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RESUMO

Na tese afirmamos a educação como um nó de significações tecidas no corpo. 

Tomamos como referência para demonstração desse argumento os espetáculos

Folguedos, Guarnicê e Flor do Lírio e construímos dentro desses espetáculos

significações culturais, simbólicas e estéticas, que revelam a educação tecida no

corpo. Educação essa que acontece não só no espaço formal da sala de aula ou da

universidade, mas também no espaço da arte e na inserção dos indivíduos no

mundo da cultura. Assim no decorrer da construção da tese refletimos sobre as

seguintes questões: qual a construção de cultura e de arte que se tem no Grupo

Parafolclórico? De que modo os espetáculos em suas tessituras nos trazem

elementos significativos que possam compor uma ação educativa? Como objetivos

buscamos problematizar as dicotomias presentes nos conceitos de arte e de cultura; 

sistematizar criticamente um trabalho de produção artística, cultural e educativa no 

grupo, além de ampliar a compreensão de educação, considerando as experiências

do corpo. A atitude fenomenológica de Merleau-Ponty apresenta-se como

referência metodológica desse estudo, referência essa que coloca o conhecimento

enquanto resultado de nossa experiência no mundo. Assim, considera-se a

experiência do pesquisador nos três espetáculos em pauta, representados por cenas 

descritas, enquanto bailarina e espectadora. Destarte compreendemos que

Folguedos, Guarnicê e Flor do Lírio, em suas linguagens artística, estética e cultural, 

permitem inúmeras significações que se dão no corpo, que convidam a percepção e 

ampliam a experiência dos sujeitos, evidenciando uma educação que permite e

vislumbra o conhecimento, que busca novas sensações e experiências, que nos

mostram nossa intimidade com o mundo, com os objetos e com o outro. A arte é

compreendida como virtualidade, como criação humana que transpõe a realidade e 

que permite inúmeras leituras e experiências, já que a cada percepção podemos
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reconhecer e conheces novos horizontes, tendo como material e base à cultura. Essa 

comporta o heterogêneo, não se encontra fechada, mas que os indivíduos nela

inseridos conseguem interpretar e reconhecer os símbolos por eles criados da

mesma forma, ratificando uma unidade. A arte e a cultura, portanto nos apresentam 

evidencias significativas de uma educação tecida no corpo.

Palavras-Chave: Corpo; Arte; Cultura; Educação; Fenomenologia.
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ABSTRACT

In theory say the education as a knot of meanings made in the body. We
take as a reference for demonstration of this argument the shows Folguedos,
Guarnicê and Flor do Lírio and built within such spectacles cultural, symbolic and 
aesthetic meanings, which reveal the education woven in the body. Education that
can happen not only in the formal space like the classroom or the university, but
also in the area of art and the inclusion of individuals in the world of culture. So
during the construction of the thesis we reflect on the following issues: what is the
construction of culture and art that have in the Parafolclórico group? What way
theses shows in their buildings bring significant elements that might compose an
educational activity. How objectives sought asking the dichotomies present in the
concepts of art and culture; critically systematize a work of artistic, cultural and
educational production in the group, in addition to expanding the understanding of 
education, considering the body experiences. The phenomenological attitude of
Merleau-Ponty, is a reference methodology of this study, which places the
reference knowledge as a result of our experience in the world, our world lived.
Thus, this study considers the experience of the researcher in the three shows in
tariff, represented by scenes described, as a dancer and spectator. Therefore we
understand that Folguedos, Guarnicê and Flor do Lírio in their artistic, aesthetic
and cultural languages, allow many meanings that occur in the body, which invites 
the perception and extend the experience of the subject, demonstrating an
education that allows sight and knowledge, seeking new sensations and
experiences, we show our intimacy with the world, with the objects and with the 
other. The art is understood as virtuality, as a human creation that carries the
reality and that allows many readings and experiences, each perception can
recognize and know new horizons, having as base and material the culture. This
entails the heterogeneous, is not closed but that individuals can interpret it entered 
and recognize the symbols they created the same way, confirming a unit. The art
and culture show us significant evidences of an education woven in the body.

Key-Words: Body; Art; Culture; Education; Phenomenology. 



12

RESUMEN

En la tesis afirmamos la educación como un no de significaciones hechas en 
el cuerpo. Tomamos como referencia para la demostración de este argumento los
espectáculos Folguedos, Guarnicê y Flor do Lírio y construimos dentro de tales
espectáculos significados culturales, simbólicos y estéticos, que revelan la educación 
tejida en el cuerpo. Creemos que la educación puede ocurrir no sólo en el espacio 
de la clase de aula o de la universidad, mas también en el ámbito del arte y la
inclusión de los individuos en el mundo de la cultura. Así que durante la
construcción de la tesis buscamos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿cuál
es la construcción de la cultura y de arte que se tiene en el Grupo
Parafolclórico?¿De qué manera las tesis tras en sus tesituras importantes elementos 
que poden componer una actividad educativa. Cómo objetivos buscamos cuestionar 
las dicotomías presentes en los conceptos del arte y la cultura; sistematizar
críticamente la producción cultural, artística y educativa en el grupo, además
ampliar el entendimiento de la educación, considerando la experiencia del cuerpo. 
La actitud fenomenológica de Merleau-Ponty, es una metodología de referencia de 
este estudio, que sitúa el conocimiento como resultado de nuestra experiencia en el 
mundo, nuestro mundo vivido. Por tanto, este estudio considera que la experiencia 
del investigador en los tres espectáculos en pauta, representada por las escenas
descritas, como bailarín y espectador. Por lo tanto entendemos que Folguedos,
Guarnicê y Flor do Lírio en sus lenguajes artístico, estético y cultural, permiten
muchas significaciones que se producen en el cuerpo, que invitan la percepción y
amplían la experiencia de los sujetos, evidenciando una educación que permite y
vislumbra el conocimiento, que busca nuevas sensaciones y experiencias, que nos
expone nuestra intimidad con el mundo, con los objetos y con los otros. El arte es 
comprendida  como virtualidad, como una creación humana diferente de la
realidad y que permite muchas lecturas y experiencias, cada percepción puede
reconocer y conocer nuevos horizontes, teniendo como base y material la cultura. 
Esto implica la heterogeneidad, no es cerrado, sino que las personas puedan
interpretar y entró reconocer los símbolos que crearon de la misma manera, lo que 
confirma una unidad. El arte y la cultura nos muestran evidencias significativas de 
una educación tejida en el cuerpo.

Palabras-Clave: Cuerpo; Arte; Cultura; Educación; Fenomenología.
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 A TRAMA O TEXTO
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O horizonte é uma linha biológica, um órgão
vivo do nosso ser; enquanto gozamos de
plenitude, o horizonte emigra, dilata-se, ondula
elástico quase ao compasso de nossa respiração.
Ao contrário, quando o horizonte se fixa, é que
se anquilosou e que nós ingressamos na velhice
(José Ortega Y Gasset)
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Os fios

Na pesquisa, afirmamos a educação como um nó de significações tecidas no

corpo. Tomamos como referência para demonstração desse argumento os

espetáculos Folguedos, Guarnicê e Flor do Lírio e construímos dentro desses

espetáculos significações culturais, simbólicas e estéticas, que revelam a educação

tecida no corpo.

Acreditamos que a educação acontece em vários espaços, não só nos espaços

formais, como a sala de aula, a escola, a universidade, mas também, no palco, no

espaço da arte e da cultura, em que os espetáculos em pauta se inscrevem.

Reconhecemos essa presença educativa em vários espaços quando entendemos que 

é uma das tarefas da educação a inserção dos indivíduos no mundo da cultura e da 

arte, o que acreditamos ocorrer no processo criativo da composição dos três

espetáculos, cuja pesquisa dos vários elementos e repertórios da dança se fazem

presentes.

Em relação às significações culturais, percebemos que esses espetáculos são

construídos tendo como suporte a cultura como um meio de expressão, de leitura e 

de linguagem. Entendemos por cultura um conjunto complexo e heterogêneo de

condutas e de modalidades discursivas comuns que determinam uma certa

faculdade de todos os membros do corpo social produzirem certos signos, de

identificá-los e de interpretá-los da mesma forma (ZUMTHOR, 1993).

Sendo os três espetáculos construídos em torno dessas significações e signos

que são construídos historicamente, estes permitem que possamos interpretá-los e

reconhecê-los, já que esses elementos, muitas vezes, fazem parte de experiências, no 

nosso seio coletivo e individual, apresentados aqui nas danças tradicionais. 

Assim como as significações culturais, as significações simbólicas permeiam os 

espetáculos, no sentido de implicá-los na vida imaginativa, revelando segredos,
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abrindo os espíritos para o desconhecido e o infinito como nos afirma Eliade (1992). 

A arte apresenta a função de criar os símbolos. Essa função artística é percebida de 

modo mais elaborado, no trabalho de composição dos folguedos, das danças

tradicionais, no sentido de transcender às experiências nas comunidades que as

originam, levando-as ao palco com uma abordagem cênica e estética, para serem

apreciadas pelo público.

De acordo com Langer (1980), a arte é uma criação de formas simbólicas do

sentimento humano. Enquanto criação, a arte diferencia-se das experiências

cotidianas, distinue-se das situações que vivenciamos no nosso dia-a-dia. Desse

modo, torna-se obra criada, obra virtual, expressiva e não cópia de coisas presentes 

no mundo. A autora afirma que na dança há a criação de gestos virtuais, ou seja, a 

dança apresenta movimentos reais, porém com auto-expressão virtual, o que a

distancia de sua proposta a expressão pura da realidade, já que a dança tem por

mérito a criação de um outro mundo.

De acordo com Ortega y Gasset (2005), quando se estetiza um objeto, deforma-

se o real, tiram-se os dados da realidade tal como são no cotidiano. Eis que surge o 

valor artístico. Esse caráter de estetização, das significações estéticas é evidente

nesses espetáculos, quando as danças apresentadas criam novos gestos, novas

roupagens embaladas pelo cenário e pela iluminação que amplificam e confirmam a 

presença da arte.

Essas significações evidenciam à formação dos bailarinos, diante da ampliação 

do conhecimento cultural, já que cada espetáculo apresenta elementos culturais,

seja de origem africana, ibérica, indígena; o simbólico, estético e artístico, presentes 

no trabalho corporal. 

Outro aspecto que ratifica a educação tecida no corpo expressa nesses

espetáculos é percebido na experiência dos bailarinos no âmbito da universidade. A 

presença no ambiente acadêmico incentiva muitos deles a buscarem a formação
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superior e, posteriormente, a trabalhar com o ensino de dança, seja em escolas ou

outras instituições.

Somando-se à formação dos bailarinos, percebemos também a formação das

platéias, do público, que passam a conhecer e reconhecer esses elementos da arte e 

da cultura brasileira, ampliando também as suas referências estéticas.

Destarte, no decorrer da construção do estudo, buscamos refletir sobre as

questões que se seguem: Qual a construção da cultura e da arte que se tem no

Parafolclórico? De que modo os espetáculos nos trazem elementos significativos

que possam compor uma ação educativa?

Como objetivos da pesquisa, buscamos problematizar as dicotomias presentes

nos conceitos de arte e de cultura; sistematizar criticamente um trabalho de

produção artística, cultural e educativa realizado no grupo; ampliar a compreensão 

de educação, não pensando esta como sendo descorporalizada, mas apresentando o 

corpo como experiência educativa.

A pesquisa justifica-se por apresentar alguns elementos que contribuem para

uma reflexão sobre os espetáculos do Grupo Parafoclórico da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e suas funções artísticas, educativas, culturais. Os três

espetáculos analisados e pesquisados possibilitam uma reflexão sobre valores

estéticos e educativos. Essa reflexão é propiciada em algumas de suas elaborações ao 

redimensionar a idéia da educação apenas como troca objetiva de saberes racionais, 

mas acreditando em uma educação, sobretudo, como aprendizagem do corpo e da

cultura.

O Grupo Parafolclórico, criado em 1991 pela Professora Rita Luzia de Souza

Santos, tendo sido sistematizado como um projeto de extensão da UFRN, com o

objetivo de recriar os folguedos tradicionais e levá-los para o palco com uma nova 

abordagem cênica, diferente daquelas vivenciadas no cotidiano das comunidades de 

origem. Hoje, com 16 anos de existência o grupo é reconhecido no cenário da
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universidade onde se originou e já se consagrou como um importante veículo de

divulgação da cultura nacional tanto no Brasil como no exterior, tendo se

apresentado em vários estados brasileiros e também em outros países, tais como:

Alemanha; nos festivais Internacionale Schlizerland Trachten und Heimanr Fest,

Internacionale Beektrachtenfest, Internacionale Folklore Festival Hansestadt

Wisma realizados no ano de 2001; e no festival Internacional Alto Minho, realizado 

em Portugal, no ano de 2005. Esses festivais internacionais apresentam como

objetivos primordiais a união dos vários povos no intuito de promover a paz

universal.

Nessa trama, os três últimos espetáculos produzidos pelo grupo são

interrogados pelo nosso olhar, como exemplos de uma educação tecida no corpo,

Folguedos, Guarnicê e Flor do Lírio.

Importante afirmar que, nessa tese, não nos referimos às danças e aos

folguedos, que são tomados como base para a composição dos espetáculos enquanto 

danças populares, comumente utilizados no meio artístico. No sentido de distinguir 

o que seja popular do erudito, o termo “popular” é um termo marginalizado, que

abriga em si, desde seu surgimento, valores preconceituosos que não desejamos aqui 

perpetuar.

De acordo com Zumtor (1993), esse termo é proveniente dos anos 1500,

quando houve uma fratura ideológica, social e política. O popular refere-se à uma 

cultura selvagem, não oficial de crenças, valores e atitudes. Esse se opõe à cultura

erudita; esta sim, composta pela elite que traduzia o que deveria ser considerado

popular e erudito.

No estudo não distinguimos esses dois termos e optamos por evidenciar as

danças como tradicionais que, ao longo do tempo, permanecem na memória do

povo, mesmo mudando muitas vezes seus sentidos. Ainda segundo Zumtor (1993), a 

obra da memória constitui a tradição nas longas durações, quando esta eterniza os
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acontecimentos da vida, envolve a existência, penetra no vivido e vai mantendo-se

viva e presente, sendo, portanto, fonte de saber.

Além de criticarmos a utilização do termo “danças populares”, cabe aqui

também problematizarmos o termo “Parafolclórico”. Acreditamos que o trabalho

desenvolvido nos três espetáculos, no que tange aos valores artísticos, culturais e

estéticos transcende a denominação de Grupo Parafoclórico. De acordo com

Robatto (2002), grupos parafolclóricos, são grupos de danças cênicas, que podem ser 

profissionais ou amadores, que estão adaptados para apresentações ao público, tendo 

por base a pesquisa, o resgate, a reelaboração, a valorização e divulgação das

diversas manifestações.

Porém, ao se propor uma reelaboração - existem os perigos, de acordo com a

adaptação cênica dessas danças reelaboradas - de cair no folclorismo, apresentando-

as com caráter de show para a platéia e até mesmo de manter essas danças da forma 

fiel, não apresentando em cena a composição artística.

As características de pesquisa, divulgação e valorização das danças tradicionais

não são alheias ao grupo. Porém, acreditamos que em alguns momentos, em

algumas cenas que serão descritas no decorrer do texto, o grupo transcende essa

denominação de grupo parafolclórico, apresentando um trabalho que Robatto

(2002) denomina de composição e transformação cênica das danças da tradição

através de coreografias contemporâneas. Dessa forma, quando compomos e não só 

recriamos, que é objetivo dos grupos denominados Parafoclóricos, as coreografias

passam a ter um tratamento estético formal, com a linha artística predominante, o 

que ocorre em momentos desses espetáculos (ROBATTO, 2002).

Desse modo, o termo Parafolclórico não se apresenta imbricado no conceito de 

arte que permeia nosso estudo. A arte enquanto criação e estetização do real,

tirando dela tudo o que for do cotidiano e apresentando novos olhares, novas

formas de ver; esse o seu papel primordial.
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Dessa maneira, cada um dos três espetáculos apresenta suas peculiaridades,

seus objetivos; mas compreendemos que todos apresentam em torno de seu eixo

principal algumas características que para nós lhes são familiares, desde momentos 

da composição, até a apresentação em cena para o público; sendo esses elementos

culturais, simbólicos e estéticos, que evidenciam uma educação tecida no corpo.

O tear ou a máquina de tecer significações

Como referência metodológica apresentamos a atitude fenomenológica de

Merleau-Ponty. Optamos por essa trilha de pensamento que coloca o conhecimento 

enquanto resultado de nossa experiência no mundo, ou seja, o mundo vivido

enquanto fonte primordial de conhecimento. Assim, o conhecimento não pode ser 

compreendido e reduzido às faculdades da consciência, mas no estreito contato com 

o mundo da experiência. 

A Fenomenologia, nesse sentido, apresenta como finalidade compreender o

sentido do mundo, ou seja, suas essências. Não se tratam de essências no sentido

metafísico do termo, como algo universal ou ideal. As essências se encontram na

existência, unidas à tese do mundo. Nessa relação com o mundo o corpo vai

apreendendo os vários sentidos da existência, pois, para Merleau-Ponty, esse é o

primeiro estabelecimento da racionalidade.

O mundo que eu distinguia de mim enquanto soma de coisas ou de
processos ligados por relações de causalidade, eu o redescubro “em mim”,
enquanto horizonte permanente e como uma dimensão em relação à qual 
eu não deixo de me situar (MERLEAU-PONTY, 1992, p.12).

Identificamos nas reflexões fenomenológicas um método para nossa

investigação, tendo em vista que esse método:
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É a atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o 
intuito de compreendê-la. Esta compreensão não é uma representação
mental do mundo, mas, sim, envolvimento que permite a reflexão, a
interpretação e a vivência (NÓBREGA, 1999, p. 35).

Em relação à noção de mundo, Merleau-Ponty afirma que o mundo não é

aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo! Nós estamos abertos ao mundo,

comunicamos-nos com ele, mas não podemos possuí-lo, pois este é inesgotável. Por 

isso a incapacidade de esgotarmos o conhecimento, este, entendido como sendo

parcial e inacabado.

Considerando a atitude fenomenológica, que ultrapassa o racionalismo, ao se

lançar no mundo e buscar sempre novos olhares e novos sentidos para a existência, 

unindo o sujeito e o objeto em sua noção de mundo e de corpo, buscamos não nos 

rendermos às noções simplificadoras que costumam enquadrar o conhecimento,

mas, reinventar um novo modo de ver, um novo modo de viver.

Nesse sentido, a pesquisa é realizada partindo de meu mundo vivido no Grupo 

Parafoclórico da UFRN. Vivência essa, que teve inicio enquanto espectadora e

posteriormente enquanto bailarina desse grupo. A oportunidade de assistir a estréia 

do espetáculo Folguedos marcou minha estréia enquanto espectadora e admiradora 

dessa arte criada no Parafoclórico, em 2000. Assistir a esse espetáculo incentivou-

me e despertou em mim o interesse para um maior conhecimento em torno de seus 

elementos, bem como uma maior vivência e convivência com aquelas danças, até

então não muito conhecidas, nem vivenciadas por mim.

Esse encantamento surgiu logo na primeira coreografia apresentada no

espetáculo, denominada Suíte dos pescadores, dançada ao som de Doryval Caymmi. 

A coreografia apresentava a história dos pescadores sendo encerrada com uma

grande ciranda, momento sublime em que já me sentia não como uma mera

observadora, mas como parte integrante, participante daquele espetáculo, daquela

cultura apresentada naquele palco, naquela noite para mim especial.
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No ano seguinte, depois de participar e passar em um teste realizado

anualmente pelo Grupo Parafolclórico, em busca de novos integrantes, passei a

fazer parte do elenco do grupo. Desse dia em diante o encantamento em relação

àquela arte, àquelas danças, aqueles elementos presenciados e evidenciados no

trabalho do grupo, foram incorporados e passaram a fazer parte de minha vida, de 

meu corpo e agora de meus estudos.

No grupo, na condição de bailarina, além de participar do espetáculo que

vivenciei na platéia, o Folguedos, participei também da montagem dos dois

espetáculos seguintes, sendo eles o Guarnicê e o Flor do lírio.

O encantamento despertado em mim em relação aos espetáculos do grupo

desencadeou o interesse em aprofundar o conhecimento em relação ao trabalho

desenvolvido no grupo, os elementos que constituem seus espetáculos, bem como, 

suas funções artísticas, educativas e culturais.

A minha experiência no Grupo Parafolclórico soma-se à minha experiência no 

universo da pesquisa, a partir de minha participação enquanto membro

pesquisadora do grupo de estudos sobre Corpo e Cultura de Movimento.  O grupo 

de pesquisa, criado no ano de 2001, no Departamento de Educação Física, apresenta 

como objetivo primordial investigar as relações entre corpo e cultura de

movimento, reunindo experiências diversas na formação acadêmica, profissional e

institucional, abrangendo várias áreas de pesquisa, sendo elas, a Educação Física,

Arte e Educação. 

No decorrer de minha experiência acadêmica nesse grupo de estudos, venho

investindo nos estudos do corpo, buscando uma concepção não fragmentada, que

apenas restringe o corpo e o movimento, mas ampliar essa concepção tendo por

base principal os estudos de outros membros do mesmo grupo de pesquisa e autores 

como Merleau-Ponty, buscando uma visão amplificada, inacabada e aberta do corpo 
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humano, reconhecendo-o como um espaço biológico, cultural, educativo, simbólico 

e artístico. 

Esse investimento em torno do corpo humano pode ser evidenciado em minha 

pesquisa de graduação, encerrada com a apresentação da monografia e

posteriormente minha entrada no Programa de Pós-Graduação em Educação, no

qual defendi no ano de 2005 a dissertação de mestrado.

Importante ressaltar que em consonância com a consideração do meu mundo 

vivido enquanto fonte de conhecimento, destacamos a suspensão metodológica

enquanto apoio e busca de novos sentidos e significados que nortearão a pesquisa.

De acordo com Merleau-Ponty (1999), para apreender, descrever e compor os 

sentidos do mundo, é preciso romper com nossa familiaridade com ele, recusar-lhe

nossa cumplicidade, colocando-a fora de jogo, para uma melhor compreensão. 

É porque somos do começo ao fim relação ao mundo que a única
maneira, para nós, de apercebermo-nos disso é suspender este
movimento, recusar-lhe nossa cumplicidade, ou ainda coloca-la fora de
jogo [...] a reflexão não se retira do mundo em direção á unidade da
consciência enquanto fundamento do mundo; ela toma distância para ver 
brotar as transcendências, ela distende os fios intencionais que nos ligam 
ao mundo para fazê-los aparecer, ela só é consciência do mundo porque o 
revela como estranho e paradoxal (MERLEAU-PONTY, 1999, p.10).

Porém, essa redução nunca será completa; já que estamos no mundo, fazemos 

parte de seu seio por meio de nossas experiências; assim, não somos espíritos

absolutos que o sobrevoam, mas vivemos e nos entrelaçamos em suas teias. De

acordo com Merleau-Ponty (1999), o maior ensinamento da redução, é o fato de

não poder ser completa.

Desse modo, nas análises realizadas, procuramos recusar nossa familiaridade e 

cumplicidade existentes com os trabalhos do grupo, para que possamos descobrir

novos sentidos, novas significações que essas cenas possam evidenciar, mas sabendo 

que essa recusa nunca será total e sim parcial.



28

Nesse sentido, nessa pesquisa, de natureza reflexiva e com suporte na

abordagem fenomenológica, buscamos analisar e descrever algumas cenas dos

espetáculos Folguedos, Guarnicê e Flor do lírio. O critério de escolhas dessas cenas 

valeu-se a partir da percepção das características culturais, simbólicas e estéticas,

que tecem uma educação no corpo afirmadas em nosso argumento de pesquisa.

Assim, limitamos-nos de forma intencional a algumas cenas dos três espetáculos,

por percebermos que nem todos os momentos apresentam familiaridade com os

conceitos de cultura e de arte defendidos na tese. A cultura, representada aqui pelas 

manifestações que são complexas e heterogêneas, mas que permitem ser

reconhecidas pela sociedade que apresenta-se como material a ser composto e

desrealizado, a fim de se tornar uma composição artística; conceitos esses que

caminham juntos no decorrer dos três espetáculos.

Importante ressaltar que não apresentamos como intenção descrever

totalmente as cenas, ou seja, todas as intenções que englobam o trabalho que

resultam as cenas, dentre elas, intenções dos bailarinos, dos coreógrafos, dos

movimentos, por acreditarmos ser uma tarefa infinita, haja vista que a arte nos

possibilita o poder de reinterpretação e de ressignificação. Pavis (2005) que

apresenta uma leitura fenomenológica do espetáculo, enfoca em sua obra

instrumentos para receber e analisar um espetáculo; evidencia essa preocupação.

Segundo o autor citado, é impossível, na análise, adivinhar todas as intenções dos

bailarinos e do coreógrafo. Devemos nos limitar ao que está mostrado a nós, aquilo 

que a cena nos evidencia. Desse modo, voltamos nosso olhar para as cenas,

captando as várias significações que nos são oferecidas, sobre arte, cultura e

educação, partindo também do nosso mundo vivido, e acreditando na parcialidade e 

na tarefa sempre inacabada da pesquisa.

A análise e utilização das cenas, via DVD, é de suma importância na descrição 

das cenas, visto que, conforme Pavis (2005), o vídeo restitui o tempo real; além
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disso, é a mídia mais completa, que reúne o maior número de informações,

expressando as várias características e a visão geral do espetáculo.

Em conjunto com a análise e descrição das cenas, fizemos uma entrevista com 

alguns sujeitos, que no estudo são denominados de atores, apresentando como

critério de escolha, a relação com o Grupo Parafolclórico e com os três espetáculos 

em pauta. Os atores dividem-se entre membros do próprio grupo, dentre eles,

bailarinos, diretores, coreógrafos; bem como, pessoas que fazem parte do cenário

cultural e artístico da cidade, tais como iluminadores e figurinistas, ou seja, pessoas 

que juntas trabalham para a construção dos espetáculos. Buscamos com isso um

panorama não apenas endógeno, mas que possa ampliar nossos olhares.

Além da entrevista, alguns interlocutores dão suporte à nossa investigação,

somando-se à fenomenologia de Merleau-Ponty, dentre eles: Langer (1990),

Zumthor (1993), Haar (2000), Ortega y Gasset (2002; 2005), Pavis (2005). O critério 

de escolha desses autores parte da estreita relação com a fenomenologia de

Merleau-Ponty, relação essa evidenciada na busca de conceitos não fragmentados e 

visões que amplificam nosso entendimento sobre os significados da arte. A

discussão levantada pelos autores em relação a cultura também apresenta-se

relacionada, soma-se, aquela não percebida como algo homogêneo, e sim,

comportando uma heterogeneidade original. Assim, a cultura jamais será

totalmente fechada.

A construção do pensamento que critica a fragmentação e a limitação das

coisas, a capacidade da arte de permitir sempre novos poderes interpretativos e de 

significações, que em alguns momentos os torna evidentes e em outros esconde,

também é reconhecida e faz parte do pensamento filosófico de Merleau-Ponty,

quando o filósofo, em suas reflexões, principalmente sobre o corpo, compara-o à

obra de arte, por essa ser um nó sentidos vivos e por apresentar duas características 

importantes: ser inacabada e aberta.
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O diálogo com esses autores, com as falas dos sujeitos entrevistados, as cenas

analisadas e descritas, bem como meu mundo vivido no Grupo Parafolclórico da

UFRN, podem propiciar evidências significativas para a reflexão sobre o nosso

argumento de pesquisa a ser demonstrado nos capítulos que configuram essa tese.
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Na cena que abre o espetáculo Folguedos, estreado no ano de 2000, sob a

direção artística de Petrucia Nóbrega, na coreografia Suíte dos pescadores, o palco

apresenta-se com baixa luz, representando a noite, tempo esse em que os pescadores 

preparam-se para mais um dia de pesca. O bailarino entra em cena, seus braços

seguram a rede de pesca e movimenta-se jogando essa rede no mar. Ele repete

algumas vezes o movimento, deslocando-se para o outro lado do palco. É um

movimento só, o palco apresenta-se vazio, iluminação com tom escuro; ao fundo

observamos uma imagem que representa uma lua, formada; paisagem de pesca, de 

praia.

Após essa entrada, surgem mais bailarinos, com os braços na altura do ombro, 

segurando a rede. Realizam movimentos de chassé com inclinação do tronco,

seguidos de dois saltos com as pernas flexionadas. Após esses movimentos, mais

bailarinos surgem em cena, organizados em duas filas, realizando o movimento da

puxada de rede. Eles jogam os braços e puxam com uma certa inclinação do corpo 

como podemos ver na fotografia 01. O olhar é voltado para frente, direção de sua

caminhada. Esse olhar guia aquele movimento e por ele é guiado.

Fotografia 01: Pescadores
Estréia do Espetáculo Folguedos - 2000
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Os figurinos que vestem os bailarinos são calças brancas de cumprimento até o 

tornozelo, também denominadas como calça de pescador. Utilizam chapéus grandes 

e os pés descalços. Esse figurino permite tanto a identificação dos personagens,

quanto a visualização dos os movimentos do corpo e as intenções dos personagens.

Após essa cena entram as mulheres, vestidas com vestidos estampados,

algumas estão com os cabelos presos, outros soltos; elas realizam movimentos

saltitados e com giros, segurando peneiras nas mãos, como podemos ver na

fotografia abaixo.

Fotografia 02: Suíte dos Pescadores
Estréia do espetáculo Folguedos – Teatro Alberto Maranhão - 2000

Esses movimentos são repetidos algumas vezes atravessando o palco de um

lado para o outro; por meio dos movimentos realizados pelas bailarinas as peneiras 

ganham vida. A luz agora apresenta-se mais clara, aquele ar de monotonia, de
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angústia, que remete a presença dos pescadores em alto mar, e também de louvor, 

vai decrescendo e a luz do dia parece reinar.

A coreografia utiliza e evidencia o universo dos pescadores, figuras essas

marcantes na cultura brasileira, presentes especialmente no litoral nordestino, onde 

a pesca é o principal produto de subsistência de muitas comunidades. São figuras

marcantes por suas várias histórias muitas vezes contadas em tom cômico, outras

vezes em tom trágico. Esse fato pode ser confirmado quando muitas pessoas ouvem 

uma história estranha, quase impossível de acontecer e costumam dizer que são

“histórias de pescadores”; uma vez que estes, na volta do mar, trazem, além do

peixe, muitas histórias e experiências que são contadas em rodas de amigos, em

rodas de familiares e se espalham socialmente, passando a fazer parte daquelas

vidas, daquela determinada cultura.

Na coreografia, a música utilizada como trilha além de ritmar os movimentos 

corporais dos bailarinos, também conta um pouco dessas histórias do mundo da

vida dos pescadores, de suas saídas para o mar, de suas voltas e, muitas vezes, do não 

retorno para o lar. Esse fato, do não retorno, seja pelo mau tempo ou por outros

tantos motivos conhecidos por eles, causa muita preocupação, muito medo, muito

cuidado, como podemos perceber na estrofe da música Canção de partida de

Doryval Caymmi que exalta a cultura pesqueira:

Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem querer. 
Se Deus quiser quando eu voltar do mar,
Um peixe bom, eu vou trazer! 
Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. 

Na referida estrofe, percebemos o cuidado em ir para o mar e trazer o melhor 

peixe, mas percebemos também a devoção e a fé em Deus, para que ele possa

promover um bom tempo para que todos tenham uma boa estadia no mar e para

que todos voltem ao lar.
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Outras estrofes da música também apresentam esse ar de preocupação na ida

ao mar, representando a família dos pescadores, aquelas que ficam em terra,

mandando suas preces divinas:

Adeus, adeus.. Pescador não esqueça de mim. 
Vou rezar pra ter bom tempo meu bem, pra não ter tempo ruim. 
Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim.
Pedro, Nino, Zeca, cadê vocês homens de Deus? 
Eu bem que disse a José, não vá José, não vá José, Meu Deus! 
Com um tempo desses não se vai, quem vai pro mar não vem.

Dando continuidade à cena da suíte, um outro momento nos aparece como

importante para ser descrito. Agora, todos os bailarinos caminham no palco

lentamente, em bloco representando uma procissão. À frente deles, três bailarinas

com peneiras jogam rosas no palco, em direção à platéia. Os olhares são parados,

sérios e atentos ao horizonte.

Fotografia 03: Procissão – Suíte dos pescadores - 2000



36

Olhando o fundo do palco, vemos um vídeo com imagens de praias do estado 

do Rio Grande do Norte, outras imagens que remetem ao culto à Rainha do Mar,

Yemanjá; culto presente nessas vilas pesqueiras e em muitas cidades do nosso país. 

As imagens continuam projetadas e os bailarinos se colocam no centro do palco e

ajoelham-se de costas para a platéia e também observam aquelas imagens. Ouve-se a 

música de Doryval Caymmi.

Nesse momento da coreografia, a música fala do canto de excelência, esse

canto de acordo com Cascudo (1988) era entoado à cabeça dos mortos, uma espécie 

de velório. Cantos sem acompanhamento musical que acreditava-se ter o poder de 

despertar no morto o horror ao pecado, levando-o ao arrependimento. 

A procissão nos remete a esses momentos de velório do ente querido, com a

oferta de rosas e a tristeza que surge diante da perda de um ente querido,

representado pelo pescador. Após a procissão, a coreografia é encerrada com uma

grande ciranda, como percebida na fotografia que se segue.

Fotografia 04: Ciranda
Trecho da coreografia Suíte dos pescadores
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Essa ciranda quebra todo o momento trágico, triste, momentos mais escuros

que pairam alguns trechos da coreografia; apresentando-se como um momento

alegre e vibrante que contagia; apresentando-se, portanto, como uma verdadeira

celebração de vida.

Ao final da ciranda, que apresentou vários movimentos dessa dança tão

conhecida em nossa cultura, ainda ritmada ao som de Doryval Caymmi, as luzes vão 

apagando, a música cessa e os bailarinos passam a cantá-la, celebrando. Assim, a voz 

passa a ser o único elemento cênico utilizado nesse momento, já que as luzes estão 

totalmente apagadas e a visão cessa; momento em que a coreografia é finalizada.

Analisando a cena descrita, podemos perceber vários elementos da cultura: a

figura do pescador, com sua vida envolta pela pesca, pela ida e volta ao mar; a

mulher, representante em terra do lar, que está à espera da volta do marido e que 

nessa volta ajuda no trabalho pesqueiro; o trabalho, tanto realizado pelo pescador

em alto mar, quanto aquele realizado pelas esposas, no retorno do mar. Ambos

relacionados à fé, às crenças religiosas, na proteção ao pescador, às relações sociais 

existentes nas vilas pesqueiras, quando existe a união em volta dos pescados, no

tratamento, venda e no próprio consumo, assim como as relações afetivas vividas

nas comunidades de pesca.

Esses elementos culturais são fortemente evidenciados ao longo de toda a

coreografia. Por serem compostos artisticamente, não se apresentam como

verdadeiramente são na vida cotidiana, existe a estilização, que faz com que a arte 

seja amplificada.

Langer (1980) apresenta uma discussão importante em relação ao mundo da

arte, trazendo uma reflexão acerca de alguns conceitos que fazem parte do universo 

artístico. Além disso, revela uma concepção de arte que para nós apresenta-se muito 

convidativa para dialogarmos e ratificarmos nosso argumento de pesquisa.
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Segundo a autora, a arte é uma abstração da existência material. Assim,

enquanto abstração, a arte apresenta um certo desligamento do cotidiano, das

crenças, das finalidades práticas que fazem parte de nossa existência. “É nesse

sentido elementar que toda arte é abstrata. Sua própria substância, qualidade sem

significação prática, é uma abstração da existência material” (LANGER, 1980, p.53).

Por possuir esse caráter abstrato, a arte é, sobretudo, virtual. É criada a partir 

da implicação de vários materiais que lhes dão forma, lhes dão sentido, materiais

que são significantes (LANGER, 1980).

Na coreografia Suíte dos pescadores percebemos que os elementos da cultura

pesqueira e suas características são arranjados coreograficamente. Os elementos são 

estetizados, destituídos de suas finalidades práticas, utilitárias e da realidade

cotidiana, tal qual é vivenciada nas vilas de pescadores. Ao levá-las para o palco,

deve prevalecer o virtual, as cores e as formas que as caracterizam enquanto

elementos artísticos. 

Dessa forma, a cultura do universo do mar e dos pescadores evidenciada na

cena é o motivo da arte. Segundo Langer (1980), motivos de arte são todos os

recursos de organização que impulsionam a imaginação do artista e que motivam

sua obra.

Nas cenas descritas da coreografia, percebemos que a cultura da pesca, a idéia 

dos movimentos realizados pelos pescadores, os movimentos das mulheres que

coam os peixes e mais frutos do mar são motivos de arte. Esses movimentos são

reelaborados para que não haja a percepção apenas útil dos movimentos descritos,

visto que no palco estão os bailarinos dançando e não os pescadores de fato; seus

gestos em cena são também gestos virtuais.

Conforme Langer (1980), os gestos da dança, são gestos de semelhança, gestos 

criados, pois gestos relativos ao comportamento real não podem ser considerados

artísticos.
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A coreografia também apresenta várias utilizações do espaço pelo caráter

heterogêneo dos movimentos, que fogem da idéia do cotidiano, da reprodução

apenas do que existe naquela determinada cultura. Podemos citar a utilização de

movimentos no chão, principalmente pelas bailarinas, movimentos realizados por

casais, várias entradas e saídas de cena, movimentos de tronco, utilizando muito a

técnica da dança moderna1. Esses movimentos ultrapassando o folclore, cujas danças 

são realizadas constantemente em pé, com menos exploração dos níveis espaciais,

dentre eles os níveis alto, médio e baixo, além da dinâmica de entrada e saída de

cena.

Outro elemento que ratifica a presença artística nesse espetáculo é a utilização 

das imagens de projeção de vídeo, passadas ao longo da coreografia. Um elemento

cênico muito contemporâneo, quando a imagem interage com os bailarinos, que

enriquece o espetáculo, unindo-se aos outros elementos cênicos, vivificando a arte 

desse espetáculo.

Importante ratificar que a música escolhida evidencia a cultura dos pescadores, 

bem como o figurino e a iluminação que dão vida à cena. Os vídeos apresentados ao 

longo da coreografia criam a aparência e ilusão de vida e, portanto, enquanto

aparência, escapa de ser realidade. Nesse sentido, a arte é uma apresentação

simbólica e não cópia de sentimento (LANGER, 1980).

Essa característica de composição, que apresenta elementos da cultura como

motivos que fazem brotar a arte, é fortemente evidenciada nas criações do Grupo

Parafolclório, apresentado inclusive enquanto objetivo primordial desse grupo,

podendo ser evidenciada inclusive em algumas das falas dos atores pesquisados,

quando indagamos sobre a relação do trabalho realizado no grupo com a arte:

1 A Dança Moderna surgiu como uma forma de contestação das regras e os princípios do balé clássico. Assim, 
os movimentos, a dança em si não apresentava familiaridade com essa técnica, os pés descalços, movimentos 
de contração e expansão do tronco, utilização do chão e interação com a música caracterizam essa técnica de 
dança, que tem como principais representantes: Isadora Duncan, Rudolf Laban, Marta Graham, dentre
outros (PORTINARI, 1989).
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A arte que é desenvolvida no Parafolclórico é uma arte que, eu não diria 
releitura, mas uma reelaboração de situações do universo popular
brasileiro e que elas são adaptadas para o palco; é onde você coloca outros 
elementos, esteticiza a evolução coreográfica, as coreografias em si, de
maneira a se tornarem um pouco mais aptas para serem colocadas no
palco. Aí você tem um nível de sofisticação diferente daquela que é
colocada no meio da rua (RONALDO COSTA, Entrevista, 2007).

Outro entrevistado também apresenta idéias que ratificam a presença da arte

no trabalho do Grupo Parafolclórico da UFRN:

Amplia-se essa perspectiva da cultura a partir de um contexto
circunstancial em que essa manifestação do povo nasce, quando vai para 
uma democratização dessa mesma manifestação ela vai com uma
linguagem artística muito mais sofisticada. Não estou dizendo que não
tem arte lá no contexto em que essa manifestação nasce, por exemplo,
uma Araruna. Mas, na hora em que o Parafolclórico faz essa transição de 
uma Araruna vivida lá nas Rocas, para uma Araruna que vai ser
vivenciada em um palco, em uma casa de espetáculo, a linguagem cênica, 
a linguagem artística é outra (JOSÉ PEREIRA DE MELO, Entrevista,
2007).

Estamos de acordo com os atores supracitados, pois acreditamos que o trabalho 

desenvolvido pelo grupo vai além das manifestações ditas genuínas, tradicionais. No 

grupo, as danças não são apresentadas da mesma forma daquelas apresentadas e

vivenciadas nas comunidades. As danças são amplificadas por meio da união de

vários elementos cênicos, que ultrapassa suas vivências cotidianas. Quando existe a 

amplificação dessas danças, unindo-as à outras técnicas de dança, à utilização de

vídeos, dentre outros elementos como os presenciados na cena descrita

anteriormente, a arte faz-se presente de forma forte e precisa. 

Por essa razão, questionamos a utilização do termo re-elaboração apresentada 

na citação do primeiro ator, quando acreditamos que nessa cena há uma composição 

artística e transformação cênica das danças tradicionais, transcendendo a idéia de

re-elaboração. Seja qual for o gênero de dança, as coreografias são criadas com base 

em diversos motivos. No caso da coreografia Suíte dos pescadores, assim como em 
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outras que fazem parte do repertório do Grupo Parafolclórico, o motivo é a cultura. 

A idéia de re-elaboração denota certo preconceito em relação a esse gênero de

dança.

Enquanto espectadora da cena da Suíte dos Pescadores, já que a minha

vivência inicial no Parafolclórico foi na platéia, assistindo à estréia desse espetáculo 

especificamente, encantando-me naquele determinado momento com a cena

descrita, sinto-me capaz de identificar a relação dessa dança com os espectadores.

Naquela noite, na platéia, ao abrirem as cortinas e iniciar o espetáculo com a Suíte

dos pescadores, vi-me tomada por essa dança, principalmente na cena da procissão. 

Naquele momento, ao ver os bailarinos vivendo aquela dada situação cenicamente, 

eu, enquanto espectadora, também vivenciei o momento pela experiência do

bailarino, o que fez com que eu me envolvesse muito com aquele momento e com 

aquela coreografia.

De acordo com Pavis (2005), que apresenta uma reflexão sobre a relação do

espectador com os bailarinos e/ou os atores em um espetáculo, o espectador

“compartilha o mesmo espaço e tempo no qual se insere, mas que também se

institui, revive em seu corpo e sua alma os mesmos tormentos que o

ator/personagem a sua frente e que está também nele como sua imagem e esquema 

corporal” (IDEM, p.98).

As palavras de Pavis (2005) ratificam as sensações e vivências despertadas em 

mim naquela determinada noite, em que eu vivenciei, a partir dos gestos corporais 

dos bailarinos, aquela cena.

Merleau-Ponty (1999) afirma que na experiência do belo, nós experimentamos 

um acordo entre nós e o outro. Dessa forma, vivenciamos aquela dada experiência 

por meio do corpo do outro, nos aproximando de suas vivências, de seus

movimentos, por meio da percepção.
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O mundo da percepção, não a percepção entendida como consciência que

sobrevoa o corpo, mas enquanto experiência significativa do corpo, é descoberto

também por meio da arte (MERLEAU-PONTY, 2004). Assim, a obra de arte é

percebida, é contemplada, quando mergulhamos no mundo da percepção. Por meio

da arte sentimos mais, nos percebemos enquanto sujeitos engajados no mundo, que 

não vivemos sozinhos, isolados; vivemos a partir de nossa relação com tudo aquilo 

que está presente no mundo, inclusive o outro.

De acordo com Merleau-Ponty (1999), nós não vivemos apenas na consciência 

de nós mesmos, mas sim na experiência do outro, com ele nos conhecemos e nos

reconhecemos. Nós passamos a sentir que existimos ao passo que entramos em

contato com o outro.

Ao presenciar aquela determinada cena, passei cada vez mais a me enfeitiçar e 

a me embrulhar naqueles gestos dos bailarinos, em suas expressões, em suas

vivências corporais. Percebi realizando-me naqueles corpos e em sua dança. Nossos 

corpos pareciam se misturar, tornando-se um único corpo. Em momentos como

esses, penso que somos dignos com nosso corpo e com o corpo do outro, já que esses 

encontram-se abertos às experiências, um vai  ao encontro do outro, permitem

adentrar-se por meio de toda a cena que visualizamos. Nos reconhecemos como

semelhantes.

Ainda pensando nessa relação que se consome entre bailarinos e espectadores, 

Pavis (2005) discorre que na construção dos espetáculos existe a partitura que, no

caso da dança, é tudo aquilo que é visível aos olhos, os movimentos que são

estabelecidos ao longo de todos os ensaios e o próprio trabalho corporal

desenvolvidos para e pelos bailarinos nesse processo.

Além dos ensaios, dos gestos técnicos realizados e repetidos ao longo da

construção dos espetáculos, os bailarinos trazem em seus corpos suas histórias

pessoais, suas formas gestuais que lhes são próprias, as maneiras de se apropriarem 
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daqueles personagens que ganham vida em cena, ou seja, suas experiências pessoais 

que são, de alguma forma, utilizadas na cena, todos esses elementos dão vida à

subpartitura (PAVIS, 2005).

De acordo com Pavis (2005), o espectador passeia na subpartitura do ator ou

bailarino e reage à partitura. Essa relação com a partitura e a subpartitura faz com 

que o espectador sinta, viva aquele determinado momento explicitado na cena com 

o corpo do bailarino, que é ao mesmo tempo o outro e o mesmo, encerrando, desse 

modo, em uma experiência cinestésica de viver com o outro.

A subpartitura serve ao mesmo tempo ao ator (para se localizar em seu
papel e sua partitura) e ao espectador que se apóia nela para descrever e 
captar, consciente e inconscientemente, o espetáculo. Ela se torna, para o 
ator e para o espectador, uma modelização de toda experiência, desde o
processo de elaboração do papel até sua recepção pelo espectador. A
subpartitura é o que permanece quando esquecemos tudo (PAVIS, 2005, 
p.99).

A subpartitura, enquanto elemento subjetivo, o invisível, coloca em xeque no 

espetáculo o entendimento de sua leitura partindo apenas de signos com

significações fixas, determinadas. Os movimentos, os gestos realizados pelos

bailarinos vão além das significações que são impostas de forma fixa, inabalável.

Essas movimentações são realizadas por um sujeito sentiente, que tem atado ao seu 

corpo à sua história, sua cultura, seu modo de viver e conviver, que atingem sua

forma de dançar, que é muitas vezes, sentida e percebida pelo espectador.

Por não fazer parte da fixidez, Merleau-Ponty (2004) reconhece a arte como

rica em significações que torna difícil a descrição exata dessa vivência.

A significação não é livre, por assim dizer, mas ligada, escrava de todos os 
detalhes que a manifestam para mim, de maneira que, tal como a coisa
percebida, a obra de arte é vista ou ouvida, e nenhuma definição,
nenhuma análise ulterior, por mais preciosa que possa ser posteriormente
e para fazer o inventário dessa experiência, conseguiriam substituir a
experiência perceptiva e direta que tive com relação a ela (MERLEAU-
PONTY, 2004, p. 57).
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Essa capacidade da arte de propiciar um campo aberto de significações, por

meio de nossa percepção que se lança ao outro, no caso, das cenas da dança, nos

propicia experiências diversas, que vão depender de nossas expectativas, do

conhecimento acerca daquela determinada cena na qual a arte se faz presente.

Em outra cena do espetáculo, evidenciam-se as características da arte, ou seja, 

a relação entre bailarinos e espectadores; bem como exemplifica o objetivo do

grupo, de ressignificar tecnicamente os elementos da cultura, das danças

tradicionais, sendo essa a cena intitulada Três mulheres de Xangô: Iansã, Oxum e

Obá, representados na fotografia seguinte, que abre a coreografia do Maracatu.

Fotografia 05: Orixás
Ensaio fotográfico – Folguedos

A coreografia, Três mulheres de Xangô tem início com o palco escuro. Quando 

a música inicia, um foco de luz central se acende, evidenciando um bailarino que

está ajoelhado e com o tronco sobre as pernas. A luz vai acendendo e o bailarino,
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que representa Xangô, começa a dança realizando principalmente movimentos que 

exaltam o tronco, movimentos esses característicos da dança afro e de suas formas

estéticas.

Após um solo com giros e muitos movimentos de tronco, entram em cena mais 

três bailarinas que representam as três mulheres de xangô: Oba, Iansã e Oxum. Elas 

entram em cena quando a luz acende totalmente. Cada uma apresenta alguns gestos 

que caracterizam esses orixás.

Elas dançam em círculo, Xangô permanece no cento desse círculo. Em um

determinado momento Xangô chama sua primeira esposa Obá para dançar. A

bailarina vai até a frente do palco dançando com movimentos de tronco e o tempo 

todo esconde com um dos braços a orelha esquerda.

Após chamar a bailarina que representa Obá, Xangô chama o segundo orixá

para a dança: Oxum. Os movimentos são leves e sensuais. Ela segura em sua mão

direita um espelho imaginário e em todos os movimentos ela se observa, apreciando 

aqueles gestos, aquele ritmo e também sua beleza.

Depois de Oxum, apresenta-se a bailarina que representa Iansã. Nesse

momento, o que chama atenção são os rápidos giros e uma movimentação forte. Ela 

gira muito e Xangô a observa. Ela parece chamar sua atenção. Até que Oxum e Obá 

saem de cena e continua apenas o casal que representa Iansã e Xangô. Eles dançam 

juntos, giram, se olham, se movimentam de forma idêntica; há um ar de conquista e 

de poderes. A cena é encerrada quando os dois girando, saem de cena e a música

cessa.

Nessa cena, encantaram-me as representações do bailarino que representava

Xangô e da bailarina que representa Iansã. Seus olhares, em conjunto com os

movimentos fortes de tronco, os giros realizados principalmente pela bailarina,

aguçaram meus sentidos, assim como na cena descrita anteriormente. Uma vivência 
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nova para mim, pois nunca havia assistido a uma dança com elementos religiosos e 

negros.

Três mulheres de Xangô contêm elementos da cultura negra que adentrou no 

Brasil e que podem ser presenciadas nas danças, na religião, na forma dos orixás.

Esses são os elementos da cultura que servem como motivo para a composição desse 

momento do espetáculo.

No carnaval de Pernambuco, onde surgiu o Maracatu, existe um momento

inicial, religioso em que os orixás são invocados, são aclamados, adorados. Xangô é 

um orixá bastante temido e ao mesmo tempo respeitado. Ele tinha três mulheres,

Oxum, Iansã e Obá. A convivência das três não parecia ser das mais tranqüilas, já

que todas disputavam as preferências de Xangô, causando várias confusões, dentre 

elas o corte da orelha de Obá, a mando de Iansã, sob o pretexto de que uma sopa

feita com sua orelha faria com que Xangô a adorasse mais.

A cultura negra, representada por esse primeiro momento do Maracatu, serviu 

como base para a composição artística, fazendo parte do espetáculo Folguedos. O

que está em cena não são pessoas que recebem os orixás, nem são pessoas que

realmente vivem em seu dia-a-dia essas situações. São movimentos criados

artisticamente, que não apresentam como finalidade mostrar a realidade presentes

nos terreiros do candomblé.

Isso ratifica a forte presença dos elementos artísticos, quando percebemos o

caráter ilusório e também simbólico presente na cena descrita. Assim, a coreografia 

Maracatu, apresentado nesse espetáculo não se apresenta tal qual é vista nas ruas do 

carnaval de Recife, nem tão pouco nos terreiros de candomblé, com os mesmos

significados, os mesmos objetivos; ele é sim, levado ao palco com novas

características e, inclusive, somos capazes de atribuir novos sentidos, novos

significados a partir daquilo que é apresentado.
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Portanto tem-se ratificada mais uma característica da arte, de não ser um

símbolo consumado. Segundo Langer (1980), a arte é um símbolo não-consumado,

que por ser criado e não apenas cópia fiel da realidade, não apresenta uma única

referência, o que nos possibilita diversas interpretações.

A arte possibilita uma gama de interpretações e de valores que podemos

atribuir àquilo que estamos assistindo. Ao vermos a coreografia Três mulheres de

Xangô, poderemos nos emocionar ou repudiar, dependendo de nossas vivências,

conhecimento e aproximação com essa cultura, além dos preconceitos que são

aferidos principalmente à cultura negra.

Nessa coreografia, é nítida a forte presença da cultura negra com todo vigor.

Seus elementos são exaltados e compostos trazendo a tona à arte. Mas, mesmo

sendo utilizados enquanto motivos de arte, não significa dizer que não serão

reconhecidos. A arte não tem por finalidade traduzir a vida assim como ela é, mas 

permite que esses elementos apareçam e sejam reconhecidos, já que fazem parte da 

cultura de muitos, são sentimentos que são vividos.

Assim, ao assistirmos essa cena, poderemos reconhecer certos elementos que

fazem parte do nosso universo cultural. Aqui no Brasil, onde a influência negra nas 

manifestações artísticas é muito forte e acabam por fazer parte do cotidiano das

pessoas, o reconhecimento de determinados elementos é mais preciso, o que pode

não acontecer em culturas distantes desta. 

A coreografia descrita foi apresentada no ano de 2001 na Alemanha, em um

Festival Internacional de Folclore. As apresentações realizadas na Alemanha

aconteciam em diversos locais, dentre eles, ruas, praças, teatro, escolas e outras

instituições. A Alemanha é um país onde a cultura negra é muito pouco

identificada, já que naquele país prevalece a raça branca. Quando foi apresentada a 

coreografia Três mulheres de Xangô em um palco montado na rua, como

demonstrada na fotografia 06, podíamos perceber na reação das pessoas, em
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diversos momentos, o sentimento de atenção e mesmo de encantamento, seja pela

forte batida da música, seja por alguns gestos dançados pelos bailarinos.

Fotografia 06: Xangô e Iansã
Apresentação na Alemanha - 2001

Esse fato indica a forte presença de elementos culturais que, embora sejam

apresentados de forma estilizada, podem sim ser reconhecidos ou não e causar uma 

gama de sentimentos naqueles que apreciam.

Dando prosseguimento ao Maracatu no espetáculo Folguedos, entra em cena o 

cortejo em que todos os personagens são apresentados ao público, a Dama de Paço, 

a Rainha, o Rei, o Pálio, as Baianas, os Caboclos de Penas e os Batuqueiros. Esses

personagens estão presentes na maioria das cenas do Maracatu, com suas danças

características.

Uma cena marcante na coreografia do Maracatu é a dança da Dama de Paço

com as Baianas. Nessa cena, ao som de uma música de batuque extremamente forte, 

assim como as demais músicas desse momento, entram em cena as Baianas, vestindo 

belos vestidos nas cores vermelha e dourada. Ao centro, encontra-se a Dama de



49

Paço, personagem que dança o tempo todo com uma boneca em sua mão, a

Calunga, que representa o culto religioso aos Orixás.

Fotografia 07: Baianas e Dama de Paço
Estréia do Espetáculo Folguedos – 2000

Na cena das Baianas com a Dama de Paço, impressionou-me o quanto aquela 

boneca ganhava vida nas mãos da bailarina, o quanto animava minha percepção,

meus sentidos, fazendo com que eu me relacionasse com a cena.

É nessa relação do corpo com os objetos carregados de signos e sentidos que

surge a experiência do belo. A relação dos sujeitos com objetos estéticos pode ser

compreendida como uma experiência estética. De acordo com Dufrenne (2004), a

experiência estética é a vivência em que o homem se confunde inteiramente com

determinados objetos, apresentando e afirmando sua estreita relação com o mundo 

e com a natureza. Assim, a experiência estética representa um total engajamento do 

corpo com os objetos no mundo, ratificando nossa familiaridade e trazendo à tona

nossa sensibilidade.
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Assim sendo, a sensibilidade presente nas ações do corpo, os sentidos podem se 

aflorar radiantemente das coisas, dos objetos estéticos que estão cheios de sentidos 

para serem vividos e percebidos; percebidos pelo corpo, pois: “a coisa aparece

quando meu olhar, segundo as indicações do espetáculo e reunindo as luzes e as

sombras que ali estão esparsas, chega à superfície iluminada como aquilo que a luz 

manifesta” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.437).

Ao referir-se a essa relação estabelecida entre as coisas e o sujeito que percebe, 

Merleau-Ponty (1999) afirma que a coisa nunca pode ser separada do sujeito que a 

percebe, já que ela é retomada e vivida pelo sujeito, no instante em que ambos

fazem parte de um mesmo mundo. Desse modo, “nunca pode ser efetivamente em 

si, porque suas articulações são as mesmas de nossa existência, e por que ela se põe 

na extremidade de um olhar ou ao outro termo de uma investigação sensorial que a 

investe de humanidade” (IDEM, p.429).

A experiência estética ratifica essa afinidade presente entre objetos e o sujeito 

que percebe. Segundo Dufrenne (2004), o objeto estético só se realiza na percepção. 

Ele tem como propósito aparecer e o sujeito o realiza. Assim “o ser do objeto

estético é aparecer, graças ao espectador” (DUFRENNE, 2004, p. 82).

Nesse sentido, o Maracatu apresenta essa força convidativa. É perceptível a

força desse espetáculo e o caráter apoteótico dessa dança que, com sua energia

vibrante, nos embala e nos carrega dali de onde estamos sentados, para

vivenciarmos aquela vibração, aqueles movimentos, aquela energia. Esse fato

também nos remete à experiência do belo, à experiência estética que atinge de fonte 

o espectador.

Pavis (2005, p.20) afirma que “a dança emana por sua presença, seu

movimento, seu fraseado, uma energia que atinge de chofre o espectador. Sentimos 

claramente que é essa qualidade que faz toda a diferença e participa da experiência 

estética como um todo, tanto quanto da elaboração de sentido”.
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A energia emanada pelo Maracatu foi sentida por mim, enquanto espectadora 

desse momento belo, mas também, posteriormente enquanto bailarina, quando

pude perceber lá no palco essa experiência em que o espectador também participa. 

Dançar o Maracatu é algo mágico e forte; algo difícil de descrever com palavras, a 

vivência é significativa, embalada pelo som dos tambores e pela letra da música que 

evidencia um pouco o que seja o Maracatu. 

Essa força que é dada ao espetáculo é ratificada por alguns dos atores

entrevistados ao serem indagados sobre o Folguedos: “O Folguedos foi um

espetáculo muito forte porque ele é muito terra” (JOSÉ PEREIRA DE MELO,

Entrevista, 2007).

Uma ex-bailarina do grupo também se refere ao espetáculo como forte, vital:

“o Folguedos é um espetáculo colorido, alegre (...) todas as vezes que eu penso no

Folguedos eu penso na vitalidade” (ACÁCIA DE OLIVEIRA, Entrevista, 2007).

É importante analisar também o figurino do Maracatu. Esse figurino foi

cuidadosamente elaborado pelo figurinista Carlos Sérgio Borges, em conjunto com a 

coreógrafa Petrucia Nóbrega. O figurino representa a corte real, com seus

personagens: a Dama de Paço, o Rei, a Rainha, as Baianas com saias rodadas que

chamam a atenção por sua beleza em cena e pelo cuidado nos detalhes; além de

outros personagens do Maracatu, tais como, o Pálio, o Estandarte e os Caboclos de 

Lança que evidenciam esses figurinos, como vemos nas fotografias 08 e 09.
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Fotografia 08: Cortejo
 Cortejo do Maracatú nas ruas da Alemanha, 2001

Fotografia 09: Caboclos de Lança
Ensaio fotográfico do espetáculo Folheando 

Caboclos de Lança - Maracatú

Ainda no tocante aos figurinos que amplificam o caráter artístico e estético

desse momento, na cena das Três mulheres de Xangô, além de percebermos a beleza
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do figurino, a arte é amplificada quando aqueles figurinos vazados, dos quatro

Orixás aos quais nos referimos posteriormente, se aproximam da arte

contemporânea, que pelos seus formatos apresentam uma maior visibilidade dos

movimentos. Figurinos que também se distanciam das roupas que são utilizadas em 

rituais como esses e também nas danças mais tradicionais. São figurinos muito ricos 

e além de enriquecer o trabalho artístico apresentado, também colaboram para um 

gesto bem dançado, bem expressado. Os arcos, presentes em todos os figurinos

femininos do Maracatu, ajudam os movimentos de giros, dando uma boa

movimentação aos corpos. Esse figurino exemplifica perfeitamente o trabalho

artístico bem elaborado e pensado, levando ao palco objetos mais estetizados, ou

seja, símbolos estéticos. 

Os símbolos estéticos de acordo com Langer (1980), são criados a partir do

arranjo de cores, tecidos, ou seja, uma gama de materiais que juntos tornam-se

expressivos, artísticos.

Assim, os símbolos na arte apresentam o objetivo de articular, apresentar e

exprimir os conceitos. Se bem articulados, poderão ser reconhecidos em sua

expressão e nós poderemos conceber a idéia que ele apresenta. Desse modo, o

resultado depende da associação (LANGER, 1980).

O coreógrafo, ao pensar em uma determinada coreografia, estará fazendo

associações, estará simbolizando por meio dos movimentos que serão expressivos

durante toda a sua coreografia. Por ser assim pensado e desassociado da vida prática, 

já que existe a criação, o arranjo das várias formas, incluindo o cenário, a música, o 

figurino e os movimentos, denomina a arte; ou seja, a forma com que são arranjadas 

e expressas, determina a arte.

Outro ponto importante a ressaltar é o quanto todos esses arranjos, todas essas 

associações com cores, tecidos, utensílios que são justapostos em conjunto criam

vida.  Mas a interação dos elementos é pensada e por isso criada. De acordo com
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Langer (1980), tudo que faz parte da obra é expressivo; e todo artifício é funcional, 

daí a criação artística.

Dessa criação artística, denota o mundo virtual em que a arte se instaura e se 

expressa. Um mundo que advém do sentimento humano pensado e arranjado; que

não apresenta a ordem prática do dia-a-dia, mas sim o poder de estar à vista para ser 

contemplado.

Ao nos referirmos à criação desse mundo virtual, passamos a analisar mais uma 

cena do mesmo espetáculo, o Folguedos. A cena é da coreografia denominada

Sãluahã. Nessa coreografia há um encontro com a cultura indígena.

A cena é iniciada com uma bailarina no canto esquerdo do palco e ao fundo a 

bater em um pilão. O cenário é de floresta, com muitas plantas, uma luz vermelha 

que lembra a terra e dá o tom àquele ambiente indígena.

Logo, outro foco de luz se abre iluminando outra bailarina que está raspando

uma mandioca. Quando ao centro outros quatro surgem, eles trazem na mão

quengas de coco que carregam espécies de tinta. E se pintam, fazendo desenhos em 

suas peles.

Se olharmos o fundo do palco, vemos dois deles carregando uma rede com uma 

pessoa dentro, representando um índio morto. Mais à frente, outra cena, com uma 

bailarina carregando em sua cabeça um jarro. Ela percorre vários espaços do palco. 

Mais à frente, mais duas bailarinas estão com peneiras nas mãos e fazem

movimentos girados com os braços. Outra chega perto daquela que está com a

mandioca, traz em suas costas uma espécie de cesta de palha que contém vários

tipos de folhas verdes; elas fazem movimentos juntas e continuam as encenações.

Por fim, entra uma bailarina com uma criança em seu colo; elas percorrem

também todo o espaço do palco. Observam aqueles movimentos, passeiam e

percebem todos aqueles que lá estão.
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A música também remete à cultura indígena. Ao passo que o som vai cessando, 

as várias cenas que podem ser visualizadas no palco, vão também se desmanchando;

todos saem do palco e a cena encerra com a saída da bailarina e a criança,

representando a índia e seu curumim.

Nessa coreografia, podemos perceber um pouco da cultura indígena, diante das 

várias cenas que vão se formando no palco, em que os bailarinos vão interpretando 

diversos momentos que são característicos daquela determinada cultura, como pode 

ser visto na fotografia 10.

Fotografia 10: Índios
Coreografia Sãluahã – Estréia do Folguedos, 2000

Alguns desses elementos culturais que podemos ressaltar aqui são os rituais de 

preparo dos alimentos, de caça, os rituais festivos embalados pelos sons dos

tambores, o culto aos deuses. Além desses, a vida em comum nas aldeias, a

hegemonia dos índios mais velhos e as danças que celebram a vida e a morte.
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Além disso, é perceptível não só na cena descrita, mas nas demais que formam 

esse momento do Sãluahã, por meio dos movimentos com o tronco inclinado em

direção ao chão, representando o amor e devoção à terra, ao chão que pisamos e

vivemos, apresentado nessa cultura. De acordo com Eliade (1992), a adoração à

terra se espalhou pelas mais diversas culturas. Essa adoração deve-se, muitas vezes, 

ao fato de considerá-la a origem da vida, a mãe da vida. Essa adoração, segundo a

autora, revela que a natureza não é totalmente natural, apresenta uma certa

majestade, um certo mistério. Na cultura indígena percebemos essa adoração à

terra, nas suas danças, na forma de se movimentar e no próprio respeito à natureza.

A cena retratada apresenta-se muito forte, contribuindo para uma reflexão

acerca dos elementos artísticos e culturais. Em relação aos elementos artísticos,

podemos ressaltar aqui as várias cenas criadas nessa coreografia, o que torna a

representação cênica preponderante. Assim, em uma única parte coreográfica,

podemos destacar várias cenas que vão acontecendo sucessivamente, tornando-a

muito rica cenicamente.

Além disso, os figurinos também se destacam, uma vez que, somados à

iluminação, de longe poderíamos pensar que os bailarinos estão despidos, quando,

na verdade estão vestidos por roupas de tecido colado ao corpo, da mesma cor da

luz projetada sobre eles, confirmando a criação artística.

Os adereços todos pensados e criados dentro desse universo indígena,

ricamente construídos como os cocares utilizados nessa coreografia, que são

observados na fotografia 11, além da utilização das varas e de outros adereços

utilizados no decorrer da coreografia. Assim, percebemos a característica de todos

os detalhes serem pensados e serem arranjados, que interagem entre si, para que

possam simbolizar esse universo que se torna artístico.
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Fotografia 11: Dança das Varas
Ensaio fotográfico do espetáculo Folheando – coreografia Sãluahã

Ao olharmos a cena dos índios, descrita anteriormente, percebemos que o

espaço é virtual, criado, projetado e imaginado.  Gil (2004) apresenta uma reflexão 

sobre a dança e sua expressão e no decorrer da reflexão o autor evidencia o caráter 

do espaço criado pela dança. Assim, segundo o autor, “esse espaço não é o espaço

tangível, limitado e limitador da realidade concreta, mas o espaço imaginário,

irracional da dimensão dançada, esse espaço que parece apagar as fronteiras da

corporeidade e pode transformar o gesto que irrompe numa imagem de um

aparente infinito” (GIL, 2004, p.14).

Assim, podemos compreender que o espaço da arte é criado, todos os

elementos são elementos estetizados e pensados. O objetivo primordial da arte não 

é apresentar um espaço objetivo, funcional que apresenta fielmente os espaços do

nosso cotidiano, mas a criação de um espaço plástico, e por ser plástico, apresenta

apenas aparência de vida.

Ortega y Gasset (2005) também apresentam uma reflexão em torno da arte e

seu pensamento percorre a idéia de desrealização da arte, o que ratifica o

argumento de que a arte não deve ter por finalidade representar as coisas tal qual
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são na realidade. Portanto, quando estilizamos determinados elementos, estamos

deformando o real, estamos desrealizando, ou seja, a estilização implica a

desumanização, o que é, segundo o autor, o papel primordial da arte. No momento 

em que desumanizamos, quando realmente criamos, acrescentamos novos mundos, 

novas formas de ver, de conviver, ou seja, reconstruímos o real e, então, surge a

arte.

Nesse sentido, o autor supracitado critica o que ele denomina de “arte antiga”,

sendo essa aquela em que os dados de realidade se fazem presentes e norteiam o

valor artístico, ou seja, a arte busca reproduzir a realidade, sendo uma espécie de

reflexo da vida. Já a denominada “arte nova”, defendida pelo autor, é aquela que os 

objetos artísticos só o são, por não serem reais, assim, contemplá-los não é ver a

realidade a que eles apresentam, e sim a reprodução, a visão de novos mundos,

novas significações, ou seja, a complexidade que esses objetos artísticos denotam.

Na cena descrita podemos perceber que há uma representação do universo

indígena baseado na cultura do Xingu. Porém, os elementos dessa cultura

apresentam-se estilizados. Existe a interpretação dos bailarinos, o cenário virtual,

criado e projetado para fazer efeito. A iluminação incide sobre os bailarinos, sobre 

os figurinos e adereços dando significados artísticos, dando-lhes vida e muita

beleza. Existe sim, a aparência de realidade, e na verdade não é a realidade que está 

ali presente, e sim um mundo novo, virtual, mas que é construído, que é composto a 

partir dos elementos da cultura indígena.

Haar (200) em suas reflexões acerca das obras de arte, suas funções e

características, afirma que “toda obra digna desse nome retira-se do mundo, reflete-

se em si mesma, e, no entanto, mesmo voltada sobre si mesma, como que mostra

um mundo, faz ver de um modo novo, nosso universo cotidiano” (IDEM, p. 06).

Essa reflexão é importante para percebermos a implicância da cultura expressa 

na arte. Ela está ali, faz parte de todos os momentos na feitura da dada coreografia, 
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porém por ser arte, não se apresenta apenas como a vemos e conhecemos no nosso 

cotidiano, apresenta-se de outra forma, uma forma criada e devidamente

organizada que revela não só aquele dado mundo, mas abre novas perspectivas,

novos mundos, assim:

Essa organização tem dupla propriedade: a de mostrar-se a si mesma,
como corpo, como espaço-tempo próprio, em sua imanência, e de
suscitar, ao mesmo tempo, um sentido transcendente, um mundo, ou
seja, um conjunto mais ou menos vasto de possibilidades da existência e 
de tonalidades afetivas, ora abstratas (HAAR, 2000, p.06).

Esse fato da fomentação de novos mundos, que abrem novas perspectivas para 

aquilo que está sendo vivido, leva-nos a perceber em outro momento do espetáculo,

na cena da Festa Junina e na cena intitulada Veneno, que fazem parte da

coreografia dos Mamulengos, em que o teatro de boneco é exaltado no espetáculo.

A cena da Festa Junina começa com quatro bailarinas, cada uma segurando na 

ponta de um elástico repleto de bandeirinhas. Cada dupla de bailarinas segura uma 

ponta desses elásticos. Elas dançam uma música muito festiva que remete a Festa de 

São João, festa típica brasileira. Ao passo que elas se movimentam, as bandeirinhas 

vão criando forma, como uma espécie de cordões vivos e não fixos de bandeirinhas, 

como são colocadas enfeitando as ruas, nas noites dessas festas.

Após várias movimentações do quarteto, mais quatro bailarinas entram em

cena. Os movimentos lembram os bonecos, com muitos braços colocados, passos

endurecidos e leves, todas estão vestidas com figurinos que também lembram os

bonecos.

Interessante nessa cena é que depois que entram dançando com passos alegres 

que remetem à festa de São João, elas começam a fazer uma encenação. Uma delas 

recolhe todo o elástico e começa a gesticular para as demais, como se estivesse

fazendo uma grande fofoca; as demais prestam atenção. Ao saber das intrigas e

fofocas feitas pela bailarina que está ao centro, as demais formam duplas e começam 
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a representar uma briga. Quem fez a fofoca, acha isso tudo muito divertido, ver

todas discutindo. Entretanto, uma delas entende tudo aquilo que está acontecendo e 

informa as demais, chamando-as para tomarem satisfações com a fofoqueira, como 

percebemos nas fotografias 12 e 13.

Fotografia 12 e 13: Tamarineira
Ensaio do espetáculo Folheando – coreografia Tamarineira

Nesse momento, todas se unem contra aquela que causou tamanha confusão, e 

vão tomar satisfações; é quando expulsam-na do palco e saem todas sorridentes de

cena, já que assustaram a pobre fofoqueira.

Nessa cena que faz uma alusão ao teatro de bonecos - conhecidos por

mamulengos - ou no caso do Rio Grande do Norte e da Paraíba, pelo teatro do João 

Redondo, teatro esse marcado pelo caráter cômico, que costuma tirar muitos risos

da platéia, bastante conhecido no Nordeste, especialmente dos estados do Rio

Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.
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De acordo com Gurgel (2001), o teatro de bonecos se originou na Ásia e depois 

imigrou para a Europa. Durante a emigração esse teatro que era pobre, foi refinado, 

transformado em uma arte presente nos palácios, sendo apresentados

principalmente nas horas de lazer para os soberanos. Da Europa emigrou para o

Brasil, reassumindo no Nordeste brasileiro seu caráter de teatro para o povo e não 

mais para os soberanos.

Esses teatros são tradicionalmente apresentados da seguinte forma: monta-se

uma “empanada”, presa a duas varas ou algum outro material fixo que possa dar

sustentação. Atrás dela encontra-se o mamulengueiro com seus bonecos, apenas

esses ficam visíveis para o público. O mamulengueiro, então, conta várias histórias 

manipulando os bonecos de acordo com o contexto da história. Fazem parte do

espetáculo também alguns músicos que acompanham esses momentos com música, 

sincronizados com o mamulengueiro, fazendo uma espécie de trilha. Os espetáculos 

são geralmente marcados pela graça, pela comédia, pela representação e também

pela fascinação que muitas vezes esses bonecos causam no público, principalmente 

o público infantil (GURGEL, 2001).

Importante evidenciar aqui os espetáculos de Chico Daniel - um dos principais 

mamulengueiros do Nordeste Brasileiro - apresentava espetáculos marcados pelo

sentido de criação, como ressalta (ALMEIDA, 2004); já que suas histórias eram

marcadas pela causalidade e pelo improviso. Assim, embora essas histórias

apresentassem um núcleo fixo, eram caracterizadas pela inventividade, tornando-as

abertas a modificações, portanto, histórias em movimento.

De acordo com Almeida (2004), existe uma estética do riso na trágica vida do 

sertanejo. Isso é evidenciado nas histórias de Chico Daniel que “exprimem a

dualidade do homem que admite seus limites e o seu destino, sem deixar de rir

deles. Um riso que torna a vida uma forma de arte, quebra hierarquias e permite ao 

homem ironizar sua própria finitude” (IDEM, p.44).
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Na coreografia denominada Mamulengos, apresentada no espetáculo do Grupo 

Parafolclórico é feita uma alusão a esses teatros populares, sendo embalados

principalmente pelo ritmo do forró e do coco. Os figurinos foram pensados e

confeccionados de forma que possam ser relacionados ao universo dos bonecos e

para que esses possam ser representados pelos bailarinos. A graça, o caráter cômico 

e a alegria marcam todo esse momento coreográfico.

Na cena descrita podemos perceber essas características, a alegria que os

bonecos, muitas vezes, causam àqueles que presenciam, isso percebido tanto nas

músicas escolhidas, quanto nos movimentos e nas expressões dos bailarinos; além

do caráter cômico e festivo. 

Alguns elementos que caracterizam a festa junina, tão popular principalmente 

no Nordeste brasileiro também se fazem presente nessa cena. Entre esses

elementos, podemos citar aqui a cena das mulheres brincando, as fofocas e intrigas 

nas brincadeiras de São João e, além disso, a figura marcante das bandeirolas, que se 

fazem presentes nessas festas, enfeitando e tornando alegre os festejos juninos.

Esse ar cômico que engrandece os elementos cênicos do espetáculo,

explorando os bailarinos, seus movimentos, gestos e interpretações é ratificado em 

um outro momento da coreografia dos Mamulengos, que marca a presença de todas 

essas características culturais que são Mamulengos, exploradas e ressignificadas ao

longo dessa coreografia dos, na cena denominada, Veneno.

A cena do Veneno, representada na fotografia 14, mantém o caráter cômico

desse momento do espetáculo. Na coreografia, as mulheres estão usando perucas

coloridas e luvas longas da mesma cor, mas ainda representando bonecos vivos. São 

quatro casais em cena. Os homens tentam conquistar as mulheres. Elas recuam.

Mais uma tentativa, elas ignoram. Os movimentos são de aproximação e recuo. Eles 

se aproximam, elas recuam. Eles com rostos de quem quer conquistar; elas com ar 

totalmente esnobe.
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Fotografia 14: Veneno
Ensaio do espetáculo Folheando – coreografia Veneno

Após esse momento de tentativa de conquista, apenas quatro mulheres voltam 

em cena e realizam alguns gestos do tango, já que a música utilizada nesse momento 

remete à essa dança. Nesse momento, existe uma encenação provocando o público, 

elas de costas para a platéia, fazem vários gestos com o rosto, mandando beijos,

piscando os olhos, sorrindo, fazendo gestos de conquista. Em seguida, casais voltam 

em cena atravessando o palco. A música do tango é acompanhada por muitos passos 

dançados pelos casais que remetem a essa dança. Quando o casal está quase

deixando o palco, as mulheres fazem pose de boneco e são levadas nos braços até

saírem de cena. A coreografia encerra quando dois dos casais fazem uns passos de

tango e saem de cena.

Nas cenas descritas que fazem parte da coreografia dos Mamulengos, podemos 

perceber, em diversos momentos e de forma evidente, o caráter de ressignificação, 

de estilização, ou seja, a roupagem estética que é realizada no trabalho do Grupo

Parafolclórico. É a isso que o grupo se propõe, a composição artística do universo
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das danças tradicionais, no sentido de dar-lhes novas tonalidades, novas cores e

valores, estreitando e evidenciando o vínculo do grupo com o universo da arte. Esse 

fato é marcante nas falas dos sujeitos entrevistados que farão parte desta narrativa, 

como percebemos na fala a seguir, referindo-se à relação do grupo e desses

espetáculos com a arte:

Eu vejo o vínculo com a arte no sentido de possibilitar, através do
trabalho que é feito no Parafolclórico essa releitura, a atribuição de novos 
sentidos a essas manifestações a partir dessa projeção artística que no caso 
o grupo realiza. De transpor o universo das danças da tradição para o
espaço cênico do palco, com o objetivo de realmente apresentar, elaborar 
uma construção cênica que possa ser apreciada por outras pessoas
(LARISSA MARQUES, Entrevista, 2007).

Outra fala também ratifica esse caráter que permeia o trabalho do grupo e seu 

vínculo com a arte e com a cultura:

Eu vejo que o trabalho do Parafolclórico há essa alimentação recíproca
porque é um trabalho de produção artística muito bem cuidado já que ele 
parte de um tema da cultura que é peculiar, que é o tema das danças da 
tradição, não só as danças, mas outros elementos da tradição; e a partir
desses elementos o grupo re-atualiza, vamos dizer, uma nova cara, cria
outros formatos estéticos para esses elementos da cultura, produzindo
arte. A dança por si só já é arte, esteja no Parafolclórico ou não. Então,
acho que há uma reciprocidade muito grande, porque é um grupo que
traz uma produção artística, alimentada por essas facetas culturais, que
são as danças da tradição (KARENINE PORPINO, Entrevista, 2007).

Assim como a fala acima, acreditamos que existe uma reciprocidade da cultura

e da arte no trabalho que é produzido pelo Parafolclórico, embora consideremos

arte e cultura como dois elementos distintos, pois há peculiaridades na arte e na

cultura.

A cultura é uma construção coletiva, abrange um determinado grupo da

população que apresenta certas características que lhe são peculiares, abrangendo
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determinado conhecimento, idéias e crenças e que são reconhecidas nesse

determinado seio social.

Zumthor (1993), em suas reflexões sobre a relação intrínseca entre a voz e a

literatura, defendendo que a voz está na origem de tudo que se escreve. Ao

apresentar esse argumento em seu livro: a letra e a voz, o autor apresenta uma

reflexão sobre a cultura. Segundo ele, a cultura é sim um conjunto complexo e

heterogêneo das várias condutas e modalidades que são comuns. Essas condutas

determinam um sistema de representações e também de certas faculdades dos

homens a produzirem certos signos, poder identificá-los, assim como, interpretá-los

da mesma maneira. Porém, a cultura não se dá em bloco, nem se encontra fechada. 

Ela, sim, comporta uma heterogeneidade. Assim, nenhuma cultura encontra-se

verdadeiramente, completamente fechada.

Essa consideração e reflexão sobre a cultura enquanto um sistema heterogêneo 

permite comportar as diferenças inclusive em termos de interpretações em torno de 

vários elementos culturais, as crenças, as danças, na medida em que toda cultura se 

renova; mas sempre algo permanece, se mantém e é repassado adiante.

A arte é produzida tendo como base as diversas culturas, as diversas formas de 

viver e conviver. É sim alimentada por ela e por ela se deixa alimentar. Mas a arte é 

a criação das formas simbólicas e, por apresentar essa característica forte, ela desliza 

da cotidianidade, do vivido no dia a dia. Langer (1980) afirma inclusive que a arte se 

destaca do ambiente comum, se desliga do mundo a partir da junção das cores, das 

formas, dos objetos estéticos, tornando-os totalmente virtuais.

Porém, os dados culturais lá presentes, já que a arte também é criação humana, 

podem ser reconhecidos, já que esses elementos e características da cultura são

tomados como os motivos de arte, como evidenciado anteriormente, sendo

estilizados, buscando assim, novos sentidos para as manifestações culturais.
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Referindo-se a essa composição, a estilização que potencializa a arte, voltemos 

as cenas descritas dos Mamulengos. Naquelas cenas, a movimentação, a utilização

dos casais, os próprios adereços e figurinos utilizados para comporem a cena,

extrapolam a realidade dessas manifestações apresentadas genuinamente. O espaço 

é reelaborado, várias trajetórias são utilizadas. Mesmo tendo como base essa

manifestação forte em nossa cultura, a cultura dos bonecos, existe uma criação que 

extrapola seus usos e movimentos cotidianos. Além disso, a referência a outras

manifestações, dentre elas a festa junina, o próprio tango - dança esta pertencente a 

uma outra cultura - o que a torna extremamente rica, mas todos eles permanecendo 

relacionados ao universo dos bonecos, com elementos cômicos que se fazem

presentes no decorrer de toda a coreografia.

Ao perceber e analisar o espetáculo Folguedos, representado aqui nas cenas

descritas, podemos perceber as características artísticas e culturais que embalam as 

construções da cena, bem como sua representação para o público. Porém, o caráter 

apoteótico permeia esse espetáculo, aproximando-o do público com sua energia e

seus encantos representados, tanto com os gestos apresentados pelos bailarinos

quanto pelos figurinos e pelas músicas que com sues batuques vibrantes, enaltecem

em cena um único corpo vivente; corpo que se engaja aos outros, que sente com o 

outro por meio da percepção, da mistura dos corpos embalados pelos sentidos que

se unem, enaltecendo a cinestesia da experiência. 

Essas características abordadas nesse espetáculo, representadas nas cenas

descritas, além de tornarem o espetáculo Folguedos rico cenicamente, promovem

experiências significativas no mundo da cultura, apresentada em seus vários

momentos, como: na cultura negra, na cultura européia e na indígena, que se

revestem como motivação para a composição desse espetáculo, as quais, somos

herdeiros e que nos identificamos em diversos momentos. Desse modo, a cultura

apresenta-se como um elemento significativo de uma educação tecida no corpo.
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Essa educação se dá por meio da imaginação produzida pela obra de arte, pelo 

jogo corpóreo entre a partitura coreográfica e as subpartituras na apropriação da

obra pelos artistas e pelos espectadores. Essa educação tecida no corpo ocorre

também por meio da energia que arrebata o artista e o público, no ato encantado da 

percepção estética, no espaço imaginário, no tempo simbólico, na atribuição de

sentidos culturais, entre outros aspectos visualizados nas cenas aqui descritas e que 

foram compostas para o espetáculo Folguedos.
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O espetáculo Guarnicê estreou no ano de 2003, como direção artística de

Karenine Porpino, apresentando como principais danças o Tambor de Crioula, o

Cacuriá e o Bumba-Meu-Boi. Nos objetivos do grupo, bem como nos outros

espetáculos anteriores a esse, danças não só do Estado do Rio Grande do Norte são 

utilizadas e criadas para comporem os espetáculos. Danças de diversas partes do

Brasil, das mais diferentes manifestações culturais também fazem parte desses

repertórios, visto que o Grupo Parafolclórico extrapola o cenário das danças do

nosso estado.

O espetáculo Guarnicê, foi composto apenas por danças do estado do

Maranhão, o que ainda não havia acontecido em outros espetáculos. Essa idéia de

montar um espetáculo apenas com as danças Maranhenses surgiu pelo fato de haver 

naquele período um bailarino no grupo, Raimundo Nonato, nascido e residente no 

Maranhão, que estava aqui em Natal fazendo seus estudos de mestrado e doutorado. 

Sua dissertação2 fazia uma pesquisa acerca de algumas danças do Maranhão.

Com o intuito de homenagear o estado do Maranhão, bem como dar

oportunidade para esse bailarino montar um espetáculo com danças de seu estado e 

que também faziam parte de seus estudos, surgiu o Guarnicê, que significa reunir

para dançar, reunir para brincar; reunião essa em que o universo da cultura

maranhense serviu como material para a arte fazer-se presente.

O espetáculo apresenta como preponderante em sua composição e constituição 

o universo simbólico, representado principalmente pelo Boi e pelo Cazumbá,

personagens presentes no Bumba-Meu-Boi maranhense.

O Cazumbá é um personagem que não é considerado nem homem nem

mulher e simboliza os espíritos que estão presentes aos redores dos homens e

também dos animais. Esse personagem é vestido com uma máscara que também não 

2 VIANA, Raimundo Nonato Assunção. Bumba-Meu-Boi, Cacuriá, Tambor de Crioula: expressões da
linguagem do corpo na educação. Dissertação (Mestrado em Educação - Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGED), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003).



70

define bem suas características, qual tipo de bicho, de onde vem, como podemos

perceber na fotografia abaixo.

Fotografia 15: Cazumbá
Estréia do espetáculo Guarnicê – Casa da Ribeira, 2003

A cena do Cazumbá no espetáculo Guarnicê, abre a coreografia das índias. Ele 

entra em cena, em solo, os braços sempre abertos, movimentando os quadris. Os

movimentos realizados, explorando os vários espaços do palco tanto podem ser

percebidos como movimentos de quem está espantando alguém, como movimentos

de quem parece está brincando, a partir de seus saltitos, giros e molejos. Esses fatos 

podem simbolizá-lo como um personagem tanto mágico, já que representa espíritos, 

quanto lúdico, já que ao redor das tapuias, por meio de seus gestos, ele brinca.

Na cena, após o solo, entram as índias ou tapuias que, com suas características 

sensuais, dançam com o Cazumbá. O Cazumbá passa por entre as índias, baila com 
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elas, sempre com o ar mágico. Vai até a ponta do palco, mexe os quadris, com os

braços abertos também movimentando-se.

Fotografia 16: Tapuias e Cazumbá
Apresentação no espetáculo Álbum, 2006

Coreografia: tapuias

Ao final dessa cena, forma-se um círculo e o Cazumbá fica ao centro

dançando com elas. Um fato interessante desse personagem é ele poder simbolizar o 

humano e o mágico ao mesmo tempo. De acordo com Chevalier (2006), é uma das 

características do símbolo conter riquezas contraditórias, pois os sentidos dos

símbolos podem ser diferentes conforme sua situação em um determinado

momento.

Por isso, em determinados momentos percebemos no Cazumbá a forma

humana e em outros momentos o místico, a magia toma conta de seus gestos, de

seus movimentos que quebram o ar tão sensual das índias que aparecem com

figurinos que também exaltam a sensualidade.
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Fotografia 17: Círculo – Tapuias e Cazuumbá
Apresentação no espetáculo Álbum , 2006

Coreografia: tapuias

Após esse momento do círculo, as índias vão saindo de cena, saltitando e

girando e o Cazumbá vai atrás delas, sendo o último a deixar o palco, ainda com

seus movimentos característicos. 

Além de dançar nessa determinada cena com as índias, que são representantes 

dos humanos, o Cazumbá também baila com o Boi, já que esse personagem habita o 

reino humano, representado pelas índias e o reino animal, representado pelo Boi.

A cena com o Boi tem início com ele entrando no palco e o Cazumbá atrás.

Eles vão entrando em cena com um movimento bem leve. O Boi não parece saber 

da presença do Cazumbá, até que esse vai para sua frente e os dois ficam cara a cara. 

Os dois dançam, giram juntos ainda com movimentos leves. 
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Fotografia 18: Cazumbá e Boi
Estréia do Espetáculo Guarnicê, Casa da Ribeira, 2003

Em um determinado momento da música, esses movimentos passam a ser

rápidos e mais agressivos. O Cazumbá interage com o Boi; este responde indo à sua 

direção, como se quisesse atingi-lo. O Cazumbá escapa. Mais uma vez o Boi vai à

sua direção. O Cazumbá escapa novamente e os dois ficam realizando esses

movimentos. Além da cena do Cazumbá com as Tapuias e o Cazumbá com o Boi,

outra cena desse espetáculo ratifica o universo simbólico significante do espetáculo, 

o solo do Boi.

Nesse momento, o palco apresenta-se sem iluminação. A música começa a

tocar. Logo, um foco de luz no centro do palco acende e ilumina o Boi, que está

parado ali, mas se deixa observar a partir daquela música que o apresenta à platéia. 

Então, em uma determinada parte da música que se repete, o Boi levanta-se e com 

movimentos lentos e rodados, começa a sua dança, como pode ser observado na

fotografia 19.
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Fotografia 19: Solo do Boi
Estréia do espetáculo Guarnicê, Casa da Ribeira, 2003

São vários movimentos realizados pelo Boi, movimentando-se pelos vários

espaços do palco e deixando com que a música também seja evidenciada, além de

atentar platéia sobre aquele momento em que o boi é o centro daquela festa. A

música3 diz:

Senhora dê-me licença
Que meu boi não demora a chegar.
Corre e acenda a fogueira
E vem com meu boi vem brincar

3 Música denominada Licença, letra de Antônio Torres, voz de Werley Torres.
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Fotografia 20: Bumba-meu-Boi
Estréia do Espetáculo Guarnicê, Casa da Ribeira, 2003

Após esses giros e muitos movimentos explorando o espaço, o Boi, todo

colorido, com lantejoulas e brilhos, pára novamente no centro do palco, bem na

frente, e parece estar se tremendo, bem no momento em que a letra da música diz:

E mesmo com tanta saudade nos olhos
Confesso que você vai se apaixonar
Quando chega bonito bailando
Eu juro que tu nunca vai me esquecer
Juro que tu nunca vai me esquecer

O Boi treme de saudade, mas logo volta o momento de alegria por meio

daqueles movimentos em que o boi levanta-se, gira, corre, torna a girar, até a

música cessar e o Boi se dirigir para o fundo do palco e até sair de cena.

Nas cenas percebermos vários elementos que contribuem para a nossa análise. 

O primeiro desses elementos o caráter simbólico tanto do Cazumbá quanto do Boi, 
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sendo esse último um animal tão presente na nossa cultura brasileira, sendo uma

das danças mais conhecidas e reconhecidas pelos brasileiros.

Em suas reflexões sobre o universo simbólico, Chevalier (2006) afirma que nós 

vivemos em um mundo de símbolos e um mundo de símbolos vive em nós.  Os

símbolos que fazem parte da vida imaginativa escapam às definições. Assim,

evidencia o autor, as palavras não são capazes de expressar todos os valores dos

símbolos.

Essa característica dos símbolos de não permitirem a total expressão por

palavras de seus valores, torna evidente que sua percepção é eminentemente pessoal 

e, por sua vez, depende da cultura de quem o percebe. Por isso, o fato dos símbolos 

muitas vezes conterem riquezas que se contradizem como afirma o autor

supracitado.

O Cazumbá, com suas características que não o definem enquanto homem ou 

bicho, com seus gestos o tornam tanto brincalhão e assustador, pode ser

considerado como um símbolo bipolar. Símbolos bipolares, como afirma Chevalier 

(2006), apresentam esses duplos aspectos, diurno e noturno. O Cazumbá pensado no 

aspecto noturno pode ser encarado como assustador, o monstro que aparece para

assustar, seja o Boi, sejam as Tapuias. Já relacionado ao aspecto diurno, podemos

percebe-lo como um novo ser brincalhão e até guardião das florestas em que vivem 

as índias, os bois.

Além dessas características do Cazumbá, importante analisar mais um

elemento que potencializa seu poder simbolizante: a máscara. Barba e Savarese

(1995), apresentam uma reflexão sobre a utilização das máscaras, evidenciando que 

essas dão ao rosto dimensões extracotidianas. Além disso, ao colocá-la, perde-se a

movimentação dos músculos faciais e as expressões do rosto. Nesse sentido, cabe um 

desafio àqueles que utilizam as máscaras, segundo os autores, qual seja: transformar 

esse objeto estético fixo e imóvel em um perfil vivo, atuante. Assim, a partir dos
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movimentos e de outras expressões do corpo, ela adquire vida, além do jogo de luz 

que expande sua visibilidade tornando-o vivo aquele personagem, como por

exemplo, o Cazumbá. Esse personagem com seus movimentos alegres, vibrantes,

expressivos, dá vida a mascara que já passa a ser percebida no conjunto do

personagem.

Barba e Savarese (1995) afirmam ainda que para a máscara ganhar vida, o rosto 

não fica muito embaixo dela, ou seja, para fazer perceber a máscara o rosto também 

se expressa, ficando com a expressão da máscara. Nesse jogo expressivo o

personagem se torna vivo para a platéia que o percebe a partir de seus movimentos, 

assim como o Cazumbá.

Assim como o Cazumbá, o Boi é simbólico. Esse animal representado na dança, 

apresenta esse caráter de ser apresentado a nossa percepção e ser reconhecido de

diversas maneiras. Seja pelas histórias contadas durante nossa vida, de Caterina que 

desejou a língua do boi, e ao ser retirada sua língua, o boi morreu, mas por seu

caráter mágico, ressuscitou. Por essa ou por várias outras histórias que convivemos 

sobre esse animal e seus significados, nosso encontro com ele não apresenta-se

fechado, dogmatizado em sentidos determinados, mas depende das interpretações,

pois, o símbolo “permanece indefinidamente sugestivo, nele cada um vê aquilo que 

sua potência visual lhe permite perceber (CHEVALIER, 2006, p.23).

Na cultura maranhense, esse caráter simbólico pode ser evidenciado no ritual 

de batismo dói boi, como evidencia Viana (2006).  Segundo o autor, o Bumba-Meu-

Boi no Maranhão faz parte do ciclo das festas juninas, assim no dia 23 de junho

acontece o batismo do boi, que apresenta como simbolismo a purificação, a

vivificação e renovação desse ente, dando-lhe status de cristão, como acontece ns

ritos católicos do batismo. Após ser batizado, o boi passa a dançar nesse ciclo das

festas juninas, a partir do ritual de passagem de pagão, para o ser cristão sob a

proteção de São João, como afirma Viana (2006). Esse ritual de batismo ratifica o
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fato da percepção dos símbolos dependerem da cultura, das interpretações dos

sujeitos que vivem aquele momento. 

Desse modo, outros significados podem ser atribuídos ao ser presenciado como 

na cena do solo do boi descrita aqui nesse capítulo. Enquanto espectadora e também 

enquanto bailarina, sentia-me tomada pela cena do boi, muitas vezes com muita

emoção. Ficava observando aqueles gestos, os movimentos e percebendo também

na platéia a recepção das pessoas, muitas delas com lágrimas nos olhos.

O fato de nos situarmos naquele determinado universo simbólico que muitas

vezes nos leva a emoções e experiências não traduzíveis em palavras, é afirmado

pela afirmação de Chevalier (2006), ao dizer que o símbolo só existe quando uma

pessoa ou uma determinada coletividade se identifique e construa um único centro. 

Assim, “a percepção do símbolo exclui a atitude do simples espectador e exige uma 

participação de ator. O símbolo existe somente no plano do sujeito, mas com base

no plano do objeto” (p.23).

Desse modo, os símbolos fazem parte de nossas vidas, alimentam nossa

existência, pois de acordo com Chevalier (2006, p.29) “uma civilização morre

quando já não possui símbolos; muito em breve, dela não se saberá, se não através 

da história”. Além disso, os símbolos nos aproximam dos objetos presentes no

mundo. Objetos não aqui entendidos como estáveis, mas como dinâmicos que, na

nossa relação, apresentam vida e inúmeros sentidos que ganham significados

múltiplos.

A experiência entre os espectadores e o boi, pode também ser compreendida

como uma experiência estética. Essa relação implica dizer que a experiência estética 

não surge apenas no corpo, nem tão pouco é uma qualidade presente apenas nos

objetos, mas sim na relação de meu corpo com certas qualidades presentes nos

objetos que arrebatam, que aguçam os sentidos. Assim sendo, essas qualidades, bem 

como a interpretação dada por nós, nessas relações, não são universais, dependem
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das nossas expectativas, de nossas vivências e de nossa relação com determinadas

características de objetos ou determinadas cenas vistas e vividas por nós.

Os objetos estéticos apresentam a capacidade de captar os sentidos dos sujeitos 

que os percebem. Esse fato confirma-se quando não só o sujeito se abre ao objeto,

mas sim, quando no sujeito já há algo do objeto, bem como algo do objeto está

presente no sujeito. Além disso, apresenta-se a sensibilidade, essa como elemento

primeiro à experiência estética. De acordo com Dufrenne (2004) ”a presença do

sensível atesta a realidade do objeto, a plenitude do sensível atesta sua beleza. Julgar 

que a obra é bela é, simplesmente manifestar o prazer, experimentar a plenitude, a 

perfeição do acordo” (DUFRENNE, 2004, p.90).

O autor, portanto, nega percebermos o belo como uma idéia, já que, sendo

idéia, pode ser medido, pode ser padronizado. Diferente da idéia, para ele, o belo é 

sim um valor, e enquanto valor é encontrado nos objetos, sendo interpretado e

recebido pelo corpo de forma negativa ou positiva de acordo com as expectativas, as 

vivência e diferentes perspectivas que os sujeitos sensíveis remetem. Como valor,

deixamos de pensar o belo de forma utilitária.

O belo é um valor entre os outros e abre caminhos aos outros. O valor
não é só o que é procurado, é aquilo que é encontrado: é o próprio de um 
bem, de um objeto que responde a alguma de nossas tendências e satisfaz 
algumas de nossas necessidades (DUFRENNE, 2004, p.24).

Porém, esses valores nem sempre são procurados nem muito menos

encontrados pelo corpo nos objetos. Para isso, devemos estar abertos às

experiências, à experiência estética. Devemos nos deixar levar pela gama de

sentidos que podemos vivenciar, nas coisas, pois de acordo com Merleau-Ponty

(1999), o sentido das coisas é inesgotável e, portanto, a exploração é infinita e

depende do sujeito que a vive, não podendo assim atribuir verdades e

determinações que esgotariam nossa vivência com as coisas. Para o filósofo, os

sentidos habitam as coisas assim como a alma habita o nosso corpo.
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Essa forma prática e simples de lidar com as coisas, considerando-as de forma 

totalmente determinada, apenas esgota nossas experiências, como se dali nada

pudesse ser experimentado; já que essas coisas são neutras, a inteligência

dominadora apenas explora as coisas, não as vive, nem muito menos se relaciona.

Porém o objeto estético:

Não se dirige à inteligência, como o objeto conceitual algoritmo lógico ou 
raciocínio – sinal ou ferramenta -, nem a afetividade como objeto
agradável ou amável: primeiramente ele solicita a sensibilidade para
arrebatá-lo. E o sentido que ele propõem também não pode ser justificado 
nem por uma verificação lógica, nem por uma verificação prática; é
suficiente que ele seja experimentado, como presente e urgente, pelo
sentimento (DUFRENNE, 2004, p.46).

Na cena do Cazumbá, bem como na cena do Boi, vivenciada pelos

espectadores, como também pelos dançarinos, podemos perceber essa experiência

de arrebatamento, em que existe um encontro entre aquele que assiste com o Boi

em cena, que dança, que simboliza, por meio de seus gestos. O Boi é estetizado

como objeto de arte, tornando-se significante, ganha vida e abre-se para ser

percebido a partir dos vários sentidos que os sujeitos vão lhe atribuindo na

experiência estética. Porém, conforme evidenciou Dufrenne (2004), a experiência

estética nem sempre é positiva, pois depende das experiências de quem a vive,

podendo ser negativa, com significações perturbadoras.

A experiência estética que a dança do boi pode evidenciar, por seu bailado,

gestos, pela sua estetização; também somam-se às músicas escolhidas para esse

determinado momento do espetáculo.

De acordo com Pavis (2005), as músicas influenciam nossa percepção e nos

torna receptivos à representação. Assim, “é como uma luz da alma que desperta em 

nós” (p.131).
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Na descrição de um espetáculo, a autora citada afirma que seus diversos

elementos devem ser analisados, inclusive o impacto sobre a cena. Dentre esses

elementos, destaca-se a música. Esta, de acordo com a forma que é utilizada, pode 

ser percebida de várias formas: ancilar em relação à atuação; se permanece

localizada em alguns poucos momentos; ou, se caminha  para uma forma integrada, 

em que música e atuação são parceiros irmãos, que se completam.

Na cena do Boi, podemos perceber esse elo entre cena e música. A música

aparece como irmã daquela cena que se segue. Sem ela o impacto da cena talvez não 

fizesse o mesmo sentido, não apresentasse a mesma emoção, pois a letra torna

evidente o boi, sua história, sua saudade, sua emoção.

Percebemos, nesse momento, um elo entre a música e a encenação do boi,

elementos que se expressam e se comunicam em conjunto. Além da cena do boi,

outra cena apresenta o elo de ligação com a música: a cena da Formiga.

Na cena da Formiga, que encerra o Cacuriá - dança tradicionalmente

apresentada também no período das festas juninas do estado do Maranhão -

embalados na música da Dona Teté, famosa no estado Maranhense por ser cantante 

do Cacuriá há muitos anos, os bailarinos entram em cena e formam um grande

círculo. O passo dançado é o básico do Cacuriá, o molejo nos quadris, com uma

marcação binária nos pés. Eles entram sorridentes como se estivessem em uma

festa. A música dá tom à dança, com a seguinte letra:

A formiga começa mordendo onde? 
É no dedão do pé!
E depois? 
É no joelho!
E depois? 
Ah, não, não vamos dizer. 
Ah não. Eita!
O quê? 
Olhe um amigo é pacudioutro
O quê? 
Um amigo é pra acudir o outro
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Ah! Ufa.
Formiga me mordeu, formiga me mordeu 
Formiga me mordeu no canavial.
Formiga me mordeu, formiga me mordeu,
Formiga me mordeu no canavial.
Que tu foi fazer?
Que tu foi buscar?
Fui buscar cana pra nós chupar.

Os movimentos dos bailarinos, de certa forma, respondem à letra da música;

assim, muitas coceiras pelo corpo, rostos de quem estão sofrendo com essas coceiras 

e dores provocadas pelas mordidas das formigas. É perceptível a utilização dos

níveis alto, médio e baixo do espaço e, além disso, muitos gestos desesperados de

coceira, movimentando-se em várias direções no palco.

Ao passo que Dona Teté vai perguntando, existe a resposta em formas gestuais. 

Quando na estrofe: olhe, um amigo é pacudioutro. O quê?, os bailarinos param e

olham um para o outro, defendendo-se desse duplo sentido da música,

caracterizando o caráter cômico da coreografia.

Então Dona Teté continua: uma formiga é para acudir o outro. Os bailarinos ao 

entenderem agora o sentido da frase, respondem de forma aliviada: Ah!  E tornam a 

movimentar-se no círculo.

Na cena, o movimento no círculo e a coceira vão aumentando, ao passo que o 

compasso da música também cresce, até que todos formam um único grupo no

centro do palco e todos passam a se coçar e também realizando movimentos como 

se estivessem retirando aquelas formigas. Até que a música cessa e eles todos deitam 

no centro do palco e demonstram alívio (Fotografia 21). 

Depois desse período de alívio, todos se levantam e saem de cena

“agarradinhos”, como sugere a música, abanando o corpo com as saias e os homens 

com os chapéus, já que é característica desse folguedo o duplo sentido nas músicas, 

bem como a forma sensual de ser dançada como pode ser visto na fotografia 22..
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Fotografia 21: Cacuriá
Ensaio fotográfico do espetáculo Guarnicê, 2003

Fotografia 22: Agarradinho
Ensaio fotográfico do espetáculo Guarnicê, 2003
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As cenas descritas do Cazumbá e Tapuias, Cazumbá, Boi e Formiga também

fornecem subsídios interessantes para refletirmos sobre os elementos artísticos e

culturais que estão envolvidos nas mesmas. Em relação ao figurino, vemos uma

grande preocupação e estilização, em que esses figurinos compartilham da idéia do 

cuidado cênico, ao levar para o palco um espetáculo muito bem cuidado, que possa 

estar sendo apresentado para o público.

Os figurinos utilizados na cena da Formiga traduzem a alegria a que a cena se 

reporta, bem como amplifica os movimentos dos quadris que são característicos do 

Cacuriá. Assim, vemos que não só as danças são recriadas, mas os figurinos também 

são confeccionados a fim de reforçar e permitir que esses movimentos possam ser

bem realizados e percebidos.

O figurino do Cazumbá também apresenta em sua confecção o ar de mistério; 

uma máscara a qual podemos fazer relações com vários bichos, visto que ele não é

um determinado bicho, não é uma determinada pessoa. Assim, o ar de mistério faz 

parte de sua vestimenta assim como de seus movimentos. O figurino das Tapuias

também apresenta-se rico, cuidadosamente elaborado. Também amplificam a

sensualidade característica dessas personagens. Assim como o Boi, sempre enfeitado 

e mágico, muito apreciado já que é um personagem comum e característico da

cultura brasileira.

A cultura maranhense é exaltada nesse espetáculo. Seus componentes e os

vários folguedos servem como elementos para a composição do espetáculo,

apresentados estilizados, partindo da proposta do trabalho do Grupo Parafolclórico, 

que compõe novos movimentos, cria o figurino para que sua proposta não escape,

ou seja, para que a cultura esteja presente, mas que a arte seja exaltada a partir das 

várias modificações e criações que são realizadas em torno do espetáculo.

Não estamos nas ruas no tempo das festas juninas no Maranhão. Estamos

vendo de outro modo. De outra forma está transmitida aquela cultura que, a partir 
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das criações e em torno dela, caracterizam a arte. Assim, a forma criativa e

expressiva da arte não evidencia apenas o cotidiano vivido nesses folguedos

exaltados naquelas festas no Maranhão, mas cria novos sentidos, novos significados.

Percebemos a existência da atribuição de novos valores estéticos quando as

danças tradicionais são estudadas. A partir desse elemento estético novos sentidos

são atribuídos, engajados inclusive em outras técnicas de dança que no tradicional 

não se fazem evidentes. Com isso, amplificam a arte, indo além do tradicional,

sendo apresentada com todo um aparato artístico, iluminação, figurinos que são

amplificados pela luz, dentre outros tantos.

Destarte, não é evidenciada nos espetáculos uma totalidade de vida e de

vivência que são vividas nas comunidades, naquelas dadas festas. É criado sim em

cima dessa cultura, um certo grau de artifício, uma totalidade fictícia. De acordo

com Ortega y Gasset (2002), essa característica da arte de não tentar evidenciar a

totalidade das coisas tal qual são na cotidianidade, cria um panorama, permitindo

também vermos outras realidades, atribuirmos novas leituras, produzindo um

mundo de possibilidades. Assim, a arte tem que desarticular a natureza, aquilo que 

apresente apenas uma ordem de praticidade, de vivido no dia-a-dia, para poder

articular o estético, o criado.

Na cena da Formiga descrita aqui, é possível identificar as características de

uma nova composição. O Cacuriá em si é dançado em rodas e com a presença de

casais. Na cena da Formiga o círculo é mantido, mas é unido à brincadeira do duplo 

sentido, a interpretação cômica dos bailarinos, fazendo um jogo cênico mais voltado 

para a proposta estética do grupo. Além da utilização do espaço nos três níveis, alto, 

médio e baixo, tornando mais rica a movimentação e exploração gestual. Existe a

marcação da forma de movimentação; o aspecto lúdico presente nessas danças de

roda, é sim evidenciado, mas também repensado para atender às exigências e

manter a coerência do espetáculo.
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Nas cenas do Cazumbá, tanto com as Tapuias quanto com o Boi, é evidente o 

caráter de composição artística, para poder serem levados ao palco e obedecerem a 

certas regras estéticas de um espetáculo. As entradas e saídas, a própria

movimentação e exploração do espaço, a amplificação inclusive das características

desses personagens, ampliadas até mesmo pela junção da luz que também fazem

com que tudo isso se torne mais evidente, mais perceptível, em que o caráter de

magia, de inocência aliado às musicas seja forte e claro.

A partir da leitura desses diversos elementos presentes nas cenas descritas

aqui, podemos perceber a presença de elementos artísticos, culturais e estéticos

presentes na elaboração desse espetáculo. 

Porém, ao ser comparado com o espetáculo Folguedos, descrito no primeiro

capítulo, podemos perceber que o espetáculo Guarnicê apresenta-se mais próximo

às manifestações genuínas do estado do Maranhão. Existe sim a composição

artística, mas em determinados momentos do espetáculo é possível observar

claramente aspectos que o torna próximo àquelas manifestações tradicionais, como

exemplo, muitos movimentos que apresentaram-se da mesma forma que nas

manifestações tradicionais ou apenas reelaboradas. Essa característica também pode 

ser percebida na fala de uma ex bailarina que dançou o Guarnicê, ao ser

questionada sobre o espetáculo:

O Guarnicê: Eu já estava no grupo e senti uma dificuldade tremenda de 
incorporar a energia dos brincantes maranhenses. Acho que o grupo se
superou quando assumiu esse desafio, apesar das coreografias não
permitirem uma recriação dos movimentos, que eram mais soltos, as
elaborações se centraram mais nas figuras, movimentações e espaços
corporais... o espetáculo em si era muito colorido e reafirmou a energia e 
a disponibilidade corporal dos bailarinos (LORETA MELO, Entrevista,
2007).

Estamos de acordo com o aspecto discutido em torno das movimentações,

muitas delas foram apresentadas da forma que são tradicionalmente, como por

exemplo, a movimentação das Tapuias que apresenta-se da forma genuína,
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determinadas partes do Cacuriá e do Tambor de Crioula, os passos são os mesmos,

com pouca composição. Além disso, as coreografias, em sua maioria foram dançadas 

em blocos de bailarinos, sem destaques, o que não explorou de forma evidente os

talentos e potenciais individuais dos bailarinos. Porém, podemos afirmar que houve 

uma grande preocupação com as mudanças no espaço, mudanças nas figuras, para

que se tornassem mais dinâmicas as coreografias. 

Outra característica desse espetáculo que foi alvo de críticas se dá ao fato

deste se reportar apenas às danças de outro estado. Uma das críticas pode ser

afirmada na fala abaixo:

O Guarnicê: eu não gostei. Embora tenha sido um espetáculo
interessante, mas eu acho que ele desviou um pouco a rota de
investimento que o Parafolclórico vinha fazendo. [...] Eu acho que pode 
até o Parafolclórico, nesse investimento de retratar, de fazer releitura de 
saberes culturais e artísticos de outro estado, mas para mim o
compromisso do Parafolclórico é com o Rio Grande do Norte e com
algumas linguagens artísticas que a gente encontra, que são comuns em 
outros estados brasileiros e não se mobilizar para fazer um espetáculo que 
retrate basicamente a cultura do Maranhão, por exemplo. Embora
considere o espetáculo interessante, mas a linguagem dele não me tocou, 
como me tocou o Folguedos e o Flor do Lírio (JOSÉ PEREIRA DE MELO, 
Entrevista, 2007).

Nos espetáculos anteriores e no espetáculo Folguedos, analisado no capítulo

anterior, percebemos que algumas danças foram utilizadas, sendo de origem de

outros estados tais como o Maracatu de Pernambuco. Porém, o espetáculo Guarnicê

retratou apenas as danças do estado do Maranhão. Entendo que o Grupo

Parafolclórico não apresenta apenas como objetivo de compor artisticamente

apenas as danças do estado do Rio Grande do Norte; o grupo tem compromisso com 

a cultura brasileira e, assim sendo, o que deve-se julgar primordial é a apresentação 

artística, estética dessas danças de nossa cultura,  que em alguns momentos, nesse

espetáculo, esses elementos deixam a desejar, mas as danças em pauta, mesmo não 

sendo do estado do Rio Grande do Norte não deixam de ser nossa, brasileira.
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Pensamos ser importante o trabalho de apresentar para a população aqui do

Estado do Rio Grande do Norte, a cultura de outro Estado, considerando que o

Brasil é uma articulação de culturas. O espetáculo oportunizou a vivência e o

conhecimento de uma outra cultura, do desconhecido, como evidencia o coreógrafo 

do mesmo, ao ser questionado sobre a relevância desse espetáculo: “{...} o Guarnicê 

traz essa cultura desconhecida do Brasil, que lá é muito conhecida, mas é

desconhecida do Brasil, e traz com um novo conhecimento pra essa platéia {...}”

(NONATO VIANA, entrevista, 2007).

Outras falas apresentam-se em concordância com o pensamento do coreógrafo, 

evidenciando ainda a importância da montagem de danças que não são do nosso

estado para a experiência dos bailarinos e da platéia:

Eu participei mais da montagem do Guarnicê e percebi que isso foi um
elemento muito rico para os bailarinos do grupo, entrar em contato com 
elementos que não eram elementos da gestualidade que o grupo tinha
uma familiaridade, mas buscar essa familiaridade com esses elementos a
partir da dança, das pesquisas. No caso do Guarnicê, a partir de alguém
que já tinha essa familiaridade, que era Nonato, e poder se apropriar de
algo que não é familiar e tornar familiar da forma que é possível tornar, 
sendo sempre reelaboração (KARENINE PORPINO, entrevista, 2007).

Eu acho que com o Guarnicê o grupo abriu a possibilidade e isso seria o 
destaque, de trazer uma referência da cultura maranhense, possibilitar a 
apropriação tanto para os bailarinos de conhecer as referências dessa
cultura tão forte, tão marcante, tão difusa com é lá no Maranhão. A
questão do Boi, a questão do ciclo junino lá no Maranhão que se
caracteriza com essas manifestações do Boi, até extrapola um pouco, o
que se tornaria até uma exceção em relação ao Nordeste, de uma maneira 
geral, que predomina nessa época do mês de junho o ciclo junino em
torno da festividade junina. O Maranhão se destaca na abordagem de
uma apropriação, de uma referência do Boi do Maranhão que tem suas
peculiaridades, em relação ao Boi aqui do Rio Grande do Norte, ao Boi de 
Santa Catarina, ao Boi que é uma manifestação tão presente no Brasil
como um todo, mas que tem suas especificidades no Maranhão. Então, se 
apropriar dessa referência, conhecer mais de perto essa cultura e poder
levar um pouco desse universo da cultura Maranhense através do
universo Guarnicê, eu diria que foi o grande destaque desse espetáculo
(LARISSA MARQUES, Entrevista, 2007).
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A possibilidade de vivenciar uma outra cultura, em específico a cultura do

Maranhão, foi sem dúvida uma tarefa importante e desafiadora que o Grupo

Parafoclórico abraçou para a feitura desse espetáculo. Enquanto bailarina, estou de 

acordo com as falas acima, que explicitaram a apreensão de uma nova gestualidade, 

de um novo conhecimento e experiência corporal advindos da cultura maranhense. 

Isso, sem dúvida, pode ser considerado um ponto positivo do espetáculo. Nesse

sentido, o elemento cultural ficou totalmente explicitado, em que suas

peculiaridades serviram como base a essa montagem, para a estetização presente nos 

vários elementos do espetáculo.

Além disso, em vários momentos do espetáculo ao ser dançado tornava-se

mágico, único, apresentando uma experiência significativa para muitos de nós

bailarinos, principalmente em momentos do Cacuriá e do Boi, danças tão fortes e

idolatradas naquele seio cultural, que podia ser sentido por nós. Enquanto

espectadora, poderia sentir a vibração da platéia quando o boi entrava em cena,

trazendo naqueles gestos tantas significações para os olhares que o cercava

atentamente.

Porém, considero importante ressaltar um ponto já tocado anteriormente, no

que se refere à linguagem artística do espetáculo. A exigência em relação à

linguagem corporal apreendida pelos bailarinos poderia ter sido explorada de forma 

mais evidente, assim como a utilização de outros elementos cênicos que

enriqueceria sua apresentação, tais como o uso de cenários que pudessem ser

amplificados com a iluminação, potencializando seus acordes visuais e amplificando 

essa abordagem artística. Assim, a partir de um maior engajamento de materiais que 

amplificassem a abordagem artística do espetáculo, poderíamos conferir os novos

mundos acrescentados, sendo essa tarefa primordial da arte como nos evidencia

Ortega y Gasset (2005), a partir de uma maior deformação do real, possibilitando

mais leituras e horizontes de interpretação e de vivências.
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Aliados a esses aspectos, apresentamos o universo simbólico como guia desse

espetáculo, evidente nas cenas do Boi e do Cazumbá, universo esse que se apresenta 

como uma forma de estarmos relacionando a uma educação tecida no corpo. Assim, 

nesse espetáculo, destaca-se de forma intensa para a educação a experimentação

com culturas diferentes da nossa, ao explorar os símbolos pertinentes, os

sentimentos, a percepção artística que confere um aprendizado específico.

A educação não prioriza formulações definitivas, mas, assim como nos

símbolos o paradoxo faz parte dos processos educativos, permitindo experiências

que vão além das simplificações pré-determinadas. Ao reunir os elementos

separados, como Chevalier (2006) evidencia, os símbolos reúnem o céu e a terra, a 

matéria e o espírito, a natureza e a cultura, o real e o sonho, o inconsciente e a

consciência. A educação como prática simbólica reúne sentidos e significados

constantemente reatualizados como percebemos nas diferentes maneiras de dançar, 

de celebrar, de representar os mitos e figuras do imaginário como o Boi e o

Cazumbá.
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No ano de 2004, foi montado por Petrucia Nóbrega, o espetáculo Flor do

Lírio. Esse espetáculo apresenta como base para a composição artística as lapinhas, 

os reisados e os pastoris. O espetáculo, em todos os seus momentos e fases pode nos 

evidenciar vários elementos que estão sendo refletidos por nós, principalmente os

valores estéticos. Partindo desse contexto, escolhemos algumas cenas que podem

ratificar essa presença estética que amplifica a arte, sendo elas as cenas de abertura, 

abrangendo a lapinha, parte do pastoril sagrado e duas cenas do pastoril profano.

Na abertura do espetáculo, intitulada Natividade, as cortinas se abrem e no

palco está montada a cena do presépio vivo, com seus personagens: anjo, estrela,

Maria e José e os três Reis Magos. Os três Reis Magos, assim como Maria e José

estão parados, enquanto a estrela e o anjo, saúdam a platéia, cantando. No meio da 

platéia, surgem os pastores, passando pelo público, cantando e dançando. Eles

sobem para o palco, saudando o anjo e pedindo licença ao público e aos santos para 

começar o espetáculo. A letra da música utilizada naquele instante, bem como

algumas imagens, traduzem parte desse momento de abertura:

Oh gente que casa é essa? 
Casa digna de valor, casa digna de valor, 
Hoje aqui será contada a história do senhor
Jesus santíssimo
Olhai por nós
Abençoai nosso peito e a nossa voz
Oh gente que casa é essa?
Casa digna de oração
Oh Jesus nos dá licença
 Pra cantar nossa paixão
Jesus santíssimo, pai soberano
Dai-nos a benção
Nós aqui vamos entrando.
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Fotografia 23: Abertura
Apresentação em Portugal - 2005

Na fotografia acima vemos os pastores dançando, pedindo licença para

começar o espetáculo. Ao fundo os três Reis que, logo após esse momento dos

pastores, também dançarão, indo com as cestas nas mãos até os personagens Maria e 

José e lhes entregarão os presentes; após fazerem isso, passam a dançar com a

estrela.

Além desses momentos, podemos identificar outros nessa única cena,

caracterizando essa abertura como várias pequenas cenas ao mesmo tempo no

palco, como na imagem seguinte, em que a personagem estrela dança à frente dos

três Reis Magos, celebrando a natividade.
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Fotografia 24: Estrela
Apresentação em Portugal - 2005

Nesse presépio vivo, temos a estrela dançando com os reis, no mesmo

momento em que Maria à frente, recolhe os presentes que foram recebidos pelos

Reis. Destaca-se que os presentes são compostos por peças dos figurinos e adereços 

que serão utilizados durante todo o espetáculo, mostrando com isso a interligação

desses vários momentos no roteiro proposto. Uma outra cena, observada nessa

abertura é a interação dos vários personagens, trocando olhares e sentimentos de

alegria; a fotografia 25 evidencia bem a interação dos pastores com Maria e José.
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Fotografia 25: Pastores, Maria e José
Estréia do espetáculo Flor do Lírio – Teatro Alberto Maranhão, 2004

A cena segue com essas características, alegria pelo começo, por passar pelo

público, anunciando o início da festa. Os movimentos são saltitados4, com várias

trocas entre os pastores, os vários olhares e o canto, esse como um elemento cênico 

forte dessa abertura, assim como a alegria estampada nos movimentos, no figurino 

em tom marrom, que tomam conta dessa cena de abertura. A alegria é visível nos

gestos dos bailarinos, como podemos perceber nas fotografias 26 e 27.

4 Os saltitos são técnicas utilizadas na dança moderna, assim como os sobrepassos e denotam alegria, energia 
dos gestos. É também uma maneira de se contrapor ao balé clássico e ao uso de pontas.
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Fotografia 26: Pastores Fotografia 27: Anjo
Apresentação em Portugal - 2005

Vários são os elementos que essa cena apresenta para nossa reflexão. A cultura 

evidenciada, que retoma as festas natalinas vividas em nosso país, como os presépios 

que fazem parte desse universo, sendo montados em todo o mês de dezembro. Um 

momento que retoma esse aspecto religioso refletido nesses tempos de natais, com o 

nascimento de Jesus, a chegada dos Reis que presenteiam o menino nascido diante 

de tanta luz, com o anúncio do anjo Gabriel. Esse tema cultural é forte e pode ser 

evidenciado ao longo da cena de abertura do espetáculo Flor do lírio, ou seja, essa 

beleza trazida na cena evidencia fortemente esses dados culturais que, ao longo da 

história, são formados pelo povo e que pode, ao longo do tempo, ser familiarizada e 

reconhecida por aqueles que vivem nessa determinada cultura.

Langer (1980) evidencia que a cultura é efetivamente formada pelas atividades 

dos seres humanos sendo ela intangível e invisível ao mesmo tempo. Assim, a
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cultura tem ingredientes físicos, sendo os artefatos; e os sistemas físicos, sendo eles 

as características étnicas que são evidenciadas no próprio corpo humano.

Ao percebermos a cena da Natividade, conseguimos visualizar os ingredientes 

físicos, em que os povos vão formando ao longo do tempo, caracterizando crenças, 

formas de festejos, dentre outros. Na cena, estampam-se os festejos pelo nascimento

do Menino Jesus, o que, de certa forma, amplifica os ingredientes físicos da cultura.

Além dos ingredientes físicos da cultura, podemos vislumbrar nessa cena a

presença marcante da arte, representada não só pela dança, mas por outros

elementos que tornam o espetáculo rico cenicamente.

Os bailarinos acompanham a música com o canto, na cena de abertura do

espetáculo. O figurino cuidadosamente pensado para esse momento, figurinos esses 

que não tornam óbvios os personagens, mas os tornam leves, evidenciam seus

movimentos. Esse aspecto pode ser evidenciado na cena em que dançam a estrela, à 

direita da imagem e o anjo à esquerda. A cena precisa o cuidado no figurino e nos 

adereços, bem como a criação deles, tendo como base a idéia dos personagens anjo e 

estrela. Além disso, a utilização em toda essa cena dos tons terra e laranja, cor que 

nos remete ao oriente, terra do nascimento do menino Jesus. Os figurinos, com seus 

vários tons marrons e alaranjados confirmam o cuidado cênico, provocando uma

leveza nessa primeira parte do espetáculo.
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Fotografia 28: Estrela e Anjo
Apresentação em Portugal - 2005

Outro fato que evidencia a arte nessa cena é a criação da projeção do Menino 

Jesus. Não existe um bailarino representando-o. Esse é representado por uma

projeção de luz que durante toda a cena se apresenta na frente de José e Maria. Esse 

raio de luz também pode nos fornecer algumas interpretações. Ele amplifica o

caráter da releitura feita desses ingredientes culturais, sendo transformada em arte. 

A arte é amplificada a partir das criações percebidas ao longo de todo o espetáculo.

A iluminação foi criada especificamente para esse espetáculo, o que pode ser

percebido na fala do iluminador do espetáculo, quando indagado sobre sua relação 

com o grupo que, em conjunto com a coreógrafa, criaram a luz, pensando nessa

riqueza cênica.
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A minha relação com o Parafolclórico começou basicamente quando
Petrucia Nóbrega me convidou para desenvolver um trabalho junto ao
grupo, especialmente no espetáculo Flor do Lírio [...] Enfim, ela tava
querendo apostar num tipo de iluminação que tivesse um pouco mais de 
fundamentação da pesquisa em estar muito mais entrosado com os outros 
elementos cênicos, como figurinos, cenários e a proposta cênica em si
com as evoluções coreográficas e me chamou para desenvolver esse
trabalho frente ao grupo (RONALDO COSTA, Entrevista, 2007).

Além da iluminação que fazia parte do contexto do espetáculo, que evidencia o 

Menino Jesus, podemos também refletir sobre os presentes que os Reis entregam a 

Maria e José. Na cena do espetáculo, é o próprio figurino e adereços do grupo que 

representam os presentes. Esse cuidado estético potencializa a arte do espetáculo,

quando vários são os detalhes que tornam essa criação mais rica e coerente na

continuidade do mesmo. Essas características são ratificadas também por alguns dos 

sujeitos entrevistados por mim, quando indagados a respeito dos três espetáculos em 

pauta.

Para mim a linguagem estética do Flor do Lírio é impecável em tudo,
figurino, a seleção sofisticada das músicas, os movimentos que compõem 
toda essa estrutura cênica. Eu já assisti a vários espetáculos, mas o Flor do 
Lírio para mim é o espetáculo na sua concepção inicial, como foi
concebido por Petrucia, ele mostra a essência do que seja o Parafolclórico 
(JOSÉ PEREIRA DE MELO, Entrevista, 2007).

A cena não apresenta apenas a finalidade de mostrar essa cultura vivida por

nós no momento das festas natalinas. Ela apresenta-se potencializada a partir da

criação artística. Expressando assim o sentimento de arte, nesses momentos no

espetáculo.

Em relação ao sentimento da arte, Langer (1980) afirma que a arte não

expressa o sentimento real, mas as idéias dos sentimentos, assim como a linguagem 

não expressa os acontecimentos reais, mas idéias a seu respeito.

O espetáculo, desde a sua concepção, torna forte esse argumento, existe a

expressão do sentimento, não aquele vivido nas noites natalinas, no mês de
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dezembro, onde essa cultura torna-se ainda mais viva. Ele transmite sim as idéias

desse sentimento, já que tudo está ali recriado com o intuito de ser mostrado ao

público; não a realidade dada e acabada, mas, sobretudo, a arte amplificada.

Além disso, ao falarmos sobre a expressão da arte e o cuidado cênico expresso 

nos vários detalhes, percebemos também na reflexão de Langer (1980) que isso

também caracteriza a arte como simbólica, em que cada elemento é também

expressivo, criado para expressar os sentimentos que transpõem o caráter de

realidade. Assim, a arte é “cem por cento” simbólica, como afirma a autora

supracitada.

Além desse caráter artístico e cultural potencializados nessa cena, podemos

refletir sobre outros elementos também evidenciados. Percebemos que ao entrarem 

em cena pela platéia, o espaço torna-se ampliado, ou seja, o espaço cênico não se

resume ao palco, abrange outros espaços, que se tornam um só. Nesse sentido,

evidenciamos a criação do espaço cênico, o espaço diferente do espaço vivido

cotidianamente. Assim, o espaço passa a ser projetado, imaterial, por não ser o

espaço vivido nos nossos afazeres reais (LANGER, 1980).

Outro elemento a ser discutido é o caráter religioso, sagrado a que a cena nos 

remete. Eliade (1992), em sua obra O sagrado e o profano, reflete sobre a situação 

do homem em um mundo saturado de valores religiosos, precisando a oposição

entre o sagrado e o profano.

O sagrado, segundo Eliade (1992) representado pelas várias religiões, apresenta 

uma característica que lhe é peculiar; sua constituição a partir de várias hierofanias. 

As hierofanias consistem em uma dada realidade transcendental, que não é de nosso 

mundo, ser manifestada em objetos. Isso denota a adoração a objetos que passam a 

ser considerados objetos sagrados; desse modo, eles revelam o sagrado.

O espaço para o homem religioso não se apresenta homogêneo; certas partes

desse espaço podem ser consideradas sagradas, especiais, significativas. O mundo
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aparece como uma criação divina, dos deuses. O tempo religioso assim como o

espaço também não é homogêneo, nem contínuo. O homem religioso, marcado na 

história da religião, recusa-se a viver unicamente o presente histórico; ele está

sempre se unindo ao tempo sagrado, ao tempo da eternidade, tempo do recomeço, 

de reatualização, que denota o mito da cosmogonia: neste, há sempre o nascimento 

e a regeneração do cosmos (ELIADE, 1992).

Assim, de acordo com a percepção do tempo sagrado, as festas apresentam-se

sob esse aspecto. Festas que ritualizam e atualizam o tempo sagrado, que revivem os 

momentos sagrados de nascimento, de regeneração. Nesse sentido, percebemos esse 

caráter e essas características sagradas na cena de abertura do espetáculo, que

remete às festas natalinas; festas essas em que o nascimento do menino Jesus é

evidenciado. A festa gira em torno desse nascimento; o nascimento para o homem 

religioso é tempo de regenerar-se em busca da eternidade. Na busca desse tempo

eterno, proclamado pelo sagrado, segundo Eliade (1992), o homem religioso sai de

seu tempo histórico e entra no tempo sagrado, o tempo primordial que pertence à

eternidade.

As epifanias, que constituem o caráter sagrado também podem ser percebidas 

ao longo da cena, representadas pelos presentes que foram entregues a Maria e José, 

das mãos dos três Reis Magos. Para o homem, esses presentes e o ritual religioso não 

são simples presentes e objetos comuns. São, sim, objetos que, entregues ao Menino 

Jesus, tornaram-se sagrados, adorados pelos povos. Dessa forma, um dos presentes

entregue ao menino Jesus, o incenso, por exemplo, não é adorado enquanto

incenso, e sim pelo que ele carrega de sagrado, pela sua realidade sobrenatural,

como evidencia Eliade (1992).

Na cena descrita, podemos perceber esse ritual, em que os Reis entregam a

Maria e José, os presentes, sendo esses representados pelo figurino do espetáculo
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conforme foi dito anteriormente; espetáculo que se segue no caráter sagrado,

representado pelo pastoril.

O pastoril faz parte do ciclo das festas natalinas no Brasil. De origem Ibérica,

essa dança é caracterizada pela presença de dois cordões, o encarnado e o azul. Na 

frente do cordão encarnado encontra-se a mestra; e a contra-mestra apresenta-se à 

frente do cordão azul. Ao centro e com a característica de ser neutra, encontramos 

a Diana, personagem que veste a roupa com as duas cores, encarnado e azul,

representando a neutralidade, já que a rivalidade entre os dois cordões é muito

forte. Além desses personagens, fazem parte do pastoril também a cigana, a florista 

e a borboleta, compondo assim todos os personagens do pastoril sagrado.

A dança é dividida em jornadas, em que esses cordões se apresentam e se

rivalizam, com intuito de trazer o maior número de torcedores e de adeptos para

cada cordão. Dentre essas jornadas pastoris, apresentam-se a Diana e os demais

personagens, que podem ser visualizados na fotografia 29.

Fotografia 29: Pastoril Sagrado
Estréia do espetáculo Flor do Lírio, Teatro Alberto Maranhão, 2004



103

O Pastoril sagrado, no espetáculo Flor do Lírio, é apresentado também

dividido por jornadas, sendo elas, a entrada e a apresentação das pastoras, a disputa 

dos cordões encarnado e azul. Porém, o pastoril é apresentado à platéia de forma

ressignificada, e que podemos ratificar essa característica em diversos momentos.

No Flor do Lírio, as pastoras nas jornadas pastoris não se apresentam em filas, como 

acontece nos pastoris tradicionais. Nesse espetáculo, as figuras entram em cena e se 

diversificam, fazendo com que o palco seja mais bem explorado, numa melhor

projeção cênica, que potencializa a visualização da platéia que pode, dessa forma,

apreciar todos os personagens, a partir das várias movimentações e mudanças de

figuras.

Um fato interessante a refletir, que ratifica a presença artística nesse momento 

do pastoril sagrado, é a apresentação em solo de alguns dos personagens, tais como a 

borboleta, a florista e a cigana, representada na fotografia 30, fato esse, pouco

comum nas danças tradicionais.

Fotografia 30: Cigana
Estréia do espetáculo Flor do Lírio - Teatro Alberto Maranhão, 2004
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A cigana - a primeira solista a se apresentar - dança um solo com movimentos 

fortes que remetem aos movimentos orientais. Dança o tempo todo com um lenço, 

adereço muito utilizado pelos povos ciganos orientais, como visualizamos no

fotografia 30.

De acordo com Pavis (2005), os adereços utilizados em espetáculos são

decisivos para a compreensão da representação, objetos que são criados para o

espetáculo, que tomam emprestadas características e formas dos objetos reais. No

caso da cigana, o lenço potencializa as características dessa personagem, levando-a

fortemente ao seu reconhecimento, potencializando além de suas características,

sua dança e suas expressões.

A cena da cigana não acontece totalmente em solo. A mestra e contra mestra 

em uma determinada parte, unem-se à cigana, tornando a cena mais dinâmica, já

que em determinados momentos a cigana dança só; em outros momentos, ela se une 

as outras personagens, formando duos e trios. A fotografia 31 apresenta o momento 

em que as três personagens estão em cena.

Fotografia 31: Cigana e Pastoras
Estréia do espetáculo Flor do Lírio - Teatro Alberto Maranhão, 2004
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Na seqüência do espetáculo, logo após a cena da cigana, temos o solo da

florista. Esse solo, diferente daquele dançado pela cigana com movimentos fortes,

apresenta a docilidade e a leveza dessa outra personagem. Essas características são

percebidas na música, que remete a uma valsa, bem como ao seu figurino todo no 

tom rosa e cheio de flores, assim como a gestualidade apresentada naquela dança.

Fotografia 32: Florista
Estréia do espetáculo Flor do Lírio - Teatro Alberto Maranhão, 2004

Nesse momento, a florista dança em solo; porém, as pastorinhas, em um

determinado momento, entram em cena, preenchendo todo o palco. O cuidado

cênico é evidente: quando no solo foram utilizados os arcos cheios de rosas e de

fitas, contribuindo para preencher o palco. A utilização desses adereços, além de

nos remeter às flores, aos campos e à florista, também potencializaram a estilização, 
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dando à cena novas proporções, sendo essas características dos adereços, como nos 

indica Pavis (2005), tornando-o mais dinâmico, plástico e belo, conforme é

mostrado nas fotografias 33 e 34.

Fotografia 33: Florista e Pastoras
Apresentação em Portugal - 2005

Fotografia 34: Pastoras
Apresentação em Portugal - 2005
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O último solo do pastoril sagrado apresenta-se com a personagem Borboleta. A

cena é ambientada com uma canção de domínio público, interpretada por Marisa

Monte; apresenta movimentos sutis e leves, com muitos giros e contorções de

tronco, o que nos remete a um personagem não humano. O figurino, utilizado pela 

bailarina não evidencia de imediato à borboleta, pois geralmente, nas danças

tradicionais o figurino denuncia de imediato os personagens representados. Porém, 

no Flor do Lírio, o adereço da cabeça, a música utilizada, que muitas vezes se

confundem nessa coreografia, evidenciam esse personagem tão conhecido dessas

danças de nossa cultura.

Fotografia 35: Borboleta
Estréia do espetáculo Flor do Lírio - Teatro Alberto Maranhão, 2004

Nesse solo, podemos evidenciar o cuidado com a cena, na junção e interligação 

dos vários elementos que formam o solo da borboleta. A iluminação, o figurino, a
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música e os gestos da dança, estão totalmente imbricados, o que torna a cena rica e 

bela. O solo começa quando a música apresenta sons que nos remetem à magia.

Nesse momento, a borboleta entra em cena, realizando movimentos nos braços que 

remetem aos movimentos realizados nas asas das borboletas, a luz está toda em tom 

azul, o que nos possibilita adentrarmos no mundo do irreal, já que a borboleta é um 

personagem muito simbólico em diversas culturas. A fotografia abaixo evidencia

parte dessa cena com os diversos cuidados cênicos, que amplificam o caráter de

composição artística e estética desse espetáculo.

Fotografia 36: Borboleta 2
Estréia do espetáculo Flor do Lírio - Teatro Alberto Maranhão, 2004
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Outro momento que distingue essa dança dos pastoris tradicionais, é

evidenciado na personagem Diana, apresentada nas fotografias 37 e 38. Essa

personagem tradicionalmente dança entre os dois cordões nos pastoris, realizando

geralmente os mesmos movimentos das demais pastoras. No Flor do Lírio, a Diana 

também apresenta uma seqüência coreográfica que a distingue das pastoras dos

cordões, com movimentos que exploram o espaço do palco, inclusive com

movimentos no chão, como pode ser observado na fotografia 37, apresentando

movimentos em outros níveis espaciais que a diferencia das demais pastoras. 

     Fotografia 37: Diana e Pastoras Fotografia 38: Diana
  Estréia do espetáculo Flor do Lírio                        Apresentação no espetáculo Álbum

O pastoril sagrado descrito aqui, bem como com a abertura do espetáculo

evidencia, como dito anteriormente, o cuidado cênico, representados pelos vários

materiais que formam, de acordo com Pavis (2005), os sistemas significantes do

espetáculo. Dentre esses materiais, destacamos a iluminação que foi constituída
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especificamente para esse espetáculo, estudada e analisada, já que o iluminador

assistiu diversos ensaios para, em conjunto com a coreógrafa, decidirem e

produzirem a melhor iluminação que amplificasse os movimentos e o roteiro do

espetáculo.

Em relação à iluminação e suas funções, Pavis (2005) afirma que “a iluminação 

ocupa um lugar chave na representação, já que ela a faz existir visualmente, além de 

relacionar e colorir os elementos visuais (espaço, cenografia, figurino, ator,

maquiagem), conferindo a eles uma certa atmosfera” (p. 179).

A cor escolhida para a iluminação não é decidida ao acaso, pois essa torna viva 

a cena, tudo passa a ser estudado a partir de cada cena, dos dizeres de cada

momento do espetáculo. Assim, a autora supracitada discorre que os tons quentes

podem ser utilizados para causar sensações agradáveis, os frios para suscitar

tristezas, os médios para expressar neutralidade e calma. Além disso, a luz, de

acordo com cada cor suscita várias emoções e sensações.

Nesse sentido, podemos observar a cor azul escura escolhida para o momento 

da borboleta suscitava um caráter de sonho, de imaginação, representados pelos

movimentos da bailarina. Após o tom azul, a luz abria para o tom amarelado que já 

evidenciava movimentos mais alegres, com a borboleta explorando todo o espaço

através dos vários movimentos saltitados e girados.

Na disputa dos cordões, no momento em que o cordão encarnado dançava e o 

azul observava, a luz vermelha preenchia todo o palco, evidenciando para o

público, que o encarnado estava em seu momento de glória. Após o encarnado, era 

a vez do cordão azul dançar. Nesse momento, a luz azul tomava conta da cena,

evidenciando as cores azuis e apagando o tom encarnado. Ao chegar o momento da 

apresentação da Diana, após a apresentação dos dois cordões, a luz, em tom médio, 

amarelada, se abria, representando naquela cena a neutralidade daquela
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personagem, que representa a junção dos dois cordões, quebrando a rivalidade

presente em ambos.

Além da iluminação, devemos destacar o cuidado com os figurinos

confeccionados para esse espetáculo. De acordo com Carlos Sérgio Borges,

figurinista do Flor do Lírio, nesse espetáculo houve uma maior liberdade para a

produção e confecção dos mesmos: 

O Flor do Lírio foi um dos mais livres que eu tive em relação à proposta 
do Pastoril e da Lapinha. Eu fiquei bem à vontade porque Petrucia já
tinha visto um trabalho anterior meu e dentro daquela proposta eu fiz
uma coisa bastante particular e ficou super bonito dentro das cores
(CARLOS SÉRGIO BORGES, Entrevista, 2007).

O figurino, na constituição do espetáculo também é um elemento de extrema 

importância. De acordo com Pavis (2005), o figurino tanto é significante, por ser

materialidade, quando significado, por ser um elemento integrado a um sistema de 

sentido. Assim, os figurinos carregam em si vários sentidos que identificam os

personagens, tornando-os, a partir da iluminação que se faz presente, visíveis e

reconhecíveis.

Além dessas características, o figurino também amplifica o corpo dos

bailarinos, podendo ser estes a extensão do corpo dos bailarinos e dos personagens 

por ele apresentados (PAVIS, 2005).

No espetáculo, os figurinos apresentaram essas características, de não só

evidenciar os corpos, mas de em contato com a luz, amplificar os movimentos e os 

personagens, dando-lhes vida e vitalidade. Em relação ao figurino desse espetáculo 

uma entrevistada relata:

Um figurino de uma beleza muito grande, bastante rico, colorido. Em
alguns momentos suaves, no momento do sagrado; um figurino que trazia 
uma limpeza dos movimentos, que estava muito compartido com a
proposta daquele momento coreográfico (LARISSA MARQUES,
Entrevista, 2007).
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Outro material utilizado e pensado especificamente para esse espetáculo foi a 

maquiagem. Esta, em conjunto com os demais elementos descritos, foi pensada

especificamente para cada personagem, principalmente da parte sagrada. Nesse

espetáculo, um grupo de maquiadores profissionais foi contratado para a produção,

sabendo-se da importância da maquiagem na composição das cenas. De acordo com 

Pavis (2005), a maquiagem modifica e constitui o corpo humano e o imaginário

ligado a isso. Assim, ela amplifica os personagens, além de potencializar, a partir da 

iluminação, os traços do rosto, possibilitando que sejam percebidos pelo expectador.

A união de todos esses elementos, maquiagem, figurinos, adereços, iluminação, 

dentre outros, que são produzidos, criados, dá ao espetáculo um ritmo, já que esses 

elementos estão todos integrados, dando-lhe sentido, como afirma Pavis (2005).

Percebemos que a preocupação em torno de todos esses elementos que

constituíram o espetáculo Flor do Lírio, manteve-se também na segunda parte do

espetáculo, o pastoril profano. 

Esse pastoril diferencia-se daquele apresentado anteriormente, o pastoril

religioso, distingue-se inclusive nas diferenças encontradas entre os elementos

religiosos e profanos. No profano, a experiência do homem é privada do sentimento 

religioso, desejando viver numa sociedade dessacralizada, como afirma Eliade

(1992).

O tempo e o espaço também apresentam-se diferente do espaço e tempo

sagrado discutidos anteriormente. Para o homem profano, o espaço é considerado, 

muitas vezes, como sendo homogêneo. Assim, não existem lugares que são

considerados especiais no sentido religioso e o tempo é o tempo comum, sem

mistérios ligados à existência que tem início no nascimento e encerra-se com a

morte (ELIADE, 1992).
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Porém, importante ressaltar que as diferenças entre o sagrado e o profano

dependem da cultura. Entretanto, em determinadas culturas o que é considerado

sagrado, pode ser profano em uma outra. Além disso, a existência profana, discorre 

Eliade (1992), nunca é total, seja qual for o grau de dessacralização do mundo, o

comportamento religioso não é eliminado totalmente, alguns traços religiosos são

mantidos, como por exemplo, o ritual do ano novo, em que, para a maioria das

pessoas profanas ou religiosas, existe o pensamento de renovação e de

renascimento.

Desse modo, o pastoril profano diferente do pastoril religioso, não se

apresentava em frente à igreja, como o religioso, sendo apresentado nas ruas e

teatros; trocou aquelas meninas inocentes, pelas mulheres mais vividas, como

afirmam Nóbrega e Viana (2005). Esse pastoril, portanto, apresenta como

característica central a exaltação da sensualidade das pastoras; estas, diferenciam-se

das pastorinhas que proclamam a chegada do menino Jesus, passando a apresentar a 

reputação duvidosa, usando roupas que já não evidenciam a inocência; além disso, 

percebemos a presença marcante do velho. O velho tem como objetivo animar o

pastoril, fazendo com que haja uma certa reciprocidade entre as pastoras e a platéia, 

sempre com suas canções de duplo sentido, exaltando com isso a sensualidade da

dança e também das pastoras, que ainda se dividem nos dois grupos: o encarnado e 

o azul.

 O pastoril profano dá início ao segundo momento do espetáculo Flor do Lírio

que passa a ser representado aqui pelas cenas que se seguem. Na abertura do

segundo momento do espetáculo, o teatro encontra-se sem iluminação e escuta-se o 

seguinte diálogo, protagonizado pelos bailarinos Nonato Viana e Loreta Melo:
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Júlia Emília: Mundico? Mundico?
Mundico: Que é mulher?
Júlia Emília: Diabo de ‘pretume’é esse, cadê tu?
Mundico: Olhe a piadinha, eu tô bem do teu lado.
Júlia Emília: E agora, como é que a gente faz?
Mundico: Eu só não quero que tu sente no colo de alguém.
Júlia Emília: Ou...
Mundico: Eu acho que nós chegamos foi atrasado
Júlia Emília: Eu acho que eles não pagam é a conta da Cosern

Nesse momento as luzes se acendem; ao verem a platéia os personagens

continuam:

Júlia Emília: Boa noite, pessoal. Vai Mundico dá boa noite pro povo.
Mundico: Eu? Boa noite mulherada, soldado, padre, doutor, sou o famoso Mundico, cheirando a 
cravo e flor, prendam todas as donzelas que o cabra macho chegou.
Júlia Emília: Pare com isso, fale o número que a gente ensaiou.
Mundico: Que número?
Júlia Emília: A poesia!
Mundico: Ah, a poesia, mas eu vou falar lá de cima que eu quero que todo mundo veja.

Nessa parte os artistas deixam a platéia e caminham em direção ao palco.

Fotografia 39: Mundico, Júlia Emília – Platéia
Apresentação em Portugal – 2005
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Mundico, então, continua o diálogo:

Mundico: Vou te mostrar como eu sou o maior “pueteiro” que tu já conheceu. “Menina me dá um 
beijo, só não quero no pescoço, quero no bico do peito, num lugar que não tem osso, que é para 
quando eu ficar velho, lembrar que já fui moço”.
Júlia Emília: Tu me mata de vergonha desse jeito, Mundico!
Mundico: O que é que tu quer que eu diga?
Júlia Emília: Uma coisa de futuro, uma poesia carinhosa, terna...
Mundico: Eu tenho uma poesia de mãe.
Júlia Emília: Ah, de mãe pode!

Fotografia 40: Júlia Emília e Mundico
Apresentação em Portugal - 2005
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E Mundico recita uma poesia de mãe. Júlia Emília concorda e escuta 

atentamente, orgulhosa de seu marido:

Fotografia 41: Mundico Poesias
Apresentação em Portugal

Mundico: De mãe pode? Vou dizer uma poesia de mãe, de mãe, de mãe... “mamãe quando eu 
morrer, me enterre numa gaveta, deixe minha mão de fora pra eu tocar”...
Júlia Emília: Mundico?????
Mundico: Uma corneta!
Júlia Emília: Mundico, não! (gritos).
Mundico: Pra quando eu chegar lá no céu tocar para os anjinhos. Tu vive dizendo pra eu rezar todo 
dia, esfregar os pés um no outro.
Júlia Emília: Você só me faz passar vergonha, Mundico. Você é um atraso na minha vida. Você não 
gosta de mim, você não me ama! (triste).
Mundico: Mas eu te amo tanto! Como é que eu posso deixar de amar uma coisa dessa? Júlia Emilia 
minha linda mulher. (olhando para os quadris da mulher).
Júlia Emília: Se tu me ama então, o que é que tu faz por mim?

Mundico abraça Júlia Emilia e diz:
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Fotografia 42: Abraço
Apresentação em Portugal

Mundico: Vou te dar uma noitada boa!
Júlia Emília: Onde?
Mundico: Vou te levar para a base da Bibi.
Júlia Emília: Bibi?
Mundico: Ambiente familiar!
Júlia Emília: E o que tem lá?
Mundico: Lá tem luz, música, Bibi e suas meninas fogosas.
Júlia Emília: Fogosas?
Mundico: Formosas! Lá a gente pode ralar o bucho, bater coxa, dançar um coco! E aí? Vamos?
Júlia Emília: Eu vou, mas você não merece!

Nessa cena de Júlia Emilia e Mundico, podemos analisar vários elementos.

Primeiramente é importante relatar aqui o processo de construção da cena. A

coreógrafa Petrucia Nóbrega, ao montar esse espetáculo tinha como objetivo não só 

levar para o palco a dança em si, mas também apresentar encenações que pudessem 

ser representadas pelos próprios bailarinos, principalmente no pastoril profano.
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Assim, convidou o ator e diretor de teatro, Lenilton Teixeira, para fazer um

trabalho com o grupo. Esse trabalho realizado no grupo foi um de seus primeiros

contatos diretos com o Parafolclórico, como evidenciado em sua fala:

Meu primeiro contato com o Parafolclórico foi mais diretamente no Flor
do Lírio, na montagem desse espetáculo. Já conhecia o grupo, já tinha
visto o grupo, já tinha assistido a espetáculos anteriormente, mas não
tinha uma aproximação com alguns dirigentes do grupo. Mas, com o
grupo mesmo só no Flor do Lírio que eu tive um contato mais profundo 
(LENILTON TEXEIRA, Entrevista, 2007).

Após o convite, Lenilton passou a fazer um trabalho semanal com o grupo.

Esse trabalho foi constituído por várias oficinas com exercícios de expressão e jogos 

teatrais. No decorrer das oficinas, Lenilton pediu que formássemos duplas e que

apresentássemos de forma improvisada um pequeno diálogo com as características

do pastoril profano. Todos nós passamos por essa experimentação, muitos com

dificuldades, outros com mais espontaneidade. Dessa vivência, foi escolhida a dupla 

de bailarinos, Nonato e Loreta, para representarem os personagens Mundico e Júlia 

Emília.

O trabalho realizado por Lenilton foi de extrema importância para o grupo, já 

que antes do Flor do Lírio não tínhamos vivenciado um trabalho em que

pudéssemos exercitar a representação em si, com diálogos, interpretação. Isso

demonstra o cuidado na constituição de um espetáculo, que passasse verdade para o 

público e que essa verdade surgisse dos próprios bailarinos, a partir dessas vivências 

significativas no processo da construção das cenas.

Essa verdade, que deve ser apresentada ao público durante todo o espetáculo

na apreensão dos personagens e potencialmente na cena acima descrita, deve-se ao 

fato dos bailarinos manterem os personagens em todos os momentos, a partir de um 

trabalho que amplifique essa qualidade nos bailarinos. De acordo com Pavis (2005), 

o ator, e complemento, os bailarinos sabem que não são esses personagens que estão 
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representando. Assim, é importante que esses sejam mantidos para que a ilusão não 

seja quebrada, desfeita.

As danças, bem como a cena apresentada por Mundico e Júlia Emília, são

construídas a partir de uma dada cultura. Os bailarinos se infiltram, como discorre 

Pavis (2005), nesse meio cultural em que o espetáculo é inscrito. Essa cultura se

expressa nas técnicas corporais, nas formas com que o corpo se expressa, se veste,

dialoga. Se essa fantasia, se essa representação for mantida, ou seja, se for positiva, 

chega até o expectador e o envolve, o faz perceber.

Podemos afirmar que na cena de Júlia Emília com Mundico houve essa

interação forte dos bailarinos com os personagens, visto que a platéia logo se

identificou com a cena. Esse fato pôde ser observado quando diversas platéias que

assistiram ao espetáculo responderam aos diálogos dos dois personagens e também a 

partir dos vários sorrisos que essa cena exigia da platéia.

Essa situação de interação encontrada na relação entre a platéia e os bailarinos, 

no caso da cena do Flor do Lírio, é o que Zumtor (1993) denomina de performance. 

A obra performatizada, segundo o autor, é diálogo; diálogo esse em que não existe 

dominante, nem dominado, existe sim uma livre troca entre ambos. Desse modo, o 

ouvinte, ou seja, o espectador, é o co-autor da obra.

O autor evidencia ainda que quando a performance, ou seja, a relação do

intérprete com a platéia constitui o lócus emocional em que o texto vocalizado se

torna arte. A arte surge quando o intérprete com sua interpretação, com seu texto, 

atinge diretamente o espectador, “quando há o jogo de aproximação e apelo, de

provocação do outro, de pergunta, em si indiferente à produção de um sentido”

(ZUMTOR, 1993, p.222).

A cena descrita anteriormente dos personagens Mundico e Júlia Emília pode

ser considerada uma situação de performance, em que a arte está presente, na troca 

dos personagens com a platéia; em todos os lugares que apresentamos esse
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espetáculo, a recepção e troca com essa cena eram explícitas, inclusive ao ser

apresentada em Portugal, país esse em que o pastoril se originou. Na fotografia 43, 

podemos observar esse momento da cena, apresentada em Portugal e a interação

dos personagens com a platéia.

Fotografia 43: Platéia
Apresentação em Portugal - 2005

Os gestos dos expectadores, de atenção, outros com sorrisos nos rostos,

percebidos na imagem abaixo, bem como as respostas aos personagens naqueles

momentos, nos afirmam que essa cena evidencia o momento performático descrito 

pelo autor Zumtor (1993). Nesse jogo de espelho, como descreve o autor

supracitado, o intérprete quando preenche seu papel passa a significar, ou seja,

preenche seu papel e o espectador “age e reage no âmago de um mundo de imagens, 

subitamente autônomas, que se dirigem todas a eles” (p.229).
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Após o diálogo de Júlia Emília de Mundico, em que a situação performática é 

ratificada, uma nova cena se apresenta à platéia. As cortinas se abrem e no palco, os 

demais personagens estão distribuídos em partituras corporais que remetem aos

movimentos de danças de salão, especificamente, o universo do bolero. Mundico e

Júlia Emilia se unem ao grupo e também ficam parados. A música começa e assim

como a primeira cena descrita desse espetáculo, a natividade, várias cenas se

formam em uma só, caracterizando como vários momentos e vários passos de

dança. Essa coreografia é caracterizada pelos vários casais que dançam juntos,

principalmente o “bolero”, como vemos nas fotografias 44 e 45.

Fotografias 44, 45: Pastoril Profano
Apresentação em Portugal – 2005

Na “Base da Bibi”, onde várias cenas acontecem, desde os casais dançando o

bolero, como evidenciado nas imagens anteriores, outras mulheres ao fundo do

palco dançam passos que lembram movimentos utilizados nesses ambientes, muito 
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sensuais, o que torna o palco cheio de pequenas cenas. Além dessas, uma outra cena 

acontece na boca de cena5.

Um rapaz conquistador, bem aparentado, tenta seduzir uma dessas meninas.

Ela aparentando estar distraída e também uma certa timidez faz aquele jogo de

charme. Ele insiste, pisca os olhos, olha no espelho e penteia os cabelos. Ela resiste!

Fotografia 46: Conquista
Apresentação em Portugal - 2005

E nesse jogo de olhares, de resistência, por parte da moça que parece ignorá-lo,

e de conquista, por parte do rapaz que insistentemente cerca a moça, o rapaz

conquistador consegue puxá-la para dançar e beija-lhe a mão. 

5 Boca de cena é uma expressão utilizada na dança, que evidencia a parte da frente do palco mais próxima do 
público.
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Fotografia 47: Paquera
Apresentação em Portugal

Os outros personagens desenvolvem outra cena ao fundo do palco. Observam 

também esse jogo e se unem dançando os mesmos passos. O casal anda até a lateral 

do palco e se coloca sobre um foco de luz que se abre, ela ainda mostrando uma

certa resistência, um ar de dificuldade, mas ele está confiante que conquistará a

moça, o que de fato acontece e o rapaz consegue roubar-lhe um beijo, para o

espanto de todos aqueles que lá estão dançando, como vemos nas fotografias 48 e

49.
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Fotografia 48: Surpresa
Apresentação em Portugal - 2005

Fotografia 49: Beijo
Estréia do espetáculo Flor do Lírio - Teatro Alberto Maranhão, 2004
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Na cena descrita, também podemos perceber alguns elementos que tornam

esse espetáculo rico esteticamente, artístico e culturalmente. Vemos a interação da 

iluminação, que potencializa a cena, quando esta, que tanto pode abrigar o objetivo 

de iluminar, tornar vivo e presente os personagens, pode também esconder uns e

evidenciar outros elementos, assim, a iluminação auxilia a compreensão, como

afirma Pavis (2005). 

Nessa cena do casal, do rapaz conquistador e da moça tímida, a luz é

amenizada para os demais bailarinos no palco, e amplificada para a cena do casal.

Assim, o casal passa a ocupar um corredor de luz que atravessa o palco. Desse modo, 

fica evidente para o público aqueles gestos realizados pelo casal, a timidez da

personagem representada pela bailarina, os gestos que bailarino faz para conquistá-

la, arrumando a roupa, penteando os cabelos, o que tirou muitos risos da platéia.

As músicas utilizadas durante a cena descrita anteriormente e também no

decorrer do pastoril profano trazem suas características cômicas, apresentando

todas o duplo sentido, o que caracteriza a passagem do momento religioso para o

momento profano, como podemos perceber nos versos musicais da música Sonho

de Pastoril de Faceta, interpretado por Véio Mangaba:

Mulher do cego, faz três dias que morreu.
Beteu, bateu, mas não tocou na clarineta.

Pegaram ela botaram dentro da maleta e o velho passou-lhe a mão.. 
É nabo seco, é nabo seco, é nabo seco.

Colchão é descanso pro corpo
Para o homem que vem do trabalho
Veia de 80 anos tava danada dano o colete de alfaiate

Os movimentos dançados no pastoril profano, embalado por essas músicas de

duplo sentido já não são inocentes, como os apresentados no pastoril sagrado;

apresentam a característica da sensualidade presente em todo o momento profano. 



126

Na figura de Mundico, personagem que abre o pastoril profano, podemos perceber e 

relacionar a figura do velho, que anima os pastoris, que mexe com as pastoras faz o 

comando do pastoril profano. 

Entretanto, é importante observar a ressignificação que foi feita nessa dança,

tornando-a, nesse espetáculo, diferente daquelas dançadas nas festas natalinas, nos 

autos.

As cenas não acontecem em duas filas, como o pastoril original. Elas são sim

ricamente distribuídas; de acordo com o que foi discutido, no mesmo palco é

possível visualizar várias cenas ao mesmo tempo. Além disso, o caráter de

representação, aliado à dança faz-se constante nesse momento do espetáculo,

quando ao mesmo tempo, podemos ver bailarinos representando os personagens,

com olhares e gestos de diálogo, ao passo que outros estão dançando.

A cena em que existe a conquista da moça mais tímida, ratifica a característica 

desse momento do espetáculo, ao passo que vários dos bailarinos estão dançando,

bem à frente do palco podemos assistir a encenação do casal, representados pelo

garanhão e pela moça tímida. Além disso, outro fato a destacar é a utilização de

outras formas de dança, dentre elas o bolero, não utilizado na sua apresentação

tradicional, é amplamente utilizado nessa cena do espetáculo. O bolero com seu

ritmado gostoso, amplifica o ar de sensualidade e de conquista que paira no palco

profano.

O cenário também é digno de ser descrito aqui. Uma enorme empanada foi

confeccionada, nas cores azul e vermelha, cores que caracterizam o pastoril e

representam a luta entre cristãos e mouros, ou as cores da Virgem Maria e de Nosso 

senhor Jesus como evidenciam Nóbrega e Viana (2006). O cenário foi montado e

pensado para representar esse elemento hilário em que o ar profano simula, como 

se fosse um grande “bordel”, onde existe o ar da conquista, do entrosamento entre 
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os pares e a sensualidade presente em todas as cenas, caracterizando o pastoril

profano, diferenciando-o do pastoril religioso.

Do adro da igreja para rua, o Pastoril assumiu novas características:
diminuiu o número de personagens, trocou as meninas inocentes por
mulheres, deixando a forma de auto-religioso para adotar a forma de
dança ou bailado profano, com elementos cômicos, expressos na figura do 
dos velhos de pastoras, por vezes semelhantes aos palhaços de circo. Os 
elementos de espontaneidade, improvisação e as músicas de duplo
sentido, marcam o folguedo (PETRUCIA NÓBREGA, Programa do
Espetáculo, p. 166).

Além do cenário, a iluminação também foi pensada para esse dado momento,

em que foram fixadas inúmeras luzes nas cores azuis e vermelhas, além da projeção 

maior de luz que unida aos outros diversos elementos cênicos compuseram todo o

espetáculo; dentre esses elementos, os figurinos, todos confeccionados evidenciando 

os vários tons do azul e do encarnado, além do figurino do Mundico, que usava uma 

longa capa das duas cores, um chapéu preto e uma longa gravata, tornando esse

personagem, que interage o tempo todo com as pastoras, mais cômico como vemos 

na fotografia 50.

Fotografia 50: Pastoras e Mundico - Apresentação em Portugal – 2005
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Importante destacar aqui, na composição dessa coreografia a presença do

elenco masculino, o que não existe nos pastoris genuínos. Nesse momento do

espetáculo, foi explorada a dança entre os casais, encontrando-se os homens

também vestidos com as cores características. Eles compunham todas as cenas do

pastoril profano, na disputa das mulheres, na conquista, no bailado e no romance.

Esse fato distancia também essa dança daquelas apresentadas nos momentos de

natal, em que, como figura masculina apenas o velho se faz presente do pastoril.

Nesse espetáculo, representado a partir das cenas aqui descritas, podemos

perceber a característica de composição artística, tendo como base as danças

tradicionais, atribuindo-lhes um caráter cênico.

O Flor do Lírio traz para a cena principalmente o pastoril, dança tradicional e 

extremamente popular, conhecida por uma grande parcela da população do Brasil. 

Uma dança que é apresentada tradicionalmente na frente das igrejas compondo as 

festas do natal, que apresenta em sua movimentação a simplicidade dos passos, das 

mudanças de direções, já que as pastorinhas além da dança também cantam as

jornadas em conjunto com o público que assiste e que conhece esses autos. No

espetáculo, esses elementos todos são criados para atingir a proposta cênica que o

grupo propõe, uma proposta que traz à tona a plasticidade, um roteiro que guia o

espetáculo, em que a arte deve estar evidente em todos os momentos.

Esse caráter evidenciado por mim, em relação a esse espetáculo é também

reconhecido por alguns dos sujeitos entrevistados. Vejamos algumas dessas falas,

sendo as primeiras de duas professoras que já passaram pela direção artística do

grupo, além de também já terem sido coreógrafas de espetáculos anteriores:

A reatualização do pastoril, uma outra perspectiva de traduzir o pastoril 
para uma linguagem mais arrojada, cênica, preocupada não só com a
qualidade do figurino, mas uma perspectiva que englobasse todas as
facetas de um pastoril, não só o sagrado, mas o profano, os sentidos que
isso traz para a cultura, os sentidos na cultura e o retorno das pessoas
também em relação à apreciação desse espetáculo. Penso que foi um
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espetáculo cenicamente muito bem cuidado. Por ser uma manifestação
muito familiar, penso que isso é um ponto muito relevante (KARENINE 
PORPINO, Entrevista, 2007).

O grande mérito que eu diria desse espetáculo é estar fazendo de uma
manifestação relativamente simples na sua configuração em termos de
dança, especificamente do espaço e do tempo, como se configura essa
relação do espaço e do tempo, estar trazendo numa riqueza tão grande na 
construção coreográfica, no sentido de trazer elementos tanto do pastoril 
religioso e do pastoril da parte profana, intermeando alguns trechos com 
elementos da linguagem do teatro, que enriqueceu o espetáculo [...]. Eu 
digo assim que o grande destaque do espetáculo é trazer com muita
beleza a referência do universo das pastoras tanto no pastoril religioso
quanto o profano, com uma dose muito bem trabalhada, um equilíbrio
em como explorar esses elementos, por exemplo, do profano sem
vulgarizar e dar uma homogeneidade ao espetáculo que fez com que ele 
tivesse coerência com a proposta da temática abordada (LARISSA
MARQUES, Entrevista, 2007).

Ao fazer a mesma pergunta a uma ex bailarina do grupo, as opiniões se

encontram:

O Flor do Lírio, definitivamente o meu preferido, para mim foi o
espetáculo que arrematou de uma vez por todas as pretensões artísticas
do grupo, porque além de ser todo idealizado a partir de uma
manifestação só, o pastoril, ele foi elaborado com diversos elementos...
nós fazíamos um pouco de teatro, as danças tinham um pouco das outras 
técnicas e assim por diante, mas no fim ficou um espetáculo super
emocionante; e as pessoas que assistiam além de elogiar bastante sua
riqueza artística conseguiam identificar muito bem os elementos das
manifestações genuínas (LORETA MELO, Entrevista, 2007).

Essas falas apresentadas em relação ao espetáculo Flor do Lírio, além de outras, 

ratificam a presença artística, o cuidado cênico em todos os momentos desse

espetáculo.

Essa presença da composição artística evidenciada nas cenas descritas, em

especial, ao pastoril profano, nega a denominação do grupo em um grupo

Parafolclórico, esse termo o restringe ao passo que muitos momentos transpõem

essa denominação. Nas cenas do pastoril profano, bem como na abertura do

espetáculo, nos solos das personagens, na inversão dos objetos cênicos, quando os
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presentes entregues ao menino Jesus, percebemos que não há o caráter de

reelaboração daquela determinada cultura vivida nas comunidades, mas sim o

caráter de composição artística. Esse caráter de composição, com a projeção cênica, 

artística e contemporânea apresenta um avanço no trabalho do grupo que muitas

vezes encontra-se atrelado à resistências pautadas na apresentação fiel do folclore, o 

que deve fazer parte de um grupo que apresenta o objetivo de projeção artística.

Compreendemos que a cultura apresenta-se sim como base para essa

composição e o coreógrafo elabora a partir de todas essas transformações cênicas, as 

coreografias sem o compromisso com o registro detalhado de como essas

manifestações apresentam-se em suas comunidades, como afirma Robatto (1994),

mas com o compromisso estético e artístico de composição.

Nessas cenas, é perceptível que as danças da tradição, como os pastoris, que

trazem consigo uma história, a cultura de um determinado povo, servem como

material para a composição artística; assim, são estetizadas a partir de vários

elementos utilizados, como vimos nesse espetáculo, abordagem cênica

contemporânea, presente em todo o pastoril profano, a utilização de abordagens do 

teatro, tanto no diálogo de Mundico e Júlia Emilia, como a descrita da moça a ser

conquistada, que todos dão um caráter mais cênico, mais plástico àquilo que está

sendo apresentado para a platéia.

A arte, para expressar aquilo que está em foco, aquilo que está objetivando,

necessita de meios técnicos que viabilizem essa expressão, como afirma Ortega y

Gasset (2002), em seus ensaios sobre estética e arte.

Assim, de acordo com todo esse aparate técnico que evidencia a expressão da 

arte, nesse espetáculo, a arte, a cultura e a estética são celebradas em cena,

acrescentando novos mundos àquela realidade espontânea que por muitos é

conhecida.
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Em uma outra reflexão, em que o autor reflete sobre a desumanização da arte, 

Ortega y Gasset (2005) afirma que esse é o objetivo da arte, ou seja, criar novas

vidas, anulando previamente o caráter espontâneo, já que entra em cena a criação, a 

invenção. Os sentimentos que guiam a arte, que a fazem brotar, são sentimentos

que criam novas paisagens, novas formas de vivência. Assim, a esses sentimentos

que são também estéticos, constroem algo que não são a realidade, mas que, ao

mesmo tempo, possuem substantividade.

Em relação a esse caráter da arte em que a realidade, ou seja, o mundo

cotidiano não é seu fim, também pode ser percebido na obra de Haar (2000), que

nos apresenta uma reflexão que a nossa pesquisa nos parece muito pertinente. Esse 

filósofo que ensina filosofia contemporânea e estética em Paris, afirma que a arte dá 

lugar a um mundo e revela uma terra. O mundo, nesse sentido, não é esse mundo 

muito conhecido por nós, considerado uma reunião de objetos, um recipiente que

os cerca. Mas sim, um espaço livre e múltiplo de possibilidades, em suas palavras: “o

espaço de sentido e de relações que um povo abre com suas escolhas essenciais, suas 

decisões em relação à vida/ à morte, ao verdadeiro/ ao falso, ao humano/ao divino, 

etc” (HAAR, 2000, p.86).

Já a terra que, segundo o autor, é revelada pela arte, é aquilo que se esconde

aos olhos, uma reserva secreta, o esquecido. Assim, a arte ao mesmo tempo em que 

evidencia vários signos, vários elementos, também esconde outros, revelando o

mundo e a terra respectivamente. 

Dessa forma, é a essência do trabalho artístico aproximar o mundo e a terra,

negando de vez o caráter utilitário e imitativo às vezes atribuído à arte, já que “a

criação artística é o eco desse combate originário, em que se disputa a partilha entre 

o que está descoberto, acessível e o que está velado, encoberto” (HAAR, 2000, p.88).

No espetáculo Flor do Lírio, podemos perceber esse caráter de mundo e terra. 

Um mundo nos aparece, é reconhecido em suas várias facetas, que emanam a
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cultura; no caso a cultura dos diversos pastoris, o que faz com que reconheçamos

muitas vezes várias dessas formas de vida, de convivência. Mas a terra também se

faz presente, sendo essa a criação artística que vai além da idéia da cotidianidade, do 

conhecido. Por ser arte, deve estar presente não só o reconhecível, aquilo que

interage diretamente com nossos tantos olhares. A arte, ao passo que revela,

esconde. Esse é seu jogo complexo, seu jogo íntimo. Quando unimos vários

elementos que a constituem, deformamos o real fazendo com que novas cores e

formas vivas sejam ali colocadas e também outras tantas visualizadas aos poucos,

uma vez que também se fazem escondidas.

Analisando as cenas descritas ao longo desse capítulo, percebemos essas

características de revelar e esconder que caracteriza a arte. Ao passo que

evidenciamos elementos da cultura, na composição artística, atribuímos novos

sentidos, já que esse é o papel primordial da arte, abrir novas fronteiras, novas

formas de visualizações o que a torna plástica e dinâmica ao nosso olhar.

Esse caráter pode também ser ratificado através do sentido virtual que a arte

nos torna evidente; ao passo que ela virtualiza, tira-lhe os sentidos usuais, que

muitas vezes chegam até nós de forma pré-determinada, com significações

cristalizadas. O virtual transgride as cristalizações, abrindo novas formas de

vivências e expressões a partir das criações artísticas. 

A dança enquanto arte, virtualiza, os movimentos, transformando-os em

gestos artísticos os personagens que por ela são exaltados, inclusive o espaço e o

tempo que também são virtuais.

Langer (1980), afirma que o espaço da arte, como por exemplo, da dança, é um 

espaço totalmente diferenciado do espaço do dia-a-dia. É um espaço criado,

programado, plástico, que se diferencia do espaço da geografia, pois ele é

imaginário, irreal, imaterial. O tempo também não se apresenta cronologicamente

marcado pelo relógio, como percebemos na nossa vida cotidiana. Este também é
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contado de forma diferenciada, amplificando o caráter virtual que permeia toda a

dança.

Essas características da arte são vislumbradas durante o espetáculo, bem como 

nos outros dois descritos nessa tese. Eles apresentam esse caráter virtual do tempo e 

do espaço; tal caráter é projetado, é criado, transformado para expressar. Sendo

construído tendo como base à cultura, que é motivo da arte, faz surgir e dá base à 

criação artística.

O sentimento de ilusão a partir da composição também amplifica essa estética 

que evidencia a arte, quando naquelas danças tidas como tradicionais são

apresentadas a partir de novas formas, com outras técnicas de dança, bem como

com intervenção de elementos do teatro, a partir da interpretação dos bailarinos,

como foram apresentados no espetáculo Flor do Lírio.

A iluminação devidamente estudada, compondo o projeto cênico do

espetáculo, amplificando o ar de ficção que transgride o cotidiano, as formas como 

essas danças e os vários outros elementos culturais são pensados e vividos ao longo 

dos dias, o que permite chegarmos à característica da arte de revelar o mundo e

esconder uma terra, já que por ser criada, virtualizada, ela pode abrir sempre novas 

significações, novos significados aos nossos olhos, diante de nossa estreita vivência

com ela.

Em meio a esse ar de inacabamento e abertura, essas cenas aparecem para nós, 

seja pelos movimentos utilizados no pastoril profano com a grande interferência do 

personagem do Mundico, que nos apresenta o ar cômico nas suas falas e nos seus

movimentos; seja, na graciosidade das pastorinhas, dentre as outras cenas descritas, 

aparecem-nos como mundos e terras, ao passo que a cultura é recriada, exaltada e 

reconhecida, algo permanece escondido, algo escapa do nosso olhar e do nosso

entendimento, sendo esse o forte valor da arte. 
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O Flor do Lírio enquanto um espetáculo que apresenta esse potencial artístico 

a partir de sua estética, do investimento cênico apresentado nos vários elementos

que o compõe, que são percebidos em suas cenas, deixa-nos a idéia de sentimento e 

da potencialidade artística e estética enquanto horizontes de significações em que

os sujeitos, a partir de suas vivências, vislumbram, visualizam e potencializam uma 

educação tecida no corpo.

O espetáculo Flor do Lírio potencializa a educação como nó de significações

tecidos no corpo, cria novas paisagens através das cenas, dos gestos, nos transporta

do passado ao presente como forma de criar horizontes e de inventar personagens, 

inventar mundos. Uma educação que é capaz de reunir o sagrado e o profano como 

elementos da cultura, re-significados pelo drama da arte.

Ao dançar, os sujeitos criam sentidos, acrescentam elementos à cultura, criam 

novos cenários para a arte e, nesse ato, educam-se, haja vista que podem se deslocar 

de sua própria experiência e experimentar outras formas de mover-se, de atuar, de 

viver. Compreendemos que nessa experimentação a educação, como criação da

cultura, acontece mais uma vez.
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Reafirmamos o que foi dito na primeira frase dessa tese: a educação é um nó de 

significações tecidas no corpo, a partir da inserção dos indivíduos no mundo da

cultura, como evidencia Nóbrega (2005), assim como na experiência com a arte, a

estética e os símbolos.

Os espetáculos estudados e descritos são exemplos dessa educação, em que

vários sentidos são tecidos no corpo daqueles que vivem as montagens, as

apresentações e por aqueles que assistem tais momentos, atribuindo novos

significados às suas existências, amplificando o corpo fenomenológico, o corpo

sensível, por meio das experimentações do corpo cênico.

Para a fenomenologia de Merleau-Ponty o corpo é um corpo vivo, um corpo

dotado de sentidos em todos os seus atos. Um corpo sensível que ao relacionar-se

com o mundo, com os objetos presentes nesse mundo, com o outro sempre

encontrará novos sentidos, novas formas de ver o mundo.

Ao afirmar que o corpo é sensível o filósofo evidencia o reconciliamento do

corpo com os sentidos, bem como um reconciliamento dos sentidos que damos aos 

objetos, nossa abertura ao que estes nos provocam a partir de nossa estreita relação 

com eles. 

O elemento sensível está unido à atitude do corpo, em cada ato. De acordo

com Nóbrega (1999), “a realidade sensível expressa a unidade da existência humana 

de forma profunda, com suas incertezas, sua imprevisibilidade e abertura a

diferentes interpretações, unindo conceito e vivência e criando a possibilidade de

novas formas de elaboração do conhecimento” (IDEM, p. 116).

A consideração do sensível, de acordo com Nóbrega (1999), torna as

experiências do corpo singulares, únicas, já que abrem perspectivas as várias

interpretações de acordo com a abertura do corpo ao mundo da experiência.

Ao afirmar que o corpo é sensível e, portanto, aberto a diferentes

interpretações e vivências, a partir de suas constantes relações com o mundo, -



137

sendo esse considerado não como uma soma de coisas, não é esse mundo

determinado, mas inesgotável; assim sendo, sempre algo surge diante de nós para

ser percebido e atribuído sentidos, -  Merleau-Ponty compara-o à obra de arte. 

Ao refletir sobre a obra de arte, Merleau-Ponty (2004), afirma que o artista

pinta como se jamais houvesse pintado, já que a arte apresenta a característica de

ser única, singular, não só para quem aprecia, mas para o artista que a compõe.

Assim, de acordo com o filósofo a arte não é imitação, mas uma operação de

expressão.

Assim, ao referir-se a obra de arte Merleau-Ponty cita Cézanne e sua forma de 

compor a arte, evidenciando o sensível como componente do corpo e da obra.

Cézanne com seu amor à natureza pretendia pintá-la como ela o tocava, a partir de 

seu contato com ela, de suas percepções que aguçavam seus sentidos, escapado,

nesse sentido, das alternativas prontas, inabaláveis. Destarte, seu objetivo

primordial, como nos evidencia Merleau-Ponty (2004), era buscar a realidade “sem

abandonar a sensação, sem tomar outro guia senão a natureza na impressão

imediata, sem delinear os contornos, sem enquadrar a cor pelo desenho, sem

compor a perspectiva sem o quadro” (IDEM, p.127).

Ao voltar a natureza como essa se apresenta a sua percepção, aos seus sentidos, 

como aquela determinada paisagem se abre ao nosso corpo e como nosso corpo se 

dirige aquela paisagem e com isso resultando nas diferentes sensações e sentidos,

abalamos a idéia do acabamento, da determinação de nossas experiências e de nosso 

corpo, considerando o sensível enquanto fonte primordial de nossa existência, de

nossos atos, entendendo o sentido da realidade inesgotável.

Assim, obra de arte pode dizer um pouco do corpo humano devido a suas

características. Nós enquanto apreciadores da obra de arte, podemos sempre dizer

um pouco mais dessa obra, já que a cada olhar, a cada percepção e troca com

determinados objetos teremos sensações diferentes, experiências singulares.
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 Os artistas também se comportam dessa forma em relação à sua obra. Ao

realizá-la, novos detalhes poderão ser conferidos a ela, novos detalhes vão sempre

surgindo a partir do estreito contato do artista à sua obra que nasce de seu mundo 

vivido, da relação de seu corpo com a paisagem, com objetos, com a música,

dependendo da arte que está sendo criada. 

Assim, por sempre haver novos detalhes e que podem ser conferidos e unidos à 

obra, Merleau-Ponty (2004) afirma que não existe sentido à idéia de uma pintura

universal, por exemplo, de uma pintura inteiramente realizada, já que o pintor ao

olhar o mundo sempre achará novos detalhes que antes não foram revelados para

ele. Assim, sempre haverá algo mais a dizer, a pintar, a revelar.

Essas características são visualizadas nas cenas dos espetáculos do grupo

Parafolclórico que foram descritas no decorrer dessa tese. Várias cenas revelam

muitas significações ao passo que escondem tantas outras. Isso permite que novos

significados sejam conferidos ao trabalho artístico do grupo que está atrelado à

cultura. Esses significados podem ser conferidos por aqueles que dançam as

coreografias, pelos que participaram da composição artística, como o coreógrafo,

por exemplo, tanto por quem assiste aos espetáculos e que se deixam envolver pelas 

cenas.

Essas características tornam essas cenas e o trabalho artístico do grupo como

obra consumada. As obras consumadas, de acordo com Merleau-Ponty (2004), são

obras não acabadas, que permitem várias sensações e leituras, que “atingem seu

expectador, convida-o a recomeçar o gesto que a criou” (IDEM, p.81). Retornar ao 

gesto que criou aparece-nos como a busca do recomeço, de possibilidade de novas

experiências mesmo, muitas vezes, se tratando da mesma cena, que pode nos

apresentar o que antes se tornou invisível.

O expectador diante do trabalho artístico do grupo, que pela presença da arte 

encontra-se aberto às diferentes leituras e a imputação dos diferentes significados,
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está aberto para os gestos e o corpo do outro que o atingem, tornando forte a idéia 

de que nos fazemos e nos reconhecemos pelo estreito contato e pela experiência do 

outro.

De acordo com Merleau-Ponty (2004), há no mundo uma necessidade do

outro, para construirmos a nossa imagem, nossas reflexões e opiniões e inclusive

nosso modo de viver. Assim, o outro não é apenas mais um ser pensante no mundo, 

mas faz parte de nossa carne, de nosso corpo, de nossas atitudes, pois, “nosso

contato conosco sempre se faz por meio de uma cultura, pelo menos por meio de

uma linguagem que recebemos de fora e que nos orienta para o conhecimento de

nós mesmos” (IDEM, p. 49).

Em estreito contato com o outro e atados ao mundo, vamos nos constituindo

enquanto sujeitos. Nosso corpo, portanto, encontra-se normalmente em constante

troca com o outro; estamos envolvidos na mesma carne; essa troca e esse

envolvimento vão alimentando nossa existência. Nossos corpos, em sua porosidade 

vão absorvendo as nuanças do outro e refazendo-se constantemente. Sem essa

dinâmica, não poderíamos nos tornar seres autônomos, protagonistas, em conjunto 

com o mundo e com o outro.

Algumas cenas dos espetáculos descritos ratificam essa presença do contato

com o outro, tanto nas coreografias apresentando o contato corporal entre os

bailarinos, como pelos espectadores que a partir do corpo do outro que está no

palco se fazem e se refazem. Dessa forma, eles vivem aquela dada cena, aquele dado 

momento por meio do corpo do outro que está em cena, que se movimenta, que

traz em seu corpo múltiplos sentidos que podem ser captados e vividos pelo outro.

De acordo com Merleau-Ponty (2004), o outro é importante para mim

inclusive para me proporcionar à vivência da felicidade, pois “cada ser é só, e

ninguém pode dispensar os outros, não apenas por sua utilidade, mas para sua

felicidade” (IDEM, p.50). 
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Assim, nossas relações são construídas a partir das trocas que estabelecemos

cada dia, cada minuto, a partir de cada movimento que lanço meu corpo no mundo 

e a partir das relações humanas que são produtoras de conhecimento. O

conhecimento é construído nessa relação, ele não está dado, ele é, sim, experiência 

do corpo com os objetos, com o mundo, com o outro. Não aquele outro, que apenas 

é útil para mim, mas esse outro que faz parte de minha carne, que nos evidencia

constantemente que estamos vivos no mundo.

Não vivemos a princípio na consciência de nós mesmos – nem mesmo,
aliás, na consciência das coisas – mas na experiência do outro. Só sentimos 
que existimos depois de já ter entrado em contato com os outros, e nossa
reflexão é sempre um retorno a nós mesmos que, aliás, deve muito à nossa 
freqüentação do outro (MERLEAU-PONTY, 2002, p.48).

Diante disso, reconhecemos a comparação feita por Merleau-Ponty entre a

obra de arte o corpo humano. O corpo, assim como a obra de arte, é sensível, um

corpo poroso que, a partir das relações que estabelece com o mundo e com o outro, 

atribui, nessas relações sempre novos significados; por ser inacabado, fragiliza a

idéia de podemos definir todos os seus atos, já que está em constante vivência e

convivência com o mundo em que faz parte.

Destarte, a reflexão de Merleau-Ponty sobre a obra de arte nos remete à

percepção do elemento sensível como fundamental para compreendermos essa

porosidade do corpo, bem como na nossa relação com o mundo, fazendo com que

nossas experiências sejam únicas e inesgotáveis.

Os corpos que preenchem as cenas descritas ratificam a compreensão do corpo 

sensível, do corpo comparado à obra de arte, que está sempre buscando novas

sensações e novos sentidos por meio de seus gestos, do seu envolvimento com a

arte. Além disso, os bailarinos, em conjunto com os demais objetos cênicos,

permitem-se lançar ao outro, representado pelo espectador, que também terá

experiências singulares a partir de seu envolvimento, de sua percepção, ampliando 

seu horizonte de significações.
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 Diante dessa reflexão consideramos importante não só o reconhecimento do

corpo enquanto sensível, mas também à concepção do conhecimento elaborado a

partir dessa consideração que ultrapassa seu entendimento como simples aquisição

de novos saberes, mas nos possibilita a vivência significativa do corpo, daquilo que 

aprecia, daquilo que aprende. Acreditamos que a formação artística e cultural que

acontece no Grupo Parafolclórico, representada nessa tese,pelos três espetáculos em 

pauta, apresenta-se como registro dessa concepção significante.

Por ser o Grupo Parafolclórico ligado à instituição universitária, seu objetivo

não se resume apenas à aquisição e ao aprendizado de passos de danças para serem 

apresentados em cena para o público. Existe a preocupação na formação artística e 

cultural no grupo, o estudo, a pesquisa realizada pelo grupo, para além de ser uma 

obra artística verdadeira, possa significar para aqueles que assistem, para os que

dançam e para todos que fazem o Grupo Parafolclórico da UFRN.

Nesse sentido, antes dos espetáculos serem apresentados ao público, existe uma 

pesquisa, em que coreógrafos e diretores estudam essas manifestações tradicionais, 

seus diversos sentidos, visitando inclusive aquela dada cultura de perto, como por

exemplo, à ida da coreógrafa ao estado de Pernambuco para conhecer o Maracatu

como é vivido naquele estado; à ida, por outra coreógrafa à cidade de Ceará-Mirim,

para vivenciar os caboclinhos mais tradicionais do Estado do Rio Grande do Norte.

Ao indagar sobre a relevância desses espetáculos, um dos entrevistados

apontou essa característica da pesquisa para a feitura dos espetáculos, como algo

relevante no trabalho do Grupo Parafolclórico:

Eu acho que a principal questão é a pesquisa para a produção. Não faz só 
porque viu em vídeo ou porque viu uma imagem, mas o pesquisar por ter 
visto e a leitura do que está lá, sem vir cristalizado totalmente. Além de 
ele vir como uma referência, mas ele vem como uma referência e com
uma pintada de uma leitura do contemporâneo (LENILTON TEXEIRA,
Entrevista, 2007). 
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A pesquisa realizada no grupo na construção dos espetáculos, não se restringe 

apenas aos coreógrafos e aos diretores do grupo, mas também aos bailarinos. No

espetáculo Flor do Lírio, por exemplo, nós bailarinos fomos solicitados a pesquisar 

sobre o pastoril, as lapinhas e os reisados. Tudo o que foi encontrado por nós foi

levado para o grupo para a construção de vários painéis que foram anexados na

parede. Além disso, apreciamos vários vídeos que continham essas danças, inclusive 

trabalhos mais antigos do grupo. Esse tipo de pesquisa é significativo para os

bailarinos, que passam a saber dos significados daquelas danças, daqueles festejos,

tornando a arte extremamente significante não só para quem aprecia, mas para

aqueles que, por meio dos movimentos dos bailarinos que vivificam os personagens 

da dança, apresentados para  a platéia.

Em relação à construção dos personagens, bem como dos espetáculos no geral 

e em relação à formação dos bailarinos nesse processo, uma ex-bailarina

entrevistada afirma:

É um personagem construído, de elaboração inédita, mas que guarda o
encantamento do tradicional... E... Assim, além do mais, nós
mergulhamos no universo cênico das artes plásticas dos figurinos e
cenários, não na elaboração, mas com certeza buscamos de onde vem, por 
que as cores, formas, estampas etc, nas maquiagens, na iluminação, nos
estudos das músicas, ritmo, contagem, nos estudos dos espaços
coreográficos, tudo isso contribui pra formação artística do grupo
(LORETA MELO, Entrevista, 2007).

Várias são as técnicas utilizadas no grupo para potencializar os movimentos, os 

passos das danças que são criados, desde técnicas do balé clássico, como da dança

moderna, a técnica das danças tradicionais, que tornam essas danças mais

elaboradas, mas sem perder suas características principais, que permitem o

reconhecimento.

Em relação a esse aspecto, uma ex bailarina do grupo evidencia ratifica:
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Apesar de ser muito bem estabelecido que nós trabalhamos com as
danças populares, folclóricas nordestinas e brasileiras, e como o grupo
busca fazer essa releitura, nós também trabalhamos com várias outras
linguagens da dança e das práticas corporais em geral, o que, ao meu ver, 
amplia o nosso olhar e enriquece o trabalho das coreografias... Pois não é 
proibido utilizar elementos da dança clássica, moderna, do teatro, da
capoeira ou da ginástica, por exemplo, o cuidado é em não distorcer
aquela manifestação, pra que a pessoa que aprecie não enxergue ali
apenas uma imitação barata de um personagem, mas que enxergue outro, 
elaborado praquele contexto, mas com a essência do original (LORETA
MELO, Entrevista, 2007).

Assim, antes de ir para o palco os bailarinos passam por várias sessões de

pesquisas, desde as sessões ocorridas na elaboração do espetáculo Flor do lírio, que 

apresentou não só o universo das cenas, mas das cores, das formas e da

potencialização técnica, já que o espetáculo exigia esse aperfeiçoamento a partir de 

sua estreita ligação com as técnicas de dança acima mencionadas e também por

primar pela arte.

Porpino (2006) em sua reflexão sobre dança e educação, afirma que a dança

exige a aquisição e o aprendizado de uma técnica ou de várias técnicas, para então 

ser apresentada. Assim, “o treinamento, a repetição, o desenvolvimento técnico são 

imprescindíveis para que o dançar como expressão do novo, do estético” (IDEM, p. 

103).

Porém a dança não deve ser reduzida apenas à técnica, à repetição de

movimentos mecanizados, mas deve considerar também os sentidos que os

bailarinos impõem, pois como evidencia a autora supracitada, a dança é também

sentimento e não só técnica. 

Pensar na técnica pela técnica, destituída de sentidos para quem
executa, ou o sentimento destituído de uma técnica para lhe dar
expressão, implicaria dois reducionismos, bem como a impossibilidade
da compreensão estética do dançar mediada paradoxalmente pela
concreticidade e abstração das formas expressivas (PORPINO, 2006,
p.106).
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Compreendo que a formação artística e cultural que ocorre no grupo é

ratificada, a partir das pesquisas, do entendimento das diversas danças e de seus

vários significados, tornado-a tanto técnica, quanto sensível, já que quando

conhecemos, podemos ampliar a gama de significações que elas nos possibilitam.

Porém, é perceptível no grupo que essa formação ainda não se faz de forma

efetiva, que poderia ser mais refletida no grupo, acarretando várias lacunas que

podem ser visualizadas e confirmadas diante de alguns problemas existentes.

Pelo fato do grupo não ser profissional, no sentido de apoio financeiro aos

bailarinos, mas, ao mesmo tempo, exigir uma agenda profissional, devido aos seus

objetivos e as várias aquisições de apresentações, como por exemplo, ensaios diários 

com a duração de duas horas e meia, disponibilidade para viajar tanto dentro do

Estado, quanto em outras cidades do Brasil e inclusive viagens no exterior, além de 

muitas vezes haver mais de uma apresentação no mesmo dia, esses fatores

acarretam o desligamento constante dos bailarinos do grupo, ocasionando uma alta 

rotatividade no grupo.

Essa alta rotatividade, de certa forma, enfraquece o trabalho de formação

artística e cultural, pois, nem todos os bailarinos que estão em cena passaram pela

mesma formação, pelo mesmo preparo, pelo universo da pesquisa, não se

apresentando no palco da mesma forma que aqueles que passaram por todo esse

processo, fazendo com que o grupo seja muito heterogêneo e implicando

diretamente nos espetáculos e no desenvolvimento do grupo.

Esse problema encontrado no grupo é compartilhado pelo pensamento de

vários dos entrevistados, quando indagados sobre a formação artística e cultural

presente no grupo e suas possíveis faltas, como podemos evidenciar nas seguintes

falas:
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Como eu acho que o grupo tem um caráter de companhia e é transitório, 
apresenta uma rotatividade muito grande de bailarinos, os bailarinos que 
entram não têm a mesma apropriação dos elementos da cultura popular
do que os bailarinos que são mais antigos, que já têm uma história dentro 
da dança popular que já tem toda uma conscientização da relação do que 
é popular e do que é a estilização necessária para ir ao palco.  Eu acho que 
todas as vezes que se entra numa companhia deveria ter um trabalho com
essas pessoas em relação a esses aspectos da apropriação cênica, em
relação ao popular e como se deve trabalhar esse popular para ir pro
palco. Porque, muitas vezes eu acho que falta nos bailarinos realmente a 
consciência do contexto original daquela obra que está inserida e a
estilização que é necessária para ir para o palco. Às vezes, isso fica de uma 
maneira alienada. Eu acho que a diferenciação que existe em relação aos 
processos criativos, não é de um processo criativo para outro, mas sim em 
relação à transitoriedade do elenco (RONALDO COSTA, Entrevista,
2007).

Em relação ao grupo especificamente, eu acho que uma grande
dificuldade que a gente enfrenta e que não é muito fácil de resolver
porque envolve dimensões mais estruturais de organização do grupo, é a 
questão da rotatividade do grupo, isso dificulta muito manter o nível
artístico do grupo. Sempre é um grande desafio, ao começo de cada ano 
continuar avançando na manutenção do nível artístico, o patamar
artístico que o grupo já conseguiu, o nível técnico que o grupo já
conseguiu projetar e alcançar, em termos de formação de dançarinos
nessa linguagem artística, porque temos uma rotatividade muito grande
(LARISSA MARQUES, Entrevista, 2007).

As dificuldades citadas por esses entrevistados, referindo-se ao grupo,

comprometem a formação artística e cultural desenvolvida no Parafolclórico, já que 

habitualmente existem bailarinos em cena que não passaram ou passaram muito

pouco pelo universo da pesquisa, pela aquisição da técnica que se atrela ao

sentimento, que a partir de todos os elementos, faz parte das apresentações para a

platéia. Outro fator que contribui para isso é, o fato dos próprios bailarinos, muitas 

vezes não buscarem essa formação, esses saberes da cultura, daquilo que estão

dançando, esperando muitas vezes apenas pela direção artística do grupo.

Esse fato acima mencionado é acarretado por vários elementos. Como foi dito, 

o grupo apresenta a exigência de um grupo profissional, mas muitos de seus

integrantes não incorporam essa exigência, isso faz com que essa formação também 
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não seja potencialmente presente em todas as pessoas que compõem o grupo. Assim, 

acredito que para que essa formação deva caminhar ao lado do sentimento de

profissionalização, implicando na obrigação de um maior aprofundamento dos

elementos da cultura e da arte, por parte dos bailarinos, que fazem parte dos

espetáculos, para que esse estudo não se restrinja as professoras e aos coreógrafos.

Dessa forma, será mais concreta e potencializada a formação artística e cultural no 

grupo, refletindo nos espetáculos e nas demais apresentações realizadas, mas,

sobretudo, nos discursos de muitos bailarinos e demais membros que compõem o

Parafolclórico, sobre seu fazer artístico e cultural.

Em relação ao pensamento profissional que muitas vezes não se apresenta no 

entendimento de vários componentes, o entrevistado abaixo afirma:

O grupo tem que se ver como profissional, porque quando estão no palco 
e estamos assistindo, são profissionais que estão ali, não quero saber de
onde vêm essas pessoas. Mas, é um grupo que pela história que tem, se
profissionalizou, mas o pensamento, a mentalidade das pessoas ainda está 
no amadorismo e não na profissionalização. Então, essa formação artística 
e cultural pra mim é uma das lacunas que têm no grupo (JOSÉ PEREIRA 
DE MELO, Entrevista, 2007).

Essa questão de uma mentalidade que não considera a profissionalização por

parte de alguns membros do grupo acarreta outros fatores, como por exemplo, o

enfraquecimento na compreensão do conceito de arte do grupo, de projeção cênica. 

Em determinados momentos há o discurso de que não devemos estilizar de forma

exacerbada aquelas danças tradicionais e, em alguns momentos dos espetáculos, a

estilização não é nítida. A estilização é aqui compreendida como aprimoramento

dos movimentos e criação de uma nova gestualidade que transpõe os movimentos

realizados nas comunidades em que essas danças surgem, quando isso não ocorre há 

a desconsideração do conceito de arte enquanto criação, que não tem por finalidade 
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apresentar a realidade vivida no nosso dia-a-dia e, sim, a partir de todos os aparatos 

artísticos, deformar essa realidade, dando-lhe novos significados e novas vivências.

A arte é criação, é estilização do real, é virtualidade e, portanto, não deve ser 

levada ao palco como uma cópia fiel do cotidiano vivido nas comunidades em que 

essas danças são originadas. Essas danças devem sim, a partir do objetivo primordial 

do grupo, passar por refinamentos estéticos que deformam o real e ampliam o

campo de sentidos, privilegiando e convidando a arte para a cena. Dessa forma, a

partir desse refinamento estético a arte pode proporcionar uma gama de poderes

interpretativos, bem como um leque de significações que se lançam ao corpo do

bailarino, do expectador, causando sempre experiências singulares.

Nesse sentido criticamos o pensamento da não sofisticação e da não estilização 

estética das danças tradicionais que são levadas ao palco pelo grupo Parafolclórico, 

pois esse pensamento enfraquece o trabalho e o discurso do grupo, já que seu

objetivo prima pela arte, pela projeção artística e não pela cópia da realidade. De

acordo com Merleau-Ponty (2004), para que a arte nos satisfaça, é imprescindível

que seja diferente de nossa existência, de nosso universo cotidiano.

Porém, além dos discursos e pensamentos que prejudicam o crescimento

contínuo do trabalho do grupo, existe também uma dificuldade financeira que

torna muitas vezes dificultoso convidarmos a arte dessa forma amplificada,

potencializada, já que contratar profissionais de outras linguagens artísticas se torna 

difícil e isso é refletido nos espetáculos, muito embora, a partir dos vários esforços, 

os espetáculos, assim como vários dos pesquisados afirmaram, são espetáculos bem

cuidados, de bom gosto.

Um outro aspecto importante a ser refletido é o incentivo à pesquisa e à busca 

de conhecimento, à formação, já que esse grupo encontra-se atrelado à universidade 

que preza pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Muitos dos bailarinos que

fazem parte do Parafoclórico, ao entrar no grupo não tinham formação e buscaram 
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por isso, quando passaram a conviver com estudantes da Universidade, além de

professores mestres e doutores da instituição. A fala de uma entrevistada apresenta 

essa reflexão:

Muito importante essa formação. Como nós estamos inseridos numa
instituição universitária e pessoas que trabalham com a gente são
professores, eu até digo assim, são até doutores. Então, eu acho muito
importante já que o grupo é dirigido por professores é muito forte essa
questão do ensino, da formação de bailarinos, da formação, de educação. 
Porque a gente não repassa a dança só pela dança, tem toda uma
formação, toda uma estratégia de ensino no Parafolclórico de pesquisa e 
de extensão. Então, eu vejo o tripé da universidade dentro do
Parafolclórico, eu vejo a pesquisa, o ensino e a extensão, bem forte e
caracteriza bastante esse grupo. Eu acho que uma de nossas vaidades é
exatamente porque o grupo visa essas três vertentes da universidade
(RITA LUZIA DOS SANTOS, Entrevista, 2007).

Esses professores que apóiam o grupo apresentam-se como grandes

incentivadores a essa educação; educação compreendida enquanto um processo

coletivo de formação do ser humano, enquanto um processo de aprendizagem da

cultura, como nos afirma Nóbrega (2005). 

Nessa tese acreditamos e afirmamos essa educação pautada no envolvimento

no mundo da cultura, em que as várias significações são tecidas no corpo, desde

significações da cultura negra, ibérica, indígena, que passam a fazer sentido

ampliando os horizontes daqueles que convivem e que experienciam essas

significações. Essa cultura não compreendida como algo homogêneo, mas que

dentro dela existe a heterogeneidade, já que essa está em constante mudança,

mesmo mantendo algo que se perpetua e que permanece. Essa heterogeneidade

deve ser considerada pela educação sendo essa atrelada ao corpo, ou seja, o corpo se 

faz presente em todos os seus atos, atribuindo sentidos às experiências,

potencializando suas formas de ser e de conviver de diferentes formas.

O universo da arte também deve ser considerado como fonte de

conhecimento, de educação.  A arte está aberta as várias sensações, a partir de um 
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número infinito de experiências em que se tornam possíveis. Porém, para isso, a

arte deve ser pensada como abstração da vida cotidiana e considerada uma criação, 

uma imagem. Langer (1980) afirma que a arte é imagem, pois se apresenta

puramente a nossa visão, como forma visual, em vez de apresentar-se como objeto 

prático. Se a considerarmos dessa forma, apenas como uma coisa visual, dirigida à

percepção, abstraímos dela a sua finalidade prática e sua aparência mundana,

tornando-a virtual. A imagem, segundo a autora, abstraída do cotidiano, é o que o 

artista busca e cria, permitindo a abertura de um leque de significações e sentidos

para os sujeitos, ampliando suas experiências.

Essa concepção de arte muito ensina sobre o corpo e também sobre o

conhecimento. Ensina que os corpos não podem ser considerados homogêneos, pois 

cada indivíduo atribui sentidos à vida, à sua existência a partir de suas experiências, 

a partir de sua abertura ao mundo, de sua percepção que se abre e é, da mesma

forma, aberta às coisas. Ensina que os sentidos fazem parte de cada ato humano,

tornando as experiências individuais e enfraquecendo a consideração apenas

racional nos processos corporais.

A arte também põe em cheque a fixidez, a determinação, quando na dança, por 

exemplo, não existe apenas o gesto técnico que determina a dança, a partitura, mas 

há as tantas subpartituras, que dão novos sentidos aos gestos dos bailarinos e que são 

sentidos pelos expectadores, já que esses passeiam nelas, embora as partituras não

sejam desconsideradas.

A arte aproxima os indivíduos, os corpos, potencializando a educação que não 

despreza o contato entre os corpos, ao contrário ratifica essa importância,

aproximando suas vivências.

Em muitas das cenas descritas percebemos o contato com o outro, a troca de

experiências corporais pode ser considerada como uma fonte educativa, já que a
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experiência com o outro é necessária a nossa própria constituição enquanto sujeitos, 

como afirma Merleau-Ponty (2004).

Com a utilização do universo simbólico que a arte tem por finalidade criar,

abrimos nossa experiência para o contraditório, para os diferentes sentidos que

muitas vezes são encontrados em apenas um símbolo, já que esses escapam às

definições fazendo com que as interpretações não sejam universais.

O Grupo Parafolclórico apresenta um grande potencial artístico e educativo,

mas que deve ser mais explorado e ampliado, com a mudança de algumas práticas e 

discursos que contradizem seus objetivos. Folguedos, Guarnicê e Flor do Lírio, em 

suas linguagens artísticas, estéticas e culturais, permitem inúmeras significações que 

se dão no corpo, que convidam a percepção e ampliam vivência dos sujeitos,

evidenciando uma educação que permite e vislumbra o conhecimento não de um

corpo fora do processo do aprender, mas que experimenta e que busca novas

sensações e experiências, que nos mostram nossa intimidade com o mundo, com os 

objetos e com o outro.

Ao defender nesse estudo, a arte e a cultura como fontes educativas, abrindo

horizontes de experimentação constante do corpo, apresentando como exemplo

Folguedos, Guarnicê e Flor do Lírio, retomo o meu olhar inicial para o Grupo

Parafolclórico, para esses três espetáculos em pauta, apenas enquanto bailarina.

Olhar que reconhecia o produto final, aquilo que estava em cena, sendo mostrado

ao público, embora soubesse que dançando no palco as experiências eram

infinitamente belas, unidas às luzes, às cores, aos figurinos, aos gestos, as magias e

ao encantamento que aqueles espetáculos propiciavam.

O olhar apaixonado prevalecia, fazendo com que tudo visualizado e vivido

fosse considerado perfeito, não encarando muitas vezes as carências no Grupo e nos 

próprios espetáculos, escorregando em alguns momentos de seus objetivos

primordiais.
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Ao observar criticamente os trabalhos do grupo, enquanto pesquisadora, ainda 

são perceptíveis às luzes, as cores, os brilhos, principalmente quando hoje evidencio 

em partes desses espetáculos a presença da arte tendo como base a cultura, que

mesmo com a estilização, com a transposição que a arte propicia, pode ser

conhecida e reconhecida em cena, seja por aqueles que dançam, seja por aqueles

que experimentam as cenas por meio do corpo do outro, unindo as partituras às

tantas subpartituras e revelando sentidos. 

Porém, vejo que o processo criativo do grupo que evidencia as luzes, as cores, 

os brilhos, precisa ser cuidado e refletido de forma mais crítica, tendo sempre em

vista seu objetivo primordial, a projeção artística. Dessa forma, as luzes, a beleza, as 

cores, não serão percebidas apenas nas noites dos espetáculos, mas que com a

presença constante da arte gerarão frutos, crescimento, reflexão a partir das várias

significações que são tecidas no corpo, evidenciando a educação e não caindo,

portanto, no esquecimento.

Ao analisar esses espetáculos, percebo hoje a importância de todo o processo

criativo, de todos seus elementos que os constituem, principalmente por reconhecer 

nesse processo a educação tecida no corpo, por meio das tantas significações que a 

experiência vivifica, ampliando os horizontes de significações e ampliando os

sentidos da existência dos sujeitos.

Assim, ao considerar que a arte não surge ao acaso, além de sentimento ela

exige técnica, estudo e cuidado, para, então revelar as tantas significações, tornando 

as experiências constantes, acredito que os trabalhos da direção artística e do

coreógrafo devem ser mais valorizados e reconhecidos dentro do grupo, pois a arte 

denota a criatividade, a autonomia de uma mente tipicamente humana como

evidencia Langer (1980). 

Essa concepção de arte defendida aqui propicia a valorização do trabalho do

artista, que não tem por finalidade copiar as coisas presentes no mundo, mas que
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essas coisas podem sim servir como materiais para a criação da arte, que é

completamente virtual.

No grupo o coreógrafo, que muitas vezes é o diretor artístico, estuda a cultura, 

vai até as comunidades em que essas manifestações surgem e são perpetuadas ao

longo do tempo. Porém, seu objetivo não é apresentar um trabalho de cópia dessas 

danças da forma como são vividas nas comunidades. A história dessas danças,

nascidas em uma determinada cultura, é material para o coreógrafo, que a partir de 

outras técnicas de dança ou outras formas artísticas, ampliam esses repertórios

gestuais, dando-lhes novas leituras e perspectivas. Isso deve ser sempre pensado e

refletido dentro do grupo, pois isso faz parte de seu objetivo, convidar a arte para a 

cena, transpondo a realidade das comunidades em que essas várias danças surgem.

O reconhecimento do trabalho do coreógrafo, bem como da direção artística

do grupo desmistificaria no próprio grupo, a percepção e enaltecimento, muitas

vezes, apenas do trabalho dos bailarinos em cena, que também é importante, mas

que soma-se ao trabalho dos outros profissionais que estão engajados na construção 

dos espetáculos.

Diante dessas considerações, o trabalho do grupo contribui para o universo da 

arte, valorizando-a, pois evidencia o trabalho do artista, além de confirmar sua

essência significante, de criar novos mundos e sentidos para quem a experiência,

por ser de natureza autônoma e criativa. Contribui também para pensar a educação 

como inserção no mundo da cultura e da arte, a partir das várias significações que 

são experienciadas pelos sujeitos.

Além disso, o Grupo Parafolclórico, inserido dentro do Departamento de

Educação Física da UFRN, com os sentidos produzidos no processo criativo dos

espetáculos também contribui para essa área de conhecimento que produz saberes

sobre o corpo em diversas instituições, inclusive na educação, sendo essa muitas

vezes pautada por técnicas que restringem as experiências do corpo, prezam pelo
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mecanicismo, pelas repetições de movimentos, aquisições de gestos padronizados

para atenderem à certas práticas corporais que visam apenas o rendimento. A

Educação Física, que mesmo apresentando avanços significativos, a partir do estudo 

de vários pesquisadores da área, ainda considera o corpo no seu aparato anátomo-

biológico, desprivilegia à cultura, as experiências do corpo que apresentam aos

sujeitos novas formas de relacionar-se consigo e com o outro.

No grupo, representado pelos espetáculos em pauta, existe o incentivo à

educação pautada não só nos gestos técnicos e repetições de movimentos realizados 

de forma mecânica, mas na inserção dos indivíduos no universo da cultura,

representada pelas danças da tradição, bem como no universo da arte que nega a

fixidez das experiências e de suas significações, gerando novas gestualidades e

sensações. Além disso, o corpo nesse contexto é considerado também sensível, onde 

os indivíduos relacionados ao universo dos espetáculos, bem como a presença do

outro, estão constantemente renovando seu repertório de experiências. 

Esse conhecimento produzido por meio das significações culturais e artísticas

pode contribuir para o conhecimento da Educação Física, para tanto, afirmamos a

importância do constante diálogo dessa área de conhecimento, com outras que

também geram reflexões sobre o corpo, sobre educação, ampliando e

potencializando o conhecimento.

Devido às contribuições e a importância mencionada, ratificamos que a arte

deve ser sempre convidada e potencializada nos trabalhos do Grupo Parafolclórico. 

As criações devem sempre transpor a realidade que só faz sentido nas comunidades, 

no grupo deve haver sempre a criação do virtual que abre novas perspectivas e que 

lançam os indivíduos no infinito, por meio das experimentações propiciadas pela

arte e que revela em suas nuances uma educação tecida no corpo, que evidencia o

corpo sensível, o corpo percebido como obra de arte, inacabado, aberto.
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A educação tecida no corpo, atravessada pela iluminação das cenas que

revelam e escondem o real e o imaginário, o tempo passado e o tempo presente, o

sagrado e o profano, o corpo e a alma, entre outros paradoxos encontrados no

mundo da cultura e que são deslocados para a educação dos sujeitos. As cenas, os

gestos, os figurinos, a luz, a música, os jogos corporais são os fios que tecem essa

educação de forma lúdica, estética, coletiva.

Nas cenas podemos conferir uma educação como aprendizagem da cultura,

tecida no corpo expressivo, no corpo como obra de arte, cuja linguagem sensível

potencializa os sentidos da existência tais como a vida cotidiana, o trabalho, os

momentos de celebração, a sedução entre outros conteúdos que compõem as

coreografias.

Destarte, esse estudo não esgota as tantas significações que são tecidas no corpo 

por meio da arte, da cultura e das simbologias, ao contrário, abre-se para esses

valores interpretativos e para esses horizontes de significações. Abre-se para a

educação que considere as experiências do corpo como fonte educativa. Abre-se

para novos estudos em torno do corpo sensível que experimenta significações da

arte e da cultura como fontes de conhecimento, estudos que levem-nos a refletir de 

forma consumada, conceito em que sempre algo nos escapa impedindo a

determinação de nossas experiências. Assim, o inesperado, o não determinado, o

heterogêneo, o paradoxo, não são considerados erros que devem ser neutralizados, 

mas sim como constituintes do humano.
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ROTEIRO DA ENTREVISTA

1 - Fale sobre sua relação com o Grupo Parafolclórico.
2 - Como você percebe a relação do trabalho desenvolvido no Grupo com a cultura e com 
a arte? 
3 - Como você percebe o trabalho de formação artística e cultural no grupo?
4 - O que você destaca como relevante nos espetáculos Folguedos, Guarnicê e  Flor do
Lírio?
5 - Como você percebe a relação do grupo parafolclórico com a universidade?
6 - Na sua visão, o que falta ou o que deixa a desejar no Grupo Parafolclórico da UFRN
e/ou nos espetáculos em pauta?
7 - Comentário final.

ENTREVISTADOS

Acácia de Oliveira – Bailarina do grupo
Analwik de Lima – Bailarina do grupo
Carlos Sérgio Borges - Núcleo de confecções de figurinos e adereços
Castelo Casado – Desiner de luz
Gevaldo Cruz – Bailarino do grupo
José Pereira de Melo – colaborador do grupo
Karenine Porpino – Ex diretora artística e coreógrafa do grupo
Larissa Marques – Atual diretora artística do grupo
Lenilton Teixeira – Direção cênica do grupo no espetáculo Flor do Lírio
Loreta Melo – Ex bailarina do grupo
Paula Araújo – Bailarina do grupo
Raimundo Nonato Viana – Ex bailarino e coreógrafo do espetáculo Guarnicê
Raquel Galvão – Ex bailarina do grupo
Rita Luzia de Souza Santos – Criadora e Diretora administrativa do grupo
Roseane Melo – Ex diretora artística do grupo
Ronaldo Costa – Desiner de luz
Teodora Alves – Ex bailarina e diretora artística do grupo
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OS PROGRAMAS

FOLGUEDOS
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GUARNICÊ
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FLOR DO LÍRIO
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