemos observar que o poder da criação pode mesmo conduzir o indivíduo a sua 

libertação, pois quando um indivíduo passa a descarregar 

 

[...] sua raiva em forma simbólica, o neocortéx não pode saber intelectualmente o que a 

imagem simbólica significa inicialmente. [...] O inconsciente pessoal está liberando 

conteúdos emocionais que o ego ainda não está pronto para aceitar ou entender. Os 

impulsos proibidos e os desejos reprimidos são pintados. Muitas vezes, o método acelera 

o processo terapêutico. Descarregar o conteúdo psíquico em pintura espontânea é 

bastante liberador, esteja você consciente de seu significado ou não (BELLO, 2007, p. 

69). 

 

Ademais, a energia simbólica advinda da criação espontânea também pode levar à 

superação do indivíduo. A energia simbólica provoca uma ação que facilita a reativação dos 

circuitos neuronais e sistemas neurológicos. Para Bello (2007, p. 91), “o cérebro humano é um 

órgão vivo que tem a capacidade de redirecionar e criar novas possibilidades”. 

Estamos, portanto, no campo e na inter-relação entre a consciência e a inconsciência ao 

discutirmos sobre o poder criador à resiliência. A esse respeito e para esclarecer tais domínios, 

Susan Bello (2007) ilustra, a partir de Jung, que o inconsciente possui uma maneira de pensar e 

compreender completamente distinta daquilo que entendemos como pensamento. Para isso,  

 

[...] a mente inconsciente usa a mente consciente como instrumento de transcrição para 

trazer à realidade estados não-ordinários de consciência. Ela pode trazer informações de 
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uma fonte de consciência da qual podemos não ter nenhum conhecimento por 

mecanismos tradicionais de percepção (BELLO, 2007, p. 87). 

 

Saturnino de La Torre (2005, p. 194) acrescenta que, 

 

[...] a criatividade superior e a loucura alimentam-se de problemas, crises, conflitos, 

erros, falhas, adversidades, privações, desastres, doenças... e de quanto, aparentemente, 

se sai do estabelecido e controlado. Adversidade é um indicador ontológico de 

indeterminação e criatividade, um detonador da consciência superior. 

 

É importante esclarecer que a resiliência só acontece quando há um trauma seguido de 

uma retomada de algum tipo de desenvolvimento, reparando a ruptura. No entanto, a dor de um 

golpe não se caracteriza como um traumatismo. Para que isso aconteça, é necessário que o golpe 

provenha de uma pessoa com quem se estabelece uma relação afetiva, configurando-se em duas 

situações experienciáveis – a primeira no real e a segunda na sua representação, ou seja, a 

relevância está nos dois golpes para que haja um trauma. Nesse sentido, Cyrulnik (2009, p. 43) 

afirma: “E o que impulsiona a resiliência é o acolhimento afetivo e o sentido que um trabalho 

verbal irá dar ao trauma a posteriori”. E, ainda: 

 

O sofrimento é provavelmente o mesmo em todo o ser humano traumatizado, mas a 

expressão de seu tormento, o remanejamento emocional do que o destruiu depende dos 

tutores de resiliência que a cultura dispõe em torno do ferido. O convite à fala ou a 

obrigação do silêncio, o suporte afetivo ou o desprezo, a ajuda ou o abandono carregam 

uma mesma ferida de um significado diferente segundo o modo como as culturas 

estruturam seus relatos, fazendo um mesmo acontecimento passar da vergonha para o 

orgulho, da sombra para a luz (CYRULNIK, 2009, p. 6-7). 

 

Cabe, neste ponto, levantar uma reflexão sobre o dito acolhimento afetivo necessário ao 

impulso resiliente e a relação com a dança ou com aqueles que se reúnem em grupo para dançar. 

Nesse sentido, poderíamos citar não apenas um grupo de dança mas também um grupo de teatro 

ou até mesmo um grupo religioso que pudesse assumir-se como o ponto referencial de 

acolhimento afetivo. Porém, como a linguagem da dança é o objeto explorado na investigação em 

questão, falaremos a partir do ponto de vista dela. Amparado em nossas experiências pretéritas e 

presentes na dança tanto como ex-bailarino quanto como docente, podemos afirmar que há, sem 

qualquer dúvida, um apoio afetivo ao indivíduo que pratica a dança por parte do grupo de 

indivíduos ou bailarinos, já que para o indivíduo, aqueles que compõem o grupo passam a 

representar, pelas inter-relações e no seu fazer, o acolhimento necessário para tal. 

O autor destaca que, se por um lado o processo resiliente pode ser doloroso, tanto quanto 
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o trauma que o impulsionou, por outro lado, tal processo pode mesmo não ser assim tão sofrido, 

dependendo do meio em que o indivíduo se encontre. Nesse sentido, Cyrulnik (2009, p. 42-43) 

esclarece: “O caminho de resiliência nem sempre é tão custoso. Quando o meio acolhe a criança 

de forma segura e a cultura propõe outros modelos de desenvolvimento, o processo resiliente 

pode prescindir do sofrimento, a defesa masoquista não é obrigatória”. 

Após a representação do golpe, o indivíduo tem a necessidade de reaprender a viver por 

meio de uma lenta metamorfose. No entanto, 

 

[...] a metáfora da tecedura da resiliência permite dar uma imagem do processo da 

reconstrução de si. Mas é preciso ser claro: não há reversibilidade possível depois de um 

trauma, há uma pressão para a metamorfose. [...] O distúrbio é reparável, às vezes até 

para melhor, mas não é reversível (CYRULNIK, 2004b, p. 113). 

 

No processo criativo, a afetividade, para Ostrower (2009), é de suma importância, uma 

vez que a “imaginação criativa” está vinculada a ela. De acordo com a autora, “[...] a imaginação 

criativa nasce do interesse, do entusiasmo de um indivíduo pelas possibilidades maiores de certas 

matérias ou certas realidades. [...] À afetividade vinculam-se sentimentos e interesses que 

ultrapassam qualquer tipo de superespecialização” (OSTROWER, 2009, p. 39). 

O trauma, entretanto, possui uma inter-relação com o ego e o neocórtex. Susan Bello 

(2009) afirma que o neocórtex tenta superar traumas e memórias do passado e o ego tenta evitar a 

tensão e a dor, ou seja, 

 

[...] o neocórtex funciona para superar os traumas e memórias do passado e está 

profundamente ocupado em suprimi-lo. Nossos hábitos e memórias incluem os imprints 

profundamente entalhados, criados por um trauma e estresse excessivo. Embora a defesa 

do ego evitem a tensão e dor, a tensão e a dor continuam (BELLO, 2007, p. 88-89). 

 

Ao vivenciarmos um trauma, passamos a estar em um estado alterado de consciência. 

Assim, ao privarmos as necessidades humanas fundamentais na maturação infantil estamos, de 

algum modo, provocando dor a essa criança. Essas necessidades podem ser descritas como: 

contato, alimentação, amor, afetividade, apoio, sentimento de valorização, reconhecimento e um 

sentido básico de confiança. Diante disso, podemos crer que, 

 

As reações aprendidas que adaptamos para confrontar a dor contribuem com nossas 

defesas para a sobrevivência. Elas se tornam as maneiras pelas quais interagimos no 

mundo. Por exemplo, se a criança não era atendida quando chorava, poderia deduzir: 

“Não valho nada ou sou má, já que estou sendo negligenciada” (BELLO, 2007, p. 89). 
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Tais medos e traumas gerados na infância podem ser e são influenciáveis no 

comportamento adulto quando não resolvidos. “Quando o direito de existir é recusado desde o 

início, um ser humano pode gastar o resto da vida numa luta para afirmar essa expressão básica 

de sua essência” (BELLO, 2007, p. 90). 

O adulto, portanto, passa a carregar o imprint traumático ou o que se pode chamar de 

pensamento limitador. Tais mecanismos de defesa restringem a capacidade de o adulto funcionar 

emocionalmente no presente e viver uma vida madura e equilibrada (BELLO, 2007). Por 

exemplo, 

 

[...] se a criança foi ferida no âmbito da confiança, ela aprendeu que confiar causa dor e 

que não é seguro confiar. Esse pensamento se tornará uma parte fixa de sua estrutura de 

caráter e ela o carregará para sua vida adulta. [...] Se a mãe deixou a criancinha por 

muito tempo sozinha, essa pessoa pode carregar feridas não-resolvidas de abandono 

consigo para a vida adulta (BELLO, 2007, p. 89). 

 

Para contribuir e reforçar tais conceitos, trouxemos uma experiência de vida que 

ilustrará o que foi exposto e o poder criativo na superação do trauma. O trecho é oriundo de uma 

obra de Mihaly Csikszentmihalyi (1998), e que Saturnino de La Torre (2005) passou a citar em 

seu livro. Nele, observaremos uma criatividade paradoxal e indiscutivelmente resiliente que nos 

aponta indicadores que explicam o fenômeno da criatividade a partir da pessoa, do processo, do 

ambiente e do produto. Vejamos, 

 

A sorte não é tudo. Algumas crianças conseguem chegar com esforço até os centros de 

ensino mais adequados; no entanto, alguns de seus colegas ficam para trás. Manfred 

Eigen foi capturado pelas tropas russas quando tinha 17 anos, levado a um campo de 

prisioneiros de guerra no fim da Segunda Guerra Mundial, porque tinha sido recrutado 

para servir em uma unidade antiaérea dois anos antes. No entanto, ele estava 

determinado a voltar ao estudo da ciência, mesmo tendo abandonado a escola de ensino 

secundário quando tinha apenas 15 anos e nunca concluiu seus estudos. Conseguiu fugir 

do campo de prisioneiros, cruzou a pé mais de meia Europa e foi diretamente para 

Gotinga, já que tinha ouvido que, depois dos estragos feitos pela guerra, era ali que 

estavam construindo a melhor faculdade de física. Chegou àquela cidade antes que a 

universidade fosse aberta, foi admitido, mas mais tarde, junto com a primeira formação 

de estudantes, mesmo não tendo o título de bacharel superior. Ficando em dia com a sua 

ascética entrega pós-bélica ao estudo, guiado pelos docentes mais capazes e cercado por 

estudantes igualmente entusiasmados, fez rápidos progressos. Poucos anos depois 

recebeu seu título de doutor e no ano de 1967 obteve o Prêmio Nobel em Química. É 

verdade que na sua primeira infância Eigen teve de agarrar a oportunidade de estar em 

uma importante capital cultural, isto porque sua família tinha ambições musicais 

intelectuais. No entanto, poucas pessoas lançadas pelo destino para tão longe do círculo 

de conhecimento encontraram o caminho de volta para seu centro e com tanta rapidez e 

segurança como ele (TORRE, 2005, p. 79). 
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Saturnino de La Torre (2005) acrescenta que a criatividade é afetada por algumas 

condicionantes. Nesse sentido, ele postula que o indivíduo que aprende a perceber tudo que o 

rodeia, a dar-lhe sentido, a interpretá-lo de um ponto de vista pessoal, está criando a base de uma 

expressão criadora e original. Porém, uma das mais importantes condicionantes seria a 

sociocultural. Com isso, o autor reforça o efeito causado por aqueles que o rodeiam e que, de 

alguma forma, representam, significativamente, para si elos afetivos. Ele destaca que, “[...] as 

atitudes familiares, sua posição sociocultural, a problemática familiar e as desavenças entre 

cônjuges, a prematura socialização, a cooperação nas tarefas escolares, o reconhecimento familiar 

e escolar das atividades realizadas, são algumas das condicionantes da criatividade” (TORRE, 

2005, p. 86). 

Alguns estudos mostram, também, que a relação do histórico biográfico pode direcionar 

o tipo da atividade criativa escolhida pelo indivíduo. Os escritores de novelas e ficção, por 

exemplo, tendem a vir de ambiente familiar infeliz; já os artistas, de famílias numerosas; os 

poetas e escritores, como os não romancistas, de famílias reduzidas. Torre (2005, p. 87) nos 

mostra mais detalhes sobre essas estatísticas na afirmação a seguir: 

 

Um estudo realizado por D. K. Simonton (1986, p. 17-18), aplicado em 314 

personalidades eminentes em diferentes áreas da cultura, avalia a existência de certa 

relação entre o background biográfico e a atividade criativa na qual se destacam, 

enquanto outras condições familiares melhores produzem cientistas, líderes, filósofos, 

políticos, reformadores, etc. As famílias numerosas contam com reformadores e artistas, 

as famílias reduzidas, com poetas e escritores não romancistas. Cientistas, psiquiatras, 

políticos, reformadores tiveram uma educação mais formal; muitos atletas, líderes 

sindicais, artistas e atores tiveram uma educação inferior ou frequentaram escolas 

especiais. O mesmo se inclui do estudo realizado por M. Csikszentmihalyi (1998) (apud 

TORRE, 2005, p. 87). 

 

Logo, entre tantos processos de resiliência configurados indefinidamente e derivados de 

cada situação vivida por vínculos emocionais alterados, recortamos um dos caminhos que alguns 

resilientes optam para projetar e expressar suas experiências impregnadas em sua memória. 

O caminho opera-se pela criação e pela criatividade, e, então, instala-se como reparador 

no processo resiliente. A resiliência passa a ser manifestada em forma de arte pelo poder criativo, 

pois a metamorfose do horror por meio da criação, para os resilientes, transforma o sofrimento 

em um “admirável acontecimento”, promovendo a fantasia, uma reprodução do acontecimento 

que se representa de forma bela, útil e interessante; e de mais valia como recurso interno da 

resiliência. 
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O estudo apresentado até então nos leva a uma dimensão cuja subjetividade relacionada 

ao encantamento do mundo será apropriada e, sobretudo, aprofundada no sentido de se tentar 

desvendar a tensão dialógica entre a abstração e a realidade presentes no processo criativo em 

dança e a cultura que envolve os estados humanos e sua condição. 

Ademais, podemos notar, em um trecho do relato de um dos participantes, sua condição 

individual e social refletida em seus trabalhos coreográficos, nos quais suas experiências de vida 

contidas no real são projetadas abstrata e autobiograficamente em suas obras criativas, levando-o, 

assim, a um processo resiliativo que se alimenta inicialmente dos fatos passados e vividos 

apoiados na memória. Igualmente, encontramos uma relação simbiótica da vida, da experiência 

vivida com a imaginação criativa do entrevistado no ato da criação em dança, ao compor 

coreograficamente: 

 

[...] Para mim a criação em dança, sobretudo para os solos que eu faço, mas, também, as 

criações compartilhadas com outras pessoas... É... São hibridizadas entende? Não 

consigo ver distinção entre o que eu vivo e o que eu faço... Isso tem que tá muito claro 

porque a dança é uma extensão do meu ser, da minha vida... Então eu gosto de falar que 

todos os meus trabalhos são autobiográficos! Claro que não falo aqui de endogenia, de 

entrar dentro de mim  e por mim acabar-me aí né? Mas, elevar isso a um patamar que dê 

para ser dialogado né...? Que a arte pra mim é comunicação de alguma maneira [...] 

[Criação, Dança, Memória e Resiliência] (AMÉRICO, 2018). 

 

Desse modo, o caminho se faz e se constrói inicialmente por uma trindade organizadora 

da condição humana: o corpo, o meio ambiente e o artifício. Nesse processo, para além de 

contaminarem-se entre si na constituição humana, é tecida a ideia da necessidade de que para 

sermos quem somos, “só podemos ser com os outros” (CYRULNIK, 1997, p. 7). É essa 

necessidade do estar-com que faz parte do processo de encantamento do mundo, cambiando-se 

constantemente tanto os objetos enfeitiçadores quanto os feiticeiros. O autor acredita ser uma 

armadilha do pensamento pensar que o ser humano é um ser compacto, separado do mundo. Sob 

essa ótica, apresenta a tese de que o indivíduo é um ser poroso, ou seja, “suficientemente estável 

para ser o mesmo quando o biótipo varia e suficientemente poroso para se deixar penetrar, a 

ponto de se tornar ele mesmo um bocado de meio ambiente” (CYRULNIK, 1997, p. 92). O efeito 

mobilizador causado pela transmissão de matéria entre dois organismos passa a ser o oposto do 

efeito hipnótico, que, no mundo vivo, tem o intuito de imobilizar, redimensionando a etologia 

cognitivista. Bastos (2007, p. 216) está de acordo ao afirmar que, “um corpo é sempre diverso, 

múltiplo e poroso em relação aos ambientes em que ele se encontra”. 
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Traçando um paralelo sobre o conceito de contaminação abordado por Cyrulnik (1997) 

com o conhecimento, Bastos (2007, p. 209) afirma que: “Um conhecimento dá-se, 

essencialmente, através da atenção quanto as contaminações comportamentais dos seres vivos em 

seus respectivos ambientes a partir do fato de percebermos que tais contaminações são 

‘imprescindíveis’ à sobrevivência de cada espécie”. 

A fenomenologia, metodologia que escolhemos para analisar os objetos da pesquisa, 

compartilha o mesmo pensamento no que diz respeito às relações humanas, uma vez que o ser 

humano e seu potencial estão vinculados às relações com o outro e o mundo. A esse respeito, 

Bello (2004, p. 161) afirma: “Em suma, na perspectiva da fenomenologia, o ser humano tem 

muitas potencialidades e elas são colocadas em conjunto com os outros, com os quais 

estabelecemos relações”. De acordo com o Entrevistado 1: “[...] Então, eu sempre tematizo 

questões da minha vida, da vida dos integrantes que estão nos grupos que eu trabalho, da vida do 

grupo... Então, pra mim a dança ela está imbrincada com a vida... É impossível dissociar” 

[Criação, Dança, Memória e Resiliência]. Nesse trecho, constatamos a importância das relações 

interpessoais que se estabelecem entre si e estimulam de forma intensa a necessidade de, através 

da dança e da criação, contextualizar-se a experiência de vida com o outro. 

É importante que se tenha, antes de qualquer tentativa de se estabelecer uma relação dos 

estados subjetivos e objetivos do sujeito no processo de criação em arte e na resiliência, a noção 

de que o encantamento é algo que, mesmo entre os humanos, precede todo resultado advindo das 

suas relações. O encantamento é uma característica do ser vivo desde o nível elementar. De 

acordo com Boris Cyrulnik (1997), há de se renunciar à metáfora do corte, do fosso entre o 

humano e o animal. Essa foi a justificativa encontrada para a produção da ciência, ou seja, 

fragmentar-se para entender-se e produzir melhor conhecimento. 

O autor defende a ideia de que é preciso estarmos enfeitiçados para nos tornarmos nós 

mesmos. Para isso, a consciência não existirá fora do corpo. O corpo não cessa de procurar aquilo 

que para ele é um acontecimento, sendo ele, ao mesmo tempo, um referente e um significante. 

Ademais, assim como nos animais, “a simples presença de um ‘próximo análogo’, geneticamente 

vizinho, alarga o mundo sensorial e cria um acontecimento perceptual, um convite ao encontro”, 

quando, por exemplo, há o fascínio do bebê pelo semelhante (CYRULNIK, 1997, p. 23). Nesse 

sentido, cativamos o outro, por sonoridades, imagens, palavras, na sensorialidade que se organiza 

em direção ao outro. Há ainda uma relação entre a palavra e o gesto, porque, para Cyrulnik 
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(1993, p. 241), “falar é jogar com o corpo”. Entretanto, para nos tornarmos cúmplices, é preciso 

que o outro esteja de acordo. É no outro que nasce o sentimento de si. 

É na palavra que nos distanciamos dos animais, por possuir um poder superior aos 

estímulos que eles possuem. As representações que são criadas pelos seres humanos adiantam-se 

às percepções. Talvez seja por isso que, no indivíduo, as representações mais sedutoras sejam 

motivadas pela palavra, por expressões artísticas ou teatrais. Já na dança, Marques (1997, p. 23) 

informa que, “o sentimento e a emoção contidos nas artes permitem-nos dar/criar significados 

àquilo que vivemos sem intermediação da linguagem falada, ou das experiências refletidas”. 

Pode-se tomar, igualmente, como exemplo da operação do encantamento pelas palavras a euforia 

coletiva das religiões em geral, assim como as guerras geradas pelo movimento nazista 

(CYRULNIK, 1997). Ademais, o estar ciente do escapamento à condição animal pelos humanos, 

mesmo nascendo primeiramente na animalidade, a seguir na palavra e por último na técnica 

construidora de seu hábitat em constante renovação, habilita-nos a seguir com a construção do 

pensamento dialógico entre as ideias do autor e as desta pesquisa. 

Para dar continuidade à discussão, é necessária a tessitura, ainda que de modo breve, a 

respeito do conceito de ética, por ser a questão central que envolve toda a obra de Boris Cyrulnik. 

Tais ideias, supracitadas, estão suportadas por uma ética que envolve a prática da ciência 

humana. Desse modo, a ética é algo que permeia todo o estudo contido nas obras do autor, 

mostrando a dependência recursiva que existe entre o homem, a natureza e a cultura. A 

manifestação da ética emerge de maneira imperativa e provoca uma tensão dialógica constante 

entre o certo e o errado, os conceitos fechados e as bifurcações, rompendo as dicotomias certo-

errado, justo-injusto. Nesse processo, busca-se a interioridade do paradoxo para ir de encontro à 

ética. A incerteza instala-se sujeitando-se à ética, isto é, a ética passa a perambular entre o bem e 

o mal. Com isso, a paradoxalidade emerge quando se percebe que as intenções-ações podem 

adquirir sentidos e resultados opostos, ou seja, o que era para ser bom, com boas intenções, passa 

a ser o inverso. Compreende-se melhor a condição da ética permeando-se toda sua obra, quando 

Cyrulnik (2004a, p. 46-47) afirma: 

 

Se se faz uma ciência fixista, biológica, física, cerebral, neurológica, linguística, se se 

faz uma ciência precisa, vai dar-se do Homem uma representação fixista: o Homem é 

assim, a sua inteligência é determinada pelos seus cromossomas ou a sua qualidade 

cerebral. Sabe-se o que esse gênero de reflexão dá no plano ideológico: catástrofes 

humanas, ideias de homens superiores e de homens inferiores, crimes contra a 

Humanidade e cometidos em nome da Humanidade, etc. [...]. Porém, se mudarmos a sua 
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biologia, a sua estrutura afectiva, o seu casal, se mudarmos a nossa sociedade e a nossa 

maneira da coexistirmos, vamos mudar a sua inteligência. É como é hoje em dia, porque 

é moldado pelas confluências que existem entre estes diferentes factores. Quando se 

muda os factores que estão nele e em seu redor, vê-se um homem em devir. 

 

Por isso, não há tribunal algum que submeta a ética a qualquer julgamento, colocando-a 

contra o muro para sentenciá-la. Há de se buscar a não imobilidade e o não derrotismo a fim de 

aproximar-se do que há de melhor na natureza humana e na sua consciência. 

A condição do homem está diretamente voltada a essa aproximação de si mesmo e ao 

mundo que o rodeia, em que homem e seu par, homem e natureza, passam a coparticipar e 

coformarem juntos e em prol dentro do processo criativo, de investigação, de dança e de ciência. 

Todavia, faz-se necessário uma busca, “[...] como “fonte criadora”, uma identificação 

(integração) com a natureza, com a vida, com o que se relaciona com o passado de ser humano, a 

manifestação do desejo de mover-se, de tornar-se conhecido, desde seus primórdios. [...]. As 

pessoas que criam devem sempre recorrer à natureza” (MAYER, 1998, p. 60). 

Do mesmo modo que a ciência, a arte não é determinista, ela abre janelas da percepção, 

descerra possibilidades de entendimento, de abstração, de escolhas e de bifurcações. A criação 

em dança provoca, igualmente, no indivíduo que a experiencia, que a contempla e a coreografa 

pontos de interrogação, terrenos contraditórios, fomentando o que há de melhor nas expectativas 

de cada um de nós. Segundo Blom e Chaplin (1989 apud MAYER, 1998, p. 480)
18

, “o Processo 

Criativo em Composição Coreográfica depende, entre outros, de sensações internas e de respostas 

imaginativas da experiência interior”. Desse modo, a resiliência se manifesta através da arte pelo 

poder criativo, projetando seus fantasmas para salvar-se deles. 

Ademais, Bastos (2007), a respeito das ideias do neurologista Howard Gardner, ressalta 

que a dança foi, por meio das culturas, a que mais se utilizou do uso dos corpos, atingindo o seu 

maior ápice. Afirma ainda: 

 

Não conhecemos todos os usos aos quais a dança foi dirigida, mas as evidências 

antropológicas sugerem pelo menos que a dança pode refletir a validar a organização 

social. Ela pode servir como um veículo de expressão secular ou religiosa; como uma 

diversão social ou atividade recreativa; como um meio para dar vazão a sentimentos; 

como uma afirmativa de valores estéticos ou de um valor estético em si; como um 

reflexo de um padrão de subsistência econômica ou como uma atividade econômica em 

si. A dança pode servir a um propósito educacional em um rito de iniciação, marcando 

transformação pela qual um indivíduo eventualmente passará; ela pode ser usada para 

                                                        
18
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incorporar o sobrenatural, como quando curandeiros dançam para invocar os espíritos; 

ela pode até mesmo ser usada para a seleção sexual, nos casos nos quais as mulheres 

podem discriminar os homens em termos de desempenho em dança e sua resistência 

(BASTOS, 2007, p. 215). 

 

Como investigador científico e artístico, apontamos a relação existente no impulso 

criativo do artista com os fatores diversos e imprevistos que estimulam, na maioria das vezes, os 

resilientes para o caminho da produção artística, provocando a imaginação, estudando a relação 

dialógica entre o que pertence ao campo das efemeridades, das abstrações contidas nas criações 

coreográficas, advindas das representações e dos significados gerados do real vivido e 

experienciado, no compartilhar com o outro e com o mundo ao redor. De uma forma ou de outra, 

isso o levará à resiliência no âmbito psicológico e, por que não, a sua ressignificação na esfera 

social, sabendo-se que, na manipulação do real se dá o gesto técnico; e na manipulação das 

emoções, o artístico (CYRULNIK, 1993). Neste estudo, procuraremos desvendar a simbiose 

existente nos estados de resiliência com a produção criativa em dança, que poderá levar o artista a 

própria transformação pelo processo ressignificativo. 

No trecho do relato de um dos entrevistados, notamos a experiência negativa sofrida por 

ele, que assume papel importante e crucial para seu processo de resiliência. Ele a toma 

inicialmente como um desafio, que representa claramente um dos fatores do processo resiliativo, 

que o leva à resiliência pela criação em dança, ou seja, pelo ato de coreografar. 

 

[...] Ao coreografar eu procuro falar da minha vida, a minha vida é um desafio! Quando 

sofri a amputação dos membros inferiores eu me vi diante de um desafio e a elaborar um 

novo projeto de vida na minha vida! A amputação veio mais a me fortalecer, a voltar a 

dançar e a criar um novo trabalho compartilhando meus desafios de vida, onde me 

identifico muito e que está muito interessante o criar e a voltar a dançar [Criação e 

Resiliência] (MORAIS, 2018). 

 

Nesse processo, o elo que se estrutura entre fazer ou criar arte com o processo de 

resiliência está, para nós, estabelecido no que é da sensação ou da dimensão do sensível. Para 

esclarecer essa ligação, é preciso estar ciente de que a resiliência é estruturada, assim como a 

condição humana, por uma tríade, qual seja: o vínculo – manifestado pelo afeto –, o sentido e o 

trabalho à resiliência. As coisas são o que são, mas o significado delas, a carga afetiva que 

transportam e o significado que tomam de nós só advêm de nós mesmos (CYRULNIK, 1993). 

Dessa maneira, a arte é operada no imaginário criativo, estruturada no sensível, assim como o é o 

caminho à resiliência, ou seja, pelo desejo transformado em ação. A relação entre o experienciado 



113 
 

 

e o sentido é colocada por Bastos (2007, p. 206), utilizando-se do corpo como suporte 

especializado, da seguinte forma: “a relação é entendida através das experiências do nosso corpo. 

São qualidades sentidas pela nossa experiência. Surgem como inscrições no corpo. Nada está 

pronto, isto é, existe uma interação do corpo com o que está dentro e fora dele”. 

Nas crianças, por exemplo, é pela falta que a criatividade é despertada, preenchendo o 

espaço real e psíquico, que se esvaziou em seu mundo, com um objeto que as represente 

(CYRULNIK, 2004b). Aquele vazio posto em nós, diante da necessidade de “fazer nascer do 

nada”, oferece-nos dois caminhos, a saber: ou nos deixamos fascinar pela perturbação do vazio, 

ou nos debatemos e trabalhamos para preencher esse vazio (CYRULNIK, 2004b, p. 187). Logo, 

tanto o resiliente quanto o artista criador em dança sentem a mesma necessidade de construir pela 

esperança no viver a partir do ato criador. 

Nesse processo, o real, o vivido, os bons e maus momentos experienciados são 

confrontados simbioticamente com o subjetivo, com o imaginário, com o poder criativo, com os 

processos criativos em dança e apresentados ao público; já nos resilientes, o caminho não é muito 

diferente, posto que suas produções, apesar de ancorarem sua salvação, ainda são apreciadas 

pelas pessoas que os rodeiam ou que venham a apreciar sua obra. Tal criatividade, no resiliente, é 

decorrente da demanda, da falta, tanto no adulto quanto na criança, do afeto, do sentido, ou seja, 

da privação afetiva que deixa vestígios emocionais. Se tudo isso acontece nas representações, é 

natural que se construa uma realidade subsidiada pela subjetividade. Portanto, consiste em uma 

objetividade construída pela intersubjetividade. Cyrulnik (2004b, p. 187) ilustra a questão da 

seguinte maneira: “a pressão para a metamorfose que, graças à alquimia das palavras, dos atos e 

dos objetos, consegue transformar a lama do sofrimento em ouro da ‘criação, que é uma 

preservação temporária das garras da morte’”. A esse respeito, importa esclarecer que, mesmo 

havendo uma relação entre a criatividade e o sofrimento, nos resilientes, não implica que haja 

encadeamento entre criatividade e equilíbrio mental, visto que “todas as crianças são criadoras a 

fim de incorporar seu meio e fazê-lo evoluir. Todas as crianças que sofrem são compelidas à 

criatividade, o que não quer dizer que todos os criadores sejam compelidos ao sofrimento” 

(CYRULNIK, 2004b, p. 193-194). 

Nesse caso, pode-se destacar a subjetividade como um eixo que vem dar um suporte e 

ampliar os efeitos das representações e dos processos resilientes desenvolvidos nesta pesquisa, 

mostrando a relação que há entre a subjetividade individual, subjetividade social e, ainda, 
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especificamente, a subjetividade canalizadora da arte, ou seja, produtora da criatividade na dança 

e na resiliência. Para González Rey (2005c, p. 205), os espaços sociais constituídos 

historicamente produzem a subjetividade individual. Logo, 

 

[...] na gênese de toda subjetividade individual estão os espaços constituídos de uma 

determinada subjetividade social que antecedem a organização do sujeito psicológico 

concreto, que aparece em sua ontogenia como um momento de um cenário social 

constituído no curso de sua própria história. 

 

A entrevistada nos mostra, em um trecho de seu relato que segue abaixo, toda a 

importância do mundo a sua volta, embebido de sua subjetividade social, que a influenciou e 

continua influenciando no seu fazer criativo, advindo de sua subjetividade individual, sendo 

inserido na dança que a faz se libertar das dores geradas do viver cotidiano para um mundo mais 

afetuoso e cooperativo. 

 

A criação parte de inquietações que o mundo trata, em que nós, como parte desse 

mundo, a tratamos! Acho que é necessário ter afeto... Mas, um afeto voltado as suas 

conexões com a verdade de si mesmo, a criação sincera do eu para o outro! De quem 

dança para o público [Criação e Resiliência]! [...] Gosto de chamar de gerúndio... A vida 

dançando! Um turvo de histórias pra aliviar uma dor existente! O levantamento de 

movimentos passados para um futuro... Sempre abrindo e deixando passar [Dança, 

Criação e Resiliência] (MEDEIROS, 2018). 

 

A subjetividade torna-se, assim, o elemento gerador e incondicional nesse processo que 

se encontra o indivíduo, numa ambiguidade situacional quase que permanente e que passa a reger 

nossas atitudes e, consequentemente, nossas vidas; subjetividade que também é inerente à 

criatividade, à simbologia gerada pelas relações e interações com o outro e o mundo. 

Ademais, o indivíduo, suas representações e sua condição humana não se constituem 

sozinhos, ou por si sós, visto que a subjetividade e o sujeito se compreendem na realidade social e 

na vida, ou seja, historicamente. Há, assim, uma relação perfeita nessa anfibologia ou imprecisão 

presente no cotidiano e no artista criador na dança, ou seja, no coreógrafo que procura levar ao 

espectador a efemeridade contida na obra, advinda de uma realidade concreta, experienciada por 

ele mesmo e experienciável por todos nós. 

 

[...] Eu acho que eu sou a partir dos meus processos de criação! Cada processo ele reflete 

uma questão que move hoje. O que me move hoje?  Então, essas questões ficam vindo 

todo o tempo. Então, quando, se me perguntarem o que é a dança pra mim... Sou eu! Não 

tem muita separação não! Ela é meu ofício, encaro ela com rigor, encaro ela também 

como sacralidade, encaro ela como minha vida, sagrada né?! [Criação, Resiliência e 

Ressignificação de Si] (AMÉRICO, 2018). 
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No fragmento relatado acima, é evidente a subjetividade individual proveniente das 

representações geradas, por conseguinte, das experiências pretéritas e presentes de uma realidade 

concreta, e que estão refletidas efemeramente em suas obras artísticas. 

As questões experienciadas pelo homem na dimensão do que é metafísico e físico 

coloca-o em um confronto de valores, de projeções, de interrogações, de incertezas e reflexões. 

Tais questões sobrevoam e se instalam em nossas vidas, no cotidiano, no imaginário, na 

consciência, na subjetividade, no concreto, no experienciado, no real de cada ser humano, de cada 

cultura, de cada sociedade, provocando uma reflexão sobre essa tensão dialógica existente na 

efemeridade e na realidade da vida, e o que há de comunicável entre o processo de criação em 

dança e a resiliência. É preciso compreender ainda que a subjetividade humana, os símbolos e as 

representações produzidas e produtoras da compreensão de mundo, as teorias a respeito de algo e 

as interpretações dos fenômenos acondicionam ou situam o sujeito. É por isso que, “desde a sua 

base neurológica, a observação do mundo é já um acto de criação” (CYRULNIK, 1993, p. 46). 

Desse modo, percebemos que, para a pesquisa que propõe também uma discussão entre 

o que é do imaginário/abstrato e do real/concreto contido na vida e, nesse sentido, na condição 

humana – situando o artifício da criação em dança e os processos resilientes como fontes de 

saberes a ser exploradas na construção do conhecimento –, a trajetória segue na transformação do 

sujeito e o coloca à frente em mais um patamar existencial ao ressignificá-lo socialmente. 

Portanto, é nessa tensão dialógica entre o real e o imaginário, constituinte dos processos de 

resiliência e dos processos criativos que, ao serem determinados pelas condições psicológicas, 

culturais e históricas, levem o ser e sua condição a mais um novo patamar existencial, a própria 

ressignificação. 
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4 AS NARRATIVAS DO SUJEITO CORPORIFICADO E A RESILIÊNCIA: UMA 

PONTE À RESSIGNIFICAÇÃO DE SI 

 

Cada arquivo, cada encontro, cada acontecimento que nos convida a criar uma outra 

quimera narrativa constitui um período sensível de nossa existência, um momento 

fecundo, uma reviravolta caótica a partir da qual vamos tentar reaprender dolorosamente 

a viver... Com felicidade (CYRULNIK, 2009, p. 14). 

 

A vida humana em si mesma é uma narrativa constante e incondicional, capaz de 

proporcionar ao viajante e protagonista dessa verdadeira saga uma aventura imprevisível e, 

muitas vezes, inenarrável aos olhos de outrem, pois só quem a vive e a experiencia pode trazer 

em si a capacidade e a competência de colocá-la e expô-la à ciência e à apreciação de terceiros 

em forma de relatos, sejam eles orais, sejam escritos. 

Vivemos pelo corpo e a partir dele tudo podemos, inclusive criar nossas utopias, como já 

afirmava Michel Foucault (2013), pois o corpo utópico é aquele que tudo pode, vai além da 

lógica e do sensato. Ele concebe o inconcebível. Esse corpo, ao dançar, escreve, narra, conta; e 

por possibilitar recursividade, também, ao escrever, traz sentidos e nuances como uma criança 

poética. De acordo com Foucault (2013, p. 11-12): “[...] para que eu seja utopia, basta que eu seja 

um corpo. [...] Em todo o caso, uma coisa é certa, o corpo humano é o ator principal de todas as 

utopias”. O autor, igualmente, exalta a recursividade entre o que o corpo produz e ele mesmo, 

pois, “o corpo, na sua materialidade, na sua carne, seria como o produto de seus próprios 

fantasmas. Afinal, o corpo do dançarino não é justamente um corpo dilatado segundo um espaço 

que lhe é ao mesmo tempo interior e exterior?” (FOUCAULT, 2013, p. 14). 

A ideia de valorizar o corpo e sua condição essencial que põe o indivíduo em total 

integralidade, ou seja, conectado aos aspectos mentais e sensíveis não era algo a ser considerado 

ao longo dos tempos, já que, para a maioria dos estudiosos, estar-se no mundo significava não 

precisar necessariamente do corpo para isso, mas seu discurso e argumentos, quase sempre, 

estavam no âmbito do mental, do místico ou do religioso (ROBIM, 2004). Assim, se existe uma 

maneira de se pôr em evidência o corpo e, consequentemente, o indivíduo em tal condição de 

plenitude e integralidade, que seja pela dança, pelo ato de dançar. Para Robim (2004, p. 13), tal 

pensamento se justifica ao afirmar que: 

 

O termo Dançarino me parece adequado porquanto implica em dar corpo a este estado 

desejado, um corpo vivo, integrado aos aspectos mentais e sensíveis do ser humano. Esta 
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é uma atitude que hoje me parece compulsória – já que nem queremos volatilizar-nos em 

meio a tantos estímulos e novidades, nem endurecer-nos com posturas conservadoras ou 

obsoletas. 

 

Tanto poder assim nos faz crer e apostar no impossível, quando estamos corporificados. 

Para Foucault (2013, p. 14), corpo e utopia se justificam ao entendimento, porque  

 

O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo 

está em parte alguma: ela está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico, a 

partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também 

as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a Cidade do 

Sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais e 

utópicos. 

 

O corpo, para a entrevistada, no segmento de relato que segue, assume essa via utópica 

que o autor descreve, de forma clara e ampla, situando-a livremente em direção a um novo 

caminho de novidades agradáveis e utopias libertadoras pelo viés da dança: 

 

Eu acredito que ela trouxe uma consciência diferente sobre o mundo, da forma como eu 

vejo o corpo hoje! É diferente, a forma como entendo, sua forma de pensar através de 

como você move o seu corpo e as suas atitudes em relação ao mundo, mas tudo isso 

observando pelo corpo [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação] 

(MEDEIROS, 2018). 

 

A seguir, ela continua em sua narrativa a expansão de tais utopias que o seu corpo 

proporcionou, tanto para ela mesma quanto para aqueles que a rodeiam, levando-a ainda mais 

além nesse processo resiliativo e ressignificativo de si mesmo: 

 

[...] Um exemplo que dou muito para os meus alunos: Você tá na rua, você joga um 

papel na rua, você não tá se preocupando com o corpo do outro! Porque tem tudo a ver! 

Essa empatia que hoje tá bem enfático, né? Empatia, empatia, empatia... Mas, é mesmo 

se colocar no lugar do outro pra poder entender qual é o corpo do outro, qual é meu 

corpo. Antes eu não tinha essa visão, mas depois de três anos de dança contemporânea 

eu comecei a perceber essas características que são importantes pra nossa vivência, 

sobrevivência e afins [Narrativa, Ressignificação de Si e Autotransformação] 

(MEDEIROS, 2018). 

 

A narrativa de si, na condição de escrita e de ato corporificado, pode ser imaginada e 

sentida como algo que se materializa e se move, pois escrever é uma metáfora do devaneio que 

põe a sensibilidade no corpo, em presença, como acontece ao dançar. 

 

Escrever é dispor a linguagem sob o fascínio e, por ela, em ela, permanecer em contato 

com o meio absoluto, onde a coisa se torna imagem, onde a imagem, de alusão a uma 
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figura se converte em alusão ao que é sem figura e, de forma desenhada sobre a ausência 

torna-se a presença informe dessa ausência (BLANCHOT, 1987, p. 24). 

 

A esse respeito, Vera Brandão (2008) acrescenta e enriquece a discussão da presença e 

da relação intrínseca da materialidade do corpo à busca da memória. Nessa perspectiva, a autora 

ressalta: 

 

As considerações de Henri Bergson, filósofo francês (1859-1941), em sua obra Matéria 

e memória – Ensaios sobre a relação do corpo com o espírito, indicam que os elementos 

sensório-motores estimulados, de forma voluntária ou involuntária, são os geradores das 

imagens registradas. Esses estímulos sensoriais partem do presente – o próprio corpo – 

em busca de um registro passado, situando-o em relação ao momento atual vivido 

(BRANDÃO, 2008, p. 64). 

  

A narração pode sempre contribuir para um processo resiliativo quando as experiências 

narradas são derivadas de situações difíceis e penosas, pois, ela “serve para aliviar as pressões 

sociais e psicológicas sofridas pelas aporias de interpretações paradoxais” (PASSEGGI, 2014, p. 

227). 

Assim, podemos observar, no trecho a seguir, a narrativa da entrevistada sobre a sua 

experiência com a dança. Isso nos mostra, em seu momento atual, a autossuperação e a 

conscientização de tal superação, fazendo-nos crer que os momentos menos felizes que viveu e 

sua condição pretérita, como indivíduo, foram superados e ressignificados: 

 

[...] Isso a dança fez isso! Ela despertou esse lado que eu não tinha percebido! Que 

realmente era ser muito ignorante com o tratamento de outra pessoa, entendeu? De eu 

lhe tratar mal! Assim... E a dança me despertou... Porque está fazendo isso? Você não é 

desse jeito... Não precisa disso! O outro vai lhe ajudar! Você não precisa ignorar o outro, 

entendeu? Se coloque no lugar do outro que você vai entender, o seu corpo vai entender 

o corpo do outro pra poder... Esse... Essa... Não é a ignorância... Como é que eu digo? A 

ignorância não tomar conta de você, o egocentrismo principalmente [Memória, 

Narrativa, Dança, Resiliência, Ressignificação de Si e Autotransformação] 

(MEDEIROS, 2018). 

 

Ao ter sofrido um traumatismo, é para si mesmo que o sujeito primeiramente deve narrar 

ou contar o que viveu para que possa adquirir ressignificação do passado e, depois, “sofrer” 

influência do outro ao narrar-se, como: a aceitação/apoio ou não do meio social, as reações da 

família ou da pessoa mais próxima etc. Para Cyrulnik (2004b, p. 121), 

 

[...] é o próprio sujeito que deve dizer o que lhe aconteceu, e deve-se de fato empregar 

um tempo do passado, pois, sendo a identidade humana essencialmente narrativa, cabe 

ao sujeito contar o que aconteceu para ele, e não para outra pessoa. Em nosso atual 
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contexto cultural, a metáfora do choque que abala já não é praticamente orgânica, é cada 

vez mais narrativa. 

 

Para Araújo (2015, p. 8), “a narrativa é o lugar onde o sujeito adquire forma, é o lugar 

onde há a elaboração e experimentação da sua própria história de vida”. Entretanto, a história nos 

mostra que nem todo relato traz em si narrativas prazerosas, doces, suaves, belas, pelo contrário, 

traz à tona e aos olhos de outrem verdadeiros sofrimentos, dores, perdas, tristezas... Nessa 

direção, de acordo com Boris Cyrulnik (2009, p. 30-31), “para historiar o que nos aconteceu, é 

preciso um recuo no tempo, um intervalo que permita voltar-se para o que sucedeu a fim de 

construir daquilo uma representação, uma espécie de filme interior em que revemos como nossos 

encontros nos ajudaram ou nos afundaram”. Lidar com tais relatos demanda uma memória, uma 

busca dos fatos, ou ainda, ter a noção de que a “faculdade de lembrar e de conservar o passado e, 

também, aos relatos que descrevem esse passado (re)vivido, pressupondo assim, um narrador” 

(BRANDÃO, 2008, p. 19).  

Para esta pesquisa, estudamos diversos autores que tratam da memória como fenômeno 

gerado da/na individualidade e/ou na coletividade – a memória pessoal/individual e a memória 

coletiva. A esse respeito, Le Goff (1996, p. 476) mostra que a memória está intrinsecamente 

relacionada à identidade humana, pois, “é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e 

das sociedades de hoje, na febre a na angústia”. É no ato pessoal da recordação que foi 

inicialmente procurada e encontrada a marca do social. Já Cyrulnik (2009, p. 13) destaca que, 

“Os homens sem histórias têm uma alma dispersa. Sem memória e sem projeto, ficam submetidos 

ao presente como um drogado que só é feliz no clarão do imediato. Quem não tem memória não 

vira ninguém e quem tem medo de seu passado se deixa apanhar pela própria sombra”. 

Podemos observar que a memória tem uma significação ainda maior e mais precisa do 

que as lembranças que nos surgem aparentemente. O pesquisador francês Paul Ricoeur traz em 

sua obra A memória, a história e o esquecimento (2007), as impressões e os estudos primordiais 

da fenomenologia relacionados à memória desde a era platônica e aristotélica, que tratavam da 

memória não apenas em termos de presença/ausência mas também em termos de lembrança, de 

rememoração daquilo que chamavam anamnesis. Esses filósofos gregos afirmam, de acordo com 

o pensamento socrático, que a memória está relacionada a “dois termos emblemáticos: ‘aprender’ 

e ‘procurar’. Primeiro é preciso ter ‘aprendido’, depois, penosamente ‘procurar’” (RICOEUR, 
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2007, p. 40). As lembranças são múltiplas e a memória é singular. A memória, por advir de algo 

aprendido, torna-se significativa ao sujeito, por estar relacionada a um fato importante e 

significativo. Nesse sentido, Paul Ricoeur (2007, p. 41) afirma que, 

 

A memória está no singular, como capacidade e como efetuação, as lembranças estão no 

plural: [...] as lembranças podem ser tratadas como formas discretas com margens mais 

ou menos precisas, que se destacam contra aquilo que poderíamos chamar de um fundo 

memorial, com o qual podemos nos deleitar em estados de devaneio vago. 

 

Isso não descarta a possibilidade de que uma lembrança possa vir à tona sempre que 

buscada ou que surja imediatamente ao recordar-se de algo relacionado ao fato, já que, também, 

ela é afetada pela significação do fato em si, ou seja, “dizemos que nos lembramos daquilo que 

fizemos, experimentamos ou aprendemos em determinada circunstância particular” (RICOEUR, 

2007, p. 42). Nesse instante, o cenário é construído pela resiliência, oferecendo a possibilidade de 

manifestação do fato por parte do protagonista da aventura infortuna e sofrida, pois que esses 

fatos, decorrentes de grande significância, darão resultados às reminiscências geradoras, ou não, 

da resiliência. Além disso, todo o processo resiliativo depende, também, de fatores externos ao 

sujeito, tais como: o meio social em que ele está inserido e a existência de laços afetivos com 

alguém próximo a si que possa servir de tutor nesse processo. 

Nossa escrita vem propor uma discussão nesse elo pertinente e fértil entre o poder das 

narrativas e a capacidade de superação dos fatos insólitos e tristes sofridos. A ponte se estabelece 

entre um e outro no momento em que o indivíduo, ao sofrer a experiência traumática, narra o 

ocorrido a si mesmo. Assim, passa a (re)ver-se de forma distinta e ressignificada, e tal 

ressignificação aponta, de alguma maneira, o caminho à resiliência.  

Para Brandão (2008), a experiência nos revela que, a partir da memória autobiográfica 

nas histórias narradas, e, em grande parte, escritas, podemos, utilizando a linguagem, refletir, 

compreender, reorganizar e ressignificar as trajetórias e os projetos de vida. O sujeito, ao retomar 

sua trajetória, identificando momentos e experiências, estará sempre em ressignificação. Porém, 

ao refletir sobre fatos negativos, ao mesmo tempo que se ressignifica, poderá realizar a sua 

própria resiliência. “Ao rememorar e relatar, o indivíduo usa o presente no qual se encontra para 

situar-se” (BRANDÃO, 2008, p. 43). Nesse processo, dá-se início a ressignificação de si pela 

própria narratividade, pois, 
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Damos “vida” ao imaginário da cultura, relatamos a partir do presente uma “verdade 

possível” e construímos o “mito” do herói – nós mesmos. “Re-significamos” a 

identidade e a história, projetamo-nos em realidade e fantasia para um futuro em 

linguagem, realidade e ficção, perspectivas enriquecedoras, que permitem a vida e nos 

constituem como sujeitos históricos (BRANDÃO, 2008, p. 16-17). 

 

Essa cumplicidade para consigo mesmo diante das experiências malogradas – contidas 

na memória, e que passam a ser narradas a si mesmo antes de qualquer coisa em direção à própria 

salvação – está evidente no extrato de narrativa de um dos entrevistados. Nesse caso, mais uma 

vez, a dança passa a ser o instrumento proporcionador da resiliência e da libertação do sujeito, 

que, ao retomar os fatos contidos em sua trajetória, estará sempre contribuindo para sua 

ressignificação: 

 

[...] Comecei a esconder em casa que eu dançava. Eu dizia que ia pra aula de Educação 

Física na universidade! Isso pra mim começou a criar um certo receio de contar... Isso 

muito mais também porque eles não sabiam da minha sexualidade e eu tinha muito medo 

de que eles descobrissem tudo isso! Isso foi bem intenso pra mim! Então assim, a Roda 

Viva foi uma fuga pra mim! Porque eu acho que eu era muito bem recebido dentro de 

uma diversidade de pessoas né? Completamente diferente uma da outra... Fisicamente 

né? E eu me encontrei nesse lugar! Sabe assim... Sabe “Alice nos País das Maravilhas”? 

Acho que eu cheguei nesse lugar assim! Eu me senti muito a vontade de falar dos meus 

medos, dos meus traumas... É... Dessa questão de casa, de meus pais não saberem... Até 

que assim... Eles foram me preparando também para que um dia eu chegasse e abrisse o 

jogo né? E eles foram me mostrando esse lado mais sensível da dança... Então, eu 

comecei a ver que a dança tinha uma importância muito grande na minha vida de 

transformação [Memória, Narrativa, Dança, Resiliência] (LEÃO, 2018). 

 

E o entrevistado continua seu relato buscando na memória sua condição de indivíduo 

limitado pelas suas próprias amarras que soube e pôde superá-las: 

 

[...] Do que isso poderia... Como é que eu poderia pular esse obstáculo de tantas coisas 

na minha vida que eu tinha medo mesmo...? De enfrentar... De falar em público... De 

falar para jornalistas... Nossa! Eu não sabia o que falar as vezes, assim... Eu já paguei 

várias gafes assim... Com jornalistas... Eu sempre fugia disso, de falar em público... 

Então eu acho que isso me ajudou dentro da faculdade, da universidade, de eu concluir a 

faculdade também... Que eu tinha medo de fazer trabalhos que eu tinha que me expor! 

Então, eu acho que a dança propôs isso na minha vida de uma forma que foi 

gradativamente muito natural de conhecer ainda esse lugar da sensibilidade! E como eu 

poderia fazer isso chegar até as pessoas também, né?! [Memória, Narrativa, Dança e 

Resiliência] (LEÃO, 2018). 

 

É importante salientar que, embora a narrativa trate de um acontecimento passado e que 

seja necessária uma busca ao passado para não se esquecer, pois, “boa parte da busca do passado 

se encaixa na tarefa de não esquecer”, na escrita laboral resiliente, esse desejo não se repete, mas 

procede exatamente para escapar do episódio memorial, das emoções e das sensações nefastas 
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causadas por ele. “Ficamos atentos ao fato de que ‘a narrativa dá a entender e a ver’, de certo que, 

só assim é que os personagens da narrativa alcançam a visibilidade a partir de suas ações no 

tempo e no espaço” (MELO, 2010, p. 114). 

Para que a resiliência aconteça de fato, que se efetive, é indispensável que se traga à tona 

a necessidade da inclusão do outro, aquele com quem se estabelece a relação e efetiva, por assim 

dizer, o processo resiliente do indivíduo em questão. Já que o ser humano e sua condição, seja ela 

psicológica, seja emocional, são construídos dentro das relações humanas e delas são projetadas 

em seu meio, é necessário contar, narrar sua história, sua trágica experiência, mas é mister que 

haja alguém para ouvi-la e que possa, assim, ser seu tutor de resiliência. Mesmo nos escritos 

autobiográficos, necessitamos do outro, do diálogo, da dialogia, para a compreensão de nós 

mesmos. Caso contrário, estaremos dentro da metáfora do espelho – que reflete e devolve a 

imagem, “pois me espelho no escrito, me observo, analiso e reconheço. Sou eu! Escritor e leitor 

de mim. A constatação desta minha identidade não basta! Permaneço só!” (BRANDÃO, 2008, p. 

96). A esse respeito, Cyrulnik (2009, p. 12) deixa claro que, 

 

[...] uma criança abandonada não sabe de onde veio, sua imagem começa com a 

impossível representação de sua mãe e de seu pai: um abismo na origem de si! Quando 

uma criança se inscreve numa família estável, sua identidade começa com os pais e os 

avós de que provém. Suas origens remontam no tempo, a história de sua vida começa 

antes de seu nascimento e os acontecimentos utilizados para construir sua identidade 

também servem para justificar seus humores. 

 

E ainda, 

 

[...] os distúrbios psicotraumáticos são praticamente os mesmos, qualquer que seja a 

cultura. Um ferido se torna ansioso, irritável, revê as imagens de horror, o menor 

acontecimento evoca o trauma e faz o sofrimento voltar. Contudo, cada cultura fornece, 

num segundo momento, possibilidades de expressão da ferida que tornam possível um 

remanejamento resiliente ou que o impedem (CYRULNIK, 2009, p. 6). 

 

O outro, que tanto se faz imprescindível no processo de resiliência e autotransformação, 

evidencia-se e se personifica em duas figuras ilustrativas e muito importantes para a 

concretização de seu processo resiliativo e ressignificativo. A primeira figura está representada 

pela sua mãe, que estava presente diariamente em sua vida, em casa, e que o incentivava 

mostrando a superação e a transformação que ele havia conquistado ao praticar a dança; já a 

segunda figura está representada e personificada no professor e amigo, que o encorajou e o 

ajudou desde o início da prática da dança. Essa descrição pode ser observada no fragmento de 
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narrativa a seguir, de um dos entrevistados: 

 

[...] Então, eu conheci o Henrique Amoedo e foi aí quando eu comecei a trabalhar num 

trabalho mais artístico, foi uma mudança da água... Eu sempre digo: “Do vinho pra água! 

Não da água pra o vinho!”. Então, eu comecei a modificar a minha vida que eu passei a 

conhecer um cara extremamente competente na dança chamado Edson Claro que foi 

fenomenal na minha vida! O que eu aprendi com ele de dança, um pouco de dança, eu 

devo noventa por cento a ele! Porque ele me ensinou o que é dança! Então, eu comecei 

a... O Beto extremamente ignorante que não estudava, não queria nada com a vida! Eu só 

queria brincar, curtir, fazer zuada... Então, a dança começou a me mudar! Até quando a 

minha mãe me viu dançando numa apresentação que foi do Unjorhei ainda, ela falou 

assim: “Meu filho, você se encontrou! Você mudou a sua vida!” Eu sempre brinco que 

ela disse que eu troquei um “três oitão” por um kit de maquiagem! E... Foi verdade 

porque a forma que eu estava seguindo a minha vida, ou eu estaria morto hoje na mesma 

cadeira de roda ou então... Eu optei a minha mudança sobre isso! Então eu comecei a 

mudar! Eu comecei a estudar, comecei a procurar dialogar com outras pessoas [Dança, 

Ressignificação de Si e Autotransformação] (MORAIS, 2018). 

 

O entrevistado continua seu relato destacando, de maneira emocionada, a importância do 

outro em sua mudança e transformação e que o ajudou a levar a ressignificação de si e 

autotransformação: 

 

[...] Então... Edson Claro me ensinou muito a me comportar com as pessoas... A maioria 

das viagens da Roda Viva que a gente fez ele estava presente... Pra mim aqui ele é o 

Papa da dança aqui! Ele é o Papa da dança para Beto! Ele foi o Papa da... Foi não ele é! 

Porque pra mim ele morreu só na pele, o espírito dele continua comigo! Eu sempre digo 

isso: “Ele é o Papa da dança!”. Então, eu aprendi muito com Edson Claro e a mudança 

veio assim de uma forma tremenda! Eu passei nove anos na Roda Viva... Foram nove 

anos de aprendizado... Não ganhei dinheiro! Era para a gente ter uma remuneração muito 

boa, mas não teve... Mas o que eu aprendi de experiência vivida... Eu devo muito ao 

próprio Edson Claro, ao Henrique também... Me ajudou muito nessa forma... Mas o 

principal culpado disso tudinho, onde eu tô hoje chama-se Edson Claro [Dança, 

Ressignificação de Si e Autotransformação] (MORAIS, 2018). 

 

Diante desse panorama, passamos a abordar primeiramente a resiliência. Em seguida, 

nós a colocaremos no contexto dos relatos e das narrativas direcionadas que, quase sempre, são 

realizadas de forma criativa, paradoxalmente, real e fictícia. Nesse contexto, todo relato é 

verdadeiro e quimérico. “A quimera de si é um animal maravilhoso que nos representa e nos 

identifica” (CYRULNIK, 2009, p. 13). Qualquer relato é uma defesa, uma autêntica defesa, pois 

toda vez que pensamos em nosso passado, buscamos redefini-lo e, portanto, qualquer relato é um 

projeto de libertação (CYRULNIK, 2009). De acordo com o autor, “Um relato não é a volta do 

passado, é uma reconciliação com a própria história. Monta-se uma imagem, dá-se coerência aos 

acontecimentos, como se sanássemos uma injusta ferida. A fabricação de um relato de si 

preenche o vazio das origens que perturbava nossa identidade” (CYRULNIK, 2009, p. 12). 
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A ideia que temos de nós mesmos direciona nossas expectativas e nossos medos. Tal 

quimera faz de nossa existência uma obra de arte, uma representação, um teatro de nossas 

lembranças, de nossas memórias, de nossas emoções, das imagens e das palavras que nos 

constituem (CYRULNIK, 2009). Podemos estabelecer, de certa forma, uma analogia entre a 

metáfora da quimera no processo resiliativo e o conceito/modalidade intitulado de Phantasie, 

estabelecido por Husserl, nos estudos da fenomenologia da percepção. Paul Ricoeur (2007) 

mostra-nos que, para Husserl, as lembranças podem ter duas modalidades: a Bild e a Phantasie. 

A Bild está relacionada às presentificações que descrevem alguma coisa ou o fato indiretamente, 

como retratos, quadros, estátuas, fotografias etc.; a Phantasie emana de pensamentos 

relacionados às fadas, aos anjos, aos diabos das lendas, por tratar-se mesmo de ficção. “Aliás, 

Husserl se interessa por eles em razão de seus vínculos com a espontaneidade, que é uma 

característica da crença” (RICOEUR, 2007, p. 63). Assim, as lembranças apoiadas nas imagens 

seriam a Bild; e aquelas sustentadas na ficção, a Phantasie. “O ‘lembrado’ apoia-se então no 

‘representado’” (RICOEUR, 2007, p. 64). Então, a percepção demandaria a lembrança e esta, por 

sua vez, a ficção, já que, 

 

Enquanto passada, a coisa lembrada seria uma pura Phantasie, mas, enquanto dada de 

novo, ele impõe a lembrança como uma modificação sui generis aplicada à percepção, 

sob esse segundo aspecto, a Phantasie poria em “suspenso” (aufgehobene) a lembrança, 

a qual seria, por causa disso, mais simples que o fictício (RICOEUR, 2007, p. 65). 

 

Há, portanto, a demanda e importância do entorno no processo transformador de si pela 

narratividade, pois, 

 

[...] a quimera narrativa é mais dinâmica: triste ou alegre, corre ao encontro dos outros 

para lhes contar sua história. Mas a maneira como o outro reage modifica o estilo de sua 

expressão. O entorno participa do relato autobiográfico! Um dia, um acontecimento nos 

fornece a oportunidade de agarrar as rédeas da representação quimérica e dirigir o 

espetáculo de nossa vida. A partir de então, passamos a ser capazes de modificar o 

sentimento provocado pela nova representação de nós mesmos (CYRULNIK, 2009, p. 

14). 

 

Se nos recordamos, lembramos do fato, mas se o imaginarmos, estaremos entrando na 

sedução alucinatória do imaginário, uma maneira de encenar a satisfação. A imaginação, nesse 

caso, pode ser uma porta à ressignificação e à resiliência. “O ‘não estar ali’ do objeto imaginado é 

recoberto pela quase-presença induzida pela operação mágica. A irrealidade se encontra 

conjurada por essa espécie de ‘dança diante do irreal’” (RICOEUR, 2007, p. 69). 
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Diante do exposto, é salutar trazer à luz a ideia de corpo, corporeidade, bem como a 

relação estabelecida entre a condição do sujeito e sua corporeidade e a resiliência, ou seja, da 

ressignificação do sujeito corporificado à resiliação, colocando a condição corpórea do sujeito 

experienciável, do ser-estar do sujeito em seu meio social. Nesse caso, o sensível se evidencia 

levando o sujeito, através de suas histórias vividas/experienciadas e narradas igualmente pelo/no 

corpo, à ressignificação de si e, se assim for, a sua resiliência. 

Como podemos observar, a corporeidade põe o homem na sua própria condição corpórea 

e, portanto, humana. Estar nessa condição também o condiciona como um ser sensível, aquele 

que pela sensibilidade existe, faz e cria. Os trechos de relatos que seguem trazem consigo essa 

ideia: “[...] Quando eu começo a dançar, também, por uma via de movimento, que gostoso fazer 

né, pela sensação?... Faço isso por um tempo, começo a estudar, começo a dançar... E aí, em 

2013, eu acho que me torno (seu nome) de verdade” [Ressignificação de Si] (Entrevistado 1). 

Já para o entrevistado a seguir, o sensível se manifestou de forma mais clara pelo 

estímulo da consciência corporal ocasionado pelo seu professor em sua aula de dança: 

 

[...] Ele começou a apresentar um lugar da dança que eu nunca imaginava que fosse 

existir pra mim, que é essa coisa de uma sensibilidade corporal, dessa sensibilidade do 

corpo enquanto dança, essa conscientização é de... de... Acho que é conscientização 

corporal mesmo!? Como é que funciona todo esse lugar da dança né? [Dança e 

Autotransformação] (LEÃO, 2018). 

 

Entretanto, para a entrevistada, o encontro consigo mesma não podia ter sido diferente, 

pois, pelo corpo, ao experienciar a dança, ela pôde revelar sua consciência corporal e de si 

mesma, condicionando-a radicalmente em sua relação com o mundo e com o outro. Vejamos: 

 

Eu acredito que ela trouxe uma consciência diferente sobre o mundo, da forma como eu 

vejo o corpo hoje! É diferente, a forma como entendo, sua forma de pensar através de 

como você move o seu corpo e as suas atitudes em relação ao mundo, mas tudo isso 

observando pelo corpo [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação] 

(MEDEIROS, 2018). 

 

Entretanto, nada do que foi afirmado no trecho supracitado seria possível sem se recorrer 

à memória e às experiências vividas, pois “cada imagem formada em mim está mediada pela 

imagem, sempre presente, do meu corpo” (BOSI, 1976, p. 44). Há, portanto, uma constância e 

um convívio do sentimento difuso da própria corporeidade, dentro da vida psicológica, com a 

percepção do meio físico ou social que envolve o sujeito. Para Ecléa Bosi (1976, p. 44, grifo do 

autor), Bergson “observa, também, que esse presente contínuo se manifesta, na maioria das 
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vezes, por movimentos que definem ações e reações do corpo sobre o seu ambiente”. Logo, está 

estabelecido o nexo entre imagem do corpo e ação. 

No trecho supracitado, o entrevistado Anderson leão deixa muito clara também a sua 

condição de sujeito ao se encontrar consigo mesmo pela primeira vez nas aulas de consciência 

corporal, ministradas pelo professor Edson Claro. Tais aulas levaram-no diretamente ao mundo 

do sensível, a sua corporeidade, a sua condição corpórea. A dança novamente assume seu papel 

de veículo revelador e libertador do sujeito que a pratica, pois é nessa experiência que a tomada 

de consciência se inicia, bem como a sua ressignificação. 

O ponto crucial e de despertar de todo o processo ressignificativo de si, mais uma vez 

para o mesmo entrevistado, se dá inicialmente pelo/no corpo, em sua condição corpórea, 

exatamente no momento da tomada de consciência, da conscientização advinda da consciência 

corporal, gerada pelas aulas de dança do professor Edson Claro, o que o levou diretamente a um 

“novo mundo” até então desconhecido e que o habitava e rodeava. 

 

[...] Porque na minha cabeça colocava a música e ali coreografia... Pronto acabou! Mas 

existia uma preocupação de um cuidado maior sabe assim? Acho que o Edson deixou 

isso muito bem claro nas aulas dele, era esse cuidado que a gente tinha que ter antes de 

começar a dançar! Através das aulas, através de entender cada passo que ele colocava ali 

pra que a gente entendesse a importância de cada membro, pra poder a gente 

desenvolver uma movimentação dentro da dança. Então, isso começou a me chamar a 

atenção, né? [Dança e Ressignificação de Si] (LEÃO, 2018). 

 

Isso, sem dúvida alguma, também o levou a sua própria resiliência, e que 

posteriormente, de acordo com seu relato, podemos constatar na superação e na aquisição de uma 

nova relação para com seus medos e traumas. Essa conquista o situou de igual para igual na 

sociedade e, sobretudo, entre aqueles que o rodeiam. 

 

[...] Eu era uma pessoa muito fechada mediante a sociedade... Ééé´... Não conseguia 

expor aquilo que realmente eu era na verdade né!? E aí... Durante as aulas o Edson me 

chamou pra participar de um... De um outro projeto chamado Cia. De Dança dos 

Meninos... Que, o quê que aconteceu? Nessa trajetória da Cia. dos Meninos... Na 

verdade era só uma aula e depois dessa aula ele realmente perguntou se realmente eu 

queria continuar no grupo, que era uma aula experimental... E eu gostei muito porque 

assim... Existia uma diversidade de pessoas, de rapazes, não só da mesma idade, mas 

tinham senhores, tinha bem mais jovens, tipo acho que doze treze anos, [...]. Então, isso 

me chamou muito a atenção nessas condições que a dança já dava né? [Dança e 

Resiliência] (LEÃO, 2018). 

 

Novamente, no trecho do relato que segue, podemos constatar as conquistas adquiridas 

pelo mesmo entrevistado, sua ressignificação, sua resiliência e autotransformação proporcionada 
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inicialmente pela sensibilização do corpo e pela experienciação da dança, colocando-o 

definitivamente na condição de sujeito: 

 

[...] Eu acho que tô assim mais... Eu acho que eu tô mais maduro mediante a esse olhar 

dentro da dança... É... Como pessoa também, de entender melhor as outras pessoas! 

Antigamente eu tinha medo e fugia! Hoje eu consigo dar um tempo e voltar a entender 

aquela pessoa... Porque aquela pessoa age daquela forma? Porque existe um histórico 

naquela pessoa! Existe algo que aconteceu que as vezes a gente nem sabe, seja ela 

traumática, seja ela por timidez, seja ela porque nunca vivenciou por inexperiência né... 

[Dança e Resiliência]? [...] Eu acho que tô muito mais paciente também, muito mais 

paciente! Eu era muito ansioso com as coisas, eu queria as respostas muito rápidas! E 

vejo que nessa minha trajetória dentro da dança... Eu acho que gradativamente, passo a 

passo, a gente vai planejando e a gente vai chegando nesse lugar [Dança e 

Ressignificação de Si]! [...] Então, eu acho que... Eu me vejo hoje assim né? Hoje eu 

consigo parar mais e dizer: “Ôpa, eu não vou fazer mais isso! Eu vou por aqui agora!”. E 

ver qual é a reação também das pessoas [Dança e Ressignificação de Si] (LEÃO, 2018). 

 

Ao tratar da resiliência, verificamos que, ainda para alguns autores, “o estudo do 

fenômeno da resiliência é relativamente recente. Vem sendo pesquisado há cerca de trinta anos, 

mas apenas nos últimos cinco anos os encontros internacionais têm trazido este constructo para 

discussão” (YUNES, 2006 apud VARGAS, 2009, 109-110). 

Como já observamos, etimologicamente, a palavra origina-se do latim resiliens, que 

significa voltar, recuar, romper, encolher-se, entre vários significados. Já na abordagem inglesa, 

os estudos direcionam-se para duas vertentes. O primeiro relaciona-se com a física e denota a 

capacidade de uma substância retornar a sua forma original quando a pressão é retirada; o outro 

diz respeito ao indivíduo que possui a habilidade de retornar rapidamente para o seu comum 

estado de saúde ou mental/psicológico depois de passar por doenças ou sofrer traumas 

(VARGAS, 2009). 

O conceito tem sido aplicado nas ciências humanas com destaque às áreas da psicologia 

e/ou educação, evoluindo e adquirindo propriedades que parecem permitir avaliar indivíduos de 

acordo com suas possibilidades de enfrentamento de adversidades. Ao reafirmar o tema, Vargas 

(2009, p. 110) menciona ainda que, 

 

[...] existem duas gerações de pesquisadores sobre o tema. A primeira teve interesse em 

descobrir os fatores protetores que estão na base da adaptação positiva em crianças que 

vivem em condições de adversidade. A segunda expandiu o tema em dois aspectos: a 

noção de processo, que implica a dinâmica de fatores de risco e de resiliência, 

permitindo ao indivíduo superar a adversidade, bem como buscar modelos para 

promover a resiliência de forma efetiva. Existe ainda uma geração mais recente que se 

apoia no modelo ecológico-transacional de resiliência, com base no modelo ecológico de 

Bronfenbrenner. 
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As adversidades estão inseridas na vida humana e as descobertas sobre resiliência 

parecem sugerir caminhos para um desenvolvimento mais positivo perante os enfrentamentos das 

dificuldades. Pelo fato de propor um estado de fortalecimento individual, de melhora após o 

embate, a resiliência pressupõe uma inovação em relação aos enfrentamentos das adversidades, 

aos sentidos postos à vida e seus desafios, ao desenvolvimento humano (VARGAS, 2009). 

Vejamos, 

 

Alguns autores da área citam que a resiliência pode estar atrelada à capacidade de 

autoanálise, conseguir compreender, enfrentar e superar os problemas, manter laços 

afetivos, ser realista e otimista apesar de dificuldades e conflitos. Enfim, ter uma 

consciência crítica, colocar como primordial a capacidade que o ser humano deve ter de 

resistir, persistir e analisar criticamente tudo o que se passa consigo, e para que isso 

aconteça acreditamos ser necessário que este indivíduo se conheça, estabeleça o 

autoconhecimento, a consciência profunda de si. Esse indivíduo enfrentará as 

intempéries da vida, ultrapassará as barreiras negativas e incômodas que fazem parte do 

viver, utilizará condições internas para o próprio progresso e desenvolvimento, o que o 

caracterizará como resiliente, pois terá aprendido algo com tais situações. 

(CONCEIÇÃO et al., 2009, p. 58). 

 

Pode-se constatar que a vida humana e suas histórias vividas poderão levar àquele que, 

corajosamente, se despe de si mesmo – ao revivê-las em um momento infeliz, olhando para trás, 

rememorando o acontecido com o apoio do outro, de seu tutor, ressignificando-se – 

inevitavelmente à autossuperação e à autotransformação. É necessário, portanto, um recuo no 

tempo para historiar o que nos aconteceu, “um intervalo que permita voltar-se para o que sucedeu 

a fim de construir daquilo uma representação, uma espécie de filme interior em que revemos 

como nossos encontros nos ajudaram ou nos afundaram” (CYRULNIK, 2009, p. 30-31). Ainda 

de acordo com o autor, 

 

O sofrimento é provavelmente o mesmo em todo ser humano traumatizado, mas a 

expressão de seu tormento, o remanejamento emocional do que o destruiu depende dos 

tutores de resiliência que a cultura dispõe em torno do ferido. O convite à fala ou a 

obrigação do silêncio, o suporte afetivo ou o desprezo, a ajuda social ou o abandono 

carregam uma mesma ferida de um significado diferente segundo o modo como as 

culturas estruturam seus relatos, fazendo um mesmo acontecimento passar da vergonha 

para o orgulho, da sombra para a luz (CYRULNIK, 2009, p. 6). 

 

Há diversas maneiras de reviver esses momentos procurando, ao rememorar o(s) fato(s) 

indesejado(s), projetar-se, recriando ficticiamente uma obra artística bela e grandiosa que o fará 

superar e superar-se para, assim, continuar a sua saga vital de maneira saudável e feliz. Assim, é 
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necessário destacar que o efeito resiliente resultante da experienciação da dança e do desejo de 

criação dentro dessa linguagem aos envolvidos desta pesquisa nos demonstra que todos os quatro 

entrevistados tiverem no pretérito o condicional personificado da tutoria, visto que, mediante 

pressuposto acima estudado sobre a importância do outro ou do tutor na vida de cada um, apenas 

com ele poderia resultar em taIS circunstâncias. 

Entre elas, debruçamo-nos, como se pode observar no decorrer do trabalho, sobre o 

advento da narratividade gerada e expressa pelas experiências impregnadas na memória dos 

entrevistados e posta à revelação, à rememoração. Ao rememorar, o sujeito realiza a 

representação presente da coisa ausente, originando, assim, uma nova representação que o leva a 

uma reflexão transformadora e ressignificada. Tal processo dá-se pela narrativa de si, e então, 

apresenta-se como proporcionadora do processo resiliente. O narrar-se o sujeito torna-se 

“inacabável” na busca do novo eu. “Quando escrever é descobrir o interminável” (BLANCHOT, 

1987, p. 18). 

Porém, não há como abordar a vida ou a experiência, a história ou a memória, sem 

ser/estar inserido intrinsicamente nelas, fazer parte delas, estar dentro delas, por assim dizer, e 

isso nos faz obrigatoriamente abordar o corpo e sua corporeidade. Sem qualquer tentativa de se 

estabelecer no discurso um embate ou uma dicotomia entre o materialismo (corpo) e o 

espiritualismo (mente), mas “mostrar que esse problema, herdado do velho debate a respeito das 

relações da alma e do corpo, debate audaciosamente assumido por Bergson em Matéria e 

Memória, pode ser colocado em outros termos que não aqueles que põem em confronto 

materialismo e espiritualismo” (RICOEUR, 2007, p. 34). 

O corpo é o primeiro “meio” a estar implicado em cada acontecimento da vida 

experienciada, pois o corpo, não deve ser tratado como algo de fora, como alguma coisa que se 

aponta ou se observa distanciadamente, mas como aquilo que pertence e que se é, pois não o 

possuímos, mas o somos e é nele que existimos, sentimos e experienciamos a vida. A vida 

humana é marcada pelo corpo e a compreensão do mundo passa pelas sensações e pelos gestos. 

Através do corpo, o indivíduo dilata suas experiências, como podemos observar nos trechos de 

narrativas supracitadas. Essa é a corporeidade que transcende o ser humano para além da razão, 

pois, é pelo sensível, experienciado pelo corpo e pelas percepções, que se aprende e se apreende o 

mundo. 

Nesse cenário, a filosofia é uma área de conhecimento que manteve um relativo 
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distanciamento do corpo e, apenas com a origem da fenomenologia de Edmund Husserl é que tal 

relação se estreita, bem como a partir da corporeidade, pois esta pressupõe a unidade dialógica 

corpo-mente, razão-emoção e, por sua vez, essa visão filosófica passa a considerar o corpo dessa 

forma. Por isso, a ontologia do corpo foi considerada como algo impensável (GONÇALVES, 

1994) pelos filósofos ocidentais até o século passado, indo de Platão a Hegel. É no pensamento 

de Marx, no século XIX, que se desenvolve a importância em relação à história do pensamento 

antropológico e a percepção da corporalidade. É na maneira de a humanidade olhar o mundo e a 

si mesmo que interessa, pois, a contribuição mais “original de Marx ao pensamento 

antropológico; foi a concepção de homem, não como uma essência ideal abstrata e imutável, mas 

como uma essência histórica, que se configura a partir das condições materiais e concretas de sua 

existência” (GONÇALVES, 1994, p. 58). 

Marx estabelece o conceito da práxis para o indivíduo e a sociedade como sendo o eixo 

central de sua filosofia, o humanismo marxista. Essa prática se insere na vida social que 

diretamente nos remete ao tempo, à história e, por sua vez, à memória atrelada à necessidade vital 

de narrar-se. O sujeito, como um ser da ação, “cria a realidade material e social em que se insere, 

ao mesmo tempo em que essa realidade age sobre ele, constituindo sua essência histórica” 

(GONÇALVES, 1994, p. 59). É possível, então, realizar uma história do corpo? Para Sant’Anna 

(2006, p. 3), “é um trabalho tão vasto e arriscado quanto aquele de escrever uma história de 

vida”. É claro, pois, que o corpo talvez seja o mais sublime rastro da memória da vida, estando 

compreendido entre o biológico e o simbólico, processador de intermináveis virtualidades, um 

campo de forças que não finda de inquietar e confortar, um autêntico arquivo vivo, inexaurível, 

“fonte de desassossego e de prazeres, o corpo de um indivíduo pode revelar diversos traços de 

sua subjetividade e de sua fisiologia [...] na verdade, um corpo é sempre ‘biocultural’, tanto em 

seu nível genético, quanto em sua expressão oral e gestual” (SANT’ANNA, 2006, p. 3). 

Compreender o corpo que cria histórias, que naturalmente compõe o mundo, “é entender 

esse nosso mundo contemporâneo, tão cheio de histórias, tão repleto de corpos” (VAZ, 2006, p. 

46). Histórias estas compostas por experiências que, por sua vez, são compostas pelo que Vaz 

(2006) intitula de corpo experiencial. O autor vai buscar o conceito de experiência no ensaio O 

narrador, de Walter Benjamim, bem como nos textos a respeito de Charles Baudelaire. A 

experiência adquire um status de pré-requisito à narrativa em que o corpo se faz presente. 

As narrativas, mais do que um meio de ressignificação e resiliência, colocam o sujeito 
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em sua narrativa de corpo presente, sendo o narrador metaforicamente comparado a um artesão 

da vida, cuja matéria é a vida humana. A presença corporal da pessoa que narra caracteriza a 

narrativa como forma de comunicação da experiência, deixando claro que uma “narrativa, afinal, 

não é apenas um enredo, uma fábula, mas um modo de contar, um sjuzet” (BRUNER, 1997, p. 

105). A experiência de vida é o que concede legitimidade à narrativa, assim, 

 

Só quem viaja pode ter experiências para narrar. No idioma alemão, fahren – viajar, 

percorrer – possui o mesmo radical de Erfahrung – experiência – e Erfahren – 

experienciar. A experiência somática e sensorial, inscrita na memória de quem viu muito 

e viveu extensamente, confere autoridade e legitimidade à narrativa (VAZ, 2006, p. 49). 

 

Ao afirmar ser dança, o entrevistado está imbricado de corpo e alma em uma 

experiência que o coloca como único e exclusivo narrador de si e de corpo presente, pois é na 

dança que a linguagem torna-se fundamentalmente corporal e visceral quando executada. A 

dança o aproxima de si mesmo sensivelmente pelo seu corpo, ou seja, por ele mesmo, e essa 

aproximação íntima o transforma radicalmente passando-o a outro patamar. Observemos a 

profundidade de seu relato e o significado que ele adquiriu na sua autotransformação e, portanto, 

ressignificação de si: 

 

[...] Eu fico pensando sobre o que é a dança pra mim... E na verdade a todo tempo... Eu 

me deparo com essa pergunta... Porque a dança é... Sou eu, na verdade! A tentativa de 

tudo o que eu faço é me tornar dança! Não sair dançando, não dançar, mas ser dança 

[Autotransformação]. Ser dança significa borrar a barreira entre arte e vida! Trazer 

minhas questões pra o que eu faço! Trazer as questões que eu faço da vida! Isso tudo 

numa via de mão dupla que é o borrado [Dança, Ressignificação de Si e 

Autotransformação]! [...] Então, quando, se me perguntarem o que é a dança pra mim... 

Sou eu! Não tem muita separação não! Ela é meu ofício, encaro ela com rigor, encaro ela 

também como sacralidade, encaro ela como minha vida, sagrada né!? Então, ela de fato é 

tudo! Eu não ganho um real que não seja da dança, eu não leio uma coisa que eu não 

possa tornar dança, eu vejo nada que não pode ser dança [Criação, Resiliência e 

Ressignificação de Si] (AMÉRICO, 2018). 

 

Ao narrar-se de corpo inteiro, o sujeito inscreve-se na história social vivida, na sua 

corporeidade. Estando ainda, o corpo, sujeito ao meio social, e de certa forma, conduzido 

segundo seus princípios, ele reflete a narratividade em si mesmo, abrindo-se todas as portas do 

real, da vida, em que, inicial e continuamente pelo corpo, possa ultrapassá-las uma a uma, 

saboreando cada segundo de cada experiência e dela tirando o melhor proveito. Assim, quando se 

relata, narra-se a própria experiência, não se volta apenas ao passado, mas se realiza nesse ato 

uma reconciliação com a própria história. Arma-se uma imagem, dá-se lógica e consistência aos 
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acontecimentos, como se curássemos uma injusta ferida. “A fabricação de um relato de si 

preenche o vazio das origens que perturbava nossa identidade” (CYRULNIK, 2009, p. 12). 

Portanto, as recordações são, por assim dizer, narrativas e as narrativas são 

necessariamente seletivas. Graças ao trabalho de memória é que se põe a condição natural do 

dever de não esquecer, mas de dizer, de escrever, de relatar, de narrar o passado, por mais 

doloroso que seja. Dessa forma, possibilita-se ao viajante do tempo a ressignificação de si, um 

novo olhar de si e do mundo e, quiçá, um caminho possível à resiliência. 
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5 DAS NARRATIVAS À RESSIGNIFICAÇÃO DO SUJEITO 

 

Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho 

da reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia. O sentimento também precisa 

acompanhá-la para que ela não seja uma repetição do estado antigo, mas uma reaparição 

(BOSI, 1976, p. 81). 

 

Considerando que a definição de narrativa é de uma exposição de atos e fatos por meio 

do uso de palavras e/ou de imagens, devemos entender que a linguagem corporal e a fala são 

meios narrativos anteriores ao surgimento de qualquer forma de escrita. Diante disso, antes de 

discutirmos o ato narrativo, traremos à tona o ato da escrita. 

Para isso, destacamos a escrita literária, que traz em si a busca da autenticidade humana 

no ato da escrita, paradoxalmente em sua própria clausura, a solidão, já que o homem tem na sua 

natureza a necessidade vital das relações interpessoais. Cabe ressaltar que, no ato da escrita, 

existe um vínculo intrínseco entre a literatura e a poesia, e que, de algum modo, elas estão 

vinculadas umbilicalmente, pois que, “a literatura começa com o verso” (BORGES, 2000, p. 

115). Além disso, o escritor ultrapassa limites estéticos e históricos, pois, “a experiência literária 

transborda para ele os estreitos limites da vivência estética (do escritor e do leitor nos seus 

quartos respectivos) e a rígida dialética da tarefa histórica (do homem enquanto agente de 

mudança), dando conta de uma obscura intencionalidade que excede as suas obras” 

(PELLEJERO, 2014, p. 216). 

Escrever é uma forma de deserção, de isolamento, mas ao mesmo tempo é uma maneira 

de revisitar o tempo e de regressar ao mundo a partir de uma perspectiva única que conjuga 

crítica, aflição e oportunidade. Para Maurice Blanchot (1987, p. 12), a “obra é solitária: isso não 

significa que ela seja incomunicável. Mas quem a lê entra nessa afirmação da solidão da obra, tal 

como aquele que a escreve pertence aos riscos dessa solidão”. 

Na literatura, para autores como Cortázar e Blanchot (apud PELLEJERO, 2014), o ato 

da escrita demanda inexoravelmente a busca da solidão para submeter a linguagem a uma 

possível abordagem aos limites do que é humano. Para o autor, “a solidão do escritor (tal como a 

do leitor) não é uma forma de clausura, nem de quietismo: a aparente imobilidade da carne oculta 

uma atividade ingente; a manifesta introspecção do olhar, uma abertura sem reparos” 

(PELLEJERO, 2014, p. 219). 

A solidão não o deixa estagnado, mas abre uma janela para dentro de si mesmo 
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(PELLEJERO, 2014). Ela se faz presente na escrita para assim poder ser ultrapassada. Assim, “a 

solidão não é a condição autêntica do homem, mas só na solidão pode manifestar-se 

autenticamente essa condição. Nessa mesma medida, se a literatura assume a solidão, é para 

transcendê-la” (PELLEJERO, 2014, p. 220). Ao contrário das narrativas e de uma escrita poética, 

a literatura para Blanchot e Cortázar não encontra o seu objeto nem o seu fim nas palavras. 

Ainda assim, encontramos algo em comum em ambas as formas de escrita, poética e 

literária, que revela a pulsão real que o indivíduo tem de se mostrar através da escrita. 

 

Pela escritura o homem se expõe sem reservas, deixando atrás o domínio da necessidade, 

para explorar a forma possível do seu desejo. Pela escrita o homem se expõe sem 

reservas, deixando atrás o animal fortemente territorial que é no domínio da necessidade, 

para explorar a forma possível do seu desejo (PELLEJERO, 2014, p. 224). 

 

Essa pulsão geradora da escrita nos faz refletir sobre a presença da imaginação que a 

escrita, bem como a poesia, provoca no autor e no leitor. Poderíamos dizer que seriam versos que 

tecem sentidos à imaginação. Quanto a isso, Borges (2000, p. 90) certifica-nos de que existem 

versos “que são belos e sem sentido. Porém ainda assim têm um sentido – não para a razão, mas 

para a imaginação”. Do mesmo modo, o sentido da poética ou da imaginação criativa poderia ser 

comparado a um fetiche e as metáforas teriam o poder de desorganizar os modelos 

hermenêuticos, pois “Borges argumenta que o sentido na poesia é um fetiche e que as poderosas 

metáforas subvertem moldes hermenêuticos em vez de realçar o sentido” (BORGES, 2000, p. 

129). 

A esse respeito, Jorge Luis Borges (2000) traz o poder da comunicabilidade da escrita 

poética quando se utiliza da metáfora e preconiza que o poema se renova a todo instante, a cada 

vez que se revela ao ser lido, pois, para ele, “pode-se dizer que a poesia é uma experiência nova a 

cada vez. Cada vez que leio um poema, a experiência acaba ocorrendo. E isso é poesia. [...] a arte 

acontece cada vez que lemos um poema” (BORGES, 2000, p. 15, grifo do autor). Sobre a 

metáfora, ele a destaca, primeiramente, como um instrumento utilizado de forma contínua e 

banal, no bom sentido, para todos os poetas e, de certa forma, quase sempre as mesmas, já que, 

para Borges (2000, p. 30), “podemos ser levados a pensar: porque diabos os poetas pelo mundo 

afora, e pelos tempos afora, haveriam de usar as mesmas metáforas surradas há tantas 

combinações possíveis?”. A seguir, exalta a necessidade de ser sentida pelo leitor, já que “o 

importante sobre a metáfora, eu diria, é ser sentida pelo leitor ou pelo ouvinte como uma 
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metáfora” (BORGES, 2000, p. 31). Então, em Esse Ofício do Verso (2000), Jorge Luis Borges 

cita um dos exemplos mais utilizados de comparação pelos poetas, entre olhos e estrelas ou ao 

contrário, de estrelas em olhos. Nesse sentido, afirma o autor: 

 

O primeiro exemplo de que me lembro vem da antologia Grega, e penso ter sido Platão 

quem o escreveu. Os versos (eu não sei grego) dizem mais ou menos assim: ‘Eu queria 

ser a noite, de modo a poder velar teu sono com olhos mil’. Aqui é claro, o que sentimos 

é a ternura do amante; sentimos seu desejo de ser capaz de ver a amada de vários pontos 

ao mesmo tempo sentimos a ternura por trás desses versos.  

 

 

BORGES, (2000, p. 100) acrescenta, ainda, que “[...] às metáforas, não é preciso lhes 

dar crédito. O que realmente importa é o fato de acharmos que elas correspondem às emoções do 

autor”. A metáfora pressupõe o sentir, a imaginação, já que ela provoca e não ordena a quem lê, 

porque “quando algo é simplesmente dito ou – melhor ainda – insinuado, há uma espécie de 

hospitalidade em nossa imaginação. Estamos dispostos a aceitá-lo” (BORGES, 2000, p. 40).  

Mesmo diante de centenas e mesmo milhares de metáforas e analogias, todas elas podem 

ser redirecionadas a uns poucos modelos, pois cada metáfora é diferente e cada analogia também. 

Sabendo-se que a metáfora é uma figura de linguagem que diz respeito à transposição do sentido 

próprio ao figurado por razão de uma semelhança e que a analogia é uma relação de semelhança 

entre coisas distintas, isso nos sugere que as metáforas surpreendem a imaginação e de que, 

quiçá, podemos criar metáforas que ainda não estão nos modelos aceitos, bem como de analogias 

que fomentem a capacidade de imaginar um paralelo analógico entre escrita e dança, ou seja, 

partindo de um referencial metafórico, passamos à ideia de analogia que poderia ser: a escrita 

como códigos de dança (os termos e os passos que compõem a técnica) e a narrativa como o 

coreógrafo (aquele que escreve e conta pelos movimentos). Nesse sentido, a autenticidade e a 

originalidade presente no momento de criação do entrevistado o legitima a pôr em metáforas seus 

gestos originais ancorados em seus próprios códigos e narrativas. Portanto, no trecho narrado 

abaixo, nota-se a imaginação à flor da pele que revela metaforicamente a vida e as sensações 

mais genuínas. Vejamos: 

 

[...] Eu comecei a me entender realmente como esse sujeito que é criador, não só o que 

executa uma questão de outra pessoa, mas um criador! Alguém que dança, que se recria, 

que se reinventa, que se constrói, que se reconstrói, se destrói, afunda dentro dos 

processos criativos, que eu acho que esse processo de criação são a chave para a 

construção do indivíduo artístico [Dança, Criatividade e ressignificação de Si] 

(AMÉRICO, 2018). 
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Em Blanchot (1987), podemos encontrar algumas afirmações que nos remetem a uma 

metáfora da dança com a escrita poética. Em um trecho de sua obra, O espaço literário, ele nos 

ressalta que: “reencontramos a poesia como um potente universo de palavras cujas relações, a 

composição, os poderes, afirmam-se, pelo som, pela figura, pela mobilidade rítmica, num espaço 

unificado e soberanamente autônomo” (BLANCHOT, 1987, p. 35). Sob essa ótica, podem-se 

encontrar diversas características da escrita comuns à dança, tais como: o ato de se compor 

presente em ambas as linguagens, o som comum a ambas as linguagens presente no ato da dançar 

e de escrever, a mobilidade de um determinado ritmo e espaço que as condicionam. 

Desse modo, ressaltamos que a metáfora parece estar presente em toda forma de arte, 

sendo um dos principais, se não o mais relevante, instrumento de comunicação e expressão. Na 

escrita ou na literatura, Borges (2000) alerta para o fato de que os poetas tenham, de alguma 

maneira, esquecido de que, no passado, era essencial narrar uma história, e que o narrar uma 

história e o declamar de um verso não eram pensados como coisas distintas. O autor, sobre isso, 

afirma: 

 

Um homem narrava uma história; cantava-a; e seus ouvidos não o tomavam como um 

homem emprenhado em duas tarefas, mas antes como um homem empenhado numa 

tarefa que tinha dois aspectos. Ou talvez não sentissem que houvesse dois aspectos e 

considerassem a coisa toda como algo essencial (BORGES, 2000, p. 59). 

 

Nesse processo, existe uma combinação poderosa entre narrativa e poesia, quando, ao 

mesmo tempo, o prazer de nos ser contada uma história, tivermos o prazer intrínseco da 

dignidade do verso. O poeta, por sua vez, será novamente um fazedor, visto que contará e cantará 

ao mesmo tempo uma história, sem distinguir as duas coisas. Então, a metáfora é trazida à baila 

ao podermos afirmar que: E assim como quem canta, dança, ... “toda arte aspira à condição da 

música” (BORGES, 2000, p. 83). 

Ademais, a relação da música e seus sons está presente analogicamente à escrita, mais 

precisamente à poesia, já que as palavras, para além de serem o material do poeta, são utilizadas 

para os propósitos comuns e cotidianos, tal como os sons os são para o músico; pois, “em música, 

não se pode cindir o som, a forma, da substância – que de fato elas são a mesma coisa. E pode-se 

suspeitar que, até certo ponto, o mesmo acontece na poesia” (BORGES, 2000, p. 87). 

Outro ponto a ser considerado pelo autor no ato da escrita está no real significado de que 

ser escritor demanda ser fiel a sua própria imaginação. Por essa razão, deve existir uma crença 
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própria para se escrever uma história ou uma narrativa, porque, de acordo com Borges (2000, p. 

119), ao escrever uma história, “escrevo-a porque de alguma forma acredito nela – não como se 

acredita na simples história, mas antes como se acredita num sonho ou numa ideia”. Portanto, 

para ser um artista, um criador, um poeta, um coreógrafo que deseja contar uma história, esta 

deve ser recontada com toques de ficção. Para tanto, é necessário que se mudem as coisas ao 

contar uma história, mesmo que entendamos que não tenham significados; “caso contrário, não 

devemos nos tomar como artistas, mas talvez como meros jornalistas ou historiadores” 

(BORGES, 2000, p. 121). O sentido perde sua importância, já que “o que importa é uma certa 

música, um certo modo de dizer as coisas” (BORGES, 2000, p. 125). 

Em relação à escrita de si, nesta ocorre o maior e mais evidente processo de 

ressignificação ou de representação de si, visto que o sujeito passa a reinventar-se, por assim 

dizer. No momento da escrita de si, “ao narrar sua própria história, a pessoa procura dar sentido 

às suas experiências e, nesse percurso, constrói outra representação de si: reinventa-se” 

(PASSEGGI, 2011, p. 147). É nesse ponto que, pela dimensão autopoiética
19

 da reflexão 

biográfica, ocorre todo o processo ressignificativo. Jorge Larrosa (apud PASSEGGI, 2011, p. 

147) destaca que todos “somos a narrativa aberta e contingente da história de nossas vidas, a 

história de quem somos em relação ao que nos acontece”. Nesse sentido, a reflexão do indivíduo 

como ser construtor de sua história passa e é conduzida pela pesquisa (auto)biográfica. 

No fragmento que segue, nota-se a consciência reflexiva adquirida por ele no momento 

de seu relato, da escrita de si mesmo e de suas experiências. Percebe-se um estado presente de 

autotransformação e de ressignificação de si como resultado do que viveu e do que se conta ao 

narrar-se. Observemos: 

 

[...] Até quando a minha mãe me viu dançando numa apresentação que foi do Unjorhei 

ainda, ela falou assim: “Meu filho, você se encontrou! Você mudou a sua vida!” Eu 

sempre brinco que ela disse que eu troquei um “três oitão” por um kit de maquiagem! 

E... Foi verdade porque a forma que eu estava seguindo a minha vida, ou eu estaria 

morto hoje na mesma cadeira de roda ou então... Eu optei a minha mudança sobre isso! 

Então eu comecei a mudar! Eu comecei a estudar, comecei a procurar dialogar com 

outras pessoas [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação] (MORAIS, 2018). 

 

As palavras são símbolos para as memórias partilhadas. Isso nos faz associar a questão 

                                                        
19

 Autopoiese – do grego (autos), “próprio”; (poiésis), criação, invenção, produção. Neologismo criado por 

Humberto Maturana e Francisco Varela, nos anos 1970, para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a 

si próprios. O termo passou, em seguida, para as Ciências Sociais e Humanas para se referir à capacidade humana de 

se autorregular, autoadequar, autoinventar. 
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do reconhecimento de si discutido por Paul Ricœur, em que o reconhecer algo ou alguém o leva a 

uma identificação “em seu sentido amplo, ou seja, o de reencontrar nos objetos, pessoas ou 

situações, traços já incorporados por nós, consciente ou inconscientemente” (BRANDÃO, 2008, 

p. 94). E ainda: 

 

Passamos, então, de uma identificação de coisas, lugares, sensações – conhecimento 

armazenado e consolidado na memória – para uma identificação de si, ou seja, a 

identidade no sentido do “reconhecimento de si” – o reconhecer-se a si mesmo –, no 

nível individual e, inevitavelmente, coletivo (BRANDÃO, 2008, p. 94). 

 

Ao apontar o amigo que tanto o fez mudar e se transformar, o entrevistado passa 

automaticamente a reconhecer-se. Em seu relato, ele inicialmente busca na memória, identifica os 

fatos e as pessoas que o conduziram à ressignificação de si, ao mesmo tempo que se processa o 

reconhecimento de si. Vejamos mais uma vez neste trecho que se repete pela força que contém no 

relato: 

 

[...] Então, eu comecei a modificar a minha vida que eu passei a conhecer um cara 

extremamente competente na dança chamado Edson Claro que foi fenomenal na minha 

vida! O que eu aprendi com ele de dança, um pouco de dança, eu devo noventa por cento 

a ele! Porque ele me ensinou o que é dança [Dança, Ressignificação de Si e 

Autotransformação] (MORAIS, 2018). 

 

Mais à frente e novamente, em sua narrativa, ele enfatiza a importância do professor 

Edson Claro na sua vida. Nesse trecho do relato, que também foi citado anteriormente, é bem 

perceptível a força e o reconhecimento de si causado pela busca dos fatos e da pessoa em sua 

memória: 

 

[...] Edson Claro me ensinou muito a me comportar com as pessoas... A maioria das 

viagens da Roda Viva que a gente fez ele estava presente... [...] Então, eu aprendi muito 

com Edson Claro e a mudança veio assim de uma forma tremenda! Eu passei nove anos 

na Roda Viva... Foram nove anos de aprendizado... Não ganhei dinheiro! Era para a 

gente ter uma remuneração muito boa, mas não teve... Mas o que eu aprendi de 

experiência vivida... Eu devo muito ao próprio Edson Claro, ao Henrique também... Me 

ajudou muito nessa forma... Mas o principal culpado disso tudinho, onde eu tô hoje 

chama-se Edson Claro [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação] (MORAIS, 

2018). 

 

A memória e a ressignificação de si andam, quase sempre, de mãos dadas, pois a 

memória canaliza a um “re-olhar” consciente das percepções. De acordo com Bosi (1976, p. 47): 
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Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as 

percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o 

espaço todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo 

profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. 

 

Portanto, a força da memória nas narrativas e nos relatos, sejam eles orais, sejam 

escritos, apresentam todo um sentido e uma significação capazes de trazer, nos que os constroem, 

um novo olhar para as experiências pretéritas que fatalmente conduz o envolvido a uma reflexão 

e à conscientização dos fatos, que, de alguma forma, produzirá a ressignificação de suas 

experiências vividas, bem como de si mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



141 
 

 

6 DA RESILIÊNCIA À RESSIGNIFICAÇÃO 

 

[...] como já dizia Proust, escreve-se para esquecer, e o que foi escrito não passa à 

comunicação oral subsequente, e, quando passa, não se trata mais da mesma questão 

(COSTA, 2001, p. 131). 

 

Embora o processo resiliativo e o que o envolve esteja dentro do campo da saúde, mais 

precisamente na psicologia, podemos observar e constatar que, ao tratarmos, por exemplo, das 

noções de consciência, bem como da reflexividade biográfica, da aprendizagem biográfica e da 

experiência, o espaço a ser ocupado, cada vez mais, encontra-se nas ciências humanas, sociais e 

na educação (PASSEGGI, 2011). Isso nos faz crer na afinidade e aceitá-la e, até mesmo, apostar 

na interdependência de ambas as áreas de conhecimento em prol da emancipação humana. 

Além disso, o estilo de vida atual da sociedade contemporânea demanda um olhar 

especial ao particular, ao exclusivo, ao único e o que pode ser útil e eficaz à ciência e à pesquisa 

na área de humanas. A esse respeito, Passeggi (2014, p. 227) afirma: 

 

Pesquisadores em História, Literatura, Psicologia, Antropologia, Filosofia, Sociologia 

renderam-se, nos últimos anos, ao biográfico, como matéria-prima para compreender a 

vida humana na “modernidade líquida”, como denomina Bauman (2001, 2007), ou na 

“sociedade biográfica”, defendida pelos sociólogos Astier e Duvoux (2006). 

 

Com isso, o psicológico e o social entrelaçam-se pelo ato da narração de si, de suas 

experiências. Nesse sentido, abordaremos a experiência de vida e sua relação com a história de 

vida, pois ambas estão intimamente ligadas e, como tal, fazem parte de nossas vidas. Por isso 

que, a cada vez que contamos ou narramos fatos vividos por nós mesmos, a experiência é 

ressignificada. Estudos realizados nos últimos dez anos sobre narrativas autobiográficas, sejam 

elas orais, sejam escritas, e que são abordadas no artigo científico A experiência em formação 

(2011), pela professora Conceição Passeggi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

justificam tal afirmativa. De acordo com Passeggi (2011, p. 148): 

 

Os dados empíricos sobre os quais temos nos debruçados são transcrições da interação 

em grupos reflexivos; memoriais autobiográficos (PASSEGGI, 2008); narrativas 

autobiográficas produzidas em ateliês de escrita autobiográfica com alunos de pós-

graduação; ensaios autobiográficos (BARBOSA; PASSEGGI, 2009, 2010); portfólios, 

diários, etc. 

 

A compreensão da ressignificação da experiência vivida passa inicialmente pelo 
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significado da palavra experiência. Ela está exatamente na sua natureza cambiante e na sua 

relação muito próxima com a formação humana. “A fluidez da experiência afiança a relativa 

invenção do ser” (PASSEGGI, 2011, p. 155). Para a autora, o melhor entendimento sobre a 

epistemologia do termo experiência estava mais precisamente na origem e no significado de dois 

termos de origem alemã: Erlebnis e Erfahrung, pois, 

 

Erlebnis traduz-se, geralmente por “experiência vivida” ou “vivência”, entendida como 

uma experiência mais imediata, pré-reflexiva e pessoal; Erfahrung associa-se a 

impressões sensoriais e ao entendimento cognitivo, que integra a experiência num todo 

narrativo e num processo de aprendizagem (PASSEGGI, 2011, p. 148). 

 

Assim, o que constatamos em nossa pesquisa é que o processo resiliativo tem uma 

relação intrínseca e consequente com a ressignificação do próprio indivíduo envolvido, como já 

vimos observando no decorrer das seções desta pesquisa, visto que ambos os processos estão 

relacionados com a superação ou a sobrevivência de fatos perigosos vividos. Para comprovar tal 

pensamento, corroboramos a afirmação de Passeggi (2011, p. 148): 

 

A palavra Erfahrung compõe-se de Farht (viagem) e pode ser associada a Gefahr 

(perigo). Nesse sentido, ela remete a uma temporalidade longa e sugere a ideia de 

aventura. Com base nessas duas noções, a experiência significa ter vivido os riscos do 

perigo, ter a eles sobrevivido e aprendido algo no encontro com o perigo: ex, em 

experientia, significa “saída de”. 

 

Tal reflexão se faz necessária porque é imanente à experiência vivida, que traz em si um 

processo reflexivo de autorregulação, nesse caso, social. “A consciência da realidade imediata 

adquire uma nova significação quando ela situa-se para além da apropriação ingênua das 

tradições, costumes, habitus” (PASSEGGI, 2011, p. 149). 

Ao narrar sobre a importância da dança, da experiência que ela teve ao praticar essa 

linguagem artística, a entrevistada nos mostra, de forma explícita, a consciência adquirida durante 

todo o processo de aprendizagem e até que ponto essa consciência a conduziu para além dos 

costumes e das tradições que antes a direcionavam. Ao relatar: “Eu acredito que ela trouxe uma 

consciência diferente sobre o mundo, da forma como eu vejo o corpo hoje!”, ela passa a se situar 

conscientemente no mundo, não apenas o mostrando de outra forma, mas o revelando 

verdadeiramente pelo seu corpo, que ela não diferencia de si mesma, ou seja, não o coisifica ou o 

trata fora dela, como um objeto, mas numa unidade individual. Ela continua a narrar sua nova 

visão de mundo, de si e, sobretudo, do outro, pelo viés corporal quando diz: “Mas, é mesmo se 
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colocar no lugar do outro pra poder entender qual é o corpo do outro, qual é meu corpo”. E 

acrescenta: 

 

Eu acredito que ela trouxe uma consciência diferente sobre o mundo, da forma como eu 

vejo o corpo hoje! É diferente, a forma como entendo, sua forma de pensar através de 

como você move o seu corpo e as suas atitudes em relação ao mundo, mas tudo isso 

observando pelo corpo [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação]! Um 

exemplo que dou muito para os meus alunos: Você tá na rua, você joga um papel na rua, 

você não tá se preocupando com o corpo do outro! Porque tem tudo haver! Essa empatia 

que hoje tá bem enfático, né? Empatia, empatia, empatia... Mas, é mesmo se colocar no 

lugar do outro pra poder entender qual é o corpo do outro, qual é meu corpo. Antes eu 

não tinha essa visão, mas depois de três anos de dança contemporânea eu comecei a 

perceber essas características que são importantes pra nossa vivência, sobrevivência e 

afins [Ressignificação de Si e Autotransformação] (MEDEIROS, 2018). 

 

Na escrita narrativa, no ato de dizer, de narrar, (re)interpretar, o foco está para Ricœur 

(apud PASSEGGI, 2011), na mediação de escrita como processo de distanciamento, para se 

compreender a experiência. Para Passeggi (2011, p. 149), a “experiência, em nosso entendimento, 

constitui-se nessa relação entre o que nos acontece e a significação que atribuímos ao que nos 

afetou”.  

 

Hoje acho que ela consegue respirar melhor! Quando eu digo respirar melhor, eu digo 

assim, as coisas que acontecem ao redor, mas não absorve tanto. “Tanto” eu falo as 

coisas negativas... As coisas negativas principalmente! Mas que, eu tenho agora um 

equilíbrio, eu consigo encontrar meu equilíbrio, entendeu? [Dança, Resiliência e 

Ressignificação de Si] (MEDEIROS, 2018). 

 

No trecho supracitado, a entrevistada nos mostra as afetações que suas experiências 

menos felizes proporcionaram em sua vida e a importância dos significados adquiridos por ela. 

No trecho a seguir, notamos um despertar inicial à resiliência que a conduziu naturalmente a uma 

ressignificação de si e, portanto, a um novo olhar sobre si mesma, na busca por ser um sujeito 

consciente e de mudança no mundo. 

 

[...] Eu acredito que tô em tentativa como uma cidadã, uma tentativa de ser. Eu tô sendo! 

Eu não tenho uma definição ainda, eu tenho 26 anos e então, não tá na minha cabeça... 

Tô buscando! Essa busca tá vindo... Se quero ser eu? Vou ser! Eu vou ser! Ser o quê? 

Estou sendo! Se é uma professora...? Eu sou formada em pedagogia. Então, é um 

processo ainda, é um processo pra pensar, é um processo pra fazer, é um processo pra eu 

ser..., entendeu? Eu tô na construção pra me entender! Porque eu tenho vários 

questionamentos na minha cabeça, vários! Um deles é quem eu sou realmente! Porque 

eu sou muito inconstante. Não tem aquele ditado que diz que é 8 ou 80? Pronto, eu sou 8 

ou 80! Então, eu tô tentando me entender ainda, ainda... Porque realmente é uma 

tentativa [despertar da consciência à Resiliência e Ressignificação de Si] (MEDEIROS, 

2018). 
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A escrita, segundo Costa (2001), contém detritos, ou seja, restos não assimiláveis, que 

são transportados quando da produção do ato da escrita. Dessa busca da escrita, surge o estilo que 

se repete e que afeta o leitor. Tais detritos são corporais. Desse ponto de vista, podemos concluir 

que a escrita narrativa, realizada pelos participantes da pesquisa, além de advir do ser inteiro e 

corpóreo de cada um, não só o puseram nessa condição como também os levaram a criar uma das 

linguagens que mais se expressa pelo corpo, que é a dança. Assim, para a imaginação ser criativa, 

deve ser interligada ou identificada a forma (a escrita, a dança, o trabalho) em relação a sua 

materialidade (pensar específico sobre um fazer concreto). O que queremos afirmar é que, “para 

poder ser criativa, a imaginação necessita identificar-se com uma materialidade. Criará em 

afinidade e empatia com ela, na linguagem específica de cada fazer” (OSTROWER, 2009, p. 39). 

Nessa perspectiva, a relação da compreensão/reflexão com a experiência em uma 

narrativa, para que haja a ressignificação de si – no caso da nossa pesquisa em uma produção 

artística como a dança, por exemplo –, é necessário o distanciamento e a mediação que o sujeito 

faz do trabalho. A ficção, em uma criação artística, em uma coreografia, é um estado de 

distanciamento que o criador faz em sua obra para se resiliar e projetar-se à liberdade de viver. 

 

[...] Então eu gosto de falar que todos os meus trabalhos são autobiográficos! Claro que 

não falo aqui de endogenia, de entrar dentro de mim  e por mim acabar-me aí né? Mas, 

elevar isso a um patamar que dê para ser dialogado né...? Que a arte pra mim é 

comunicação de alguma maneira, ela tem que roçar esse lugar do sensível, da 

comunicação de uma outra forma, que na dança especificamente e não necessariamente 

precisa ser verbal, mas via especificidades da dança [Criação, Dança, Memória e 

Resiliência] (AMÉRICO, 2018). 

 

O entrevistado nos mostra, na transcrição acima, o distanciamento e a mediação com seu 

metier, tão necessário à criação. Ainda que ele declare a autobiografia presente praticamente em 

todas suas obras artísticas e a relação de sua vida real com a ficção posta em arte, percebe-se, em 

sua fala, contida em “Claro que não falo aqui que endogenia, de entrar dentro de mim e por mim 

acabar-me aí né?”, a ênfase em afirmar a não inclusão de si mesmo de maneira findável e 

autofágica, por assim dizer, de sua condição de sujeito social e real, mas num criar fictício que o 

projete para fora do vivido e o relacione sensivelmente pelo corpo e através da dança em direção 

ao outro e ao mundo. Portanto, é a partir dessa condição e de posicionamento relacional em seu 

trabalho, sua vida e sua arte, criados e projetados na ficção, que o processo resiliativo e, 

consequentemente, ressignificativo se fazem nele. 

A escrita, para o artista criador, liberta-o do mundo real, que o cerceia e o projeta com 
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todos os poderes num mundo irreal, fictício. A esse respeito, Blanchot (1987, p. 46) afirma que: 

“Na maioria das vezes, diz-se do artista que este encontra em seu trabalho um meio cômodo de 

viver subtraindo-se à seriedade da vida. Ele proteger-se-ia do mundo onde agir é difícil, 

estabelecendo-se num mundo irreal sobre o qual reina soberanamente”. 

Como exemplo, as memórias da infância de Georges Perec o levaram a escrever uma 

obra narrativa e autobiográfica resiliente, já que, para ele, “responder pela infância pode ser o que 

permita a saída de posições instrumentais, na medida em que reconhecemos que o mundo a nossa 

volta nos ‘olha’, nos diz respeito” (COSTA, 2001, p. 165). É como se o autor morresse perante 

sua obra, permanecesse distante dela, para ser resgatado de si mesmo a um novo mundo muitas 

vezes indecifrável. A metáfora da morte do autor expressa a condição de sujeito do mundo visível 

ao invisível, condicionando-o a um ser maior. Nesse processo, o criador se resilia ao ser 

projetado para fora do sofrimento, de seu mundo sentido e visível para um lugar intocável, 

sagrado, curável, invisível, imaterial.  

Há uma relação com os traumas sofridos nos primeiros anos de vida e as obras 

produzidas pelo sujeito, quando os acontecimentos se caracterizam em experiências fundadoras, 

em que a carga emocional deixa traço ou mesmo traumas. São essas, também, as mesmas causas 

a ser superadas nos processos resiliativos. A esse respeito, Passeggi (2011, p. 151) acrescenta 

que: 

 

No primeiro momento, temos observados que as lembranças da escola, do primeiro 

emprego ou das primeiras aulas são evocadas; em sua maioria, constituem-se em 

experiências fundadoras, as quais abrem espaços para o trabalho de compreensão de 

como elas afetaram a pessoa que narra e a que escuta. 

 

Podemos observar, no trecho a seguir, as tais lembranças que fundam as experiências da 

entrevistada, carregadas de traços emocionais traumáticos e que provocam suas inquietações e 

reflexões importantes às superações. 

 

[...] Eu vi durante... Durante dois anos, muitas... Muitos apontamentos! Assim, muitas... 

Você é isso! Você é isso! Você é isso! E eu fiquei muito pensativa... Eu não acredito que 

eu sou tudo isso! Porque eu não enxergava! [...] De chegar em casa mesmo e chorar 

muito... Porque eu não tava entendo porque que eu faço isso? Eu não conseguia entender 

(fala emocionada)! [...] No processo mesmo de minha adolescência eu já vinha 

sofrendo... Essas... Essas coisinhas assim de apontamento... Eu com... 14? Não...! Com 

12 anos, É... Meu pai foi preso! Então, quem levava comida pra ele era eu! No presídio, 

por exemplo, né? E essas coisas foram... E eu fui ficando muito no “eu”, muito no “eu”... 

E acho que foi levando isso! E vendo... Vendo minha mãe ser mal tratada, também! E 

isso foi levando um... Talvez seja uma força de resistência pra cima do outro, não tinha 
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tanta necessidade, entendeu? Basicamente... É... Porque são coisas muito pesadas que eu 

vi! Muuuito pesadas! De meu pai apontar arma na cabeça de minha mãe e isso ir 

levando... E trazendo... Sabe? Assim... Trechos e trechos de coisas... Muito, muito, 

muito agressivas! É isso (fala e sorriso emocionado)... Se eu for falar mais menino... 

Meu Deus [Memória e Resiliência]... (MEDEIROS, 2018). 

 

Já observamos na afirmação anterior e supracitada de Paul Ricoeur (apud PASSEGGI, 

2011) que a mediação da narrativa seria constitutiva da reflexividade. Sob essa ótica, 

questionamos: não seria a criação, também, uma forma de experiência que adquirirá sentidos e, 

assim, será ressignificada? De acordo com Passeggi (2011, p. 151), é “na construção de um 

enredo para a história que se dá forma à experiência, que ela adquire sentido, é ressignificada”.  

A autora acrescenta ainda, apoiada no pensamento de Josso (2010 apud PASSEGGI, 

2011, p. 152), que o status de experiência formadora advinda da vivência se faz em “função do 

saber que resulta dessa reflexão sobre nosso modo de simbolizar o que nos aconteceu e como a 

experiência nos afetou”. Portanto, o que se adquire da experiência, do processo de experiência, é 

a própria transformação de si mesmo pela sua compreensão, pois a “lição adquirida da 

experiência dessa travessia é compreender-se como si mesmo transformado ou, como dirá 

Ricoeur (1990 apud PASSEGGI, 2011, p. 152, grifo do autor), como um si mesmo refletido”. 

A simbolização e a consciência adquirida da experiência provinda da vivência e de seus 

momentos menos felizes, narrados no trecho da entrevista supracitada, observam-se claramente 

no trecho a seguir, demonstrando a transformação de si e, portanto, sua ressignificação. 

 

[...] Hoje eu consigo entender o que aconteceu... Pessoalmente né? Na minha vida 

pessoal... Que foi importante pra que eu me reconstruísse enquanto ser humano, que 

ainda tô na tentativa... Eu tô indo... Querendo ser, né? E... Eu hoje tenho um olhar 

diferente... Eu vejo o meu pai, eu olho o meu pai... Eu sei que... Me coloco no lugar dele 

e faço: “porque será ele fez tudo aquilo?”... Ou... Minha mãe... Por ter passado tudo 

aquilo? Ou... Outra pessoa...? Isso... E eu não trato mais da mesma forma! Mudou! É 

diferente... Quando até mesmo quando... Quando... Uma fala da minha mãe, ela diz 

assim: “Mas aquela pessoa fez isso, isso, isso... Mãe não diga isso! Pense, Mas por que 

será que ela fez aquilo? O que a gerou a fazer?”, né? Tem esses julgamentos que são 

importantes a gente perceber [Resiliência e Ressignificação de Si] (MEDEIROS, 2018). 

 

Para a entrevistada, os sentidos adquiridos e que passam a ser refletidos e ressignificados 

agora são projetados em suas criações que a conduzem a própria resiliência e à ressignificação de 

si. Vejamos: 

 

A criação parte de inquietações que o mundo trata, em que nós, como parte desse 

mundo, a tratamos! [...] Olhando pra trás e observando o que tive, o que tenho, o que 

pretendo ter, como, o que, o por que... Posso te dizer que a relação vem com o tempo, 
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criando o pensar, porque a maturidade de como percebemos a nossa presença pra se 

gerar um sentido vêm da paciência e da tranquilidade... De nosso próprio eixo [Memória, 

Criação e Resiliência e Ressignificação de Si] (MEDEIROS, 2018). 

 

O sujeito é a referência de si mesmo atrelado e influenciado pelos fenômenos por ele 

vivenciados, traumáticos ou não, pois, ao criar, dentro das circunstâncias na qual está envolvido, 

ele traz à tona significados que o levam, também, à ressignificação de si. Desse modo, deve-se 

criar para se ressignificar, já que “criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo 

novo. [...] O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de 

relacionar, ordenar, configurar, significar” (OSTROWER, 2009, p. 9). Nesse sentido, parece, 

algumas vezes, que há uma fragilidade presente no criador, bem como naquele que cria para se 

resiliar, pois, para Blanchot (1987, p. 49), “muitos criadores parecem mais fracos do que os 

outros homens, menos capazes de viver e, por conseguinte, mais suscetíveis de se espantar com a 

vida”. 

A escrita e a dança são, juntas ou independentes, um processo de transformação, um 

fazer criativo que leva à mudança de quem a faz, já que: “Escrever muda-nos. Não escrevemos 

segundo o que somos; somos segundo o que escrevemos” (BLANCHOT, 1987, p. 86). Para 

Maurice Blanchot (1987), essa transformação do autor, criador, tem relação também com a morte 

simbólica dele mesmo, mas, como diz o autor, uma morte contente. A morte do autor, no ato da 

escrita, leva-nos ao entendimento de que, ao morrer-se, abre-se o caminho a sua própria 

resiliência. Nesse sentido, o autor comenta ao citar um exemplo da situação vivida por Kafka: 

“Kafka sente aqui profundamente que a arte é relação com a morte. Por que a morte? Porque ela é 

o extremo. Quem dispõe dela, dispõe extremamente de si, está ligado a tudo que pode, é 

integralmente poder. A arte é senhora do momento supremo, é senhora suprema” (BLANCHOT, 

1987, p. 87), que acrescenta: “[...] Seguramente, se ele consegue fazer da morte uma 

possibilidade que seja a sua e plenamente humana, terá atingido a liberdade absoluta” 

(BLANCHOT, 1987, p. 96). 

A morte do indivíduo consiste na sua própria superação pela arte, “como se reduzir a 

morte à forma de um projeto fosse uma oportunidade única de elevar o projeto na direção daquilo 

que o supera” (BLANCHOT, 1987, p. 102-103). Portanto, a metáfora da morte do artista pode ser 

relacionada analogicamente à resiliência do criador ao se projetar para fora do sofrimento, “que 

quer fazer da sua morte sua obra” (BLANCHOT, 1987, p. 121). Essa morte que o condiciona a 

um ser maior, “é ampliar esse eu até à morte, expor-me a ela, não mais excluí-la, mas incluí-la, 
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olhá-la como minha. [...] em que reconheço o que sou, quando sou maior do que eu, 

absolutamente eu mesmo ou absolutamente grande” (BLANCHOT, 1987, p. 126). 

O artista resiliente é impulsionado a criar por, pelo menos, dois estímulos: o da própria 

criatividade, do poder criativo e da vontade ou necessidade de se resiliar, pois, “propondo, 

optando, prosseguindo, ele parece impulsionado por alguma força interior a induzi-lo e a guiá-lo, 

como se dentro dele existisse uma bússola” (OSTROWER, 2009, p. 71). A arte de Franz Kafka, 

em forma de escrita literária, foi responsável pelo processo de resiliência das mágoas e da solidão 

que seu próprio pai impôs a ele, na sua infância, visto que 

 

[...] desde o início, o mundo perdeu-se para ele, a existência real foi-lhe retirada, ou 

nunca lhe foi dada, e quando fala de novo do seu exílio, da impossibilidade de se lhe 

furtar, dirá: “Tenho a impressão de não ter vindo aqui mas já, criança pequena, ter sido 

empurrado e depois preso com correntes lá embaixo” (24 de janeiro de 1922). A arte não 

lhe deu esse infortúnio, nem mesmo ajudou a isso mas, pelo contrário, esclarece-o, foi “a 

consciência da infelicidade”, a sua nova dimensão (BLANCHOT, 1987, p. 69). 

 

A motivação humana de criar está exatamente na busca de ordenações e de significados. 

Por ser uma necessidade, o criar deixa de ser apenas um prazer e passa a orientar seu processo de 

crescimento de forma coerente, ordenando, dando forma, criando. Todo esse processo de criação 

parte do inconsciente à consciência, porque toda experiência imaginável do indivíduo está 

relacionada aos processos fundamentalmente intuitivos, não racionais. 

O ato de criar, de coreografar, para o entrevistado abaixo citado deixa de ser apenas algo 

que o distrai e traz prazer, mas um ato de coragem e de motivação, eu diria, no sentido da busca 

de si mesmo e do desejo imensurável de se projetar para fora dele mesmo para encontrar novos 

sentidos e significados para sua vida e sua arte, resiliando-o e o ressignificando, pois, para ele, 

sua arte e sua vida estão intimamente imbricados e correlacionados. Observemos abaixo: 

 

[...] Eu... Desde que comecei a dançar profissionalmente, que isso faz menos tempo, eu 

danço... Meu primeiro trabalho surgiu em 2013! É... Eu comecei a me entender 

realmente como esse sujeito que é criador, não só o que executa uma questão de outra 

pessoa, mas um criador! Alguém que dança, que se recria, que se reinventa, que se 

constrói, que se reconstrói, se destrói, afunda dentro dos processos criativos, que eu acho 

que esse processo de criação são a chave para a construção do indivíduo artístico. Eu 

acho que eu sou a partir dos meus processos de criação! Cada processo ele reflete uma 

questão que move hoje. O que me move hoje?  Então, essas questões ficam vindo todo o 

tempo! Então, quando, se me perguntarem o que é a dança pra mim... Sou eu! Não tem 

muita separação não! [...] Não consigo ver distinção entre o que eu vivo e o que eu 

faço... Isso tem que tá muito claro porque a dança é uma extensão do meu ser, da minha 

vida [Criação, Resiliência e Ressignificação de Si]... (AMÉRICO, 2018). 

 



149 
 

 

O ato de criar demanda uma motivação, como vimos acima, e tal motivação se mantém 

com a tensão psíquica, citada em uma das seções anteriores. A motivação interior dá origem ao 

ato criativo, à ordenação dos fenômenos de determinada maneira, bem como a sua interpretação, 

pois as intensidades psíquicas estão contidas na própria motivação e são elas que propõem e 

conduzem o fazer. Desse modo, “criar, significa poder sempre recuperar a tensão, renová-la em 

níveis que sejam suficientes para garantir a vitalidade tanto da própria ação, como dos fenômenos 

configurados” (OSTROWER, 2009, p. 28).  

Apesar de existir no ato criador uma descarga emocional, sua representação significa um 

instante de libertação de energias. A tensão psíquica é reconhecida quase sempre como conflito 

emocional e, como tal, ela estaria também presente no resiliente como intento transformador. 

Para Ostrower (2009, p. 28), o fato de a tensão psíquica parecer ser um conflito emocional, “não 

invalida nossa tese de que qualquer processo criativo, produtivo, teria que supor um estado de 

tensão psíquica, uma vez que não há crescimento interior, em que nos ampliamos em nossa 

abertura para a vida”. 

Nesse sentido, podemos concluir que a motivação do ato criativo, para o resiliente, são 

seus próprios conflitos e traumas. Porém, o processo resiliativo não é para todos e disso 

dependem diversos fatores como: o nível traumático, a relação afetiva em que o indivíduo esteve 

ou está envolvido e sua capacidade emocional de levá-lo a mudanças. A esse respeito, Ostrower 

afirma que, 

 

[...] pode acontecer, evidentemente, que no indivíduo a tensão psíquica chegue a se 

construir quase que exclusivamente de conflitos emocionais e que estes assumam 

proporções tamanhas que em torno deles gire toda a existência afetiva de uma pessoa. 

Nesse caso, os conflitos podem tolher-lhes as potencialidades básicas. A pessoa então 

talvez nem seja mais capaz de criar; talvez não seja nem mesmo capaz de viver 

(OSTROWER, 2009, p. 29). 

 

Nessa perspectiva, podemos observar e concluir na pesquisa que, de acordo com os 

relatos narrativos, todos os quatro participantes e entrevistados passaram por uma tensão psíquica 

motivadora e suficiente para desenvolver as suas próprias resiliências e, consequentemente, suas 

ressignificações, como podemos observar nos fragmentos de seus relatos a seguir: 

 

[...] Primeiro preciso falar de Alexandre Américo antes de dançar, que era uma pessoa 

bem alienada, sem entender o que... Quem eu era no universo, nesse... Universo que eu 

digo nesse contexto, o que eu poderia representar pra uma sociedade. Então, eu era um 

indivíduo não pensante, só estudava o básico, estava ali dentro de um grande programa 

capitalista, estava inserido nisso sem saber! (AMÉRICO, 2018). 
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[...] Eu era uma pessoa muito fechada mediante a sociedade... Ééé´... Não conseguia 

expor aquilo que realmente eu era na verdade né!? [...] Comecei a esconder em casa que 

eu dançava. Eu dizia que ia pra aula de Educação Física na universidade! Isso pra mim 

começou a criar um certo receio de contar... Isso muito mais também porque eles não 

sabiam da minha sexualidade e eu tinha muito medo de que eles descobrissem tudo isso! 

Isso foi bem intenso pra mim! [...] Então, eu comecei a ver que a dança tinha uma 

importância muito grande na minha vida de transformação! Do que isso poderia... Como 

é que eu poderia pular esse obstáculo de tantas coisas na minha vida que eu tinha medo 

mesmo...? De enfrentar... De falar em público... De falar para jornalistas... Nossa! Eu 

não sabia o que falar as vezes, assim... Eu já paguei várias gafes assim... Com 

jornalistas... Eu sempre fugia disso, de falar em público... Então eu acho que isso me 

ajudou dentro da faculdade, da universidade, de eu concluir a faculdade também... Que 

eu tinha medo de fazer trabalhos que eu tinha que me expor! (LEÃO, 2018). 

 

[...] Parto do princípio que eu jogava basquete, um esporte extremamente machista, e do 

basquete surgiu num campeonato que eu fui e vi um cadeirante dançando e aquilo ali 

tocou em mim de uma forma que eu fiquei assim extremamente surpreendente com a 

forma que aquela ação me mudou. [...] Quando sofri a amputação dos membros 

inferiores eu me vi diante de um desafio e a elaborar um novo projeto de vida na minha 

vida! A amputação veio mais a me fortalecer, a voltar a dançar e a criar um novo 

trabalho compartilhando meus desafios de vida, onde me identifico muito e que está 

muito interessante o criar e a voltar a dançar! (MORAIS, 2018). 

 

[...] Porque eu tenho vários questionamentos na minha cabeça, vários! Um deles é quem 

eu sou realmente! Porque eu sou muito inconstante. Não tem aquele ditado que diz que é 

8 ou 80? Pronto, eu sou 8 ou 80! Então, eu tô tentando me entender ainda, ainda... 

Porque realmente é uma tentativa! [...] Renovação das coisas que eu tinha... Viu? (choro 

emociona) É... Das coisas como eu era ou... De como eu fui há um tempo... De ser muito 

egoísta... Eu era muito egoísta! Quem nunca se percebeu isso entendeu? De machucar 

pessoas e falar coisas que não devia... Isso a dança fez isso! Ela despertou esse lado que 

eu não tinha percebido! Que realmente era ser muito ignorante com o tratamento de 

outra pessoa, entendeu? De eu lhe tratar mal! [...] Eu vi durante... Durante dois anos, 

muitas... Muitos apontamentos! Assim, muitas... Você é isso! Você é isso! Você é isso! 

E eu fiquei muito pensativa... Eu não acredito que eu sou tudo isso! Porque eu não 

enxergava! Assim... Não enxergava que eu era uma pessoa que só pensava em mim, que 

só dizia “eu, eu, eu, eu!”! Não abria a boca pra dizer “nós, nós, nós!” Aí eu fui 

percebendo essas... Essas pequenas frases assim... De chegar em casa mesmo e chorar 

muito... Porque eu não tava entendo porque que eu faço isso? Eu não conseguia 

entender! (fala emocionada) Era justamente num período quando você, num pico do 

estresse muito alto...? Você joga tudo e você acaba ligando o automático e num... (fala 

emocionada) E faz besteira e fala... Não é? [...] Eu com... 14? Não...! Com 12 anos, É... 

Meu pai foi preso! Então, quem levava comida pra ele era eu! No presídio, por exemplo, 

né? E essas coisas foram... E eu fui ficando muito no “eu”, muito no “eu”... E acho que 

foi levando isso! E vendo... Vendo minha mãe ser mal tratada, também! E isso foi 

levando um... Talvez seja uma força de resistência pra cima do outro, não tinha tanta 

necessidade, entendeu? Basicamente... É... Porque são coisas muito pesadas que eu vi! 

Muuuito pesadas! De meu pai apontar arma na cabeça de minha mãe e isso ir levando... 

E trazendo... Sabe? Assim... Trechos e trechos de coisas... Muito, muito, muito 

agressivas! É isso... (fala e sorriso emocionado) Se eu for falar mais menino... Meu 

Deus... (MEDEIROS, 2018). 

 

Sabe-se que o processo resiliente no indivíduo é gerado pela necessidade de mudança ou 

de transformação interior. Por isso, a motivação e, por conseguinte, os conflitos emocionais 
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potencializariam a criatividade em estado de consciência. Os conflitos emocionais jamais seriam 

as causas ou os portadores da criatividade. Devido a sua área e sua configuração especial, em 

cada caso, os conflitos emocionais interviriam na produtividade de um artista, “seria 

eventualmente propor a temática significativa por ser ela tão imediata e relevante para a pessoa” 

(OSTROWER, 2009, p. 29). Portanto, o conflito pessoal não deve ser confundido com o 

potencial criador que a pessoa possua, tampouco com a capacidade de elaborar criativamente um 

conteúdo. O que acontece é que a intensidade existente da elaboração que se vê na obra artística 

passa a indicar a medida de controle exata que o artista ainda pode exercer a respeito de seu 

conflito. Isso seria evidente em Van Gogh, por exemplo (OSTROWER, 2009). Para ilustrar ainda 

mais, temos o caso do escritor Rilke que, 

 

[...] por várias vezes contemplou a ideia de se submeter à psicanálise. Desde cedo foi 

admirador de Freud, cujos pensamentos o fascinavam. Mas todas as vezes, também, 

rejeitou a ideia de se analisar, com o mesmo argumento: de que sua força criativa 

provinha de seus conflitos, e, caso os elaborasse conscientemente, comprometeria sua 

criatividade (OSTROWER, 2009, p. 29-30). 

 

Então, o potencial criativo demanda a motivação, “como uma necessidade interior”, a 

necessidade de pôr em prática seu potencial e de, assim, concretizá-lo em sentido criativo. Já que, 

“as potencialidade existentes constituirão sua própria motivação; serão uma proposta permanente 

do indivíduo, uma proposta de si para si” (OSTROWER, 2009, p. 30). 

A necessidade da criação no homem está, igualmente, na procura da sobrevivência e, 

como tal, ao agir, transforma a natureza e a si mesmo. Nesse sentido, o ato criativo poderá levar, 

dependendo de sua realidade social e emocional, a um processo resiliativo, em que, ao agir 

intencionalmente, pela criação, pressupõe-se haver uma mobilização interior, não 

necessariamente consciente, mas que o leve a ter “uma mobilização latente seletiva” 

(OSTROWER, 2009, p. 10). Nesse caso, tanto o ato criativo quanto o ímpeto à resiliência são 

derivados de impulsos e de desejos intencionais no indivíduo. De acordo com Ostrower (2009, p. 

11), “o ato criador não nos parece existir antes ou fora do ato intencional, nem haveria 

condições”. 

Ademais, a relação da consciência, do sensível e da cultura com o ato criativo parece ter 

muita força e imprescindibilidade para tal, pois as condutas criativas no indivíduo estão 

precisamente balizadas na integração do consciente, do sensível e do cultural. Isso nos leva a 

crer, indubitavelmente, que, pela intencionalidade do ato criador, bem como do ato resiliativo, 
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como consequências, ambas estejam intrinsecamente atreladas. Portanto, a capacidade e a 

necessidade de se criar, em decorrência do desejo de se resiliar, ocorrem no interior e de acordo 

com as condições da consciência, do sensível e do cultural. 

 

O homem será um ser consciente e sensível em qualquer contexto cultural. Quer dizer, a 

consciência e a sensibilidade das pessoas fazem parte de sua herança biológica, são 

qualidades comportamentais inatas, ao passo que a cultura representa o desenvolvimento 

social do homem; configura as formas de convívio entre as pessoas (OSTROWER, 

2009, p. 11). 

 

Assim, ao criar, o sujeito se transforma e, logo, ressignifica-se. Esse pode ser o primeiro 

passo para o processo resiliativo. Ao agir sobre a matéria, “ao fazer, isto é, ao seguir certos rumos 

a fim de configurar uma matéria, o próprio homem com isso se configura. [...] Criando, ele se 

recriou” (OSTROWER, 2009, p. 51). 

Notamos acima que, de acordo com Ostrower (2009), a criação não é exclusiva dos 

artistas, a arte é um dos canais mais emblemáticos do poder expressivo da criatividade. Isso 

porque a arte é considerada uma forma de comunicação. Nesse sentido, a comunicação é feita por 

meio de ordenações. Tais ordenações são representadas de diversas formas ou linguagens. A 

dança, por exemplo, é um tipo de ordenação, uma forma não verbal de expressividade, assim 

como a escrita. “Se a fala representa um modo de ordenar, o comportamento também é 

ordenação. A pintura é ordenação, a arquitetura, a música, a dança, ou qualquer outra prática 

significante” (OSTROWER, 2009, p. 24). 

Desse modo, toda forma de comunicação seria um canal de expressividade, ou seja, uma 

força canalizadora da criatividade. Com isso, a arte, mais precisamente a dança, assume para os 

envolvidos na pesquisa a ordenação possível e viável a suas expressividades artísticas e 

emocionais, revelando, de forma inequívoca, a importância da dança nas suas resiliências e 

ressignificações de si. Há, portanto, uma simbiose e uma inter-relação inalienável entre a 

linguagem que proporciona e viabiliza a expressividade e a capacidade criadora que brota dos 

processos criativos que impulsionam suas transformações e as liberdades. Vejamos a importância 

do lugar da dança a partir da fala dos entrevistados e a representação significativa que ela assume 

para cada um deles, começando pelo trecho do entrevistado abaixo citado: 

 

[...] Eu fico pensando sobre o que é a dança pra mim... E na verdade a todo tempo... Eu 

me deparo com essa pergunta... Porque a dança é... Sou eu, na verdade! A tentativa de 

tudo o que eu faço é me tornar dança! Não sair dançando, não dançar, mas ser dança 

[Autotransformação]. Ser dança significa borrar a barreira entre arte e vida! Trazer 



153 
 

 

minhas questões pra o que eu faço! Trazer as questões que eu faço da vida! Isso tudo 

numa via de mão dupla que é o borrado [Dança, Ressignificação de Si e 

Autotransformação]! [...] Eu comecei a me entender realmente como esse sujeito que é 

criador, não só o que executa uma questão de outra pessoa, mas um criador! Alguém que 

dança, que se recria, que se reinventa, que se constrói, que se reconstrói, se destrói, 

afunda dentro dos processos criativos, que eu acho que esse processo de criação são a 

chave para a construção do indivíduo artístico [Ressignificação de Si]. Eu acho que eu 

sou a partir dos meus processos de criação! Cada processo ele reflete uma questão que 

move hoje. O que me move hoje?  Então, essas questões ficam vindo todo o tempo. 

Então, quando, se me perguntarem o que é a dança pra mim... Sou eu! Não tem muita 

separação não! Ela é meu ofício, encaro ela com rigor, encaro ela também como 

sacralidade, encaro ela como minha vida, sagrada né!? Então, ela de fato é tudo! Eu não 

ganho um real que não seja da dança, eu não leio uma coisa que eu não possa tornar 

dança, eu vejo nada que não pode ser dança [Criação, Resiliência e Ressignificação de 

Si]! [...] Quando eu começo a dançar, também, por uma via de movimento, que gostoso 

fazer né, pela sensação?... Faço isso por um tempo, começo a estudar, começo a dançar... 

E aí, em 2013, eu acho que me torno Alexandre Américo de verdade [Ressignificação de 

Si]! [...] E aí eu começo a dançar, e nessa busca de lógicas, outras... É... Eu vou 

ganhando entendimento de quem eu sou no mundo! Então, eu acho que a dança me faz 

perceber um Alexandre Américo que é sujeito, que é..., que é ser integrante, e que 

movimenta o mundo também... Metaforicamente... Fisicamente... Seja lá como for, por 

meio do movimento, eu movimento o mundo [Dança, Resiliência e Ressignificação de 

Si]! [...] A dança, ela me levou sim! Eu acho que... Por ela ser uma... A dança passa a ser 

um modo de enxergar o mundo! Pronto, eu acho que é isso! Isso... A dança é uma lente! 

É um óculos! Ela... Eu posso enxergar o mundo todo diferente agora [Dança, 

Ressignificação de Si e Autotransformação]! Então, assim... Muito mais do que... As 

vezes quando eu assisto um trabalho de dança, né? Eu saio ali mexido porque afetou 

alguma questão, me desestabilizou, as vezes simplesmente porque me alimentou... 

Então, a dança é alimento, a dança é questão... A dança é... Me rebuliça, ela tem que me 

mexer, ela tem que me mover de algum modo, de alguma forma! E... De fato ela vai me 

conduzindo! Então, ela me conduz a um pensamento! Ela conduz a refletir! Ela me induz 

à reflexão [Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação]! [...] Assistir, por 

exemplo, um trabalho, ou dançar um trabalho, as vezes me faz gerar questões, que as 

vezes se tornam questões verbais, escritas, que eu posso escrever... As vezes elas são tão 

abstratas, que elas são questões motivadoras, indizíveis! São impossíveis de ganharem 

forma, ainda! Não há nada no mundo que comporte aquele rebuliço. E... Pra que eu fique 

sossegado eu preciso dançar [Dança, Resiliência e Autotransformação]! Gosto muito de 

usar essa palavra “sossego”! Que é uma busca que eu vou tendo quando uma coisa me 

inquieta, eu tento achar o lugar do sossego! E eu só consigo achar esse lugar do sossego 

quando eu danço! E quando reflito sobre, quando eu escrevo sobre [Dança e 

Resiliência]! Então, a dança hoje ele me molda totalmente! É meu emprego... É meu 

modo realmente de enxergar o mundo... As pessoas... O modo como eu trato o ser 

humano, de modo muito mais próximo e de um jeito muito mais humano, acredito! Foi a 

dança quem me induziu a isso! Eu tenho..., sigo uma carreira acadêmica hoje! Faço 

mestrado, viso um doutorado... É... Né? Enfim..., assumi agora o município... Então, eu 

sou professor! Sou bailarino! Sou pesquisador! Tudo é dança! Então, de todo modo tem 

um fio da dança e ela realmente... Não tem como não ser importante! Na verdade ela é 

tudo! (risos) Se você tirar a dança de minha vida, você me tira tudo! Eu acho que é isso 

[Dança e Ressignificação de Si]! [...] Para mim a criação em dança, sobretudo para os 

solos que eu faço, mas, também, as criações compartilhadas com outras pessoas... É... 

São hibridizadas entende? Não consigo ver distinção entre o que eu vivo e o que eu 

faço... Isso tem que tá muito claro porque a dança é uma extensão do meu ser, da minha 

vida... Então eu gosto de falar que todos os meus trabalhos são autobiográficos [Criação, 

Dança, Memória e Resiliência]! Claro que não falo aqui de endogenia, de entrar dentro 

de mim  e por mim acabar-me aí né? Mas, elevar isso a um patamar que dê para ser 

dialogado né...? Que a arte pra mim é comunicação de alguma maneira, ela tem que 
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roçar esse lugar do sensível, da comunicação de uma outra forma, que na dança 

especificamente e não necessariamente precisa ser verbal, mas via especificidades da 

dança! Então, eu sempre tematizo questões da minha vida, da vida dos integrantes que 

estão nos grupos que eu trabalho, da vida do grupo... Então, pra mim a dança ela está 

imbrincada com a vida... É impossível dissociar [Criação, Dança, Memória e 

Resiliência] (AMÉRICO, 2018). 

 

É notório o poder significativo e de transformação da dança na vida pessoal e 

profissional do entrevistado ao lermos os trechos de seu relato transcritos acima. A dança, para 

ele, torna-se a mediadora entre sua vida e a arte que ele produz, impulsiona-o claramente a ser um 

indivíduo reflexivo, crítico e, portanto, ressignificado e autotransformado. Tal condição parte de 

sua própria resiliência resultante de seus processos criativos na prática da dança e que perpassa o 

âmbito da arte, da dança, a sua condição de sujeito e ator social. 

Já o entrevistado a seguir, apresenta-nos não somente a dança como o veículo de 

libertação e de transformação mas ainda aponta especificamente aquele que realmente o 

introduziu nesse “novo mundo” e que ele mesmo classifica, em partes de trecho de seu relato 

transcrito abaixo, de “o país das maravilhas”, que Alice, assim como ele mesmo se coloca e se 

compara, conheceu ao chegar da viagem pelo túnel do tempo. O professor Edson Claro torna-se, 

portanto, para ele, o que no Método Autobiográfico chama-se de “pessoa charneira”
20

, aquele que 

personifica o “outro da mudança”, ou seja, aquele que seria o responsável pela transformação e 

pela ressignificação do sujeito. 

 

[...] O Edson assim... Aos poucos ele foi mostrando esse lugar da dança né? Muito 

superficialmente porque, na verdade éramos todos alunos de várias categorias né? 

Música, dança, desenho e... E aí nesse caso, o que é que aconteceu? Ele começou a 

apresentar um lugar da dança que eu nunca imaginava que fosse existir pra mim, que é 

essa coisa de uma sensibilidade corporal, dessa sensibilidade do corpo enquanto dança, 

essa conscientização é de... de... Acho que é conscientização corporal mesmo!? Como é 

que funciona todo esse lugar da dança né [Dança e Autotransformação]!? Porque na 

minha cabeça colocava a música e ali coreografia... Pronto acabou! Mas existia uma 

preocupação de um cuidado maior sabe assim? Acho que o Edson deixou isso muito 

bem claro nas aulas dele, era esse cuidado que a gente tinha que ter antes de começar a 

dançar! Através das aulas, através de entender cada passo que ele colocava ali pra que a 

gente entendesse a importância de cada membro, pra poder a gente desenvolver uma 

movimentação dentro da dança. Então, isso começou a me chamar a atenção, né? Até 

mesmo que nos outros dias eu estava extremamente dolorido, porque não imaginava que 

se tinha trabalhado tanto aqueles... Aqueles membros, a musculatura... Né [Dança e 

Ressignificação de Si]? [...] Eu era uma pessoa muito fechada mediante a sociedade... 

Ééé´... Não conseguia expor aquilo que realmente eu era na verdade né!? E aí... Durante 

as aulas o Edson me chamou pra participar de um... De um outro projeto chamado Cia. 

                                                        
20

Conceito atribuído à pessoa responsável por promover no outro uma situação de mudança, de transformação e de 

crescimento autoformador. Essa definição adveio da obra intitulada Experiência de vida e formação (2004), da 

autora Marie-Christine Josso. 
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De Dança dos Meninos... Que, o quê que aconteceu? Nessa trajetória da Cia. dos 

Meninos... Na verdade era só uma aula e depois dessa aula ele realmente perguntou se 

realmente eu queria continuar no grupo, que era uma aula experimental... E eu gostei 

muito porque assim... Existia uma diversidade de pessoas, de rapazes, não só da mesma 

idade, mas tinham senhores, tinha bem mais jovens, tipo acho que doze treze anos, [...] 

Então, isso me chamou muito a atenção nessas condições que a dança já dava né [Dança 

e Resiliência]? [...] E aí a Cia de Dança dos Meninos já vinha com esse outro objetivo do 

Edson, que era expandir esse lugar do homem na dança! Que na época acho que era 

muito difícil os homens quererem dançar! E a dança contemporânea que ainda estava 

muito recente na nossa cidade, eu acredito que ainda estava levando alguns homens para 

esse lugar na dança [Dança e Resiliência]! E... Mas, a Roda Viva ficou muito mais 

marcante pra mim, por causa dessa diversidade de corpos que se tinha, e de ter me 

chamado muita a atenção coreograficamente... Eu tinha essa curiosidade de entrar [...] 

Até que em 1999 ele me chamou pra participar da Roda Viva... Quer dizer eu tinha um 

ano ainda, conhecendo ainda esse mundo da dança e ele já me chamou pra companhia. 

Eu já fiquei um pouco tenso... Porque eu tinha medo mesmo saber de como é que 

funcionavam esses corpos... Eu ficava com medo de quebrar... Eu ficava com medo de 

lhe dar com a cadeira de roda... Pra mim era tudo muito novo ainda nisso né? E eu fui 

muito bem recebido por esse grupo assim né?... Fui muito bem recebido pelos 

bailarinos! Eles me ensinavam como eram as coreografias... Contavam um pouco da 

história... De como é que surgiu... Me ensinavam coisas dentro das aulas sobre 

deficiência... Sobre como se comportar numa cena... Essa coisa de maquiagem também 

que era algo assim, que e acho que na época era assim... Assustador pra mim né? De 

dizer isso pra minha família, que eu iria usar um dia maquiagem! Então isso pra mim 

começou a pesar nisso! E isso... Comecei a esconder em casa que eu dançava. Eu dizia 

que ia pra aula de Educação Física na universidade! Isso pra mim começou a criar um 

certo receio de contar... Isso muito mais também porque eles não sabiam da minha 

sexualidade e eu tinha muito medo de que eles descobrissem tudo isso! Isso foi bem 

intenso pra mim! Então assim, a Roda Viva foi uma fuga pra mim! Porque eu acho que 

eu era muito bem recebido dentro de uma diversidade de pessoas né? Completamente 

diferente uma da outra... Fisicamente né? E eu me encontrei nesse lugar! Sabe assim... 

Sabe “Alice nos País das Maravilhas”? Acho que eu cheguei nesse lugar assim! Eu me 

senti muito a vontade de falar dos meus medos, dos meus traumas... É... Dessa questão 

de casa, de meus pais não saberem... Até que assim... Eles foram me preparando também 

para que um dia eu chegasse e abrisse o jogo né? E eles foram me mostrando esse lado 

mais sensível da dança [Dança e Resiliência]... Então, eu comecei a ver que a dança 

tinha uma importância muito grande na minha vida de transformação [Dança, 

Resiliência, Ressignificação de Si e Autotransformação]! Do que isso poderia... Como é 

que eu poderia pular esse obstáculo de tantas coisas na minha vida que eu tinha medo 

mesmo...? De enfrentar... De falar em público... De falar para jornalistas... Nossa! [...] 

Eu acho que tô assim mais... Eu acho que eu tô mais maduro mediante a esse olhar 

dentro da dança... É... Como pessoa também, de entender melhor as outras pessoas! 

Antigamente eu tinha medo e fugia! Hoje eu consigo dar um tempo e voltar a entender 

aquela pessoa... Porque aquela pessoa age daquela forma? Porque existe um histórico 

naquela pessoa! Existe algo que aconteceu que as vezes a gente nem sabe, seja ela 

traumática, seja ela por timidez, seja ela porque nunca vivenciou por inexperiência né 

[Dança e Resiliência]? [...] Eu acho que tô muito mais paciente também, muito mais 

paciente! Eu era muito ansioso com as coisas, eu queria as respostas muito rápidas! E 

vejo que nessa minha trajetória dentro da dança... Eu acho que gradativamente, passo a 

passo, a gente vai planejando e a gente vai chegando nesse lugar [Dança e 

Ressignificação de Si]! [...] Então, eu acho que... Eu me vejo hoje assim né? Hoje eu 

consigo parar mais e dizer: “Ôpa, eu não vou fazer mais isso! Eu vou por aqui agora!”. E 

ver qual é a reação também das pessoas [Dança e Ressignificação de Si]! [...] Hoje eu 

me coloco assim como... Eu me sinto uma pessoa muito importante hoje dentro da 

cidade, fazendo o que estou fazendo, com esses corpos dançantes... De saber que 

existem olhares lá fora que me procuram mesmo pra estudos... Pra querer saber mais e 



156 
 

 

também pra trazer o mundo delas pra poder levar isso para ouras pessoas... De entender 

como é que a gente faz que não fique uma dança que as pessoas tenham pena, mas sim 

uma dança que as pessoas saiam com uma reflexão e saber que existe essa possibilidade 

pra a gente fazer isso lá fora e dentro de uma sociedade não é!? Então, fica como algo 

importante para aquelas pessoas e não como algo piegas, mas como algo de potência 

mesmo assim sabe? Eu acho que isso tem me transformado bastante assim 

[Ressignificação de Si e Autotransformação]! E dentro da minha família, também, né? 

Porque foi difícil eles entenderem esse meu trabalho... É difícil eles entenderem que eu 

vivo disso...! É muito difícil até hoje, eu sinto, no fundo no fundo, que meu pai, 

principalmente, ele... Ele... Por mim eu estaria fazendo outra coisa né? Mas, eu vivo isso 

aqui né!? E ele não vive! Então isso é diferente! Eu digo sempre pra ele, como ele é 

militar, eu sempre digo a ele: “Você viveu algo dentro das forças armadas que eu não 

vivi e que você até hoje fala dos seus amigos, fala das suas experiências! E eu vivo algo 

dentro da minha carreira dentro da dança que você não viveu e que se a gente for 

conversar a gente vai ver que a gente tá quase no mesmo lugar!”... Então é isso [Dança e 

Resiliência]! [...] A criação em dança é uma possibilidade de expor minha voz no 

mundo! Uma necessidade de expandir aos horizontes um sentido de entender o outro e a 

mim mesmo! Um sentimento de transformar esse universo melhor para todas as 

diversidades [Criação em Dança, Resiliência e Ressignificação de Si] (LEÃO, 2018). 

 

Por seu turno, a entrevistada, a única mulher dos quatro entrevistados, apresenta em sua 

narrativa, contida em alguns trechos de seu relato infracitado, uma história muito rica de 

situações difíceis e de sofrimento que foi e continua a ser, a cada dia, superada com conquistas, 

mudanças e transformações pessoais advindas exclusivamente a partir da experienciação da 

dança e das possibilidades de criação que ela proporciona e continua a proporcionar a ela. Tais 

mudanças e transformações a fizeram resiliar-se e se ressignificar não apenas no âmbito pessoal 

mas ainda nas relações interpessoais que tanto a afligiam e a entristeciam. 

 

Fazem hoje 11 anos de dança, quase uma vida, né? Eu comecei a dançar informalmente 

com 11 anos, mas entrei num grupo aos 14. Num grupo de dança popular, isso foi me 

instigando ao longo do tempo a dançar [Dança e Memória]! [...] Eu acredito que ela 

trouxe uma consciência diferente sobre o mundo, da forma como eu vejo o corpo hoje! É 

diferente, a forma como entendo, sua forma de pensar através de como você move o seu 

corpo e as suas atitudes em relação ao mundo, mas tudo isso observando pelo corpo 

[Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação]! Um exemplo que dou muito para 

os meus alunos: Você tá na rua, você joga um papel na rua, você não tá se preocupando 

com o corpo do outro! Porque tem tudo a ver! Essa empatia que hoje tá bem enfático, 

né? Empatia, empatia, empatia... Mas, é mesmo se colocar no lugar do outro pra poder 

entender qual é o corpo do outro, qual é meu corpo. Antes eu não tinha essa visão, mas 

depois de três anos de dança contemporânea eu comecei a perceber essas características 

que são importantes pra nossa vivência, sobrevivência e afins [Ressignificação de Si e 

Autotransformação]! Antes por ser nova eu não tinha tanta... Eu não tinha na cabeça essa 

proporção assim [Memória]! Hoje acho que ela consegue respirar melhor! Quando eu 

digo respirar melhor, eu digo assim, as coisas que acontecem ao redor, mas não absorve 

tanto. “Tanto” eu falo as coisas negativas... As coisas negativas principalmente! Mas 

que, eu tenho agora um equilíbrio, eu consigo encontrar meu equilíbrio, entendeu 

[Dança, Resiliência e Ressignificação de Si]? [...] Eu acredito que tô em tentativa como 

uma cidadã, uma tentativa de ser. Eu tô sendo! Eu não tenho uma definição ainda, eu 

tenho 26 anos e então, não tá na minha cabeça... Tô buscando! Essa busca tá vindo... Se 

quero ser eu? Vou ser! Eu vou ser! Ser o quê? Estou sendo! Se é uma professora...? Eu 
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sou formada em pedagogia. Então, é um processo ainda, é um processo pra pensar, é um 

processo pra fazer, é um processo pra eu ser..., entendeu? Eu tô na construção pra me 

entender! Porque eu tenho vários questionamentos na minha cabeça, vários! Um deles é 

quem eu sou realmente! Porque eu sou muito inconstante. Não tem aquele ditado que diz 

que é 8 ou 80? Pronto, eu sou 8 ou 80! Então, eu tô tentando me entender ainda, ainda... 

Porque realmente é uma tentativa [despertar da consciência à Resiliência e 

Ressignificação de Si]! [...] Experiência acima de tudo...! É... Sensações... Eu acho que... 

Renovação... Renovação das coisas que eu tinha... Viu? (choro emocional) É... Das 

coisas como eu era ou... De como eu fui há um tempo... De ser muito egoísta... Eu era 

muito egoísta! Quem nunca se percebeu isso entendeu? De machucar pessoas e falar 

coisas que não devia... Isso a dança fez isso! Ela despertou esse lado que eu não tinha 

percebido! Que realmente era ser muito ignorante com o tratamento de outra pessoa, 

entendeu? De eu lhe tratar mal! Assim... E a dança me despertou... Porque está fazendo 

isso? Você não é desse jeito... Não precisa disso! O outro vai lhe ajudar! Você não 

precisa ignorar ou outro, entendeu? Se coloque no lugar do outro que você vai entender, 

o seu corpo vai entender o corpo do outro pra poder... Esse... Essa... Não é a ignorância... 

Como é que eu digo? A ignorância não tomar conta de você, o egocentrismo 

principalmente [Memória, Narrativa, Dança, Resiliência, Ressignificação de Si e 

Autotransformação]! [...] Eu vi durante... Durante dois anos, muitas... Muitos 

apontamentos! Assim, muitas... Você é isso! Você é isso! Você é isso! E eu fiquei muito 

pensativa... Eu não acredito que eu sou tudo isso! Porque eu não enxergava! Assim... 

Não enxergava que eu era uma pessoa que só pensava em mim, que só dizia “eu, eu, eu, 

eu!”! Não abria a boca pra dizer “nós, nós, nós!” Aí eu fui percebendo essas... Essas 

pequenas frases assim... De chegar em casa mesmo e chorar muito... Porque eu não tava 

entendo porque que eu faço isso? Eu não conseguia entender! (fala emocionada) [...] 

Porque são coisas muito pesadas que eu vi! Muuuito pesadas! De meu pai apontar arma 

na cabeça de minha mãe e isso ir levando... E trazendo... Sabe? Assim... Trechos e 

trechos de coisas... Muito, muito, muito agressivas! É isso... (fala e sorriso emocionado) 

Se eu for falar mais menino... Meu Deus [Memória e Resiliência]... [...] Hoje eu consigo 

entender o que aconteceu... Pessoalmente né? Na minha vida pessoal... Que foi 

importante pra que eu me reconstruísse enquanto ser humano, que ainda tô na tentativa... 

Eu tô indo... Querendo ser, né? E... Eu hoje tenho um olhar diferente... Eu vejo o meu 

pai, eu olho o meu pai... Eu sei que... Me coloco no lugar dele e faço: “porque será ele 

fez tudo aquilo?”... Ou... Minha mãe... Por ter passado tudo aquilo? Ou... Outra 

pessoa...? Isso... E eu não trato mais da mesma forma! Mudou! É diferente... [...] E... eu 

ainda tô na construção! (risos) Tô buscando Sávio! É... As vezes você fala... Ouve 

muitas falas a seu respeito que você chega num estado que não consegue entender mas... 

“Mas por que é? Mas porque que eu fiz? Mas...?” Aí fica: “mas, mas, mas?” Sabe? 

Pronto (risos emocionado) [Resiliência e Ressignificação de Si]! [...] A criação parte de 

inquietações que o mundo trata, em que nós, como parte desse mundo, a tratamos! Acho 

que é necessário ter afeto... Mas, um afeto voltado as suas conexões com a verdade de si 

mesmo, a criação sincera do eu para o outro! De quem dança para o público [Criação e 

Resiliência]! Olhando pra trás e observando o que tive, o que tenho, o que pretendo ter, 

como, o que, o por que... Posso te dizer que a relação vem com o tempo, criando o 

pensar, porque a maturidade de como percebemos a nossa presença pra se gerar um 

sentido vêm da paciência e da tranquilidade... De nosso próprio eixo [Memória, Criação 

e Resiliência e Ressignificação de Si]! Gosto de chamar de gerúndio... A vida dançando! 

Um turvo de histórias pra aliviar uma dor existente! O levantamento de movimentos 

passados para um futuro... Sempre abrindo e deixando passar A criação parte de 

inquietações que o mundo trata, em que nós, como parte desse mundo, a tratamos! Acho 

que é necessário ter afeto... Mas, um afeto voltado as suas conexões com a verdade de si 

mesmo, a criação sincera do eu para o outro! De quem dança para o público [Criação e 

Resiliência]! Olhando pra trás e observando o que tive, o que tenho, o que pretendo ter, 

como, o que, o por que... Posso te dizer que a relação vem com o tempo, criando o 

pensar, porque a maturidade de como percebemos a nossa presença pra se gerar um 

sentido vêm da paciência e da tranquilidade... De nosso próprio eixo [Memória, Criação 
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e Resiliência e Ressignificação de Si]! Gosto de chamar de gerúndio... A vida dançando! 

Um turvo de histórias pra aliviar uma dor existente! O levantamento de movimentos 

passados para um futuro... Sempre abrindo e deixando passar [Dança, Criação e 

Resiliência] (MEDEIROS, 2018). 

 

O quarto e último envolvido na pesquisa, insere na dança uma projeção de si como um 

vencedor e sujeito de sucesso, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ele relata, em sua 

narrativa composta pelos trechos abaixo apresentados, não exclusivamente a dança como o 

caminho de sucesso, autossuperação e resiliência mas também a importância da figura do 

professor Edson Claro, assim como o fez o Entrevistado 2, para seu processo resiliativo e 

ressignificativo. 

 

[...] vi um cadeirante dançando e aquilo ali tocou em mim de uma forma que eu fiquei 

assim extremamente surpreendente com a forma que aquela ação me mudou. [...] Então, 

a gente foi a uma apresentação em Ceará-Mirim num colégio lá de freira e chamaram o 

basquete né? E com isso também chamaram um grupo chamado Unjorhei daqui de 

Natal. E quando os diretores viram aquela ruma de cadeira, aí disseram assim: “Rapaz 

tão montando um balé de cadeiras de roda! Tá faltando só o bailarino”. Eu digo: “Eu!”. 

Eu me ofereci assim... Já tava ramificada em mim aquela cena que não tirava da minha 

cabeça que eu queria dançar de uma forma que... Aí surgiu isso né? [...] foi uma 

mudança da água... Eu sempre digo: “Do vinho pra água! Não da água pra o vinho!”. 

Então, eu comecei a modificar a minha vida que eu passei a conhecer um cara 

extremamente competente na dança chamado Edson Claro que foi fenomenal na minha 

vida! O que eu aprendi com ele de dança, um pouco de dança, eu devo noventa por cento 

a ele! Porque ele me ensinou o que é dança! Então, eu comecei a... O Beto extremamente 

ignorante que não estudava, não queria nada com a vida! Eu só queria brincar, curtir, 

fazer zuada... Então, a dança começou a me mudar! Até quando a minha mãe me viu 

dançando numa apresentação que foi do Unjorhei ainda, ela falou assim: “Meu filho, 

você se encontrou! Você mudou a sua vida!” Eu sempre brindo que ela disse que eu 

troquei um “três oitão” por um kit de maquiagem! E... Foi verdade porque a forma que 

eu estava seguindo a minha vida, ou eu estaria morto hoje na mesma cadeira de roda ou 

então... Eu optei a minha mudança sobre isso! Então eu comecei a mudar! Eu comecei a 

estudar, comecei a procurar dialogar com outras pessoas [Dança, Ressignificação de Si e 

Autotransformação]! Então... Edson Claro me ensinou muito a me comportar com as 

pessoas... [...] Então, eu aprendi muito com Edson Claro e a mudança veio assim de uma 

forma tremenda! Eu passei nove anos na Roda Viva... Foram nove anos de 

aprendizado... Não ganhei dinheiro! Era para a gente ter uma remuneração muito boa, 

mas não teve... Mas o que eu aprendi de experiência vivida... Eu devo muito ao próprio 

Edson Claro, ao Henrique também... Me ajudou muito nessa forma... Mas o principal 

culpado disso tudinho, onde eu tô hoje chama-se Edson Claro [Dança, Ressignificação 

de Si e Autotransformação]! Então, numa viagem para o Rio eu fui para uma instituição 

lá chamada ANDEF, que foi uma cadeirante que conseguiu fazer esse espaço lá, 

extremamente massa pra deficiente que tinha fisioterapia, tinha basquete, tinha dança, 

tinha tudo principalmente para deficiente! [...] Então, eu falei pra Anderson – a gente lá 

numa bela tarde assim, um clima massa... – “Já pensou um desse lá em Natal?” – e a 

gente não tinha nem uma proposta de montar o Gira Dança!  – “Que tal um desse lá em 

Natal?” e Ele disse: “É impossível!”. Eu digo: “Impossível pra mim é um sonho! Dois 

sonhos é mais fácil! E acho que muita gente vai acreditar no nosso sonho!” – e isso no 

final de 1994... Em 2004 eu tava com um propósito, como eu fui um dos fundadores da 

Roda Viva, de botar Anderson na direção e eu continuar a ajudando ele... [...] Então, a 
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gente vinha descendo o Departamento de Artes, eu digo: “Agora vamos montar o da 

gente!”. Daí ele disse: “Bicho, eu não tenho dinheiro não!”. Eu digo: “Dinheiro é uma 

coisa de nosso trabalho! Dinheiro a gente consegue! Vamos montar!?A gente tem toda 

uma bagagem massa pra montar!”. A gente conversou e botou na cabeça pra montar! Em 

2005... No dia 15 de janeiro de 2005 a gente cria a Gira Dança! [...] “Vamos acreditar no 

nosso sonho! O sonho é meu e o sonho é seu!”. Então, a gente como começou acreditar, 

acreditar... Tinha o quê? Fora a gente tinham mais quatro grupos... Esses quatro grupos 

acabaram! E a gente continua... Não era fogo de palha! A gente queria botar pra 

funcionar mesmo [Resiliência e Ressignificação de Si]! [...] Então, a gente está aqui 

Sávio [Memória]! Eu acho que de 2005 pra cá, vão fazer 12 anos... Esse fogo de palha 

que as pessoas falavam... Eu acho que a dança me mudou de uma forma tremenda 

[Dança, Resiliência, Ressignificação e Autotransformação]... [...] Esse Roberto Morais 

hoje é um microempreendedor! Ele tá tirando pessoas de casa para botar no mercado de 

trabalho! Roberto Morais é isso! Um microempreendedor de pessoas com deficiência e 

sem deficiência [Resiliência, Ressignificação de Si e Autotransformação]! [...] Então, o 

Roberto Morais hoje Sávio é isso! Um microempreendedor de pessoas com deficiência e 

sem deficiência! Essa é a minha mudança que aconteceu comigo! Antes não tinha essa 

visão e hoje é isso! Pra você ver o que a gente tá fazendo aqui em Natal... Os grupos que 

tem aqui em Natal... Se tem uma sede porque tem remuneração. A gente botou isso aqui 

e... Tá fazendo bem... E vamos fazer! Vamos fazer... E tamo aí cara! Eu acho que é isso 

que o Beto é hoje: um microempreendedor da dança [Dança, Resiliência, 

Ressignificação de Si e Autotransformação]!!! [...] A minha resiliência começou em 

1995, em março de 1995, quando eu comecei a entrar no mundo da arte! [...] Hoje e 

agora, de 2014 até agora, eu estou nesse mesmo processo que é a volta dos palcos da 

minha vida [Dança e Resiliência]!!! Ao coreografar eu procuro falar da minha vida, a 

minha vida é um desafio! Quando sofri a amputação dos membros inferiores eu me vi 

diante de um desafio e a elaborar um novo projeto de vida na minha vida! A amputação 

veio mais a me fortalecer, a voltar a dançar e a criar um novo trabalho compartilhando 

meus desafios de vida, onde me identifico muito e que está muito interessante o criar e a 

voltar a dançar [Criação e Resiliência] (MORAIS, 2018). 

 

Nesta seção, pudemos observar a força e o poder de significação que a dança exerceu e 

exerce na vida de cada um dos entrevistados, o processo narrativo e da escrita a respeito de suas 

experiências corporais e carregado de sentidos e de memórias, de desejo e necessidade de criar e 

expressar-se por inteiro à autossuperação necessária à resiliência e, por conseguinte, à 

ressignificação de si em um novo olhar de mundo e de autotransformação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da pesquisa nos mostraram, de forma clara e eficiente, a partir dos relatos 

narrativos advindos de cada um dos quatro envolvidos na pesquisa, o poder de transformação, 

resultante da autossuperação pela resiliência e, consequentemente, a ressignificação de si que a 

dança exerceu sobre aqueles que a experienciaram. Vimos que todo o processo gerou-se 

inicialmente no simples ato de narrarem-se a si mesmos, ao mesmo tempo que experienciavam a 

dança em suas vidas.  

Assim, ao trazerem à tona as suas experiências pretéritas de vida menos felizes ou tristes 

e sua relação do encontro com a dança no ato da fala e da escrita, passaram seguidamente a um 

estado de reflexão e conscientização. Ademais, ao narrarem a respeito de suas vivências e 

experiências na dança e escreverem sobre o significado da criação para cada um deles, foi 

constada a nítida conscientização de que suas percepções e compreensões haviam mudado em 

cada um positivamente; foi como se tivesse havido por parte de cada um deles uma vitória ou 

uma conquista sobre algo triste e/ou traumático experienciado no passado, antes do encontro com 

a dança. 

Para um dos entrevistados, as situações ou os momentos ruins e/ou traumáticos passaram 

a ser refletidos e superados dando a ele a serenidade e a tranquilidade no enfrentamento dos 

momentos sofridos e a compaixão para aquele que não apenas estava envolvido em tais situações 

como também as proporcionou. Viver tais experiências e as ter superado também a encorajou na 

missão de ser professora e educar seus alunos ensinando a partir de suas experiências e 

superações. 

Já para outro entrevistado, a conscientização e sua transformação na condição de sujeito 

surgem, segundo seu relato, a partir do momento em que ele mesmo passou a praticar a dança e a 

criar a partir de tal experiência, levando-o a uma reflexão sobre si mesmo e, por assim dizer, a 

constatar o seu nível anterior de alienação pessoal e política dentro do sistema e de seu meio 

social. A partir daí, todo um novo significado de existência e de mundo se projeta diante dele 

mesmo, fazendo com que cada produto criativo ou suas coreografias sejam gerados repletos de 

novos sentidos e de novos significados. 

Para o terceiro entrevistado, percebemos e verificamos um contar ou relatar sobre si 

mesmo que revela uma fragilidade no que diz respeito a sua inclusão e aceitação em seu meio 
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social e de sua família. Então, a partir do contato com as aulas de dança, suas inseguranças, por 

assim dizer, vão se dissipando e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele passe a refletir sobre sua 

condição e existência. Todo esse processo o leva a sentir a sensação de “empoderamento”, ou 

seja, com o poder gerado de sua autoestima, após as experiências no metier da dança e com a 

dança, ele passa a adquirir forças para si impor, ser livre, realizar-se profissionalmente e ser 

aceito, como pessoa e profissional, pelos que o rodeiam, em especial, sua família. 

Acerca do quarto envolvido da pesquisa, observou-se que, ao narrar-se, ele mesmo deixa 

claro em seu relato o mundo insensível, duro e sem propósito que se apresentava a ele e que nele 

tinha de viver. Esse mundo ou essa realidade, sem propósito algum desaba, por assim dizer, por 

água abaixo, quando do momento em que ele encontra ou cruza, de maneira súbita e por acaso 

em uma escola, com a dança na sua vida. A partir de tal encontro com a dança e com uma pessoa 

especial, que passamos a chamar de “charneira”, são estimulados a sensibilidade, o respeito ao 

outro, a conscientização de si e do sentido de sua vida, fazendo com que ele tomasse a 

consciência e decidisse pela mudança de estilo e do modo de viver, pois, caso contrário, isso 

poderia levá-lo à morte (JOSSO, 2004). A partir desse processo de autotransformação, resultante 

da resiliência e da ressignificação de si proporcionado pelo experienciar da dança, sua conquista 

extrapolou o âmbito pessoal chegando com sucesso ao âmbito profissional. 

Portanto, é notória, nas narrativas, nos relatos, na escrita e na experiência corpórea de 

todos os envolvidos da pesquisa uma autossuperação conquistada a partir do encontro de corpo 

inteiro com a dança e com tudo o que ela pode proporcionar. Cada um, com sua história de vida e 

sua corporeidade, conta-nos as barreiras superadas e as conquistas pessoais adquiridas, tanto na 

vida pessoal quanto na profissional. É nessa condição e nesse sentido que a resiliência surge de 

forma clara na vida de cada um deles. A resiliência, para um, fez com que ele se inserisse no 

mundo, de forma consciente, como um ser reflexivo e, desse modo, ressignificou-o na condição 

de sujeito social, levando-o a criar de forma crítica suas obras artísticas. Para outro, a resiliência o 

colocou em um patamar de superação de seus traumas para que daí ele mesmo pudesse ajudar 

seus alunos a ter uma maior compreensão da vida e dos outros a sua volta a partir de um novo 

olhar de mundo ressignificado de si mesmo. Ao colocá-lo diante daqueles que ele considerava 

mais era importante dentro da família, ele pôde aceitar sua condição de ser, bem como adquiriu 

força para o impulso de suas conquistas profissionais. Nesse processo, a resiliência e a 

ressignificação de si mostraram todo seu poder de autotransformação e de conquista pessoal. O 
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poder de superação e de novos sentidos representado em forma de sutileza e sensibilidade 

revelou-se, para o último entrevistado, um novo e leve olhar do mundo, trazendo de volta uma 

vida de sentido, de amor, de respeito ao próximo e, sobretudo, de si mesmo. 

Assim, conclui-se, pelas análises e pelos resultados obtidos nesta pesquisa, a 

importância que a dança apresenta no processo de resiliência de todos os envolvidos, mas, 

igualmente e sobretudo, pelo poder criativo gerado naqueles que a vivenciam. A potencialização 

da superação das experiências traumáticas, não importando de onde foram advindas ou em quais 

circunstâncias, foi observada ainda com mais significação no ato criativo de todos, em especial, 

para dois dos envolvidos na pesquisa, visto que um deles, atualmente, vive profissionalmente 

com coreógrafo.  

Ademais, tornou-se evidente a importância significativa da autossuperação que todos os 

envolvidos na pesquisa relataram a respeito do criar ou do coreografar suas obras artísticas a 

partir da linguagem da dança. É realmente no encontro com a dança, no seu experienciar que os 

relatos mostram, com mais evidência, o poder transformador nas vidas de cada um deles. O ato 

de criar, como um canal propulsor de expressividade repleta de anseios, sentidos e experiências 

contidas em cada entrevistado, deu-se como um processo natural gerado a partir da prática da 

dança. Mais uma vez, observa-se a indispensabilidade da dança como canal propulsor e gerador 

do processo criativo.  

Assim, é a partir de tal demanda, inquietante e ocasionadora desse processo, que pôde 

ser proporcionado em cada um a resiliência na esfera psicológica, bem como, igual e 

consequentemente, a ressignificação de si na esfera social. Esse caminho traçado pela simbiose e 

pela combinação entre a resiliência e a ressignificação de si levaram os sujeitos à condição de 

autotransformação; e de transformação na relação dialógica entre o indivíduo e o meio que o 

envolve, provocada pela constatação exclusiva e individual de um novo olhar e percepção de 

mundo. 

A ressignificação de si passa a ser o elemento motivador da tese, pois, sabendo-se que 

houve uma conquista da resiliência por parte dos indivíduos que experienciaram a dança e, de 

algum modo, passaram a criar ou coreografar não apenas pelo desejo de fazer arte, mas dela se 

projetarem para além de suas memórias indesejáveis e tristes experiências, eles, ao mesmo 

tempo, puderam seguir, ainda, mais além de suas expectativas, já que, ao se superarem, 

catapultaram-se imediatamente ao processo ressignificativo de si mesmo. Desse modo, passaram 
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não apenas a ultrapassar ou a transpor seus traumas como também a ressignificá-los a partir de 

determinado modo de vida, do meio que os rodeiam. Tal processo de ressignificação de si adveio 

da relação direta com a resiliência de cada um.  

Portanto, como mostrado nesta pesquisa, há uma relação simbiótica pertencente à 

narrativa, à escrita e à dança, uma relação pessoal que narra, escreve, produz, cria, resilia, 

transforma e ressignifica, provocando e proporcionando novas percepções, reflexões e 

experiências. Tais fatores inseriram todos os envolvidos na condição de sujeito, ou seja, em uma 

nova consciência e um novo status social. 
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ANEXO A – CATEGORIAS METODOLÓGICAS 

 

As categorias abaixo foram criadas no intuito de servirem de referências por toda a 

pesquisa e de orientarem e fundamentarem os conteúdos, a metodologia e os resultados contidos 

nos subcapítulos, capítulos, conclusão, bem como, nos depoimentos ou nos relatos da cada 

participante da pesquisa. 

 

a. Memória 

b. A Dança 

c. Criação em Dança 

d. Resiliência 

e. Autotransformação  

f. Ressignificação de Si 

 

Entrevista Semiaberta 

 

Questões: 

Realizadas oralmente: 

1) Onde a dança te levou? Quem é você hoje? 

Realizada manuscritamente: 

1) Que relação tem a Criação em Dança com sua experiência de vida? 
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ANEXO B – DEPOIMENTO DE ALEXANDRE AMÉRICO 

 

Entrevistador: Onde a dança te levou? Quem é você hoje? 

Entrevistado 1: Me chamo Alexandre Américo... Danço desde 2008, acho que fazem 7 

(sete) anos mais ou menos. Eu fico pensando sobre o que é a dança pra mim... E na verdade a 

todo tempo... Eu me deparo com essa pergunta... Porque a dança é... Sou eu, na verdade! A 

tentativa de tudo o que eu faço é me tornar dança! Não sair dançando, não dançar, mas ser 

dança (Autotransformação). Ser dança significa borrar a barreira entre arte e vida! Trazer 

minhas questões pra o que eu faço! Trazer as questões que eu faço da vida! Isso tudo numa via 

de mão dupla que é o borrado (Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação)! Eu... Desde 

que comecei a dançar profissionalmente, que isso faz menos tempo, eu danço... Meu primeiro 

trabalho surgiu em 2013! É... Eu comecei a me entender realmente como esse sujeito que é 

criador, não só o que executa uma questão de outra pessoa, mas um criador! Alguém que dança, 

que se recria, que se reinventa, que se constrói, que se reconstrói, se destrói, afunda dentro dos 

processos criativos, que eu acho que esse processo de criação são a chave para a construção do 

indivíduo artístico (Ressignificação de Si). Eu acho que eu sou a partir dos meus processos de 

criação! Cada processo ele reflete uma questão que move hoje. O que me move hoje?  Então, 

essas questões ficam vindo todo o tempo. Então, quando, se me perguntarem o que é a dança pra 

mim... Sou eu! Não tem muita separação não! Ela é meu ofício, encaro ela com rigor, encaro ela 

também como sacralidade, encaro ela como minha vida, sagrada né!? Então, ela de fato é tudo! 

Eu não ganho um real que não seja da dança, eu não leio uma coisa que eu não possa tornar 

dança, eu vejo nada que não pode ser dança (Criação, Resiliência e Ressignificação de Si)! 

Entrevistador: Como fazer uma ponte de Alexandre Américo antes da dança e 

Alexandre Américo hoje depois da dança?  

Entrevistado 1: Alexandre Américo... Ele... Antes de dançar... (risos) É... Nossa... Era 

outra pessoa cara! (risos) Ai ai ai... (risos) Primeiro preciso falar de Alexandre antes de dançar, 

que era uma pessoa bem alienada, sem entender o que... Quem eu era no universo, nesse... 

Universo que eu digo nesse contexto, o que eu poderia representar pra uma sociedade 

(Memória). Então, eu era um indivíduo não pensante, só estudava o básico, estava ali dentro de 

um grande programa capitalista, estava inserido nisso sem saber (Memória)! Quando eu começo 

a dançar, também, por uma via de movimento, que gostoso fazer né, pela sensação?... Faço isso 
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por um tempo, começo a estudar, começo a dançar... E aí, em 2013, eu acho que me torno 

Alexandre Américo de verdade (Ressignificação de Si)! É quando eu... Começo a entender que 

eu tenho que olhar pra mim, entender o que é que eu sou no mundo, porque eu não quero ser 

mais um no mundo a cuspir no mundo, a jogar no mundo, a ser mais uma marionete que seja 

uma peça de dama no tabuleiro! É... E aí eu acho que... Depois que eu fiz alguns trabalhos 

específicos, principalmente um que chamo “Meu Clonos”... Eu comecei a investigar uma 

questão minha, que eu tenho epilepsia e a minha investigação foi em torno disso (Resiliência). 

Eu comecei a entender que os indivíduos, eles podem... Eles são muito potentes né!? Eles são... 

Eles têm uma potência intrínseca (Ressignificação de Si) e as técnicas de dança, as coisas que eu 

via, sempre tinham uma sensação de enquadramento dentro de uma outra lógica e essa lógica 

não me interessava, e eu quis buscar minha própria lógica! E aí eu começo a dançar, e nessa 

busca de lógicas, outras... É... Eu vou ganhando entendimento de quem eu sou no mundo! Então, 

eu acho que a dança me faz perceber um Alexandre Américo que é sujeito, que é..., que é ser 

integrante, e que movimenta o mundo também... Metaforicamente... Fisicamente... Seja lá como 

for, por meio do movimento, eu movimento o mundo (Dança, Resiliência e Ressignificação de 

Si)! 

Entrevistador: Qual o papel da dança? 

Entrevistado 1: A dança, ela me levou sim! Eu acho que... Por ela ser uma... A dança 

passa a ser um modo de enxergar o mundo! Pronto, eu acho que é isso! Isso... A dança é uma 

lente! É um óculos! Ela... Eu posso enxergar o mundo todo diferente agora (Dança, 

Ressignificação de Si e Autotransformação)! Então, assim... Muito mais do que... As vezes 

quando eu assisto um trabalho de dança, né? Eu saio ali mexido porque afetou alguma questão, 

me desestabilizou, as vezes simplesmente porque me alimentou... Então, a dança é alimento, a 

dança é questão... A dança é... Me rebuliça, ela tem que me mexer, ela tem que me mover de 

algum modo, de alguma forma! E... De fato ela vai me conduzindo! Então, ela me conduz a um 

pensamento! Ela conduz a refletir! Ela me induz à reflexão (Dança, Ressignificação de Si e 

Autotransformação)! É... Não precisa ser uma reflexão sabe...? Crítica, de raciocínio, mas... Não 

esse raciocínio cartesiano! Mas, eu tô lá assistindo... É o raciocínio da sensação! É! Assistir, por 

exemplo, um trabalho, ou dançar um trabalho, as vezes me faz gerar questões, que as vezes se 

tornam questões verbais, escritas, que eu posso escrever... As vezes elas são tão abstratas, que 

elas são questões motivadoras, indizíveis! São impossíveis de ganharem forma, ainda! Não há 
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nada no mundo que comporte aquele rebuliço. E... Pra que eu fique sossegado eu preciso dançar 

(Dança, Resiliência e Autotransformação)! Gosto muito de usar essa palavra “sossego”! Que é 

uma busca que eu vou tendo quando uma coisa me inquieta, eu tento achar o lugar do sossego! E 

eu só consigo achar esse lugar do sossego quando eu danço! E quando reflito sobre, quando eu 

escrevo sobre... (Dança e Resiliência)! Então, a dança hoje ele me molda totalmente! É meu 

emprego... É meu modo realmente de enxergar o mundo... As pessoas... O modo como eu trato o 

ser humano, de modo muito mais próximo e de um jeito muito mais humano, acredito! Foi a 

dança quem me induziu a isso! Eu tenho..., sigo uma carreira acadêmica hoje! Faço mestrado, 

viso um doutorado... É... Né? Enfim..., assumi agora o município... Então, eu sou professor! Sou 

bailarino! Sou pesquisador! Tudo é dança! Então, de todo modo tem um fio da dança e ela 

realmente... Não tem como não ser importante! Na verdade ela é tudo! (risos) Se você tirar a 

dança de minha vida, você me tira tudo! Eu acho que é isso!  (Dança e Ressignificação de Si) 

Entrevistador: Que relação tem a Criação em Dança com sua experiência de vida? 

Entrevistado 1: Para mim a criação em dança, sobretudo para os solos que eu faço, 

mas, também, as criações compartilhadas com outras pessoas... É... São hibridizadas entende? 

Não consigo ver distinção entre o que eu vivo e o que eu faço... Isso tem que tá muito claro 

porque a dança é uma extensão do meu ser, da minha vida... Então eu gosto de falar que todos 

os meus trabalhos são autobiográficos (Criação, Dança, Memória e Resiliência)! Claro que não 

falo aqui de endogenia, de entrar dentro de mim  e por mim acabar-me aí né? Mas, elevar isso a 

um patamar que dê para ser dialogado né...? Que a arte pra mim é comunicação de alguma 

maneira, ela tem que roçar esse lugar do sensível, da comunicação de uma outra forma, que na 

dança especificamente e não necessariamente precisa ser verbal, mas via especificidades da 

dança! Então, eu sempre tematizo questões da minha vida, da vida dos integrantes que estão nos 

grupos que eu trabalho, da vida do grupo... Então, pra mim a dança ela está imbrincada com a 

vida... É impossível dissociar (Criação, Dança, Memória e Resiliência)!  
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ANEXO C – DEPOIMENTO DE ANDERSON LEÃO 

 

Entrevistador: Onde a dança te levou? Quem é você hoje?  

Entrevistado 2: Olha, na verdade eu nem esperava entrar no mundo da dança assim, 

não é? Minha vida começou muito querendo entrar no mundo das artes visuais, porque era algo 

que eu tinha sempre vontade de fazer, por sempre desenhar em casa, sempre fazer meus 

trabalhos de design... Então, eu resolvi fazer Artes né? Em habilitação de desenho! E uma das 

disciplinas que eu tive dentro do DEART foi justamente FECA III... Acho que é FECA III se eu 

não me engano! 

Entrevistador: Com quem? 

Entrevistado 2: Com o professor Edson Claro! E aí, ééé... O Edson assim... Aos poucos 

ele foi mostrando esse lugar da dança né? Muito superficialmente porque, na verdade éramos 

todos alunos de várias categorias né? Música, dança, desenho e... E aí nesse caso, o que é que 

aconteceu? Ele começou a apresentar um lugar da dança que eu nunca imaginava que fosse 

existir pra mim, que é essa coisa de uma sensibilidade corporal, dessa sensibilidade do corpo 

enquanto dança, essa conscientização é de... de... Acho que é conscientização corporal mesmo!? 

Como é que funciona todo esse lugar da dança né (Dança e Autotransformação)!? Porque na 

minha cabeça colocava a música e ali coreografia... Pronto acabou! Mas existia uma 

preocupação de um cuidado maior sabe assim? Acho que o Edson deixou isso muito bem claro 

nas aulas dele, era esse cuidado que a gente tinha que ter antes de começar a dançar! Através 

das aulas, através de entender cada passo que ele colocava ali pra que a gente entendesse a 

importância de cada membro, pra poder a gente desenvolver uma movimentação dentro da 

dança. Então, isso começou a me chamar a atenção, né? Até mesmo que nos outros dias eu 

estava extremamente dolorido, porque não imaginava que se tinha trabalhado tanto aqueles... 

Aqueles membros, a musculatura... Né (Dança e Ressignificação de Si)? E aí em uma das aulas 

ele apresentou uma coreografia da Roda Viva Cia de Dança que foi “Companheiros de 

estrada”, onde o Henrique na época era o diretor artístico da companhia né? E aí ele 

apresentou esse trabalho que era da Ivonice Satie... Eu fiquei muito mexido porque eu nunca 

imaginava na minha vida que existisse dança em cadeiras de roda... Com moletantes... Nunca 

imaginava na minha vida assim! Então aquilo me tocou muito pela pessoa que eu era assim 

(Dança e Ressignificação de Si)... Eu era uma pessoa muito fechada mediante a sociedade... 
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Ééé´... Não conseguia expor aquilo que realmente eu era na verdade né!? E aí... Durante as 

aulas o Edson me chamou pra participar de um... De um outro projeto chamado Cia. De Dança 

dos Meninos... Que, o quê que aconteceu? Nessa trajetória da Cia. dos Meninos... Na verdade 

era só uma aula e depois dessa aula ele realmente perguntou se realmente eu queria continuar 

no grupo, que era uma aula experimental... E eu gostei muito porque assim... Existia uma 

diversidade de pessoas, de rapazes, não só da mesma idade, mas tinham senhores, tinha bem 

mais jovens, tipo acho que doze treze anos, os meninos muito novos que davam um trabalho 

muito grande assim... E uma faixa etária mais, mais jovial assim, nos seus vinte... É... Dezoito a 

vinte anos, por aí! Então, isso me chamou muito a atenção nessas condições que a dança já dava 

né (Dança e Resiliência)? Já tinha visto a Roda Viva, já tinha experimentado essa situação... E 

isso ficou marcado pra mim dentro da disciplina... E eu continuei fazendo as aulas de... Era uma 

vez por semana! Era uma vez... Era num sábado, uma tarde praticamente de sábado que a gente 

fazia esses trabalhos corporais voltados para o homem mesmo! E... Eu não entedia muito 

assim... Aonde o Edson queria chegar ainda naquela época com esse projeto! Depois eu fui 

descobrindo que existia o Grupo de Dança da UFRN, a Gaya Cia. de Dança, a Roda Viva Cia. 

de Dança, que cada um tinha um objetivo ali na universidade né? E aí a Cia de Dança dos 

Meninos já vinha com esse outro objetivo do Edson, que era expandir esse lugar do homem na 

dança! Que na época acho que era muito difícil os homens quererem dançar! E a dança 

contemporânea que ainda estava muito recente na nossa cidade, eu acredito que ainda estava 

levando alguns homens para esse lugar na dança (Dança e Resiliência)! E... Mas, a Roda Viva 

ficou muito mais marcante pra mim, por causa dessa diversidade de corpos que se tinha, e de ter 

me chamado muita a atenção coreograficamente... Eu tinha essa curiosidade de entrar e sempre 

brincava com o Henrique Amoedo... Eu ficava assistindo os ensaios antes das aulas... E eu dizia: 

“Qualquer dia vou tá aqui!” E ele dizia: “Deus me livre de botar você aqui!” Fazia esse tipo de 

brincadeira. Até que em 1999 ele me chamou pra participar da Roda Viva... Quer dizer eu tinha 

um ano ainda, conhecendo ainda esse mundo da dança e ele já me chamou pra companhia. Eu já 

fiquei um pouco tenso... Porque eu tinha medo mesmo saber de como é que funcionavam esses 

corpos... Eu ficava com medo de quebrar... Eu ficava com medo de lidar com a cadeira de roda... 

Pra mim era tudo muito novo ainda nisso né? E eu fui muito bem recebido por esse grupo assim 

né?... Fui muito bem recebido pelos bailarinos! Eles me ensinavam como eram as coreografias... 

Contavam um pouco da história... De como é que surgiu... Me ensinavam coisas dentro das aulas 
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sobre deficiência... Sobre como se comportar numa cena... Essa coisa de maquiagem também 

que era algo assim, que e acho que na época era assim... Assustador pra mim né? De dizer isso 

pra minha família, que eu iria usar um dia maquiagem! Então isso pra mim começou a pesar 

nisso! E isso... Comecei a esconder em casa que eu dançava. Eu dizia que ia pra aula de 

Educação Física na universidade! Isso pra mim começou a criar um certo receio de contar... 

Isso muito mais também porque eles não sabiam da minha sexualidade e eu tinha muito medo de 

que eles descobrissem tudo isso! Isso foi bem intenso pra mim! Então assim, a Roda Viva foi uma 

fuga pra mim! Porque eu acho que eu era muito bem recebido dentro de uma diversidade de 

pessoas né? Completamente diferente uma da outra... Fisicamente né? E eu me encontrei nesse 

lugar! Sabe assim... Sabe “Alice nos País das Maravilhas”? Acho que eu cheguei nesse lugar 

assim! Eu me senti muito a vontade de falar dos meus medos, dos meus traumas... É... Dessa 

questão de casa, de meus pais não saberem... Até que assim... Eles foram me preparando também 

para que um dia eu chegasse e abrisse o jogo né? E eles foram me mostrando esse lado mais 

sensível da dança (Dança e Resiliência)... Então, eu comecei a ver que a dança tinha uma 

importância muito grande na minha vida de transformação (Dança, Resiliência, Ressignificação 

de Si e Autotransformação)! Do que isso poderia... Como é que eu poderia pular esse obstáculo 

de tantas coisas na minha vida que eu tinha medo mesmo...? De enfrentar... De falar em 

público... De falar para jornalistas... Nossa! Eu não sabia o que falar as vezes, assim... Eu já 

paguei várias gafes assim... Com jornalistas... Eu sempre fugia disso, de falar em público... 

Então eu acho que isso me ajudou dentro da faculdade, da universidade, de eu concluir a 

faculdade também... Que eu tinha medo de fazer trabalhos que eu tinha que me expor! Então, eu 

acho que a dança propôs isso na minha vida de uma forma que foi gradativamente muito natural 

de conhecer ainda esse lugar da sensibilidade! E como eu poderia fazer isso chegar até as 

pessoas também, né (Dança e Resiliência)!? Eu passei cinco anos na Roda Viva! Tive 

experiência com vários coreógrafos... Com Mário Nascimento, com Domingos Montangne e o 

Fernando Sampaio, com Carlos Cortizo, com Rubens Barbosa também, com o próprio Edson 

Claro, o Henrique Amoedo... Uma experiência com o Edeilson Matias dentro das aulas dele... 

Também, de entender como é que funciona toda essa parte de direção, porque o Edeilson saiu 

para dirigir a Gaya depois... A Roda Viva... E o Grupo de dança da UFRN... Então, ele tava 

dentro de um lugar que eu ficava observando muito como é que ele se comportava como direção 

né...?Isso... É... Acho que em 2004 já, eu já não estava muito satisfeito com o que a Roda Viva 
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tava me dando, porque o Henrique teve que ir embora! O Edson Claro seguiu outros caminhos 

para o pós-doutorado e o doutorado dele e estava bem afastado... E eu queria... Eu abracei a 

companhia de um jeito que eu comecei a fazer as produções da companhia! Tanto eu quanto o 

Beto! Eu praticamente trabalhava também fazendo toda essa parte da imagem das companhias, 

de criar logo marca, de tirar as fotografias, fazer os ensaios fotográficos, de conseguir material 

gráfico, de fazer o cartaz de programa, das pessoas virem a companhia como uma identidade, né 

(Dança e Resiliência)? E isso começou a pesar pra mim, porque não tinha mais aquele retorno 

que realmente eu gostaria que tivesse. Então, eu dentro da Roda Viva eu via que era uma 

potência, o grupo, a companhia. Principalmente quando a gente saía de Natal e ia para outros 

estados e capitais... E sentia que poderia ir muito mais além, que a universidade poderia abraçar 

mais ainda esses projetos, não é!? Como um projeto que desse mais investimento para os 

bailarinos, para a estrutura de ensaios, estrutura de espetáculo e de produção... E sempre tive 

essas dificuldades assim, sempre tive que conversar com o Edson e Edeílson... Como eu não 

tinha nome dentro da universidade, isso dificultava cada vez mais eu buscar recurso pra dança 

também! Então, Edson, o Henrique e o Edeílson, também, deixaram isso muito claro que eu 

podia ir mediante ao projeto, de levar o nome deles para conseguir coisas para os grupos! 

Conseguir uma TVU, filmagem, conseguir uma impressão de cartaz... Então, eu vi que em 2004 

eu estava muito mais além do que só dançar no grupo! Eu tinha abraçado o grupo ou os grupos, 

também, de uma forma de fazer que aquela companhia se tornasse um produto de consumo das 

pessoas mesmo (Dança e Resiliência)! E aí foi quando eu conversei com o Beto e disse que eu ia 

sair da companhia e que não estava mais aguentando algumas coisas no grupo... E que não tava 

mais querendo continuar e que queria buscar outras coisas! Então, eu já tinha pensado no 

Teatro Alberto Maranhão, dança do TAM, a EDTAM. Já tinha pensado em outros grupos para 

ter outras experiências... E aí eu decidi sair e o Beto me pegou nessa história aí e disse assim: 

“Se você sair eu vou sair também!”. E eu disse: “Mas cara, se eu sair eu consigo entrar em 

outras companhias e você não! Só tem a Roda Viva ou você vai voltar para a Unjorhei!”, que 

era outro grupo que tinha cadeirantes. E ele disse: “Então vamos montar uma!”. Então, assim... 

Eu pensei muito nesses dias assim, foi um conflito muito grande comigo mesmo, porque eu sabia 

que eu precisava sair desse lugar só do bailarino... Mas olhando bem eu já tinha saído! Eu já 

tava fazendo coisas de produção, eu já estava fazendo outras coisas! E foi quando eu decidi 

junto com ele sair da Roda Viva e montar a Gira Dança Cia. De Dança! Aí foi mais um desafio 
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né (Dança e Resiliência)!? Você ter que ter um espaço pra ensaiar, você buscar novas parcerias, 

você recomeçar com o nome novo, você ser comparado ainda com a Roda Viva... Até hoje as 

pessoas acham que é a Roda Viva... “Ah a Roda Viva mudou de nome?”, sabe assim...? Mas, foi 

uma escola não é? E aí eu acho que isso impregnou na minha vida...! De construir esse caminho 

pra dança...! De construir esse lugar de continuidade mesmo, sabe? Pra esses corpos 

dançantes... Que eu acho que não só me transformou, mas acho que transformou outras pessoas 

também...! Buscar o entendimento sobre o que nós somos, (Dança, Ressignificação de Si e 

Autotransformação) - “Ah... São pessoas com deficiência fazendo dança? Ou são pessoas que 

tem um corpo diferenciado que dança...? Que utiliza esse corpo como potência dentro da 

dança...? Que tá ali investigando possibilidades...? Onde é que tá a deficiência nesse lugar, 

agora né?”. Então, isso abriu mais ainda esse olhar pra dança (Dança, Criação e Resiliência)! 

Entrevistador: E onde estaria o Anderson antes da dança e esse Anderson de hoje? 

Quem é esse Anderson atual? 

Entrevistado 2: Eu acho que tô assim mais... Eu acho que eu tô mais maduro mediante 

a esse olhar dentro da dança... É... Como pessoa também, de entender melhor as outras pessoas! 

Antigamente eu tinha medo e fugia! Hoje eu consigo dar um tempo e voltar a entender aquela 

pessoa... Porque aquela pessoa age daquela forma? Porque existe um histórico naquela pessoa! 

Existe algo que aconteceu que as vezes a gente nem sabe, seja ela traumática, seja ela por 

timidez, seja ela porque nunca vivenciou por inexperiência né... (Dança e Resiliência)? Acho que 

é muito o caso da criação do preconceito, quando as pessoas não têm as informações e já criam 

na primeira vista aquele olhar: “Ah, é assim, é assado...!”. Já começam a julgar antes de 

conhecer a pessoa! Eu acho que tô muito mais paciente também, muito mais paciente! Eu era 

muito ansioso com as coisas, eu queria as respostas muito rápidas! E vejo que nessa minha 

trajetória dentro da dança... Eu acho que gradativamente, passo a passo, a gente vai planejando 

e a gente vai chegando nesse lugar (Dança e Ressignificação de Si)! Não adianta a gente já 

querer chegar no lugar, porque já chega totalmente desordenado, assim... A gente não tem mais 

o controle né? Então, eu acho que... Eu me vejo hoje assim né? Hoje eu consigo parar mais e 

dizer: “Ôpa, eu não vou fazer mais isso! Eu vou por aqui agora!”. E ver qual é a reação também 

das pessoas (Dança e Ressignificação de Si)! Porque é muito difícil você ter um papel de líder 

né? É muito difícil de ter essa liderança... Eu tô vivendo um momento de muita solidão, sabe 

assim? De uns anos pra cá eu sinto essa solidão dentro dessa direção, sabe assim? Eu sinto que 
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as pessoas me veem ali naquele lugar... As vezes quer conversar comigo e não conversa... E 

como eu posso...? É...  Porque, ontem mesmo eu estava com um filósofo e ele falou muito sobre 

isso, sobre essa solidão, sobre esse lugar que é uma solidão que as vezes é muito coletiva! Você 

tá ali naquela solidão, mas pensando em todos! Mas esse todo não pensa que você está pensando 

por eles! Então... É lugar importante, ele disse assim... Mas que precisa desse amadurecimento 

mesmo, de entender as pessoas mesmo! E ter calma! Ter mais cautela! Saber se posicionar...! 

Qualquer coisa que você fala é extremamente referência para outras pessoas... E essa fala pode 

ser que seja positiva ou negativa... Então, esse cuidado é preciso ter mais hoje! Hoje eu me 

coloco assim como... Eu me sinto uma pessoa muito importante hoje dentro da cidade, fazendo o 

que estou fazendo, com esses corpos dançantes... De saber que existem olhares lá fora que me 

procuram mesmo pra estudos... Pra querer saber mais e também pra trazer o mundo delas pra 

poder levar isso para ouras pessoas... De entender como é que a gente faz que não fique uma 

dança que as pessoas tenham pena, mas sim uma dança que as pessoas saiam com uma reflexão 

e saber que existe essa possibilidade pra a gente fazer isso lá fora e dentro de uma sociedade 

não é!? Então, fica como algo importante para aquelas pessoas e não como algo piegas, mas 

como algo de potência mesmo assim sabe? Eu acho que isso tem me transformado bastante 

assim (Ressignificação de Si e Autotransformação)! E dentro da minha família, também, né? 

Porque foi difícil eles entenderem esse meu trabalho... É difícil eles entenderem que eu vivo 

disso...! É muito difícil até hoje, eu sinto, no fundo no fundo, que meu pai, principalmente, ele... 

Ele... Por mim eu estaria fazendo outra coisa né? Mas, eu vivo isso aqui né!? E ele não vive! 

Então isso é diferente! Eu digo sempre pra ele, como ele é militar, eu sempre digo a ele: “Você 

viveu algo dentro das forças armadas que eu não vivi e que você até hoje fala dos seus amigos, 

fala das suas experiências! E eu vivo algo dentro da minha carreira dentro da dança que você 

não viveu e que se a gente for conversar a gente vai ver que a gente tá quase no mesmo lugar!”... 

Então é isso (Dança e Resiliência)! 

Entrevistador: Que relação tem a Criação em Dança com sua experiência de vida? 

Entrevistado 2: A criação em dança é uma possibilidade de expor minha voz no 

mundo! Uma necessidade de expandir aos horizontes um sentido de entender o outro e a mim 

mesmo! Um sentimento de transformar esse universo melhor para todas as diversidades! 

(Criação em Dança, Resiliência e Ressignificação de Si). 
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ANEXO D – DEPOIMENTO DE ROBERTO MORAIS 

 

Entrevistador: Onde a dança te levou? Quem é você hoje? 

Entrevistado 4: Eu tenho 22 anos de dança. Parto do princípio que eu jogava basquete, 

um esporte extremamente machista, e do basquete surgiu num campeonato que eu fui e vi um 

cadeirante dançando e aquilo ali tocou em mim de uma forma que eu fiquei assim extremamente 

surpreendente com a forma que aquela ação me mudou. Então falei para um amigo meu que eu 

dançava melhor do que aquele cara e que era o bam-bam-bam da dança já! Então a gente veio 

pra Natal sem nenhum propósito de dança na minha vida ainda. Então, a gente foi a uma 

apresentação em Ceará-Mirim num colégio lá de freira e chamaram o basquete né? E com isso 

também chamaram um grupo chamado Unjorhei daqui de Natal. E quando os diretores viram 

aquela ruma de cadeira, aí disseram assim: “Rapaz tão montando um balé de cadeiras de roda! 

Tá faltando só o bailarino”. Eu digo: “Eu!”. Eu me ofereci assim... Já tava ramificada em mim 

aquela cena que não tirava da minha cabeça que eu queria dançar de uma forma que... Aí surgiu 

isso né? Então... Eu entrei nesse grupo em março de 1995 e participei desse grupo... Oito meses 

nesse grupo (Dança e Memória)! Então, eu conheci o Henrique Amoedo e foi aí quando eu 

comecei a trabalhar num trabalho mais artístico, foi uma mudança da água... Eu sempre digo: 

“Do vinho pra água! Não da água pra o vinho!”. Então, eu comecei a modificar a minha vida 

que eu passei a conhecer um cara extremamente competente na dança chamado Edson Claro que 

foi fenomenal na minha vida! O que eu aprendi com ele de dança, um pouco de dança, eu devo 

noventa por cento a ele! Porque ele me ensinou o que é dança! Então, eu comecei a... O Beto 

extremamente ignorante que não estudava, não queria nada com a vida! Eu só queria brincar, 

curtir, fazer zuada... Então, a dança começou a me mudar! Até quando a minha mãe me viu 

dançando numa apresentação que foi do Unjorhei ainda, ela falou assim: “Meu filho, você se 

encontrou! Você mudou a sua vida!” Eu sempre brinco que ela disse que eu troquei um “três 

oitão” por um kit de maquiagem! E... Foi verdade porque a forma que eu estava seguindo a 

minha vida, ou eu estaria morto hoje na mesma cadeira de roda ou então... Eu optei a minha 
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mudança sobre isso! Então eu comecei a mudar! Eu comecei a estudar, comecei a procurar 

dialogar com outras pessoas (Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação)! Então... 

Edson Claro me ensinou muito a me comportar com as pessoas... A maioria das viagens da Roda 

Viva que a gente fez ele estava presente... Pra mim aqui ele é o Papa da dança aqui! Ele é o 

Papa da dança para (seu nome)! Ele foi o Papa da... Foi não ele é! Porque pra mim ele morreu 

só na pele, o espírito dele continua comigo! Eu sempre digo isso: “Ele é o Papa da dança!”. 

Então, eu aprendi muito com Edson Claro e a mudança veio assim de uma forma tremenda! Eu 

passei nove anos na Roda Viva... Foram nove anos de aprendizado... Não ganhei dinheiro! Era 

para a gente ter uma remuneração muito boa, mas não teve... Mas o que eu aprendi de 

experiência vivida... Eu devo muito ao próprio Edson Claro, ao Henrique também... Me ajudou 

muito nessa forma... Mas o principal culpado disso tudinho, onde eu tô hoje chama-se Edson 

Claro (Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação)! Então, numa viagem para o Rio eu 

fui para uma instituição lá chamada ANDEF, que foi uma cadeirante que conseguiu fazer esse 

espaço lá, extremamente massa pra deficiente que tinha fisioterapia, tinha basquete, tinha dança, 

tinha tudo principalmente para deficiente! E as pessoas falavam que esse espaço era um 

“elefante branco” e que não servia pra nada! Hoje é um espaço tremendo com espaço pra 

deficiente, tem grupo de dança, tem esportes em geral lá... Então, eu falei pra Anderson – a gente 

lá numa bela tarde assim, um clima massa... – “Já pensou um desse lá em Natal?” – e a gente 

não tinha nem uma proposta de montar o Gira Dança!  – “Que tal um desse lá em Natal?” e Ele 

disse: “É impossível!”. Eu digo: “Impossível pra mim é um sonho! Dois sonhos é mais fácil! E 

acho que muita gente vai acreditar no nosso sonho!” – e isso no final de 1994... Em 2004 eu tava 

com um propósito, como eu fui um dos fundadores da Roda Viva, de botar Anderson na direção e 

eu continuar a ajudando ele... Ainda não era diretor, mas a maioria das coisas da Roda Viva 

quem fazia era eu e Anderson! Eu não tenho nenhum receio de falar que a gente não foi! 

Aconteceu isso, que a gente tomava conta da Roda Viva! Então, eu falei pra ele: “Bicho, que tal 

tu tomar conta da Roda Viva e eu te ajudar... A gente pegar esse nome... Porque queira ou não 

hoje... Vai fazer doze anos que saímos da Roda viva, mas ainda tem um nome extremamente forte 

na área da dança. Então ele falou: “Beto eu quero!”. Então, na última reunião de um ano, a 

gente já foi com o propósito dele ser o diretor e eu ser o assistente dele... Isso o próprio Edson, 

Edeilson, a direção da Roda Viva... A coordenação da Roda Viva falou que não ia dar essa 

chance pra gente... Aí eu disse pra ele: “Se você não ficar eu saio!” – E quando começaram a 
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falar lá, o Edson, o Edeilson... A direção falou que não ia entregar... Eu disse que não dava mais 

pra mim! Eu falei: “Olha, eu agradeço a minha estadia aqui na universidade, aprendi muito. 

Agradeço a você Edson Claro, a Edeilson também... E muito obrigado, a partir de hoje Beto não 

faz mais parte da Roda Viva! Aí esperei a reação de Anderson... E ele agiu assim também do 

mesmo jeito! Então, a gente vinha descendo o Departamento de Artes, eu digo: “Agora vamos 

montar o da gente!”. Daí ele disse: “Bicho, eu não tenho dinheiro não!”. Eu digo: “Dinheiro é 

uma coisa de nosso trabalho! Dinheiro a gente consegue! Vamos montar!?A gente tem toda uma 

bagagem massa pra montar!”. A gente conversou e botou na cabeça pra montar! Em 2005... No 

dia 15 de janeiro de 2005 a gente cria a Gira Dança! E muita gente falava que a gente criou a 

Gira Dança pra competir com eles, coisa que não passava pela nossa cabeça! Sempre eu digo 

que o sol brilha pra todos e a sombra é privilégio pra poucos!”. Então, a gente montou e sempre 

as pessoas cutucando falando isso pra gente... A gente: “Vamos acreditar no nosso sonho! O 

sonho é meu e o sonho é seu!”. Então, a gente como começou acreditar, acreditar... Tinha o 

quê? Fora a gente tinham mais quatro grupos... Esses quatro grupos acabaram! E a gente 

continua... Não era fogo de palha! A gente queria botar pra funcionar mesmo (Resiliência e 

Ressignificação de Si)! Sempre eu falo isso nas minhas falas né? Que as pessoas não acreditam 

naquelas pessoas que estão afim de trabalhar! Eu acho que quando eu falei pra Anderson que 

queria montar um grupo, que a gente tinha uma bagagem forte com o nome que a gente tinha, 

um nome forte! Nós ainda somos vinculados ao nome Roda Viva! E a gente não tem como tirar 

essa... Eu digo que não é uma mancha, é uma tatuagem que está tatuado na nossa vida... Tá 

tatuado Sávio! A gente não tira mais esse nome das nossas entranhas... Tá na nossa história! O 

nome continua! O nome existe! Então, a gente está aqui Sávio (Memória)! Eu acho que de 2005 

pra cá, vão fazer 12 anos... Esse fogo de palha que as pessoas falavam... Eu acho que a dança 

me mudou de uma forma tremenda (Dança, Resiliência, Ressignificação e Autotransformação)... 

Entrevistador: Quem é esse Roberto Morais hoje? 

Entrevistado 4: Quem é esse Roberto Morais hoje? Esse Roberto Morais hoje é um 

microempreendedor! Ele tá tirando pessoas de casa para botar no mercado de trabalho! Roberto 

Morais é isso! Um microempreendedor de pessoas com deficiência e sem deficiência 

(Resiliência, Ressignificação de Si e Autotransformação)! Porque imagina aí, tem muitos 

bailarinos bons que querem vir para nosso grupo... Então, a gente hoje é uma empresa de dança 

sem remuneração! Mas imagina se a gente tivesse uma remuneração... Tivesse um 
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reconhecimento do governo... O que a gente poderia oferecer pra essa população aqui de 

Natal!? Muitas coisas! Vou dar um exemplo bem claro, o Candoco da Inglaterra? Tem um nome 

forte e ainda tem uma estrutura por fora que ampara eles a dar um salário pra você trabalhar 

lá! Eu acho que isso.... Se a gente tivesse essa estrutura que o governo bancasse nosso 

trabalho... Não tinha Candoco que “desse conta” da gente não! Porque a gente no norte-

nordeste... Tem uma matéria prima muito boa, muito boa de deficiente físico, de pessoas com 

deficiência, sem deficiência... Então, o Roberto Morais hoje Sávio é isso! Um 

microempreendedor de pessoas com deficiência e sem deficiência! Essa é a minha mudança que 

aconteceu comigo! Antes não tinha essa visão e hoje é isso! Pra você ver o que a gente tá 

fazendo aqui em Natal... Os grupos que tem aqui em Natal... Se tem uma sede porque tem 

remuneração. A gente botou isso aqui e... Tá fazendo bem... E vamos fazer! Vamos fazer... E 

tamo aí cara! Eu acho que é isso que o Beto é hoje: um microempreendedor da dança (Dança, 

Resiliência, Ressignificação de Si e Autotransformação)!!! 

Entrevistador: Que relação tem a Criação em Dança com sua experiência de vida? 

Entrevistado 4: A minha resiliência começou em 1995, em março de 1995, quando eu 

comecei a entrar no mundo da arte! Fiz parte do Unjorhei de março até outubro de 1995. Em 

1995 fui convidado para criar a companhia de dança Roda Viva! Então, na Roda Viva fiquei de 

1995 a 2004! Em 2004 a minha resiliência começou a melhorar um pouco, foi quando eu tive a 

minha previsão de montar meu próprio grupo, minha resiliência mesmo! Então, montei a Gira 

Dança em 2005 e aí que começou minha resiliência mesmo! E em 2002 eu tive uma resiliência 

muito boa, foi onde eu criei um grupo de dança chamado Roda Pará em Belém do Pará! Então, 

isso é a minha resiliência! Acho que isso fala um pouco de minha trajetória! Hoje e agora, de 

2014 até agora, eu estou nesse mesmo processo que é a volta dos palcos da minha vida (Dança e 

Resiliência)!!! Ao coreografar eu procuro falar da minha vida, a minha vida é um desafio! 

Quando sofri a amputação dos membros inferiores eu me vi diante de um desafio e a elaborar 

um novo projeto de vida na minha vida! A amputação veio mais a me fortalecer, a voltar a 

dançar e a criar um novo trabalho compartilhando meus desafios de vida, onde me identifico 

muito e que está muito interessante o criar e a voltar a dançar! (Criação e Resiliência) 
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ANEXO E – DEPOIMENTO DE ARIADNA MEDEIROS 

 

Entrevistador: Onde a dança te levou? Quem é você hoje? 

Entrevistado 3: Fazem hoje 11 anos de dança, quase uma vida, né? Eu comecei a 

dançar informalmente com 11 anos, mas entrei num grupo aos 14. Num grupo de dança popular, 

isso foi me instigando ao longo do tempo a dançar (Dança e Memória)! 

Entrevistador: O que a dança te trouxe na sua vida? 

Entrevistado 3: Eu acredito que ela trouxe uma consciência diferente sobre o mundo, 

da forma como eu vejo o corpo hoje! É diferente, a forma como entendo, sua forma de pensar 

através de como você move o seu corpo e as suas atitudes em relação ao mundo, mas tudo isso 

observando pelo corpo (Dança, Ressignificação de Si e Autotransformação)! Um exemplo que 

dou muito para os meus alunos: Você tá na rua, você joga um papel na rua, você não tá se 

preocupando com o corpo do outro! Porque tem tudo a ver! Essa empatia que hoje tá bem 

enfático, né? Empatia, empatia, empatia... Mas, é mesmo se colocar no lugar do outro pra poder 

entender qual é o corpo do outro, qual é meu corpo. Antes eu não tinha essa visão, mas depois de 

três anos de dança contemporânea eu comecei a perceber essas características que são 

importantes pra nossa vivência, sobrevivência e afins (Ressignificação de Si e 

Autotransformação)! 

Entrevistador: Ariadna antes e depois da dança? 

Entrevistado 3: Antes por ser nova eu não tinha tanta... Eu não tinha na cabeça essa 

proporção assim (Memória)! 

Entrevistador: Como é Ariadna hoje com a dança na sua vida? 

Entrevistado 3: Hoje acho que ela consegue respirar melhor! Quando eu digo respirar 

melhor, eu digo assim, as coisas que acontecem ao redor, mas não absorve tanto. “Tanto” eu 

falo as coisas negativas... As coisas negativas principalmente! Mas que, eu tenho agora um 

equilíbrio, eu consigo encontrar meu equilíbrio, entendeu (Dança, Resiliência e Ressignificação 

de Si)? 

Entrevistador: Ariadna cidadã, indivíduo, sujeito, o que você diz? 

Ariadna: Ah, ela tá em busca! Eu acredito que tô em tentativa como uma cidadã, uma 

tentativa de ser. Eu tô sendo! Eu não tenho uma definição ainda, eu tenho 26 anos e então, não 

tá na minha cabeça... Tô buscando! Essa busca tá vindo... Se quero ser eu? Vou ser! Eu vou ser! 
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Ser o quê? Estou sendo! Se é uma professora...? Eu sou formada em pedagogia. Então, é um 

processo ainda, é um processo pra pensar, é um processo pra fazer, é um processo pra eu ser..., 

entendeu? Eu tô na construção pra me entender! Porque eu tenho vários questionamentos na 

minha cabeça, vários! Um deles é quem eu sou realmente! Porque eu sou muito inconstante. Não 

tem aquele ditado que diz que é 8 ou 80? Pronto, eu sou 8 ou 80! Então, eu tô tentando me 

entender ainda, ainda... Porque realmente é uma tentativa (despertar da consciência à Resiliência 

e Ressignificação de Si)! 

Entrevistador: Você consegue fazer um caminho, uma relação entre o que você era e o 

que é agora depois de tantos anos na dança? O que a dança te proporcionou? Se é que ela te 

proporcionou? 

Entrevistado 3: Experiência acima de tudo...! É... Sensações... Eu acho que... 

Renovação... Renovação das coisas que eu tinha... Viu? (choro emocional) É... Das coisas como 

eu era ou... De como eu fui há um tempo... De ser muito egoísta... Eu era muito egoísta! Quem 

nunca se percebeu isso entendeu? De machucar pessoas e falar coisas que não devia... Isso a 

dança fez isso! Ela despertou esse lado que eu não tinha percebido! Que realmente era ser muito 

ignorante com o tratamento de outra pessoa, entendeu? De eu lhe tratar mal! Assim... E a dança 

me despertou... Porque está fazendo isso? Você não é desse jeito... Não precisa disso! O outro 

vai lhe ajudar! Você não precisa ignorar ou outro, entendeu? Se coloque no lugar do outro que 

você vai entender, o seu corpo vai entender o corpo do outro pra poder... Esse... Essa... Não é a 

ignorância... Como é que eu digo? A ignorância não tomar conta de você, o egocentrismo 

principalmente (Memória, Narrativa, Dança, Resiliência, Ressignificação de Si e 

Autotransformação)! Eu vi durante... Durante dois anos, muitas... Muitos apontamentos! Assim, 

muitas... Você é isso! Você é isso! Você é isso! E eu fiquei muito pensativa... Eu não acredito que 

eu sou tudo isso! Porque eu não enxergava! Assim... Não enxergava que eu era uma pessoa que 

só pensava em mim, que só dizia “eu, eu, eu, eu!”! Não abria a boca pra dizer “nós, nós, nós!” 

Aí eu fui percebendo essas... Essas pequenas frases assim... De chegar em casa mesmo e chorar 

muito... Porque eu não tava entendo porque que eu faço isso? Eu não conseguia entender! (fala 

emocionada) Era justamente num período quando você, num pico do estresse muito alto...? Você 

joga tudo e você acaba ligando o automático e num... (fala emocionada) E faz besteira e fala... 

Não é? Enfim... Eu acho que... É... No processo mesmo de minha adolescência eu já vinha 

sofrendo... Essas... Essas coisinhas assim de apontamento... Eu com... 14? Não...! Com 12 anos, 
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É... Meu pai foi preso! Então, quem levava comida pra ele era eu! No presídio, por exemplo, né? 

E essas coisas foram... E eu fui ficando muito no “eu”, muito no “eu”... E acho que foi levando 

isso! E vendo... Vendo minha mãe ser mal tratada, também! E isso foi levando um... Talvez seja 

uma força de resistência pra cima do outro, não tinha tanta necessidade, entendeu? 

Basicamente... É... Porque são coisas muito pesadas que eu vi! Muuuito pesadas! De meu pai 

apontar arma na cabeça de minha mãe e isso ir levando... E trazendo... Sabe? Assim... Trechos e 

trechos de coisas... Muito, muito, muito agressivas! É isso... (fala e sorriso emocionado) Se eu 

for falar mais menino... Meu Deus (Memória e Resiliência)... 

Entrevistador: E hoje você se vê como? 

Entrevistado 3: Mais tranquila... Bem mais tranquila! Hoje eu consigo entender o que 

aconteceu... Pessoalmente né? Na minha vida pessoal... Que foi importante pra que eu me 

reconstruísse enquanto ser humano, que ainda tô na tentativa... Eu tô indo... Querendo ser, né? 

E... Eu hoje tenho um olhar diferente... Eu vejo o meu pai, eu olho o meu pai... Eu sei que... Me 

coloco no lugar dele e faço: “porque será ele fez tudo aquilo?”... Ou... Minha mãe... Por ter 

passado tudo aquilo? Ou... Outra pessoa...? Isso... E eu não trato mais da mesma forma! Mudou! 

É diferente... Quando até mesmo quando... Quando... Uma fala da minha mãe, ela diz assim: 

“Mas aquela pessoa fez isso, isso, isso... Mãe não diga isso! Pense, Mas por que será que ela fez 

aquilo? O que a gerou a fazer?”, né? Tem esses julgamentos que são importantes a gente 

perceber! E... eu ainda tô na construção! (risos) Tô buscando Sávio! É... As vezes você fala... 

Ouve muitas falas a seu respeito que você chega num estado que não consegue entender mas... 

“Mas por que é? Mas porque que eu fiz? Mas...?” Aí fica: “mas, mas, mas?” Sabe? Pronto! 

(risos emocionado) (Resiliência e Ressignificação de Si) 

Entrevistador: Que relação tem a Criação em Dança com sua experiência de vida? 

Entrevistado 3: A criação parte de inquietações que o mundo trata, em que nós, como 

parte desse mundo, a tratamos! Acho que é necessário ter afeto... Mas, um afeto voltado as suas 

conexões com a verdade de si mesmo, a criação sincera do eu para o outro! De quem dança para 

o público (Criação e Resiliência)! Olhando pra trás e observando o que tive, o que tenho, o que 

pretendo ter, como, o que, o por que... Posso te dizer que a relação vem com o tempo, criando o 

pensar, porque a maturidade de como percebemos a nossa presença pra se gerar um sentido vêm 

da paciência e da tranquilidade... De nosso próprio eixo (Memória, Criação e Resiliência e 

Ressignificação de Si)! Gosto de chamar de gerúndio... A vida dançando! Um turvo de histórias 
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pra aliviar uma dor existente! O levantamento de movimentos passados para um futuro... Sempre 

abrindo e deixando passar (Dança, Criação e Resiliência)! 

Entrevistador: Obrigado 

Entrevistado 3: De nada! (pausa) É isso! 

 


