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RESUMO 

 

 

Antes de apresentar as configurações atuais, a Gaya Dança Contemporânea, 

projeto de extensão existente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

– UFRN, passou por diversas e significativas transformações desde o seu 

advento em 1990 até os dias de hoje. Como a deusa grega e personificação do 

planeta, Gaia também responde de formas diferentes às situações as quais é 

submetida e se reinventa como uma nova Terra. Do mesmo modo, este grupo 

de dança vem se comportando durante sua existência e, a cada situação a que 

se põe a experienciar, seus modos de viver o corpo que dança vão sendo 

alterados e eles se reconfiguram mostrando outras faces distintas. Objetivando 

entender esse processo, nos valemos da Fenomenologia como abordagem 

metodológica para propor atravessamentos e discussões a partir das 

experiências de participantes do grupo e dos conceitos inerentes à dança como: 

dança e educação, dança e rendimento, dança e criação. Os resultados apontam 

para três faces distintas apresentadas pelo grupo em sua linha do tempo e que 

delimitam os capítulos do texto: a primeira face cujo perfil é o caráter artístico-

pedagógico; a segunda que evidencia a busca por um padrão estético de alto 

rendimento técnico e artístico e a terceira que prima pelas coletividades. A partir 

desse panorama, o corpo que dança na Gaya é enxergado como um híbrido de 

si mesmo, afetado pela sua historicidade, e pela gama de referências refletidas 

em suas faces desde o seu surgimento seguindo-se até os dias atuais. 
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ABSTRACT 

 

Before presenting the current configurations, Gaya Dança Contemporânea, an 

extension project that existed at the Federal University of Rio Grande do Norte - 

UFRN, underwent several significant transformations from its inception in 1990 

to the present day. As the Greek goddess and personification of the planet, Gaia 

also responds in different ways to the situations it undergoes and reinvents itself 

as a new Earth. In the same way, this dance group has been behaving during its 

existence and, with each situation that it is put to experience, its ways of 

understanding the body that dance are being altered and they reconfigure 

themselves showing other different faces. In order to understand these modes of 

understanding, we will use Phenomenology as a methodological tool to propose 

cross-cutting and discussions based on concepts inherent to dance: dance and 

education, dance and performance, dance and creation. The results point to three 

distinct faces presented by the group in its timeline and that will delimit the text's 

chapters: the first face focusing on the artistic-pedagogical character; the second 

evidencing a search for an aesthetic standard of high technical and artistic 

performance and the third one for collectivities. From this panorama, we see the 

body dancing in the Gaya as a hybrid of itself, affected by its historicity, and by 

the range of references reflected in its faces from its emergence to the present 

day. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dança em Natal/RN apresenta um crescente desenvolvimento no que 

diz respeito ao surgimento de grupos e companhias que se reúnem para 

desenvolver suas formas de enxergar a existência através da arte e da dança. 

Por toda a cidade, ano após ano, muitos artistas se agrupam no afã de terem 

espaço e oportunidades para desenvolver suas produções artísticas e, assim, 

manterem-se como coletivos de feitura e disseminação da dança na cidade. 

Hoje, a cidade conta com vários grupos permanentes a exemplo do Entre Nós 

Coletivo de Criação, do qual faço parte; Balé da Cidade do Natal; Domínio Cia. 

de Dança; Grupo Gira Dança, entre outros. Mas toda essa efusividade tem uma 

origem. 

Foi na primeira metade do século XX que, com a inauguração do Teatro 

Carlos Gomes (hoje Teatro Alberto Maranhão), a cidade pode ter contato com 

outra linguagem dessa arte, além da popular e folclórica, por intermédio de 

espetáculos vindos de outros estados que aportavam no palco do dito teatro. 

(DANTAS, 2005). O movimento seguiu caminhando assim até a década de 60, 

quando fica mais evidente um caráter mantenedor de apresentações regulares 

e investimentos nesta arte pela iniciativa pública, mesmo que timidamente, até 

surgir em meados dos anos 70 e 80, o Ballet Municipal de Natal e a Escola de 

Dança do Teatro Alberto Maranhão, respectivamente, que funcionam até hoje 

como as principais representantes de idoneidade desse fazer artístico na cidade 

(SENA, 2011). 

O fato de se ter um palco que recebia espetáculos que, a posteriori, 

serviriam como referência para a produção da dança local, bem como uma 

crescente produção em aulas dança clássica e popular foi condicional para o 

desenvolvimento da dança no estado, pois os bailarinos que viviam essas 

práticas e também assistiam aos espetáculos trazidos ao palco do Carlos 

Gomes, viriam, como consequência, a almejar também seus espaços no cenário 

da dança local. 
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 Nesse cenário, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também 

tem sido, nessas últimas décadas, uma grande incentivadora na criação de 

grupos. A instituição iniciou este movimento nos idos de 1970 com o Grupo Panã 

Panã1 e hoje, em seu Departamento de Artes, figuram diversos projetos artísticos 

de extensão universitária que trabalham a dança em suas múltiplas 

possibilidades de formação, criação, difusão e apreciação. Alguns projetos 

dessa safra já não mais atuam no cenário artístico da universidade, como é o 

caso da Roda Viva Companhia de Dança e Companhia de Dança dos Meninos, 

porém, outros grupos perduram até os dias de hoje promovendo e difundindo a 

dança no departamento que desde 2009 conta com um curso superior de 

licenciatura em dança. Entre eles estão o Grupo de Dança da UFRN e o nosso 

objeto de estudo, a Gaya Dança Contemporânea. 

A Gaya Dança Contemporânea é um dos projetos de extensão 

universitária da UFRN e existe há mais de duas décadas tendo experienciado, 

nesse período, transformações de diversas naturezas. Além de promover uma 

contextualização dessa trajetória, também lançamos olhar para as experiências 

vividas pelos participantes desse grupo, atendo-nos não apenas aos aspectos 

históricos e técnicos, mas também aos estéticos e poéticos. 

 As atividades do grupo se iniciam com a chegada de um professor à 

cidade. Edson Claro, paulista radicado em Natal, ingressou como docente do 

quadro efetivo do Departamento de Artes da UFRN ao final dos anos 1980 e 

criou vários projetos de dança nesse departamento, entre eles o Grupo de Dança 

da UFRN, a Roda Viva Cia. de Dança, a Cia de Dança dos Meninos e a atual 

Gaya Dança Contemporânea; bem como desenvolveu diversos projetos de 

fomento à iniciação à dança e a formação do artista da dança na universidade. 

Todo esse trabalho gerou vários resultados significativos e hoje, apesar de 

alguns desses grupos estarem desativados, outros elencos foram possíveis 

através, direta ou indiretamente, desse importante momento da dança na UFRN, 

momento este que foi de fundamental relevância para que se percebesse a 

 

1Grupo de Dança formado na UFRN por alunos do curso de Educação Artística na década de 

1970. 
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necessidade de criar na universidade um curso superior em Dança, idealizado e 

concebido por uma equipe integrada por Karenine Porpino, Larissa Kelly de 

Oliveira Marques, Terezinha Petrucia da Nóbrega, Teodora de Araújo Alves, 

dentre outros professores da casa e com contribuições do próprio Edson Claro.  

 Em abril de 1990, o professor Edson inicia o projeto de extensão 

denominado Grupo de Dança da UFRN, que tinha um cunho duplo de pesquisa 

e fazer artístico. No grupo, Edson punha em prática o seu Método Dança 

Educação Física (MDEF) e também ministrava aulas de dança clássica, jazz, 

dança moderna, bem como de outras vivências corporais das que recheavam o 

seu método, como: do-in, antiginástica, entre outros. Edson também trazia para 

o grupo coreógrafos de renome nacional e internacional para comporem obras 

que fariam parte de seu rico repertório, possibilitando, assim, o gosto pela dança 

através de práticas voltadas para a consciência corporal (SILVA, 1996). 

Edson César Ferreira Claro foi professor do Departamento de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um dos fundadores do Curso de 

Licenciatura em Dança dessa universidade. Figura de grande importância na 

dança local e nacional, além de criador dos grupos de dança já citados, no 

âmbito da UFRN, também foi criador da Acauã Cia. de Dança de Natal, grupo 

independente que atuou de 1988 a 1995. Edson também foi, juntamente com 

Carmem, Borges idealizador da Escola de Danças Integradas do Teatro Alberto 

Maranhão – EDITAM, hoje Escola de Danças do Teatro Alberto Maranhão - 

EDTAM. Em nível de mestrado e doutorado investiu na criação e difusão do 

Método Dança-Educação Física, no qual propõe um diálogo entre as duas áreas 

para gerar uma reflexão sobre a consciência corporal e profissional. (Claro, 

1995) Em 2002, sagrou-se pós-doutor em Dança pela Universidade Técnica de 

Lisboa onde desenvolveu pesquisas acerca da Expressividade e emoção entre 

bailarino, coreógrafo e plateia. 

 Mais tarde, o Grupo de Dança da UFRN foi dividido entre intermediário e 

avançado. O grupo de nível intermediário incluía os iniciantes na arte da dança 

mantendo o caráter artístico-pedagógico e no de nível avançado estavam 

incluídos os bailarinos que já tinham certa experiência com esse fazer corporal 

visando uma possibilidade de se inserir nos padrões das companhias de dança 
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de repertório existentes na cidade e no país. Assim, o grupo agora primava por 

uma técnica de dança mais apurada e participava de eventos pelo estado e fora 

dele, figurando ao lado de companhias com cunho de alto rendimento técnico e 

primor artístico, passando mais tarde a se chamar Gaia Cia. de Dança e tendo a 

oportunidade de desenvolver obras de grandes nomes da dança nacional como: 

Luís Arrieta, Henrique Rodovalho, Ivonice Satie, Tíndaro Silvano, Mário 

Nascimento, entre outros. 

 Nesse meio tempo, a Gaia Cia. de Dança enfrentou por muitas vezes a 

ausência de seu diretor, Edson Claro, que sempre viajava por longos períodos a 

exemplo dos ensejos nos quais se dedicou ao doutorado e pós-doutorado. A 

companhia tinha que se ressignificar em suas formas de trabalho, por ora sem a 

supervisão de Edson. Um último afastamento foi definitivo. Quando de sua ida a 

Portugal, para um período onde este desenvolveu seus estudos de pós-

doutorado junto à Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa/Portugal, 

Edson entregara a direção da companhia aos bailarinos Edeilson Matias 

(artística) e Ana Cláudia Viana (administrativa), que continuaram o legado de seu 

criador.  

 Edeilson Matias e Ana Cláudia figuram como participantes bastante 

importantes na história do grupo, juntando o tempo de atuação dos dois, 

somaríamos mais de três décadas, que já ultrapassa a idade da própria Gaya. O 

primeiro é formado em Educação Física e mestre em Educação e desenvolveu 

seus trabalhos diretamente com Edson em diversos projetos de extensão 

universitária e, também para além dos muros da UFRN. Ana Cláudia também 

possui graduação em Educação física e mestre em Artes cênicas e por muitas 

vezes assumiu a direção administrativa do grupo, atuando no mesmo por quase 

duas décadas como bailarina. 

 Após esse período de grande difusão de seu trabalho em nível nacional e 

com a saída de seu então diretor Edeilson Matias, a Gaia passa por mais um 

período significativo de transformações e mais uma vez opta por trocar de nome, 

passando a se chamar Gaya Dança Contemporânea. Nesse novo formato, o 

grupo passou a investir mais na imersão em processos de criação em que seus 

participantes pudessem ser mais contributivos e menos em treinamentos com 
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base em técnicas de dança pré-estabelecidas, como o balé clássico e a dança 

moderna e também experimentou diversos diretores até chegar à conjuntura 

atual sob a direção da professora e coreógrafa Larissa Marques e do professor 

Marcílio Vieira. 

 Larissa Marques é mestre e doutora em Educação e atuou como diretora 

da Gaya Dança Contemporânea em diversos trabalhos nos últimos anos e 

Marcílio, recém-chegado na direção do grupo para fazer parceria com Larissa, 

também tem mestrado e doutorado em Educação, ambos compõem o quadro de 

professores efetivos do curso de licenciatura em Dança da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 A partir da apresentação deste panorama, identificamos alguns 

momentos distintos inerentes à trajetória da atual Gaya Dança Contemporânea 

aos quais nos ateremos nos capítulos seguintes. Com base em cada momento, 

suscitaremos discussões acerca da dança: suas abordagens artístico-

pedagógicas, a relação com a diversidade de corpos, 

treinamento/rendimento/performance em companhias de dança, padrões 

corporais e processos de criação. 

O fato de o grupo levar o nome da deusa grega da fertilidade não é mera 

coincidência. Em 1998, após uma pesquisa de um novo nome para o grupo, que 

não queria mais se chamar Grupo de Dança da UFRN – Avançado, com o intuito 

de galgar espaço de uma companhia de dança, os integrantes entenderam o 

grupo como merecedor desse nome fazendo alusão à analogia poética que o 

nome traz. A mesma representatividade que a deusa Gaia tem para mitologia 

dos gregos tinha o grupo para os seus participantes, que o viam como um solo 

fértil para suas diversas experiências. 

Na mitologia grega, Gaia é a personificação divina da Terra (como 

elemento primitivo e latente de uma fecundidade devastadora e infindável). Para 

Hesiodo (1995), ela é a segunda divindade primordial, nascendo apenas após 

Caos e figura como uma das primeiras habitantes do Olimpo. Analogia mais que 

pertinente, pois estamos falando da Gaya, que foi pioneira e inspirou diversos 
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outros projetos semelhantes na sua instituição de base (UFRN) e também, 

indiretamente, no meio artístico da cidade. 

O presente texto objetiva lançar olhar à trajetória da atual Gaya Dança 

Contemporânea, buscando investigar as poéticas do corpo e as compreensões 

que movem a dança no contexto das produções artísticas da Gaya a partir de 

relatos das experiências de seus partícipes e dos produtos de composições 

coreográficas desenvolvidos pelo grupo em fases distintas de sua existência, 

atentando para as transformações sofridas durante seu processo de formação 

enquanto coletivo artístico até os dias de hoje. Para isso partimos de questões 

consideradas relevantes para essa investigação: Como se constituem os corpos 

que dançam na Gaya ao longo de sua existência? Como se relacionam? Como 

criam suas poéticas e compreendem a dança?   Por conseguinte, o trabalho 

também pretende revisitar à trajetória do grupo através de suas quase três 

décadas de resistência na dança, promovendo uma contextualização deste 

movimento na universidade e no cenário da dança natalense. 

Outros textos anteriores ao meu serviram como base na busca de 

compreender melhor esse fenômeno. Debrucei-me em leituras de trabalhos nos 

quais o GDUFRN, a Gaia ou a Gaya foram objetos de estudo, entre eles 

trabalhos de especialização, mestrado e também de doutorado que tivessem a 

possibilidade de fornecer um arcabouço de informações acerca do período de 

existência do grupo. Destacarei alguns em seguida. 

O primeiro deles foi a monografia do Curso de Especialização em 

Consciência Corporal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, escrito 

em 1996 por Edeilson Matias da Silva. No trabalho intitulado Da dança-educação 

à dança-arte: um compromisso com o corpo e a corporeidade, Silva (1996) fala 

sobre como a dança pode ser agente transformador para seus partícipes e para 

os professores que trabalham com a mesma e, para isso, ele utiliza sua vivência 

no grupo de dança como base para construção de seu texto, falando sobre sua 

experiência no grupo enquanto bailarino e professor desde o início sua fundação. 

A tese de doutorado O corpo e seus textos: o estético, o político e o 

pedagógico foi defendida, em 2004, na faculdade de Educação Física da 
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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Na tese, Costa (2004) traça 

rumos para a compreensão dos sentidos estético e político do corpo que revelam 

a composição coreográfica como um texto coletivo e dialógico, em construção, 

escrito pelo corpo. Para isso, a pesquisadora Elaine Melo de Brito Costa 

frequentou os ensaios da então Gaia Cia. de Dança e acompanhou algumas 

viagens e montagens de espetáculos com coreógrafos distintos. 

Mais um trabalho que deu suporte para a discussão apresentada nestes 

escritos foi a dissertação de mestrado apresentada a este mesmo Programa de 

Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGArC-UFRN) pela pesquisadora Leila 

Bezerra de Araújo. Em Dança e Processos de Criação: Uma experiência para 

pensar o corpo na Gaya Dança Contemporânea, Araújo (2010) investiga e 

descreve o processo de criação de uma obra do grupo considerando os 

elementos cênicos significativos para seus criadores, bem como discutir tais 

significados como pontos de referência para reflexões sobre o corpo no campo 

da dança. 

Trabalhos dessa natureza se fazem importantes tanto no cenário artístico 

quanto na epistemologia acadêmica pelo fato de se aterem a aspectos que 

constituem a formação do cenário artístico da universidade. Observar o 

comportamento desses fenômenos nos possibilita compreender como se chegou 

ao que é produzido hoje em termos conceituais e procedimentais. Desse modo, 

o trabalho contribui para valorizar a produção local do conhecimento em dança. 

 Ratificamos também a urgência em se ter escritos acerca desses 

movimentos que foram ricos em produção e qualidade e que surgiram numa 

época em que as formas de registro não eram tão abundantes como nos dias de 

hoje, o que dificultava a manutenção de uma memória de acervo e a difusão do 

trabalho por outros meios além da relação espectador-plateia. Fazer isso a partir 

das experiências enriquece ainda mais o processo de feitura desse texto, 

engendrando infinitos atravessamentos que, inevitavelmente, o tornam também 

corpo, também carne e também mundo.  

A inspiração para feitura desse texto não é de hoje ou tampouco recente. 

Desde muito tenho a ideia de oferecer algum retorno à UFRN, ao Departamento 
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de Artes e aos grupos de dança nele instalados, pela contribuição inenarrável 

que ofereceram para minha carreira enquanto profissional da dança e enquanto 

pessoa. 

Iniciei meus estudos em dança ainda na escola de ensino médio. Era 

aluno secundarista da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), 

hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) e no ensejo, tive a oportunidade de participar do grupo de dança que 

atuava na instituição e era coordenado pela professora Karenine Porpino, que 

fazia parte do quadro docente de Educação Física da referida escola. 

Foi ainda no Grupo de Dança da ETFRN onde fui incentivado a buscar 

estudos mais avançados nessa arte e me foi sugerido que prestasse audição 

para o Grupo Intermediário de Dança da UFRN coordenado pelo professor 

Edeilson Matias, onde fiquei por um ano, sendo convidado ao final do período 

para fazer parte do elenco da Gaia Cia. De Dança, que atualmente se chama 

Gaya Dança Contemporânea. Tudo isso antes mesmo de atingir a idade 

universitária. 

Os três grupos supracitados tinham em comum a base do trabalho no 

Método Dança-Educação Física devido a seus coordenadores terem tido contato 

direto com o professor Edson Claro, o que me torna, desde então, fruto indireto 

de seu trabalho e depois, em outros momentos, tendo a oportunidade de 

trabalhar diretamente com Edson, posso beber diretamente de seus 

ensinamentos sobre dança. 

Nos meandros dessa construção pela qual passei no universo da dança 

e que sigo até hoje, a experiência com Karenine e Edeilson, com Edson Claro e 

sobretudo com a Gaya, despertaram em mim anseios de galgar uma trajetória 

profissional na área da dança. Após algum período no grupo e graças a base 

que obtive nesse despertar, graças a vastidão de técnicas e vivências 

proporcionadas e ao aproveitamento que fiz delas, pude tornar real essa vontade 

de profissionalização. 

Ingressei num concurso público municipal para o Ballet da Cidade do 

Natal e integrei o elenco dessa companhia por algum tempo, rumando após isto, 
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para São Paulo, cidade que se configura como um berço de oportunidades para 

ascensão profissional de bailarinos e outros artistas, e lá, permaneci por 6 anos, 

atuando na área dança de diversas maneiras, sendo a Companhia de Danças 

de Diadema, o grupo que permaneci por mais tempo, experimentando os direitos 

e deveres de ser um bailarino profissional de forma bastante distinta da que vivia 

em Natal – jornadas longas de aulas e ensaios, agenda lotada de apresentações 

mensais, vários espetáculos em circulação ao mesmo tempo, etc. 

Em todo esse tempo, desde que ainda fazia parte dos grupos do DEART, 

eu já atuava como professor de dança, onde podia praticar o lecionar dança nos 

grupos de iniciação que o próprio departamento oferecia. Ainda em Natal, atuei 

como professor nos próprios grupos e em projetos paralelos que o grupo 

mantinha em parceria com outros órgãos da educação pública, bem como em 

uma escola particular da cidade. Já em São Paulo, atuei como professor num 

projeto social que a Companhia de Danças de Diadema mantém nos diversos 

centros culturais que existem na cidade, podendo dar aulas para crianças, 

jovens, adultos e idosos. 

Como criador, concebi e dirigi junto a Ivan Bernardelli, o espetáculo Meio 

em jogo para a Companhia de Danças de Diadema/SP e também coreografei o 

trabalho Amantes para o Grupo de Dança da UFRN, bem como dirigi o 

espetáculo Cidade Vestida, encenado pela Nammu Dança. 

Voltando para Natal, ingressei no Curso de Licenciatura em Dança na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde aperfeiçoei meus trabalhos 

enquanto professor, recebendo o aporte didático e pedagógico que é inerente à 

licenciatura e também onde tive o contato com a pesquisa, atuando durante 

quase todo o período de quatro anos do curso como bolsista de iniciação 

científica tanto no Departamento de Artes, nos projetos de pesquisa do professor 

Marcos Bragato, quanto no Departamento de Educação Física com a professora 

Terezinha Petrucia da Nóbrega. 

Toda essa trajetória tem participação direta do que vivi na Gaya enquanto 

bailarino, professor, produtor, coreógrafo, técnico, amigo, entre outras situações 

que me fizeram lá e que são responsáveis pela minha formação individual de 
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caráter e também como profissional. A meu ver, se torna bastante feliz poder 

oferecer esse trabalho em retorno, mesmo achando que não é suficiente visto a 

riqueza da experiência que me foi ter feito parte dessa história. 
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TRAJETO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa em artes se desvencilha, cada vez mais, do modus operandi 

da ciência clássica, que por herança do racionalismo tende ao predomínio de 

uma razão linear e excludente. Pesquisar artes, neste caso, é encontrar 

semelhanças entre a pesquisa e próprio trabalho artístico, visto que é sobre o 

fazer artístico que essa modalidade de pesquisa pretende tratar. Ora, na criação 

de um trabalho cênico, teatral ou coreográfico, se utiliza diferentes métodos de 

acordo com as necessidades do mesmo e sem perder, com isso, o seu caráter 

poético, enfatiza as possibilidades de interação e não estabelecendo limites 

entre teoria e prática, entre o pensar e o fazer, mas sim abrindo a percepção 

para toda sorte de interação. 

Tais sugestões epistemológicas nos fazem entender que o 
pesquisador em artes pode tornar o próprio exercício de 
composição artística a base analógica do movimento de pesquisa 
e de escritura acadêmica, tanto por motivo de semelhança 
(quando o método e o texto acadêmico assemelham-se, 
contaminam-se e, em parte, confundem-se com a própria 
linguagem artística), quanto por motivo de dependência casual 
(quando a produção acadêmica não pode existir sem o próprio ato 
de composição artística). Existe aí (e isto vai somente depender 
da qualidade e do comprometimento do pesquisador com a arte e 
a vida) uma dimensão analógica, um modo contínuo e gradual, 
entre a prática da composição artística e o discurso da proposição 
científica. (ANDRADE, 2012, p. 118, 119) 

 Uma metáfora interessante para ilustrar essa aproximação entre a 

pesquisa em artes cênicas no âmbito acadêmico e o fazer artístico na área é 

trazida por CARRERA (2012). Ele compara a um casamento, pois ela tem sido 

incrementada para estreitar vínculos com o processo de criação artístico. Isto é 

de suma importância para o campo da investigação, e é particularmente 

significativo para a consolidação de referências que contribuam com as trocas 

acadêmicas nas quais tomamos parte cotidianamente. 

 Consideramos que as observações destacadas pelos professores citados 

são importantes não somente para destacar as pesquisas nas quais o fazer 

artístico se alia a escrita acadêmica, concomitantemente, mas também aquelas 

que recuperam os laços desse casamento entre o fazer e o pensar a arte a partir 
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das experiências dos artistas e das visibilidades decorrentes de suas obras, 

mesmo que isso se faça, posteriormente, aos momentos em que existiram.  

Partindo dessa compreensão de pesquisa que integra o fazer artístico e o 

pensamento dele decorrente por via da experiência dos artistas e da apreciação 

das obras de arte, tomamos como método de pesquisa a Fenomenologia, em 

particular os estudos de Merleau-Ponty relacionados ao corpo e a arte, 

entendendo o fenômeno da experiência indissociado da cena da dança. A 

Fenomenologia, para o filósofo, apoia-se em uma compreensão sensível da vida 

e do conhecimento que ultrapassa as dicotomias clássicas e o racionalismo. 

Essa perspectiva amplia as visões científicas sobre a percepção, 

proporcionando novos caminhos. Com base na compreensão fenomenológica 

da percepção advinda do pensamento de Merleau-Ponty, relacionada ao corpo 

e a sensibilidade estética, trazemos Nóbrega (2010), estudiosa do filósofo:  

Ao adotar a fenomenologia como referência metodológica, faz-
se necessário incorporar a atitude ancorada na experiência 
vivida e aberta às aventuras da reflexão. O método 
fenomenológico é, antes de tudo, a atitude de envolvimento com 
o mundo da experiência vivida, com o intuito de compreendê-la. 
Essa posição não é uma representação mental do mundo, mas 
envolvimento que permite a experiência, a reflexão a 
interpretação, a imputação e a compreensão dos sentidos 
(NÓBREGA, 2010, p. 38). 

 Para Merleau-Ponty (2005), ao pensar a realidade do corpo sensível 

deve-se evitar as tentativas clássicas, os impasses tradicionais relacionados ao 

dualismo filosófico ou ao positivismo lógico e científico. Assim, partiremos de um 

pensamento calcado na experiência do mesmo, desamarrando os laços que o 

amarram à ciência tradicional filosófica e recomeçamos a encontrar as 

interrogações a partir de um corpo que pensa por contato e por interferência às 

coisas (CHAUÌ, 1994). Pois sendo a carne do corpo feita do mesmo estofo do 

mundo, também é cortada pela historicidade, pelas afecções, pela experiência 

vivida (NÓBREGA, 2014). 

 Nesse contexto, recorremos ao método fenomenológico, a partir do 

pensamento de Merleau-Ponty (1994) que se propõe a descrição do fenômeno 

a partir de uma perspectiva existencial, com foco na experiência sensível que 

entrelaça o pesquisador e o mundo a sua volta, e a redução, como processo pelo 
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qual tudo que é informado pelos sentidos é percebido em uma experiência de 

consciência, atitude que consiste em se estar consciente de algo, a experiência 

do pensamento-corpo. Assim, a consciência é o ato perceptivo que integra o 

corpo-mente e já não pode ser o que era para o empirismo, isto é, passividade 

receptiva e resposta a estímulos sensoriais externos, mosaico de sensações que 

se associam mecanicamente para formar percepções, imagens e ideias (CHAUÍ, 

1994). Dessa forma o pesquisador chega a compreensão fenomenológica 

sempre envolvido por uma intencionalidade que o move a interpretar o mundo 

que vive a partir da significação.  

Ao colocar a experiência vivida como referência para qualquer 
sistematização teórica, a fenomenologia rompe com o principal 
postulado da modernidade: o racionalismo. O predomínio da 
razão excludente, linear, é substituído radicalmente pelo mundo 
vivido, englobando o refletido e o irrefletido, a razão e a não-
razão, o visível e o invisível. (NÓBREGA, 2010, p.38) 

 Por conseguinte, vali-me da experiência como participante da Gaya no 

período de 2000 a 2002, como também as experiências de um grupo de 

artistas/professores participantes da pesquisa, todos integrantes ou ex-

integrantes da Gaya e que também tiveram alguma aproximação com a pesquisa 

acadêmica, no intuito de revisitar momentos dessa trajetória através de leituras, 

discussões e apreciação crítica de vídeos. A partir das experiências dos 

entrevistados e da minha própria foi possível ampliar as possibilidades de 

compreensão do fenômeno e constituir a descrição fenomenológica como uma 

ação contemplativa que não propõe um sentido definitivo das coisas e das 

pessoas, mas que se empenha sempre em manter-se a caminho. 

Assim busquei a compreensão do corpo na Gaya a partir da experiência 

de seus participantes, experiência esta partilhada por meio de um roteiro aberto 

de entrevista (ANEXO 1), a partir do qual os participantes foram indagados sobre 

o seu período no grupo; como eram as relações entre os entes do processo; 

como se davam os processos criativos; como contribuíam nesses processos; 

como experienciavam o dançar em cada situação distinta (aulas/ensaios, 

processos de criação/ apresentações). 

Adotamos alguns critérios na escolha dos entrevistados, o grupo foi 

composto por integrantes e ex-integrantes da Gaya Dança Contemporânea, que 
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além de terem tido ou ainda terem uma participação profícua no grupo, também 

apresentam alguma proximidade com a escrita acadêmica e que tivessem 

desempenhado no grupo outras funções além de dançar. Como critério, também 

procuramos participantes de todos os períodos, no intuito de se ter um resultado 

mais abrangente das experiências vividas na Gaya.  Incluímos nesse grupo 

diretores, assistentes, coreógrafos, bailarinos, professores, entre outras funções. 

Na ocasião, de setembro/2017 a maio/2018, eu fui ao encontro dos 

entrevistados, a maioria deles na própria UFRN, nos diversos setores onde 

desenvolvem atividades. Foram ouvidas 7 pessoas, 4 mulheres e 3 homens, dos 

quais três tem título de mestre, duas entrevistadas são doutoras, uma 

especialista e um graduado com mestrado em andamento. A maior parte do 

grupo continua desenvolvendo trabalhos no âmbito da arte seja na pesquisa ou 

na cena. 

Compõem este grupo: Edeilson Matias, que atuou como bailarino, 

assistente de direção e diretor do grupo em duas das três faces; Petrúcia 

Nóbrega, que além de bailarina também assumiu funções de direção artística; 

Ana Cláudia Viana, que atuou como bailarina nas três faces e, em algumas 

oportunidades, assumiu o papel de diretora administrativa; Astrid Sharon, que foi 

bailarina e também atuou na tesouraria do grupo durante a segunda face; 

Maurício Motta, que ingressou como professor e em seguida participou como 

coreógrafo e diretor; Larissa Marques, atuou como coordenadora do projeto e 

até os dias atuais faz parte da direção do grupo, bem como desenvolveu 

trabalhos coreográficos em recentes momentos da terceira face e; Hyago 

Pinheiro, bailarino e também diretor do último espetáculo do grupo. 

 Apesar do roteiro de entrevista, o encontro funcionou como uma 

conversa, toda ela gravada em arquivos de áudio. Após as entrevistas aconteceu 

a transcrição. Nessa oportunidade ouvi, transcrevi os relatos e os organizei em 

forma de depoimento de cada participante entrevistado. Ao mesmo tempo em 

que acontecia a transcrição eu ia sendo levado aos lugares que dantes 

imaginava e também configurando novas abordagens e descobrindo novas 

formas de abordagem que o grupo possibilitaria para o desenho do trabalho, bem 

como sua articulação com os conceitos pretendidos. Depois de transcritas, as 
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respostas foram organizadas em textos corridos e foram apresentados 

novamente aos participantes para apreciação e concordância. Eles compõem os 

anexos do texto dissertativo e, com a anuência de seus autores, podem ser 

publicados posteriormente. Para interpretação das entrevistas da pesquisa 

foram organizadas fichas, sendo uma para cada face de Gaya, a partir de uma 

adaptação das indicações de Bicudo (2000) acerca dos procedimentos de 

análise qualitativa, conforme abordagem fenomenológica. Assim foram 

delimitadas as unidades de significados, ou seja, as partes mais significativas 

das falas que atendiam as questões de pesquisa, e foram criadas categorias 

abertas a partir das convergências das intepretações. As categorias dão nome 

aos subcapítulos.  

A leitura concomitante dos trabalhos acadêmicos, já citados na 

introdução, que tiveram a Gaya Dança Contemporânea como objeto de estudo 

ou como locus de investigação, dentre eles, os trabalhos de Silva (1996), Costa 

(2004) e Araújo (2010), contribuíram, em princípio com um arsenal de 

informações importantes para o delineamento do texto dissertativo e foi a partir 

dessas leituras e das primeiras leituras das falas dos entrevistados que a ideia 

de me referir a faces de Gaia começou a germinar. Essas leituras me levaram a 

perceber modos distintos de compreensão do corpo e de trabalho na Gaya, 

sendo essas compreensões aliadas aos processos coreográficos vividos. Mas 

essas compreensões não se mostravam estanques em períodos distintos, 

pareciam ser cíclicas. Assim, me aproximei do mito de Gaia como um recurso 

poético metodológico para a organização do texto e dos pensamentos. Este me 

permitiu considerar a trajetória do grupo a partir de uma temporalidade não 

linear, reconhecendo os distintos períodos de vida da Gaya, dos anos 1990 aos 

dias atuais, mas ao mesmo tempo, pensando-os como faces de um mesmo 

fenômeno no qual se mesclam e se retroalimentam em toda a existência do 

grupo. Então, embora tenha considerado uma cronologia de vida da Gaya, o que 

está em destaque no texto não é a delimitação dos períodos, mas as faces de 

um fenômeno que aglutina poéticas do corpo e as compreensões que movem a 

dança. 
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 Não é incomum, nos dias de hoje, pesquisadores encontrarem em 

metáforas da mitologia, aportes para descobertas nas mais variadas áreas do 

conhecimento. O mito e a ciência caminham lado a lado, emprestando, um ao 

outro, respostas transitórias para as lacunas inerentes ao seu caráter de 

inacabamento. Um mito não existe como conceito fechado e liberto da 

interferência de outros e do mesmo modo se comporta a ciência.  

O trânsito entre esses domínios, possibilita a ressignificação e ampliação 

de conceitos e noções, que são originalmente disciplinares e, promove também, 

a construção de metáforas que permitem religar o homem e o mundo; o sujeito 

e o objeto; natureza e cultura; mito e logos; objetividade e subjetividade; ciência, 

arte e filosofia. (ALMEIDA, 2012). 

Também é interessante compreender o mito como esse lugar com tempo 

suspenso, que não caminha numa cronologia semelhante à da realidade. Ele se 

apresenta como um relato do fim dos tempos que já existiria antes que um 

narrador qualquer iniciasse sua narração. Nesse sentido, o relato mítico não 

resulta da invenção individual nem da fantasia criadora, mas da transmissão e 

da memória. Esse modo de elaboração o faz se confundir às vezes com a própria 

poesia. (VERNANT, 2000). 

Portanto, não por coincidência, partimos do mito de Gaia para desenhar 

nossa narrativa, pois como já nos é de conhecimento a essa altura do texto, o 

nosso objeto de estudo é a Gaya Dança Contemporânea, corpo artístico 

dançante que atua no Departamento de Artes de UFRN e que, como no mito 

grego, apresenta um território rico e fecundo para nossa investigação. 

O mito grego de Gaia é contado na obra grega Teogonia de Hesíodo e 

aborda a história de origem da vida na terra a partir de uma Deusa, isto é, de um 

corpo feminino sagrado. Segundo os versos da obra, depois do nascimento de 

Caos e seus filhos, “Terra pariu igual a si mesma o Céu constelado, as altas 

montanhas e o mar infértil (v. 126 a 136)”. A divindade feminina Terra é 

designada como Gaia e seus filhos como Urano (Céu), Montes (Montanhas) e 

Ponto (Mar). (Hesíodo, 1995) 
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Conforme os versos e referência nas civilizações agrícolas da 
antiguidade, Gaia (Terra) representa o fundamento de todas as 
manifestações, de tudo que nasce e morre em seu seio 
maternal. Assim, o mito grego emprega que a força criadora de 
Gaia (Terra) dá vida e alimento a todos que vivem sobre ela, 
desde espécies minerais, vegetais, animais e humanas, além de 
abrigar tudo o que perece, o que morre de todas as espécies. 
Gaia é então considerada a liberadora da fertilidade, 
fecundidade e regeneração, cujas muitas representações 
podem ser verificadas em estatuetas de deusas, com formas 
volumosas e esculpidas em pedra e marfim. (GOMES, 2010, p. 
12) 

O que interessa do mito de Gaia nesta pesquisa é compreendê-lo como 

esse lugar fértil, fecundo e de regeneração que, associado ao histórico da Gaya 

Dança Contemporânea, traz um sentido especial se observarmos como esse 

grupo passou por continuidades e descontinuidades no decorrer de sua 

trajetória, modificando procedimentalmente, em dados ensejos, o seu modo de 

fazer artístico e, também, acarretando diretamente na construção de corpos 

distintos para a cena em cada período específico. 

A partir dessas reflexões o texto foi organizado considerando as faces de 

Gaya, três momentos significativamente distintos no que diz respeito ao perfil 

artístico e apresentação dos corpos na cena, mas que se ressignificam e juntos 

compõem possibilidades de compreender o corpo na Gaya em sua relação com 

a arte, a educação, a criação, entre outros aspectos que se possam refletir nas 

faces desse prisma.  

A primeira face trata do surgimento do grupo e do caráter artístico-

pedagógico de formação de bailarinos e pensadores da arte e da dança. Aqui 

não existe necessariamente um compromisso com a produção de obras 

espetaculares de grande rendimento técnico e lapidação artística, interessavam 

os processos construídos entre os corpos e as possíveis interações entre arte e 

educação na formação de seres artísticos e críticos. (SILVA, 1996). 

Na segunda face destaca-se a necessidade de inserção do grupo num 

patamar das companhias de repertório do país que primavam por um alto 

rendimento técnico e a busca por uma estética compatível com esse padrão. 

Nesta feita, surge a necessidade da troca do nome grupo de dança por 

companhia de dança e passa-se a buscar treinamentos específicos para o 
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alcance desse objetivo, criando uma espécie de hierarquia inerente aos grupos 

que trabalham nesses moldes (COSTA, 2004).  

A terceira face de Gaia continua na atualidade, se caracteriza pela 

desconstrução da hierarquia do período anterior, e pela democratização dos 

processos criativos. Os corpos, nessa face, participam do processo de forma 

mais efetiva e direta, como intérpretes-criadores, acompanhando as tendências 

atuais da comunidade da dança, onde todos os entes do processo criativo se 

constituem como membros geradores de uma coletividade (ARAÚJO, 2010). 

Além das entrevistas, para melhor compreensão dos elementos históricos 

e estéticos que constituíram os corpos dançantes da Gaya, foi realizada uma 

apreciação de vídeos de espetáculos emblemáticos de cada uma das faces 

identificadas na trajetória do grupo. À apreciação da obra de arte dançada cabe 

uma infinidade de critérios que se possam adotar. Podemos analisá-la a partir 

de vários prismas que nos convenham ou que sejam mais interessantes para o 

propósito que se tenha. Para Pavis (2005) a apreciação de espetáculos em vídeo 

é o mais completo meio de se capturar informações sobre o todo, pois é capaz 

de retomar e reavivar o tempo real dele com todas as suas características, 

incluindo som, luz, cenário, figurino, etc.  

Para esta etapa, tomamos como base um roteiro de apreciação de obras 

coreográficas desenvolvido junto à Dra. Terezinha Petrucia da Nóbrega na 

ocasião da graduação (ANEXO 4), onde atuava como pesquisador de Iniciação 

Científica sob sua orientação no plano de trabalho intitulado “Análise e 

apreciação de coreografias de dança contemporânea em Natal/RN”. Nessa 

ficha/roteiro nos debruçamos sobre pensamentos de alguns autores como José 

Gil (2001), Laurence Louppe (2012), Hubert Godard (1995), entre outros, para 

apreciação crítica do espetáculo de dança, tomando como base alguns aspectos 

observáveis que lhe são inerentes: o corpo em suas peculiaridades (técnicas, 

estéticas, poéticas) e as estesias, entendendo o espetáculo de dança não como 

um significante isolado, mas na sua interrelação com o mundo. 

 Com base no roteiro supracitado, primeiramente fizemos uma apreciação 

da obra em termos gerais e em seguida utilizamos a redução fenomenológica, 
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propondo a apreciação da obra a partir da escolha de cenas que melhor 

ilustrassem os tópicos a serem abordados como a poética do gesto/movimento 

dançado, entendendo seus fluxos (tensão, espaço, tempo) como elementos 

geradores de uma poíesis e de infinitos agenciamentos que se dão no corpo e 

entre corpos. (GIL, 2001; LOUPPE, 2012).  Na nossa análise, utilizamos apenas 

duas partes do roteiro, o tópico 1, que consiste na ficha técnica, que possibilita 

uma contextualização em termos gerais do espetáculo apreciado e o tópico 3, 

que trata da poética do movimento/gesto dançado. 

Assim, pensamos com Louppe (2012) que a obra de arte dançada 

constitui um pólo primordial, como uma coleção de fatos ou um sistema 

elaborado, no qual se articulam um projeto artístico, um imaginário e uma poética 

do corpo possibilitando uma leitura de um modo mais claro e estruturado do 

movimento.  

A Gaya Dança Contemporânea tem, em seu repertório, inúmeras obras 

significativas para a dança na UFRN e na cidade do Natal. Para fins de 

apreciação, optamos por elencar três obras que acreditamos ter um valor 

elucidativo na compreensão do período a que foi apresentada na trajetória do 

grupo conforme dividimos anteriormente. Uma obra oriunda de cada face de gaia 

a que nos propusemos tratar. 

Assim, por face de Gaia, compreendemos um panorama a partir do que 

saltava aos olhos em cada período pesquisado a partir da divisão proposta para 

melhor compreender os pormenores de cada momento específico. Face, 

simboliza aqui, a imagem que o grupo, na visão do autor embasado pela 

pesquisa bibliográfica e entrevistas mais apreciação de espetáculos em vídeo, 

captou da trajetória desse fenômeno. A face também nos remete a ideia de 

reflexividade, como um prisma de espelhos em cujas faces podemos enxergar a 

nós mesmos – refletir. Portanto, dizer que uma face tem características tais, não 

eliminam suas outras características não citadas. Todas as faces levam 

semelhanças e diferenças umas das outras e aqui, pretende-se apenas 

evidenciar as marcas preponderantes em determinados momentos, para melhor 

compreender como se formou e se forma até hoje, pois compreendemos essa 
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formação como transitória e em movimento, o corpo que dança na Gaya Dança 

Contemporânea. 

Compreender o pensamento articulado nos processos artísticos, suas 

possibilidades de organização, combinação e transformação e conhecer 

historicamente as ideias que transitaram nesse ambiente no passado e 

permeiam o presente facilita o entendimento do pensamento artístico que 

emerge no atual contexto. (AQUINO, 2000) 

Assim, da face artístico-pedagógica escolhemos a coreografia Raízes 

Eternas, assinada pelo então diretor Edson Claro e apresentada, pela primeira 

vez, no espetáculo Caminhos, de 1991. Escolhida por ser a primeira obra do 

grupo a ser levada à cena, Raízes eternas traz o frescor inocente de uma dança 

para todos, sem hierarquia gerada pela técnica e mantendo o espírito ritualístico 

da troca cênica, que potencializa a experiência do dançar. 

Da face do padrão estético de rendimento técnico e artístico, o número 

escolhido foi www.com.br, coreografada pelo mineiro Tíndaro Silvano e que por 

muito tempo estampou o perfil da companhia nessa etapa de sua existência. 

Esta emblemática obra do repertório da Gaia Companhia de Dança, traz em si 

um dançar alegre e vívido calcado em elementos da dança de rua, da dança 

moderna e do jazz em confronto com elementos da dança clássica, gerando um 

despojamento corporal imbricado de técnicas e significados. 

Por último, optamos por revisitar a obra Fragmentos da hora absurda. A 

escolha foi feita por se tratar de um trabalho criado a várias mãos, num período 

onde o grupo embarcava num processo de redescoberta de seu lugar na dança, 

buscando compreender novos modos de operar nas práticas de treinamento e 

nos processos de composição coreográfica, inaugurando a face das 

coletividades. 

Esse texto propõe uma estrutura com 3 capítulos. Cada capítulo tratará 

de uma das faces identificadas durante o processo de investigação do fenômeno, 

trazendo à luz, com base em bibliografia, experiências e apreciação de 

espetáculos, aspectos inerentes ao tempo de funcionamento do grupo, que 

foram construídos na sua relação com o mundo. Cada um dos capítulos terá 
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estrutura semelhante: um primeiro tópico apresentando a análise temática do 

conteúdo das entrevistas e seus atravessamentos conceituais denominado O 

corpo a partir da Gaya e; um segundo tópico onde aparecerá a apreciação do 

vídeo equivalente à face de Gaia em questão chamado A Gaia a partir do corpo. 

Após toda a construção narrativa dos capítulos existe um posfácio. Nele vemos, 

que como o próprio planeta, a Gaya permanece em constante descoberta de 

novos rumos e experimentação de novas possíveis faces no seio de suas 

continuidades e descontinuidades. 
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CAPÍTULO 1 – O surgimento de Gaia ou a face artístico-pedagógica 

 

1.1 Dança e Educação 

  

Abril de 1990. Surgia nesse mês/ano, nas paragens do Departamento de 

Artes da UFRN, um projeto de extensão universitária – um grupo de dança. O 

Grupo de Dança da UFRN nascia. Com carga horária semanal de quatro horas 

e um elenco com cerca de 40 participantes advindos dos vários departamentos 

e cursos da UFRN e da comunidade extra-universitária, o grupo tinha por objetivo 

refletir sobre atividades corporais em nível téorico-prático, desempenhando, 

também, o papel de agente transformador e divulgador da arte. Alunos de Artes 

Cênicas, Educação Física, Psicologia, Arquitetura, Medicina, Odontologia, 

História, entre outros, propunham uma gama de entrecruzamentos que vinham 

a somar no processo de construção artístico-pedagógico do grupo. O mesmo 

também recebia, para além da comunidade universitária, integrantes oriundos 

de fora dos muros da instituição, possibilitando assim, uma riqueza de 

diversidade no que diz respeito à idade, classe social, poder aquisitivo, graus de 

instrução, entre outros aspectos que potencializavam a pluralidade do encontro. 

 Fazendo uma analogia com o mito de Gaia, compreendo esse momento 

do grupo como o princípio do universo para a mitologia grega. Segundo Vernant 

(2000), no princípio havia Caos, entidade associada ao abismo, à ausência de 

forma, confusão e indistinção e, no seio de Caos, surgiu Gaia, representando o 

seu oposto complementar. Terra, como também é chamada, veio para trazer a 

firmeza, nitidez e estabilidade que Caos não proporcionava, nela tudo é 

desenhado, visível e sólido. É possível definir Gaia como o lugar onde os deuses, 

os homens e os bichos podem andar em segurança. Ela é o chão do mundo. 

 Aqui o mito de Gaia vem para desenhar esse lugar fértil do surgimento de 

um grupo a partir de um panorama que não se conhecia a fundo, a partir de 

expectativas e anseios de seu criador em concatenar em um espaço indivíduos 

com uma sorte diversa de experiências para, a partir daí, desenvolver identidade 
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e solidez enquanto objeto artístico. A mitologia grega entende Gaia como 

sua deusa da fertilidade, como um lugar de criação e fartura. 

A Terra constitui a base dessa morada que é o cosmo, mas não 
tem só essa função. Ela engendra e alimenta todas as coisas, 
salvo certas entidades das quais falaremos adiantes e que 
saíram do Caos. Gaia é a mãe universal. Florestas, montanhas, 
grutas subterrâneas, ondas do mar, vasto céu, é sempre de 
Gaia, a Mãe-Terra, que eles nascem. Portanto, primeiro houve 
Caos, imensa boca em forma de abismo escuro, sem limite, mas 
que num segundo tempo abriu-se para um chão sólido: a Terra. 
Esta se lança para o alto, desce às profundezas. (VERNANT, 
2000, p. 18,19) 

 Assim, o grupo não buscava apenas a formação de um corpo artístico de 

dança, que ensaiaria e mostraria suas apresentações. Também era premissa do 

grupo, um trabalho de leitura e desenvolvimento de práticas pedagógicas 

atrelado ao seu produto artístico. Para o entrevistado número 1, essa abordagem 

teórico-prática não foi fácil de se desenvolver no princípio do grupo devido à 

diversidade de experiências dos participantes. Ao passo que o grupo tinha em 

seu elenco alunos em idade pré-universitária e alunos ingressantes e veteranos 

em seus cursos de origem se pondo em diálogo com professores e funcionários 

da própria instituição, isso fazia com que alguns ficassem meio apáticos aos 

estudos e não conseguissem participar a contento por não possuírem estudos 

prévios acerca dos temas tratados. Em suas palavras, “mesmo esta premissa 

não foi fácil pela cultura do ler entre seus participantes, as discussões por vezes 

eram direcionadas para estudos históricos da dança, investigando autores como 

Vianna (2005), Ossona (1988) e Portinari (1989). A compreensão pedagógica se 

fixava mais nos alunos de educação física, artes e psicologia que já tinham 

experiências com a dança ou com o esporte para que ministrassem aulas para 

o grupo.  

 Desse modo, o GDUFRN carregava um compromisso artístico-

pedagógico para com seus participantes que eram, em sua maioria, iniciantes e 

se propunham a levar à comunidade o resultado de suas experiências. Os 

espetáculos tinham uma conotação artístico-pedagógica inclusive em suas 

apresentações. Nos ensejos, além da apresentação de suas coreografias 

previamente ensaiadas, o grupo apresentava toda a preparação de 

alongamento, aquecimento e exercícios técnicos que precediam o momento da 
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dança em si, num formato de aula-espetáculo proposto pelo seu diretor para 

fazer conhecer a dança além do descortinar do palco. 

 Além disso, o grupo também promovia alguns projetos em parceria com 

outros órgãos, propiciando um maior alcance do trabalho produzido na 

universidade. Três projetos importantes foram Dança-comunidade: saúde e 

educação, onde o grupo realizava aulas e espetáculos em alguns bairros pólo 

da cidade de Natal; A arte de dançar aos alunos da rede pública de Natal – neste 

a abordagem do trabalho artístico e pedagógico do Grupo de Dança da UFRN 

era levada aos alunos das escolas municipais e estaduais da cidade e, por 

último, o semelhante Arte na Escola, onde alguns talentos foram encontrados na 

comunidade e integrados ao elenco do grupo como comentou Edeilson Matias 

em ocasião pós entrevista. 

 Esse diálogo entre dança e sociedade se põe bastante eficaz para o 

trabalho do grupo junto à instituição, enquanto projeto de extensão universitária, 

que visa ampliar os conhecimentos produzidos pela universidade para além do 

campo da ciência, buscando a descoberta de novos motivos norteadores através 

da transversalização de saberes entre a universidade e o mundo que a cerca. 

Projetos como este reforçam a integralidade proposta pela universidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, os três pilares basais da premissa universitária.  

A extensão universitária é produtora de um conhecimento 
resultante das experiências nas quais os sujeitos se revezam 
nos papéis de autores e coautores de autonomia e 
interdependência e, quando são construídas numa relação 
dialógica, outros conhecimentos nascem a partir do 
entrelaçamento de visões de mundo semelhantes ou diferentes. 
(SANTOS JÚNIOR, 2013, p. 18) 

 Em suma, o propósito do grupo era dar subsídios teórico-práticos – com 

conotação artístico-pedagógica – aos seus integrantes através do trabalho 

corporal bem orientado. (SILVA, 1996) “A arte da dança como um eixo de 

formação do indivíduo. Essa era a ideia norteadora desse grupo de dança.” 

(COSTA, 2004, p. 3) 

 A dança aqui, não representa só o elemento artístico de expressão 

através do corpo para apreciação de uma plateia ou mesmo mero exercício físico 

para liberação de tensão. Ela assume também um caráter de troca e de 
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engajamento do indivíduo com o que o cerca. Segundo Marques (2003) o fazer-

sentir dança enquanto arte proporciona uma forma diferenciada de percepção, 

discriminação e crítica não só da própria dança, mas também de suas relações 

com o mundo e conosco. 

É por meio de nossos corpos, dançando, que os sentimentos 
cognitivos se integram aos processos mentais e que podemos 
compreender o mundo de forma diferenciada, ou seja, artística 
e estética. É assim que a dança na escola se torna distinta de 
um baile de carnaval ou de um ritual catártico: o corpo que dança 
e o corpo na dança tornam-se fonte de conhecimento 
sistematizado e transformador. (Marques, 2003, p. 25) 

 Além disso, o grupo servia também como estudo para descoberta de 

diversas possibilidades de desdobramentos para o desempenho de funções que 

são do cotidiano de um grupo artístico. Desde seu surgimento, as funções eram 

distribuídas entre os próprios participantes. Além de dançarem, os bailarinos 

também desempenhavam funções de administração, de produção, financeira, de 

figurino, entre outras mais diretamente ligadas à dança como coreógrafos, 

professores de técnicas específicas, etc. 

 O exemplo do grupo nos faz perceber que é possível trabalhar a dança 

em caráter educacional além do campo da escola formal, ampliando sua 

abrangência e envolvendo todo o prisma de possibilidades de produção desta 

arte (LIMA JÚNIOR, 2015). Nas palavras de Porpino (2006, p. 125, 126): 

Percebemos que a busca pelo diálogo entre a dança na escola, 
e outras múltiplas produções da dança podem constituir um 
caminho para reflexão em torno das perspectivas educacionais 
do ensino institucionalizado, sem negar a dimensão educativa 
de outras manifestações da dança, acessíveis aos seres 
humanos em outros espaços sociais. Tal possibilidade nos 
parece pertinente para que não reduzamos o fenômeno 
educativo ao âmbito das instituições escolares. 

 Silva Filho (2006) afirma que a educação é um fenômeno produzido por 

seres, nós humanos. Dessa forma, ela necessariamente refletirá sobre a 

condição humana, não há como procurar seu sentido fora dessa condição. A 

educação é uma experiência universal do homem engajado no mundo. Daí a 

importância dos estudos da Fenomenologia nessa área, buscando não 

compreender a educação a partir de verdades teóricas ou ideológicas 

preestabelecidas, mas levando em consideração a experiência vivida. 
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 Desse modo, é importante atentar também para o papel do corpo na 

educação. Como esse corpo é compreendido e pensado nessa abordagem 

ensino-aprendizagem. De primeiro, se faz urgente que diluamos o caráter 

instrumental entendo que o corpo não é um instrumento das práticas educativas. 

Sermos sujeito-corpo é que torna possível produções como ler, escrever, contar, 

narrar, jogar, entre outras ações oriundas desses processos de formação e 

construção do indivíduo que são evidentes nas práticas educativas. (NÓBREGA, 

2016) 

 Então, precisamos superar esse aspecto não compreendendo o corpo 

como um instrumento para as aulas de dança, fugindo dessa objetificação do 

corpo e vislumbrando o mesmo enquanto sujeito nesses processos. Até porque 

para além de tudo isso, o corpo é um lugar de significações, de trocas, traz um 

sem-fim de informações, o que tornaria no mínimo reducionista, limitá-lo a um 

mero instrumento. 

Nosso corpo traz marcas sociais e históricas e, portanto 
questões culturais, questões de gênero e questões de 
pertencimentos sociais podem ser lidas no corpo. Por que não 
incluir nessa agenda, para além do controle dos domínios de 
comportamentos observáveis, a questão dos afetos e desafetos, 
dos nossos temores, da dor e do medo que nos paralisa ou nos 
impulsiona, do riso e do choro, da amargura, da solidão e da 
morte? Note-se que falo em incluir questões significativas que 
atravessam nosso corpo, que nos sacodem, que nos revelam e 
que nos escondem. Não se trata de incluir o corpo na educação. 
O corpo já está incluído na educação. Pensar o lugar do corpo 
na educação significa evidenciar o desafio de nos percebermos 
como seres corporais. (NÓBREGA, 2016, p. 112) 

 É importante compreender o corpo em sua diversidade de possibilidades 

e de informações, não se prendendo a padronizações que podem gerar um 

encarceramento do mesmo. É preciso estar aberto à riqueza de possibilidades 

que podem surgir do seio fértil da deusa Gaia e de seus encontros. 

 Visto isso, a primeira fase do grupo foi marcada pela diversidade de 

corpos e por essa integração entre arte e educação. O fato de os integrantes do 

grupo advirem dos mais diversos cursos da universidade e também contarem 

com a participação de professores e funcionários da instituição, bem como de 

uma parcela da comunidade extra-universitária, conferia ao grupo uma 
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pluralidade de corpos muito rica em sua diversidade e também promovia uma 

democratização da dança em grupo, que, à época, ainda guardava muito 

resquício da estética do balé clássico, que ditava um corpo ideal para a prática 

da dança em detrimento de outros ditos fora do padrão magro, virtuoso, 

longilíneo, vigoroso. No grupo atuavam desde bailarinos jovens em idade pré-

universitária a professores já de idade madura, com diferentes possibilidades 

corporais entre si. (SILVA, 2006) 

 O entrevistado Edeilson Matias nos fala da existência de algumas 

bailarinas que vinham de uma experiência na ginástica rítmica (GR) e da relação 

com outros que nunca tinham experienciado a dança dentro desse contexto 

sistemático que era desenvolvido pelo grupo. As meninas da GR, como as 

chama Matias, apresentavam muitas facilidades no desempenho de 

determinados movimentos devido ao fato de o esporte praticado anteriormente 

ter trabalhado desde a infância com qualidades físicas que eram semelhantes 

as que eram trabalhadas no grupo. Do mesmo modo, os integrantes com pouca 

vivência anterior nas práticas corporais tinham que desempenhar os mesmos 

movimentos, mas não tinham a mesma habilidade pois não tiveram um histórico 

de treinamento que facilitasse. O diferencial do grupo era evidenciar a riqueza 

desse encontro e fazer com que todos dançassem a mesma coreografia, 

executando ao seu modo. Ou mais que isso, encontrar na dança de cada um, 

suas potencialidades, seus trunfos e dificuldades. 

 A exemplo disso, a entrevistada Petrucia Nóbrega nos fala sobre a 

experiência em um intercâmbio entre os Estados Unidos e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte que aconteceu entre os anos de 1991 e 1992. 

Na oportunidade o grupo teve aulas com a professora Sheilla Bellefleur. 

Estadunidense vinda do Maine, Sheilla trouxe um trabalho bastante diferente do 

que era desempenhado pelo grupo que até então só conhecia as aulas de Edson 

e isto proporcionou uma abertura também para outras possibilidades de 

conhecimentos a partir da própria dança na relação com sua produção fora da 

universidade e até mesmo do país. 

  No mesmo palco, dançavam bailarinos com quase nenhum tempo de 

dança, ao lado de bailarinos que traziam uma maior bagagem na área. Não havia 
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esse juízo de valor acerca da diferença de condições técnicas e de virtuosismo 

e, se havia, era bastante diluído no modo do grupo operar com essas diferenças. 

Haviam pessoas altas, baixas, magras, gordas, adolescentes, de diversas 

idades ressignificando em seus corpos uma mesma informação. Uma 

multiplicidade de qualidades físicas que fugiam do centro de normalidade do 

padrão imposto pelo balé clássico e, para o grupo, isso aparecia como uma 

dificuldade a ser superada no palco, momento onde toda aquela diversidade 

seria um uno.  

 A busca por equalizar numa mesma peça corpos bastante distintos, 

configura esse caráter de acolhimento do grupo. Como no mito de Gaia, havia 

possibilidades diversas construídas a partir dos entrecruzamentos e do diálogo, 

no caso do grupo, esse diálogo se dava entre os corpos e a coreografia e nos 

corpos entre si. Entendiam-se algumas qualidades físicas como inerentes à 

dança, e o diretor buscava diluí-las nas coreografias de modo que todos 

pudessem dançar no experienciar de sua corporeidade. 

Ao mesmo tempo em que nos identificamos e nos comunicamos 
por estas propriedades, por elas também nos diferenciamos uns 
dos outros, pois o uso que fazemos de nosso corpo é único e 
específico para cada um de nós. A experiência de vivenciarmos, 
biologicamente e culturalmente, ao mesmo tempo, algo que é 
comum a todos é proporcionada por nossa corporeidade. 
(SANTOS, 2016, p. 462) 

 Como treinamento primordial do trabalho, era aplicado o Método Dança-

Educação Física (MDEF), fruto das pesquisas do professor e criador do grupo, 

Edson Claro. O MDEF consiste em um método de cunho científico pedagógico 

voltado para os aspectos da educação, reeducação, manutenção e profilaxia do 

ser humano como um todo, baseado em vivências práticas, fundamentadas 

teoricamente, nas suas áreas cognitivas, afetivas e psicomotoras, com 

comparações nos campos ortodoxo e alternativo permeados com vivências 

técnicas específicas de dança, expressão corporal e improvisação. (CLARO, 

1995) 

 A fundamentação do trabalho do Grupo de Dança da UFRN era de cunho 

interdisciplinar, abrangendo alguns pressupostos como: o ensino da arte no 

processo de formação do indivíduo; aspectos profiláticos do trabalho corporal, 
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embasado nos estudos de consciência corporal e Método Dança-Educação 

Física; aspectos do papel social da arte. (SILVA, 1996) 

 Acredito que a pluralidade de corpos e experiências aliadas ao não 

compromisso com padrões estéticos hegemônicos da dança naquele período 

conferiam ao grupo um caráter de regozijo, o que tornava o encontro uma 

espécie de ritual, retomando o caráter primeiro da dança, quando a expressão 

do prazer cotidiano se sobressai a artefatos técnicos e estéticos, fugindo de 

padrões que tendem a artificializar o momento do encontro na dança de grupo. 

Pelo contrário, provocava uma busca da consciência corporal a partir do 

encontro com o outro e com sua corporeidade. Para Merleau-Ponty (1999), a 

consciência não é transparente a si mesma, ela é contaminada pelo 

engajamento no mundo e esse engajamento só é possível pelo corpo na relação 

com o outro.  

 Como exemplo dessa esfera ritualística e integrativa, beirando ao visceral, 

recorremos ao exemplo da obra Raízes Eternas, primeiro trabalho do grupo e 

que será apreciado mais demoradamente no tópico a seguir. Raízes Eternas ou 

Afro, como foi carinhosamente apelidada essa coreografia pelos bailarinos, 

inaugurava a cena do grupo trazendo ao palco uma espécie de ritual 

entrecortado por movimentos da dança afro, possibilitando aos intérpretes e aos 

apreciadores uma gama de sensações a partir de movimentos intensos e em 

grande grupo, o que potencializava a experiência visual e cênica da obra, 

aproximando, ao contrário do que costumávamos ver em balés clássicos, o corpo 

que dança de seus movimentos mais espontâneos. Sobre isto, Fontanella (1995, 

p. 114) nos diz: 

A dança é como uma educação espontânea e não como aqueles 
dos tratados, das leis, dos costumes opressores, dos costumes 
ideologizados. Quando dança, o povo não está preocupado com 
a propriedade ou com a exploração: o povo no capitalismo dança 
e também dança o povo no socialismo e comunismo. Ao dançar, 
o homem age como o antigo habitante da terra que apanhava e 
saboreava seus frutos. A terra era sua e de ninguém. 

 Dentro desse panorama de parceria e cooperação o grupo também se 

aventurava para lugares além da dança, para com isso, enriquecer ainda mais 

seus processos e os espetáculos que transbordavam a eles. A diversidade 
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também figurava como proposta no trabalho do grupo em âmbitos que 

ultrapassavam a prática da dança. Era praxe, no grupo, experimentar vivências 

em outras técnicas, artísticas ou não, que vinham somar aos conhecimentos ali 

suscitados. Como exemplo dessas práticas, o grupo tinha aulas de maquiagem, 

teatro, canto, percussões, artes plásticas (como pintura e tapeçaria para a 

composição da peça raízes eternas que se configuraria a posteriori). 

 Ainda sobre esse caráter ritualístico da dança, enxergo como na criação 

do universo a partir do panteão mitológico grego, que os bailarinos aí são como 

as instâncias que foram surgindo na Gaia, na Terra, a partir do próprio 

movimento que lhe é primordial, buscando preencher os vazios escuros e sem 

forma que formavam o Caos em princípio. O corpo imitando a natureza em seu 

devir, de modo que não nos incomodam as diferenças, mas sim, as 

possibilidades geradas pelas interações.  

 Desse modo, enxergamos os corpos dançantes na Gaya, desse período 

em específico, como portador de uma riqueza de referências, considerando a 

vasta gama de experiências vividas pelos componentes que, em sua maioria, 

não vinham de uma formação específica e sistematizada de dança, mas de toda 

uma sorte de práticas corporais, principalmente do esporte. Esses corpos 

estavam começando a ser provocados pela dança através do professor Edson e 

do seu MDEF, que já é diverso em sua composição por vários conteúdos da 

consciência corporal e de técnicas de dança mescladas de forma a proporcionar 

uma viagem bastante acessível nas aventuras do dançar. Um corpo ingênuo, no 

que diz respeito à apropriação de técnicas pré-estabelecidas de dança, mas 

poroso na absorção de motivos que potencializem seu corpo como meio de 

expressão na cena. 

 Essa poética do encontro nos dá a possibilidade de aliar os 

conhecimentos do corpo na sua relação com o mundo vivido potencializando as 

interações entre prática e reflexão, como disse Claro (1995): 

[...] entrosar teorias entre si e práticas entre si, favorecendo a 
percepção de uma espinha dorsal, que resulta numa conexão 
entre elas, favorecendo, em princípio, melhor compreensão do 
todo e resultando consequentemente em abertura para mais 
reflexões e nova forma de interdisciplinaridade (p. 29) 
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 Diante desse panorama desenhado desde o surgimento do grupo em 

1990 e que perdurou até pouco depois de 1995 (não compreendendo que essa 

ruptura se deu de forma brusca), o grupo se dedicou a construir um lugar de 

encontro com a dança, de sensibilização corporal por meio de práticas diversas, 

um lugar de experimento do ser aluno e do ser professor. Neste lugar, não havia 

apenas a preocupação com o que seria levado à cena, limitando a arte da dança 

ao momento do espetáculo, ali também se preocupava com o pré e o pós palco, 

também existia um compromisso com o respeito à diversidade de corpos e da 

experiência e historicidade trazidas por esses corpos.   

 Essa face de Gaia inaugurava no Olimpo um modo de se fazer arte, 

especificamente a dança, aliado ao seu aspecto pedagógico, não esquecendo 

os lugares do corpo na arte e na educação. Gaia deu a luz a diversos seres que 

em seguida formariam o universo e, da mesma forma, no Departamento de 

Artes, o Grupo de Dança da UFRN, que depois passará a se chamar Gaia Cia 

de Dança, também engendrou diversos projetos que foram gerados graças à 

riqueza de desdobramentos que esse encontro proporcionou. 

 

1.2  Raízes Eternas – todos podem dançar 

 

É comum entre pensadores da dança a discussão sobre as definições de 

gesto e movimento nessa arte. Vários pesquisadores, na sede de melhor 

compreender tais fenômenos, apresentaram suas impressões e definições 

acerca deles. Na sua acepção comum, poderíamos compreender que o gesto é 

dotado de intenção e de vida ao passo que o movimento pode ser resultado de 

um automatismo humano ou também provir de objetos animados e mecanismos 

não humanos. Alguns dos célebres ícones da dança deram sua contribuição 

nesse dilema. Martha Graham afirmava ser o movimento a semente do gesto. 

Já Rudolph Laban, preferiu substituir o termo movimento por “ação” e a partir 

dela o bailarino consegue habitar o reino dos gestos. Já Alvin Nikolais juntava os 

dois em um único conceito, o “motion”, que seria o gesto consciente e a 

consciência do gesto, ou seja, a consciência de todos os caminhos visíveis e 
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invisíveis que percorrem o corpo ou apenas as falanges de um dedo. (LOUPPE, 

2012). Complementando a ideia de Nikolais, Gil (2001) afirma que a consciência 

dos movimentos tornou-se movimentos de consciência, e com isso propõe os 

movimentos em um incontável devir de agenciamentos corporais. 

Para Nóbrega (2015, p. 121), “na dança, o movimento se faz gesto e 

compõe relações espaciais e temporais inusitadas, cria fluxos, intensidades de 

uma cartografia do visível que a dança nos propicia em sua relação com o corpo, 

o espaço, o movimento”. Já Godard (2001), compreende o movimento como 

um fenômeno que descreve os deslocamentos estritos dos diferentes segmentos 

do corpo no espaço, assim como uma máquina desempenha seus movimentos 

e o gesto se inscreve na distância entre esse movimento e a tela de fundo tônico-

gravitacional do ser, e é aí que reside a expressividade do gesto humano, 

impossível a uma máquina. 

 Nesse caminho de reflexão, nos preocupamos em entender o gesto e o 

movimento, além de mecanismos da expressão, como mais do que códigos 

descritivos como fizeram Beauchamps e Laban em parte de suas pesquisas 

acerca do movimento, o primeiro no ballet clássico e o segundo de forma mais 

abrangente. Embora reconheçamos a importância desses sistemas de notação 

para a dança através dos tempos, faz-se necessário enxergar também os 

fenômenos que os tornam poesia e expressão, pois na dança essa poética surge 

a partir do movimento e seus fluxos e tensões. Como afirma Louppe (2012, p. 

76,77): 

É, portanto, a partir da esfera gestual que um corpo se inventa 
de novo, numa gestação perpétua e incessantemente renovada, 
caso em que a poética do corpo não passa de um subcapítulo 
da análise do movimento que lhe dá vida. Ora, o que torna 
poético o corpo não é uma presença morfológica, nem sequer 
um determinado volume que emanaria dessa morfologia 
mediante uma esfera constante e lisa do movimento: essa esfera 
só existe pela sua turbulência, pelo resultado agudo e enérgico 
das <<tensões>> que nele se desenvolvem e das direções que 
nele se comprometem. É uma esfera movediça, trêmula, de raios 
fulgurantes, uma <<dinamosfera>>, para retomar o termo 
labaniano, em que cada tensão marca os resultados de um 
impulso motor. 
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 Porém, a poética do gesto/movimento dançado opera além do simples 

mover, mas também nos sentidos gerados pela obra, os afetos que ela traz 

consigo. Toda essa sorte de interferência foi levada em conta na apreciação da 

cena a seguir e das outras cenas que serão analisadas nas faces seguintes.  

Raízes Eternas é o primeiro espetáculo criado pelo coreógrafo Edson 

Claro para o então grupo de Dança da UFRN. Estreada em 1991, a peça 

apresenta uma visão do autor sobre a formação da humanidade em seus 

primórdios usando para isso, vários elementos cênicos, no corpo e para além 

dele, das danças de matrizes africanas, entendendo que é do próprio continente 

africano que se tem indícios da existência dos primeiros seres humanos. 

A coreografia é bem numerosa no que diz respeito à quantidade de 

bailarinos em cena, há cerca ou mais de 30 pessoas, entre homens e mulheres, 

se revezando em movimentos de quadril e tronco bem marcantes na dança afro 

e outros que trazem uma atmosfera mística simbolizando a religiosidade desse 

povo. Religiosidade essa que, até hoje, faz parte do sincretismo que forma os 

modos de cultuar os deuses no Brasil e em outras paragens. 

A peça é composta por quatro cenas que, em minha leitura, apresentam 

uma narrativa da formação de uma tribo a partir de outras. Na primeira cena 

iniciam quatro bailarinos em movimentos do chão ao solo, de verticalização do 

corpo como se acontecesse um despertar, inclusive a iluminação que vai do 

escuro para o claro como que em um amanhecer. Após, outros vão chegando 

até que se somam ao grupo todo o elenco e dançam movimentos bem aterrados 

como as danças africanas de cultivo e de celebração da colheita. Surgem quatro 

grupos que apresentam movimentos distintos que entendo representar o cultivo 

da terra, como pilar, pisar o chão, etc.  

Na coreografia as representações do masculino e feminino são bem 

distintas e bem desenhadas. Os homens desempenham movimentos mais 

fortes, mais viris e as mulheres mais sinuosos com evidência na soltura do 

quadril e ênfase nos cabelos longos, deixando bem demarcado na cena quais 

são os lugares do homem e da mulher no contexto. 
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Nesse meio tempo surgem quatro filas como que fossem famílias, homem 

e mulher ao centro e descendo por ordem decrescente de tamanho até culminar 

num bailarino que executa pequenos saltitos, como se fosse a criança menor e 

mais brincalhona. Além das famílias entram umas espécies de feiticeiras ou 

seres dotados de magia com movimentos de braços e tronco como que 

abençoando aquele momento de cultivo e colheita para em seguida se juntarem 

ao grande grupo. 

A segunda cena mostra mais da religiosidade citada anteriormente. Nesta, 

sete homens entram com corpos seminus e coroas em suas cabeças e em 

seguida as entregam para sete mulheres usando vestidos longos e de cores 

diferentes, assemelhando-se aos utilizados em cerimônias do candomblé ou 

outras religiões de matriz africana. Essa cena pode representar os sete orixás 

principais da cultura negra africana (Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxum, Iansã, Xangô 

e Oxossi).  

As bailarinas executam movimentos simples e repetitivos como os das 

danças dos orixás com ênfase na soltura do tronco e em movimentos de braço 

enquanto giram pelo espaço como que em um transe e assim permanecem como 

se o tempo não passasse na cadência que gira o relógio, como se a cerimônia 

tivesse um tempo próprio e após se moverem em alguns movimentos em círculos 

mantendo essa atmosfera, saem de cena.  

A terceira cena também apresenta uma atmosfera única como na anterior. 

Neste momento acontece uma caminhada lenta em diagonal de uma coxia a 

outra do palco com movimentos de clamor, de ajuda mútua para levantar de 

quedas. Aqui os bailarinos aparecem envolvidos em tecidos como lençóis, cada 

um amarrado ao seu modo enquanto uma luz âmbar muito forte reluzia no palco. 

Na leitura que faço, essa cena se remete à característica nômade dos 

seres humanos no período que a coreografia retrata e a luz forte simboliza o sol 

escaldante do deserto na ocasião das peregrinações e diásporas à procura de 

um novo solo fértil para substituir o que fora cultivado antes. Prova disso é a 

música da cena que fica repetindo incessantemente o termo homeless, que 
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traduzido em português significa sem lar, ou sem teto, ressaltando a 

característica nômade dos humanos naquele período.  

No trajeto aparecem várias personalidades entre os bailarinos, todas elas 

como que em sofrimento. Doentes, pessoas pedindo ajuda, uns levantando os 

outros, clamando aos céus para que aquele momento passasse e enfim 

chegassem à terra vislumbrada até que no fim da cena, começa-se a enxergar 

uma diferença no último par da fila, já se movimentam com mais alegria como 

se anunciassem a chegada no lugar que almejavam. 

A quarta e última cena é um grande regozijo. Agora aquelas quatro 

famílias, que se juntaram para a colheita abençoada pelos deuses e passaram 

por várias dificuldades para se reerguer após a escassez no deserto, formam 

uma só grande família que dança em agradecimento à nova terra, à fartura, 

apresentando movimentos mais assemelhados aos da primeira cena, só que 

agora em grande grupo, sem divisões a não ser por uns momentos em solo, 

onde os bailarinos exibem saltos e grandes aberturas, movimentos que denotam 

alegria, gratidão, felicidade jorrando de dentro para fora. 

Apesar de se apresentar uno, o grupo preserva características das 

famílias anteriores e dançam com muita efusividade e movimentos amplos, com 

saltitos, sorrisos, trazendo uma atmosfera leve de agradecimento e gozo. 

Executam movimentos em círculos como nas danças-circulares comuns em 

rituais primitivos e terminam a peça num grande grupo unido ao centro do palco 

elevando as mãos para o alto como em gratidão a entidades superiores. 

O figurino concebido por Carlos Sérgio Borges2 e confeccionado junto ao 

próprio elenco tinha uma base comum na primeira e última cena, que era um 

saiote de estopa e um adereço de cabeça, e as meninas tinham uma blusa que 

cobria os seios enquanto os rapazes traziam o peito nu. Na segunda cena 

haviam os vestidos coloridos de baiana e os homens, inicialmente, com uma 

sunga e a coroa que ofertavam às mulheres e, na terceira cena, dos nômades, 

 

2 Artista plástico e cenógrafo norterriograndense, Carlos Sérgio Borges trabalhou junto a Edson 

Claro em diversos espetáculos dos grupos de dança existentes na UFRN. 
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os bailarinos usavam uma espécie de lençol que cobria o figurino por baixo 

enquanto faziam a travessia 

A iluminação de Castelo Casado3 trazia a ambiência da cena, sendo bem 

clara nas cenas alegres, de plantio, colheita e festa (primeira e última), e criando 

a atmosfera necessária às outras cenas como a meia luz na cena dos orixás e o 

escuro com uma forte luz âmbar representando o sol.  

Essa somatória de detalhes confere a Raízes Eternas uma força cênica 

bem marcante. O grande número de bailarinos executando movimentos simples 

e sincronizados a partir das diferenças de cada um, com a diversidade do figurino 

confeccionado pelos próprios, geram um encontro que é potencializado pelo 

palco e pelo encontro apreciativo da plateia. 

 Para nossa análise escolhemos a cena 2 que resolvemos dar o nome de 

Orixás femininos. A cena, já narrada mais acima, consiste em 7 bailarinos que 

entram vestindo apenas sungas e uma coroa e se projetam no palco em direção 

a 7 bailarinas com vestidos longos como de orixás africanos e entregam as 

coroas às mesmas que seguem na cena até o final.  

 O gestual dessa cena é bem característico das danças de matrizes 

africanas. Primeiro entram os homens com os corpos seminus executando 

saltitos elevando os joelhos como se flutuassem no ar a partir desses 

movimentos bem pontuais. Atrás deles em diagonal atravessando o palco 

entram as mulheres vestidas de orixás do candomblé ou umbanda numa 

caminhada natural, até então são pessoas normais. Em seguida, os homens 

tiram de suas cabeças uma coroa e a ofertam cada um a sua parceira num gesto 

de doação e ao usarem a coroa, acontecem mudanças no corpo das bailarinas. 

 Uma a uma, elas começam a se movimentar numa espécie de transe que 

me remeteram ainda mais ao culto aos deuses africanos. A parte de baixo do 

corpo, abaixo do quadril, em movimentos de peso firme, espaço direto, fluência 

 

3 Iluminador cênico, Castelo Casado atuou na concepção e execução de luz de grande parte 

dos trabalhos do grupo em seus primeiros 15 anos. 
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controlada e tempo rápido, enquanto tronco, cabeça e membros superiores se 

opunham em movimentos sinuosos, apresentando peso leve, espaço indireto, 

fluência livre e tempo moderado em relação aos membros inferiores. (LABAN, 

1978; 1990) 

 Essa dicotomia, ao mesmo tempo em que passa uma imagem conectada 

com o solo a partir dos membros inferiores, traz na parte de cima do corpo, uma 

leveza que atribui aos seres representados pelas bailarinas uma conexão entre 

o divino e o terreno, que é inerente às religiões. Uma ligação entre o corpo e a 

divindade que, naquele momento o ocupa. Aqui vemos a quase-articulação das 

zonas do corpo e a interferência entre movimentos que conduzem a uma espécie 

de sobre fragmentação dos gestos. (GIL, 2001) 

 Os bailarinos saíram e agora só restaram as dividandes/bailarinas/orixás 

que evoluem no palco cada uma com seu movimento característico de braço e 

tronco e mantendo a igualdade na parte de baixo do corpo, bem aterradas e 

firmes. Elas começam a progredir para um círculo, ao mesmo tempo em que 

seus próprios movimentos individuais também são giros como se fizessem ao 

mesmo tempo movimentos de rotação e translação, tal qual o planeta em torno 

do sol. 

 O giro é comumente usado como movimento para busca do transe em 

algumas práticas religiosas, a exemplo dos dervixes, devido às sensações 

vertiginosas que provocam. O transe é comum entre os praticantes de religiões 

africanas atuais e os primeiros povos tinham em comum o culto aos seus deuses 

e buscavam o transe também através do giro e os rituais também eram feitos em 

rodas como vemos em Bourcier (2001), o que aproxima, no contexto do 

espetáculo de uma dança de ritual, de celebração de um povo.  

 Em dado momento, uma bailarina, a que está vestida de branco, adentra 

o círculo, colocada no centro, vai ao solo e executa movimentos de adoração ao 

céu. A cor branca representa Oxalá, a divindade maior do candomblé, que 

representa o pai, o mestre (FREITAS et al, 2013). A partir daí o culto ganha um 

direcionamento, mas que logo é diluído, pois na dança é comum essa abstração 

de ideias, a narrativa não é necessariamente como na vida cotidiana. Os 
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significados são transitórios e fugidios mesmo culminando numa compreensão 

do contexto geral. “Os gestos e movimentos desdobrados pelos afetos de 

vitalidade não precisam ser explicados para serem compreendidos: contem em 

si o seu sentido e o seu dispositivo de decodificação.” (GIL, 2001, p. 81) 

 As bailarinas seguem dançando, como se o tempo ali passasse num 

tempo diferente do tempo que o relógio gira, como se o tempo dos deuses fosse 

outro, a repetição dos movimentos salvo poucas mudanças na progressão dos 

mesmos nos traz essa sensação, os giros em círculos também nos tira do tempo 

Cronos comum, como se aquela reunião de Titãs africanos acontecesse a todo 

tempo aquelas divindades femininas estivessem o tempo todo abençoando a 

colheita e cuidando de seu povo. 

 Por fim, mantendo a mesma atmosfera cíclica as bailarinas vão deixando 

o palco sem estabelecer um movimento final para a cena. Apenas se retiram 

executando os mesmos giros dando uma ideia de continuidade, uma a uma, até 

a última deixar a cena. 

 Importante compreender aqui como o gesto, em consonância com a 

organização espacial/temporal dos mesmos constituem horizontes de 

compreensão e poética. Para Louppe (2012, p.27) 

A poética procura circunscrever o que, numa obra de arte, nos 
pode tocar, estimular a nossa sensibilidade e ressoar no 
imaginário, ou seja, o conjunto das condutas criadoras que dão 
vida e sentido à obra. O seu objeto não é somente a observação 
do campo onde o sentir domina o conjunto das experiências, 
mas as próprias transformações desse campo. O seu objeto, 
como o da própria arte, engloba simultaneamente o saber o 
afetivo e a ação. Contudo, a poética tem uma missão ainda mais 
singular: ela não diz somente o que uma obra de arte nos faz, 
ela ensina-nos como faz. 

 Assim, vemos que o gesto/movimento na dança, constitui sua mais 

potente ferramenta de comunicação, de geração de sentidos e de construção de 

uma poética transitória que leva bastante em consideração a articulação do que 

é levado à cena com as experiências de quem a aprecia. 

 Raízes eternas ratifica a relação bem próxima que o grupo tinha com o 

aspecto educacional da dança e representa bem essa face de Gaia. Como no 
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surgimento das civilizações e organização dos primeiros homens, o grupo 

também vivia um período embrionário, um período de descobertas do seu lugar 

no mundo e, para isso, se faz necessário, para construção de uma boa base, a 

investigação acerca dos pormenores que envolvem o trabalho corporal. 

Compreendo que Edson Claro, ao criar Raízes eternas, nos faz ver sobre o 

alicerçamento desse grupo em bases sólidas, bases construídas sobre um vasto 

patamar de informações e estudos acerca do corpo, da dança, sua história e 

também na percepção e respeito consigo e com o outro, com suas dificuldades 

e potencialidades. 

 Trata-se de um despertar crítico nos passos de uma dança geradora de 

significados infinitos. Trata-se de uma relação educacional com a dança e seu 

poder criativo para além da cena.  “Assim, ao ler, escrever, dançar, o sujeto 

humano pode criar maneiras de se comunicar e não apenas de repetir verdades 

estabelecidas, sejam conceitos ou práticas, ao invés de tornar-se indiferente, 

anestesiado diante da vida e do próprio conhecimento”. (NÓBREGA, 2010, p. 

116) 

 Desse modo, na apreciação de Raízes eternas, enxergo o grupo 

construindo sua trajetória pautada na descoberta da dança através de uma 

educação sensível, aberta às reflexões geradas no corpo e na experiência desse 

corpo que é sujeito no mundo.  
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CAPÍTULO 2 – Gaia e Urano ou a face do padrão de rendimento técnico e 

profissional 

 

2.1 Padrão, repetição e profissionalização 

 

Eis que Gaia, deusa da fertilidade na mitologia grega e que dá nome ao 

grupo que é tema destes escritos, dá à luz a Urano. Urano representa o céu 

estrelado e é o exato contrário de Gaia. Gaia engendra Urano a partir de sua 

própria força íntima, sem necessidade de união. Urano é uma imensa abóbada 

estrelada que apresenta as exatas medidas de Gaia e, ao sair dela, torna-se seu 

duplo contrário. Após seu nascimento, Urano deita-se sobre Gaia e dessa união 

surgem alguns seres que apenas transitam nesse espaço entre os dois, que só 

conhecem os padrões de existência compreendidos no espaço entre seus 

genitores. Dos seres que surgiram do coito entre Gaia e Urano, os titãs são os 

mais representativos. (VERNANT, 2000) 

Seguindo esse pensamento, é possível considerar que o ano de 1995 foi 

um divisor de águas para a dança no Departamento de Artes da UFRN. Nesse 

ano dois novos grupos surgiam como resultado dos desdobramentos do 

movimento da dança nesse departamento. Um deles, Roda Viva Companhia de 

Dança, tinha em seu elenco bailarinos com e sem deficiência física trazendo 

essa reflexão dos corpos diferenciados na dança de forma bem latente. O outro 

surgiu como um desmembramento do Grupo de Dança da UFRN e passou a ser 

chamado de Grupo de Dança da UFRN Intermediário.   

 Como isto se deu? Com o passar do tempo, o Grupo de Dança da UFRN 

começou a ter diferentes níveis de crescimento técnico entre seus participantes, 

aliado a isso havia também diferentes pretensões para com a dança na vida de 

cada um dos bailarinos, ao mesmo tempo que existia aquele que dançava 

apenas por lazer, sem pretender um aprimoramento técnico, artístico ou até 

mesmo profissional, existiam aqueles que queriam explorar suas possibilidades 
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de crescimento nessa arte, sonhando até mesmo com a construção de uma 

carreira sólida na área. 

 Essa disparidade de anseios e quereres fez com que o grupo se 

subdividisse em dois: no Grupo de Dança da UFRN Intermediário ficaram, sob 

direção de Edeilson Matias, aqueles bailarinos que pretendiam manter as 

características de sua dança como no quinquênio anterior, sem grande 

compromisso com rendimento técnico, mas encarando a dança como um lugar 

de regozijo, de encontro prazeroso consigo e com o outro. 

 Assim surgiu o Grupo de Dança da UFRN Avançado, que desde a 

nomenclatura já trazia em si um juízo de valor que foi fator gerador de sua 

ambição de galgar passos cada vez maiores na obtenção de um padrão técnico 

e artístico condizente com o formato que agora pretendiam. O grupo almejava 

se enquadrar nos padrões das companhias de repertório existentes na cidade 

como a Corpovivo Companhia de Dança e o Ballet Municipal do Natal, dirigidos 

por Diana Fontes4 e Roosevelt Pimenta5 respectivamente. Modelo também 

seguido por outro grupo que era dirigido por Edson Claro, a Acauã Companhia 

de Dança de Natal, que encerra suas atividades em 1995. Esse formato de 

companhia de dança era bem comum no país na época e perdura bastante ainda 

hoje, mesmo tendo perdido um pouco sua representatividade no cenário. O 

próprio Edeilson Matias da Silva nos fala sobre esse período de ruptura para o 

grupo. Remetendo-se àquela época, ele diz: 

Atualmente, o grupo passa por uma nova etapa, devido ao 
crescimento qualitativo de seus participantes, partindo para 
vivenciar a dança como arte, uma vez que muitos dos seus 
componentes atingiram um nível bastante significativo, tanto das 
capacidades físicas inerentes à dança, quanto da expressão 
corporal; podendo-se iniciar um processo com intuito de se 
atingir performance a nível técnico, através de: 1) Técnicas 

 

4 Fundadora da Corpovivo Companhia de Dança e da Duncan Companhia de Dança. 

Empreendedora Cultural da Cidade de Natal. Idealizadora do Encontro de Dança 

Contemporânea do RN. Atualmente atua como integrante do Entre Nós Coletivo de Criação e é 

sócia-fundadora da Natal Cultural. 

5 Bailarino, professor e coreógrafo, Roosevelt Pimenta é fundador do Ballet Municipal do Natal 

e atuou como chefe do Núcleo de Dança da FUNCARTE junto à Prefeitura do Natal. 
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corporais alternativas, como: massagem, expressão corporal, 
relaxamento...; 2) Técnicas específicas de dança: afro, jazz, 
moderno, clássico; 3) Coreografia de nível artístico; 4) 
Apresentações em teatro (SILVA, 1996, p. 30). 
 

 E corroborando com essa ideia, Costa (2004) complementa: 

A diversidade dos corpos e a historicidade de cada um deles 
foram delineando o perfil do Grupo de Dança da UFRN. Porém, 
foi chegado o momento em que nem todos podiam e queriam 
seguir os novos rumos que se estabeleciam como metas. 
Bailarinos se desligaram do grupo, sejam por questões técnicas, 
profissionais, acadêmicas, financeiras, ideológicas ou tempo 
disponível. Outros chegaram. As aulas passaram a ser todos os 
dias da semana. Aos poucos, a direção do grupo, juntamente 
com os bailarinos, foi sentindo necessidade e atribuindo maior 
enfoque ao aprimoramento técnico e coreográfico (p. 4). 
 

Para a entrevistada Petrucia Nóbrega, esse status de companhia poderia 

ter sido alcançado de forma mais amena. No pensamento da professora, a vinda 

do coreógrafo Luís Arrieta marcou como um divisor de águas o histórico do 

grupo. Ao passo que existia um projeto em andamento e trazer coreógrafos de 

fora, com padrões de fora, não conversava com o que o projeto propunha, 

causando uma desestruturação do mesmo. Nóbrega afirma que quando 

começou a se primar pelo modelo das companhias de renome nacional (Cisne 

Negro Cia. de Dança, Quasar Cia. de Dança, entre outros) aconteceu um 

empobrecimento no quesito criatividade. 

No mesmo caminho, em entrevista, Ana Cláudia Viana afirma que nos 

primeiros períodos ela se sentia muito mais como executora de movimentos e 

só depois conseguiu ver-se como artista. Quando se cobrava muito do corpo, 

limpeza na execução, virtuosismo técnico, a responsabilidade com esses 

aspectos externos era tanta que se esquecia do investimento em algo que viesse 

de si próprio, da dança de cada um, o que para ela, nos aproxima de nosso 

artista. A reflexão que fica aqui é que a dança nesses padrões de virtuosismo, 

quando privilegia a execução de movimentos complexos em detrimento de seus 

sentidos e significados no corpo do artista, o bailarino se distancia do seu texto 

primordial. Perde-se em alguns aspectos, ganha-se em outros. 

 Fazendo uma aproximação com o mito de Gaia, enxergamos que o céu 

que se queria alcançar é aqui representado por um padrão técnico e estético que 

visava um rendimento nos moldes das companhias já estabelecidas no país. 

Nosso Urano figura como uma meta a ser alcançada e, para isso, um novo 
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modus operandi precisava ser estabelecido, fazia-se necessária a 

experimentação de treinamentos que levassem os corpos a alcançarem o 

rendimento que os colocariam no patamar pretendido, como por exemplo, as 

aulas de balé clássico.   

 Então, o grupo foi se desenhando num outro formato, em que ia deixando 

para trás aquela busca por estudos acerca da dança no sentido pedagógico e de 

pesquisa teórica, entrando num perfil de trabalho profissional, embora não fosse 

remunerado como tal. “Aí depois a coisa veio meio que deixando de ser escola 

e a gente foi procurando mais a profissionalização, foi quando passamos a ter 

maître de balé clássico: veio Wanie, veio Maurício, veio Rosa...” (ASTRID 

SHARON) 

 O treinamento e a repetição são elementos de suma importância para se 

galgar um caminho de crescimento técnico e amadurecimento artístico em um 

grupo de dança. Não seria diferente para o GDUFRN Avançado que, a partir de 

então, passou a investir em aulas de balé clássico, inicialmente ministradas por 

professores convidados, a exemplo da professora Roseane Melo e do professor 

Roosevelt Pimenta, renomados professores de balé clássico da cidade, e mais 

tarde passando a assumir uma maître preparadora, que é a professora de balé 

responsável por preparar os corpos dos bailarinos naquela técnica específica. 

Essa função ficava a cargo de uma outra professora, hoje bastante importante 

na dança da cidade, Wanie Rose Medeiros, que por alguns anos manteve-se 

orientando os bailarinos na busca de um aperfeiçoamento técnico em dança 

contemporânea advindo da prática do balé clássico. 

As aulas de balé clássico eram tidas como um treinamento quase que 

primordial nas companhias de dança contemporânea da época. Acreditava-se 

que a prática da dança clássica trazia a limpeza para o desempenho das 

coreografias, que apesar de romper parcialmente com a técnica centenária, 

ainda traziam vários elementos virtuosos que tinham base nela.  

Para Sampaio (2000), não se conhece método mais eficiente para a 

formação de um bailarino do que o balé clássico. E aqui o autor não se refere 

apenas aos bailarinos de grupos que dançam clássico, mas também aos 

bailarinos de dança contemporânea, que segundo ele, necessitariam de estudos 

em técnica clássica para um melhor desempenho na busca por uma 
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profissionalização, visto que considera o balé um método mais completo de 

preparação corporal. 

A essa afirmação cabe alguma reflexão. Ora, a dança contemporânea se 

caracteriza, entre outros aspectos, pela abertura para interferência de toda sorte 

de técnicas na construção de seus treinamentos e, fincar base sólida em uma 

técnica específica diminuiriam as possibilidades de atravessamentos e 

descobertas, mas é fato que as companhias de dança do Brasil tinham esse 

comportamento padrão em sua maioria a exemplo do Balé da Cidade de São 

Paulo e da Cisne Negro Cia. de Dança. No entanto, já era possível perceber na 

época outros grupos cujo trabalho corporal não estava vinculado 

especificamente a essa referência d e preparo técnico, a exemplo do grupo 

catarinense Cena 11 e a Companhia Mário Nascimento. Era comum as 

companhias utilizarem aa técnica clássica em sua rotina de treinamento, por 

vezes ocupado espaço maior em relação a outras técnicas, isto se deve ao fato 

de que as coreografias que eram levadas à cena, ainda apresentavam elementos 

coreográficos que tinham, mesmo que ressignificados, fundamentação na dança 

clássica. 

É inegável que o balé, por ser uma técnica que surgiu e vem se 

estruturando como método de ensino e treinamento há centenas de anos, se 

configure como uma possibilidade de repertório motor incrivelmente rico. Mas, 

para ampliação das compreensões corporais cabe a experimentação de 

variadas técnicas, na construção de um corpo versátil, poroso e disponível às 

provocações que lhe forem suscitadas. Porém esse era um comportamento da 

dança no final dos anos 90 e começo dos 2000 e o grupo se inseria nesse 

contexto. 

...em 95 que veio a primeira pessoa de fora pra trabalhar com a 
gente e aí o grupo foi se transformando, aprimorando as técnicas 
dos bailarinos, chamando professores e mestres da cidade para 
trabalhar técnica clássica pois o Edson achava que era 
importante dentro de sua concepção de companhia e de sua 
experiência. (EDEILSON MATIAS) 

 

Nas aulas de balé clássico se recorre muito ao uso da repetição como 

estratégia para lapidação dos movimentos. Este aspecto trouxe, de fato, um 

rebuscamento técnico ao grupo que se tornou capaz de desempenhar 

coreografias com mais virtuosismo, que por vezes provoca um distanciamento 
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entre artista e público, ou seja, o bailarino assume o papel de executor de algo 

que os apreciadores jamais poderiam realizar sem o treinamento exaustivo e 

uma preparação corporal calcada em referências técnicas previamente 

estabelecidas. 

 No afã de ampliar o arcabouço técnico da companhia, fez-se necessário 

o aumento da carga horária de aulas/ensaios como estratégia para a construção 

de um corpo mais apto ao desempenho de coreografias de maior nível técnico, 

no que diz respeito aos padrões vigentes à época e de respostas às propostas 

trazidas pelos coreógrafos que agora, eram expoentes da dança nacional e ases 

na arte da coreografar. Nesse período, o grupo/companhia desenvolveu 

trabalhos com coreógrafos de renome como: Luís Arrieta, Ivonice Satie, Tíndaro 

Silvano, Henrique Rodovalho, Mário Nascimento, entre outros. Todos estes com 

vasta experiência no Brasil e fora dele (ARAÚJO, 2010). 

 Esses coreógrafos faziam parte de um seleto grupo da dança nacional 

que atuavam nas grandes companhias do país. Luís Arrieta, argentino radicado 

no Brasil; Ivonice Satie era paulista e no momento já havia atuado como 

coreógrafa e diretora nas maiores companhias do país, a exemplo do Balé da 

Cidade de São Paulo, Sociedade Masculina, Companhia de Danças de Diadema 

e Companhia de Danças do Amazonas; Tíndaro Silvano, mineiro que difundia 

sua obra coreográfica pelo Brasil e fora dele; Henrique Rodovalho, o coreógrafo 

residente da Quasar Cia. de Dança, tendo inclusive participação como 

coreógrafo em espetáculos do Nederlands Dans Theatre e Mário Nascimento 

que estava em um momento de bastante difusão dos seus trabalhos 

coreográficos nas companhias de dança do país.  

 Ao contrário do como costumava ser nas companhias de renome, o 

contato com esses coreógrafos na ocasião dos processos de criação na Gaya, 

se davam de maneira bastante rápida e com pouca imersão. Se tinha, em média 

duas semanas para criação de um espetáculo e logo em seguida o corógrafo 

partia e o grupo ficava com a obra para trabalhar sozinha.  

 Num Brasil onde as companhias de dança do eixo sul/sudeste ensaiavam 

entre 6 e 8 horas por dia, nada mais justo, na busca pelo aprimoramento técnico, 

que a Gaia aumentasse seu horário para haver mais tempo para a prática da 
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aula e em seguida os ensaios, que agora demoravam um pouco mais e o grupo 

podia investir melhor na lapidação dos passos que seriam levados ao palco. 

 A repetição aparece na rotina de aula e também na rotina de ensaios. 

Para se levar uma coreografia limpa e sincronizada à cena era necessário se 

debruçar em horas de repetição orientada, corrigindo os pormenores do corpo 

para que ao final todos parecessem um só. Era primordial que o elenco estivesse 

afinado tanto na sincronia quanto na técnica. Sobre isto, Astrid Sharon nos fala: 

A gente era bem treinado. Existia uma meticulosidade nas 
limpezas, sempre íamos limpos para o palco, a custo de muita 
repetição. De novo, de novo, de novo... até que saía. Mesmo que 
não conseguíssemos ensaiar o tanto que desejávamos, às 
vezes íamos na raça. Mas a gente era tão bem treinado antes, 
que na hora saía, mesmo que a gente achasse que não estava 
preparado, mas estávamos, em virtude dessa preparação prévia 
que era fantástica e fundamental no processo pra que a gente 
pudesse chegar no palco como a gente chegava. (ASTRID 
SHARON) 

 Outro fator importante na busca por esse nível profissional e que já foi 

citado sutilmente ainda há pouco, foi o trabalho com os coreógrafos de fora do 

estado. Eram trazidos, desde 1995, coreógrafos de renome nacional e 

internacional, que costumavam dirigir e coreografar nas grandes companhias do 

país, para criar seus espetáculos também para o elenco do grupo. Então, além 

do contato com os coreógrafos locais, também experimentávamos o comando 

de coreógrafos que vinham de uma realidade realmente profissional, de 

exigência e de rotina.  

 Para um grupo que costumava, a priori, trabalhar a dança em formatos 

mais livres e pedagógicos, promovendo descobertas, esse modelo de criação 

não foi fácil em princípio. Algumas dificuldades vinham à tona quando se 

confrontavam modos diferentes de trabalho profissional. O coreógrafo estava 

inserido numa realidade onde os corpos de que dispunham para a sua criação, 

eram bailarinos profissionais de fato e direito, com salários e rotinas condizentes 

com o mercado. No grupo, por mais que se pretendesse, a partir de agora, 

desenhar um caminho para essa profissionalização, ao menos em nível técnico, 

não se tinha condição de ter aquela rotina e aqueles direitos que vinham com a 

mesma. A questão do tempo também recai sobre esse aspecto quando 

observamos que não é possível apresentar um nível técnico excelente poucos 
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dias antes da vinda de um coreógrafo ou no durante o pouco contato que se 

tinha no curto período de montagem coreográfica. A respeito dessas 

dificuldades, o entrevistado Edeilson Matias nos fala:  

Com os coreógrafos de fora era uma outra história, outra 
preparação, outro comportamento em sala. [...] tivemos 
momentos bastante complicados com alguns coreógrafos 
porque eles exigiam uma educação, uma rigidez de 
comportamento que nós não tínhamos, nosso grupo era muito 
livre.  

 Esses encontros, apesar de conflituosos em princípio, também geraram a 

posteriori, alguns frutos que considero como os titãs que surgiram da união entre 

Gaia e Urano. Já falamos de dois deles que foi a inclusão da técnica clássica 

como mais uma forma de treinamento para se alcançar um padrão de nível 

profissional em dança e o investimento em coreógrafos de renome nacional que 

também entra com o mesmo fim. Agora, o grupo faria mais uma mudança para 

se ter um reconhecimento semelhante aos dos corpos artísticos profissionais da 

cidade e do país. 

 E foi assim, que em 1998, que o Grupo de Dança da UFRN avançado 

passou a se chamar Gaia Companhia de Dança. Uma referência à Gaia da 

mitologia, a mãe-terra, entidade ligada à fertilidade, fecundidade e regeneração 

no panteão grego. 

 Essa mudança de nome se deu por dois motivos: o primeiro para diluir o 

juízo de valor que se fazia entre os grupos intermediário e avançado, entendendo 

a relação entre eles não como sendo um melhor ou pior que o outro, mas apenas 

como grupos com propostas de trabalho diferenciadas; a mudança também 

ocorreu pela necessidade de se ter um nome de maior impacto midiático, que 

possibilitasse a venda de seu produto artístico sem se fazer referência direta à 

sua instituição mantenedora.  Após essa mudança Gaia e o seu padrão 

Urano engendrariam outros feitos que também considero titãs: a difusão em 

território nacional e a exportação de bailarinos.  

 A Gaia já se apresentava nos principais teatros da cidade desde seu 

advento, mas foi nessa época que começou a ter uma relação mais próxima com 

as outras companhias de dança da cidade, como nos fala a entrevistada 3 e 

também depois disso foi conquistando mais e mais espaço se apresentando nos 
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principais festivais no norte-nordeste como FENDAFOR, Festiva Internacional 

do Recife, FENART em João Pessoa e Dança Pará, chegando inclusive a fazer 

uma temporada pelo estado de São Paulo se apresentando em diversas 

universidades e SESCs na capital e interior. 

 Sobre todo esse período a entrevistada Ana Cláudia Viana elucida: 

Já da Gaia com ‘I’ eu acho que a gente poderia trazer os 
momentos em que nós fizemos muitos intercâmbios com outros 
profissionais como: Luís Arrieta, Ivonice Satie, Mário 
Nascimento, os trabalhos com Edson com um pouco mais de 
performance, um momento em que a Wanie Rose veio trabalhar 
com a gente o bale clássico e nós começávamos a dividir o 
espaço de tempo de ensaio com outras técnicas além do 
método. Foi um momento que o Edeilson esteve mais presente 
como diretor, a Petrucia, eu como diretora administrativa. Foi um 
momento, talvez, em que a gente não teve mais aquelas aulas 
que nós tínhamos dentro do projeto de extensão para a 
comunidade que fica lá no grupo de dança; momento de que 
fizemos viagens para São Paulo, e pudemos nos apresentar 
nestes lugares, e foi um momento em que a gente teve essa 
expansão, uma expansão dos nossos horizontes. De repente a 
gente estava ali, criou um alicerce educacional pedagógico no 
corpo também, num trabalho aonde estava muito centrado na 
figura do Edson e do Edeilson, e de repente nessa Gaia com I, 
da companhia de dança, a gente estende, se desdobra para 
outros horizontes, lugares, inclusive físicos, geográficos. 
Ficamos também mais próximos, na cidade, de outros grupos.”  

 Os corpos dançantes da Gaia nessa época, foram marcados por uma 

padronização. A necessidade de seguir o modelo de companhia de repertório, 

com treinamento bem definido nas técnicas de dança clássica, moderna e em 

técnicas ditas contemporâneas, imprimiu nesse corpo uma aproximação dos 

padrões apolíneos, corpos bem delineados, virtuosos, com grande habilidade 

técnica e aptos a desempenhar os mais mirabolantes movimentos que lhe 

fossem solicitados pelos coreógrafos. 

 Ao mesmo tempo em que se ganhou em notoriedade e em qualidade 

técnica, levando em consideração as escolhas de treinamento, perdeu-se um 

pouco da espontaneidade do dançar. Esse formato enfatizou hierarquias nos 

processos trazendo bem claras as funções de cada ente. O bailarino pouco 

participava na construção dos movimentos, cabia ao coreógrafo conceber os 

movimentos e ao bailarino desempenhá-los da melhor forma, gerando, a meu 

ver, uma perda na autonomia do bailarino que era tido como um executor, 

aproximando da ideia de corpo-máquina e promovendo um pensamento dualista. 



54 
 

 Compreendo, hoje, que emprestando o seu corpo para execução de 

motivos gerados por outrem e participando pouco dos processos de feitura 

enquanto sujeito crítico de sua própria arte e em seu fazer, o bailarino se 

aproxima da imagem de um autômato que reproduz movimentos mecânicos que 

lhe são solicitados. Claro que estamos falando de seres humanos e que outras 

coisas se passam no corpo no momento da execução da coreografia, mesmo 

que previamente estipulada pelo seu coreógrafo, mas para efeitos de crítica, 

pensar modos para participação mais efetiva para os bailarinos nesse período 

traria um diferencial ao trabalho desempenhado. 

Durante esses quinze anos de vida, o elenco ia se reformulando 
de acordo com as propostas artísticas sugeridas pelos 
coordenadores. Assim, durante toda a sua trajetória, diferentes 
bailarinos universitários e da comunidade em geral 
experimentaram variadas técnicas de dança e com isso 
vislumbraram novas percepções do corpo. Porém, no que diz 
respeito aos processos criativos, o modelo mais tradicional de 
composição coreográfica predominou, ou seja, coreógrafos 
importantes em nível nacional e internacional ou professores do 
grupo criavam as coreografias, e os bailarinos assimilavam e 
dançavam. Nesse caso a principal preocupação do coreógrafo 
era de repassar a sequência dos passos, o seu tempo e o seu 
ritmo, e a do bailarino, de aprendê-la e tentar dançá-la da melhor 
maneira possível (ARAÚJO, 2010, p. 30). 
 
 
 

  

 Este formato promovia um grande incentivo à busca de aprimoramento 

técnico por parte dos bailarinos, que buscavam para além das aulas oferecidas 

na companhia. Alguns deles, o que também foi o meu caso, buscavam aulas em 

outras escolas de balé da cidade como meio de se tornar cada vez mais 

preparados para o desempenho da dança e conquistar assim um espaço no 

mercado de trabalho tão escasso nessa vertente artística. Além disso, também 

investiam em cursos de balé clássico e outras técnicas na cidade e também em 

outros estados nos ensejos de festivais de dança em nível nacional como é o 

caso do Festival Internacional de Dança do Recife, Festival de Dança de 

Joinville, Festival Nacional de Artes da Paraíba, FENDAFOR, entre outros que 

sempre promoviam cursos com professores de renome nacional e internacional. 

 Este investimento individual e em grupo fez com que alguns bailarinos 

almejassem uma carreira fora do estado, os casos foram especificamente em 
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São Paulo, cidade onde se é possível dançar profissionalmente em todos os 

significados que a palavra carrega. Onde se pode ter uma carga horária 

condizente com outras áreas profissionais e ser remunerado compativelmente. 

O contato com os coreógrafos e com a realidade da dança encontrada nos 

festivais fora do estado, fizeram com que alguns bailarinos fossem exportados 

para companhias de maior porte como foi o caso de Vanessa Macedo, que já 

atuou em algumas companhias da cidade de São Paulo até chegar a dirigir a sua 

própria companhia na capital paulistana e; do meu caso, que também na terra 

da garoa, vivi por seis anos atuando, por grande parte desse tempo, no elenco 

da Companhia de Danças de Diadema, como bailarino e também como 

professor. 

 Sobre esse momento, a dança da Gaia acompanha igual perfil a dança 

em outras cidades do Nordeste, como se pode observar no comentário de Lopes 

Neto (2000, p. 20) ao se referir a exportação de bailarinos de grupos de cidades 

como Maceió, Recife, João Pessoa, além de Natal: “Nesse sentido, importa-se 

a técnica, importam-se coreógrafo e, consequentemente, exportam-se bailarinos 

para quadrantes das demais regiões do país.”  

 

 Nesse período, a Gaia Companhia de dança possibilitou a 

profissionalização de diversos bailarinos, alguns destes, por necessidade de 

investimento em suas carreiras tiveram que se afastar da companhia para 

seguirem seus caminhos como bailarinos profissionais, em companhias que 

pagassem salários e tivessem um maior respaldo de seu trabalho em termos 

financeiros e artísticos. Parte desses atuaram ou ainda atuam em companhias 

por outros estados como o próprio autor deste texto, que atuou por 6 anos na 

Companhia de Danças de Diadema em São Paulo e a também ex-integrante 

Vanessa Macedo, que depois de atuar em algumas companhias da capital 

paulista, hoje desenvolve seu trabalho em sua própria companhia, a Cia. 

Fragmento de Dança. 

 A saída de grande parte do elenco e de seu diretor promoveu uma busca 

por um novo modo de se pensar a dança na companhia, algumas bailarinas 

remanescentes resolveram se empenhar na busca de uma nova reflexão que 

conduzisse o trabalho da Gaia e que se distanciasse desse molde onde o 
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bailarino estivesse refém da supervalorização de uma estética padronizada.  

Porém, enquanto Gaia e Urano estavam unidos, seus filhos, os titãs, seguiam 

determinado padrão e sua prole, apesar de grande, vivia no pequeno espaço 

que havia entre terra e céu. 

 

 

 

2.1  www.com.br – o céu é o limite  

 

 

Www.com.br é a coreografia que dá nome ao espetáculo que marca a 

mudança do nome do Grupo de Dança da UFRN – avançado, para Gaia Cia. de 

Dança. No espetáculo além dela, duas outras coreografias compunham o 

programa: Brincante e Arroq, ambas da coreógrafa paulista Ivonice Satie. 

Coreografada em 1998 pelo mineiro Tíndaro Silvano, www.com.br 

apresenta em suas três cenas, uma mistura de frescor jovem e futurismo regado 

a movimentos vigorosos enérgicos, que é uma característica de seu criador, que 

também coreografou em outro ensejo a coreografia Fantasia Agreste, que 

apresentava energia semelhante apesar de um tema distinto e nordestino. 

A peça foi inicialmente coreografada para um elenco de 12 pessoas, 

sendo 5 homens e 7 mulheres. Porem, o vídeo que foi analisado foi de uma 

apresentação do ano seguinte, onde a companhia contava com apenas 10 

participantes se revezando nos papeis da coreografia. No vídeo em questão 

figuram Alexsandro Rocha, Ana Cláudia Viana, Ana Maria Vasconcelos, Astrid 

Sharon, Cid França, Clarice Leão, Heloísa Costa, Leonardo Filho, Luciene 

Medeiros e Marta Andreia. 

A música do grupo carioca Titãs, conferia à obra uma atmosfera de 

despojamento que é inerente ao rock tocado pelo grupo e que se reflete na 

coreografia, no figurino, no gestual dos bailarinos e também na iluminação de 

Castelo Casado, que parece acompanhar o show com cores vivas e vibrantes 

que se movem junto com os corpos dançantes. 

O figurino tinha um comportamento inusitado durante o desencadear da 

dança. Os bailarinos começavam a cena vestidos com calças e camisetas que 
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no de decorrer das cenas iam sumindo do seu corpo por partes – quando menos 

esperávamos, entrava uma bailarina com metade da blusa ou metade da calça 

e ao final, todos apareciam usando micro-shorts e/ou tops de cor preta, expondo 

o corpo forte e musculoso da maioria dos bailarinos. A exceção de uma bailarina 

que fazia que mantinha sua roupa e só no carnaval final se juntava à turma da 

lycra preta. 

De acordo com o prospecto do espetáculo, www.com.br trata 

indiretamente do tema da internet, que inaugurou a utilização de uma nova 

linguagem no mundo e que aparece nos corpos de forma dinâmica, forte e 

precisa, transmitindo essa linguagem virtual para a dança dos bailarinos, que 

apresentam movimentos precisos com muitas referências no balé clássico e na 

dança moderna aliados a gestos cotidianos. 

Como dito, a dança em www.com.br trazia muitas referências dos passos 

do repertório clássico ressignificados no corpo a partir de outras referências 

como dança moderna, frevo e danças urbanas. Os bailarinos se movem com 

piqués, pirouettes, grand jetés, temps leves e mais uma gama de passos 

inerentes à técnica clássica, mas também ressignificando os modos de execução 

desses passos ora no tronco, ora nos braços, ora nos pés e assim por diante. 

Quando assisti a obra pela primeira vez, fiquei impressionado com a 

dificuldade oferecida pela coreografia na concatenação de vários passos 

bastante técnicos reunidos numa mesma sequência, sendo executados com o 

despojamento quase de quem dança em um show musical. Depois, executando 

pude compreender esse misto de sensações entre o rigor da execução e a 

necessidade de um semblante incondizente com a dificuldade apresentada. E 

por técnica, não me refiro apenas à técnica clássica, apesar de compreender 

que, ao grupo, nesse momento, importava o bom desempenho da mesma em 

seu trabalho.  

Para Porpino (2006): 

No que se refere à dança, poderíamos considerar como 
técnicas, não somente aquelas sistematizadas ou codificadas 
para o ensino formal, como as técnicas do Ballet Clássico ou da 
Dança Moderna, mas os diversos modos de fazer, de dançar, 
que, veiculados pela tradição, renovam-se de geração a 
geração, levando consigo o desenvolvimento de uma “destreza, 
uma certa habilidade ou adaptabilidade para determinada ação, 
que se traduz num ato educativo. 
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Tíndaro dividiu essa obra em três cenas, cada uma delas, embalada por 

um hit do disco Titãs Acústico MTV, gravado ao vivo pelo grupo de rock com o 

som da plateia que estava presente no show e este disco figurava como um 

imenso sucesso musical na época. A primeira cena inicia com um único bailarino 

no foco central, como se estivesse sendo acordado por uma multidão gritando 

como no início de um show. O público começa a gritar o nome da banda: Titãs! 

Titãs! O bailarino começa a se incomodar por estar sendo visto e começa a correr 

na cena parado em suspensão com alguns passos com amplitude de pernas e 

em seguida, começam a entrar os bailarinos um a um em um corredor 

executando uma sequência como se fosse uma saudação, um cumprimento à 

plateia que parecia algo futurista quando se somado ao visual do figurino e o 

design dos cabelos das meninas com vários prendedores dando um ar bastante 

despojado. 

A primeira cena se segue com sequências nos moldes que já falamos. 

Embalada pelo hit Comida, um clássico dos Titãs, apresenta desenhos 

coreográficos elaborados com passos que necessitavam um mínimo primor 

técnico em dança clássica para serem desempenhados a contento. Os bailarinos 

formam figuras coreográficas o tempo inteiro, brincando com progressões 

espaciais e ocupação do próprio espaço de forma cada vez diferentes uma da 

outra. 

As sequências coreográficas em si, não pretendem necessariamente 

expressar alguma mensagem específica e clara ou cheias de significação. 

Talvez se pudesse transferia aquelas séries de passos para outro contexto que 

não aquele que se estava vendo ali, apenas trocando música, figurino, nome e 

atmosfera da cena. O que não se configura como um problema quando lemos 

em Gil (2010, p.79) que: 

a dança, por si própria, não significa nada. O gesto dançado a 
menos que tenha sido concebido (codificado) para apresentar 
certa significação precisa, não quer dizer um sentido que a 
linguagem articulada poderia traduzir de maneira fiel e 
exaustiva. O gesto é gratuito, transporta e guarda para si o 
mistério do seu sentido e da sua fruição. 

 

Assim, o movimento dançado não necessariamente leva significado 

dentro das narrativas construídas na cena. Percebo em www.com.br uma 
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separação bastante definida naquela compreensão de que o movimento 

comunica sem necessitar de significados narrativos, ao mesmo tempo que se 

recorre a gestos dotados de significados quando se quer passar alguma 

mensagem, como apontar para algum lugar ou apalpar o corpo para procurar 

algo ou ver se está vestido. O que coaduna com a definição primeira Louppe 

(2012), quando diz que o gesto, em sua acepção comum, tem vida e intenção e 

o movimento pode ser resultado de um automatismo humano, ou até mesmo de 

objetos não humanos e mecanizados. A autora também fala que o movimento 

concerne a todo o corpo e que o gesto é mais fragmentário, ou seja, o movimento 

seria algo inerente ao corpo movente, humano ou não, mas o gesto, apesar de 

ser movimento, acontece em determinado lugar, para expressar determinada 

coisa. Todo gesto é movimento, mas nem todo movimento é, necessariamente, 

gesto. 

A cena apresenta diversos encontros de diferentes tipos. Alguns em que 

os bailarinos se tocam, outros em que se relacionam apenas através do olhar, 

outros onde grupos se encontram e outros onde indivíduos se encontram 

formando grupos. Essa poética do encontro enriquece as relações do corpo com 

o espaço e também entre os corpos, elemento importante da dança 

contemporânea, onde os corpos se encontram na interferência das esferas 

pessoais formando campos de ações. “É o feeling das múltiplas auras que 

dançam entre os corpos.” (LOUPPE, 2012, p. 201). 

Ao final da cena os bailarinos têm um momento de dança aparentemente 

livre dos códigos coreográficos vigentes na coreografia e se desenvolvem no 

espaço executando passos espontâneos de danças urbanas como se estivesse 

em uma festa ou balada. cena termina com todos os bailarinos deitados em 

decúbito dorsal em extensão da coluna e olhando para a plateia enquanto o 

bailarino solista que inicia a cena impede que outra bailarina dance, 

desempenhando aí, outro tipo de relação a partir do toque, tirando-a do 

aglomerado de corpos prostrados ao chão. 

A segunda cena, que chamaremos de O pulso e é acompanhada por 

música homônima dos Titãs, começa com a saída dos bailarinos que estão no 

chão e da bailarina que estava presa pelo solista inicial, que é deixado sozinho 

na cena. Os movimentos que o grupo executa para sair são fortes, precisos e 
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dotados de acento, bruscamente eles elevam o corpo de ponta cabeça, na 

posição de vela, voltando ao solo, provocando um som com essa queda e 

voltando, também bruscamente à posição inicial.  

Esse peso, bem como esse acento na coreografia nos leva a leituras 

distintas ou pelo menos causam algum impacto em quem vê/ouve, pois o acento 

tem esse cunho forte de entrelugar, divide o movimente entre pré e pós acento. 

Como na música, a acentuação provoca uma espécie de ruptura à continuidade 

do movimento e, na dança não é diferente. Na dança, a acentuação é um 

elemento bastante importante, pois é o que mais influencia a cinestesia e essa 

pressão na consciência e na estabilidade passa ao espectador, causando 

suspensões temporais, ou alteração da percepção de tempo. (LOUPPE, 2012) 

Após a saída do grupo de dançarinos com movimentos acentuados e 

repetitivos de rolamento do corpo pelo chão até sumirem nas coxias, o bailarino 

que é deixado inicia uma sequência, que não diferente da primeira cena, é 

recheada de passos que exigem bastante da técnica: jetés em segunda posição, 

em grand écart, pirouettes em attittude e grandes temps leves figuram entre 

outros passos do balé, incluindo também rolamentos pelo chão e caminhadas 

comuns, como seres urbanos que caminham pela rua. O interessante é que 

nessa cena, o grupo vai se unindo através desses movimentos e o grupo vai se 

somando à essa dança. O primeiro bailarino à medida que evolui, vai 

encontrando outros à medida que a sequência se desenrola e culmina num grupo 

de homens, que depois se encontram com um grupo de mulheres e repetem a 

mesma sequência estabelecendo uma relação de oposição entre grupos que 

trocam gerando uma atmosfera a partir dos olhares e de seus movimentos. 

A atmosfera resulta da invasão da consciência pelo 
inconsciente; no mesmo ato, é o espaço do corpo – esse 
prolongamento do corpo no espaço – que se impregna de forças 
inconscientes. A atmosfera não se limita à consciência, habita o 
exterior dos corpos, condicionando a sua ação: é por isso que 
se fala da atmosfera de um grupo, da “atmosfera que reinava na 
sala, etc.”, como se se tratasse de um dado objetivo. Os corpos 
exalam um espaço (o espaço do corpo) e todo o contexto de 
lugares magnéticos, de territórios proibidos, de atração ou de 
ameaça. Então a atmosfera surge desligada dos corpos, 
existindo de modo autônomo e envolvente, dizemos: “está no 
ar”. A atmosfera é aérea. (GIL, 2002, p.110)  
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Essa atmosfera gerada pelos encontros e pelos olhares e na relação entre 

os corpos no espaço delineia uma cadeia de sentidos que permeia todas as 

cenas de www.com.br, ao mesmo tempo que geram tensões espaciais, 

subtextos que podem ser lidos de diversas formas pelo espectador. O olhar e a 

expressão do bailarino em cena, nessa relação, leva o apreciador para lugares 

construídos a partir do que ele vê na cena em atravessamentos com seu próprio 

repertório pessoal como sujeito no mundo. 

A cena continua com todo o grupo repetindo a mesma sequência que foi 

feita em solo, depois entre os rapazes e depois entre os grupos de rapazes e 

moças. Só que em mais essa repetição ela é executada por todo o elenco. Os 

mesmos passos são executados obedecendo as mesmas progressões em linha 

reta e nas diagonais do palco evidenciando a repetição como uma estratégia 

para construção da dramaturgia da cena. Aí a repetição, torna-se um reflexo da 

própria rotina desse modelo de companhia de dança, que buscando uma 

execução perfeita, dentro de uma sincronia perfeita, é obrigada a repetir diversas 

vezes as aulas e ensaios para lapidação do produto que leva à cena.  

Fernandes (2000) investigando a repetição nos trabalhos da alemã Pina 

Bausch, nos mostra que a dança é repetitiva por ser dotada de símbolos. Os 

movimentos em si já multiplicam as possibilidades de interpretação ao invés de 

trazer mensagens precisas ou dotadas de significados. A repetição é usada 

como ferramenta para composição e cria narrativas abstratas acerca do tema ou 

a conteúdos externos a si mesma.  

A música que embala essa cena, O Pulso, dos Titãs, expressa em sua 

letra: O pulso ainda pulsa... O pulso ainda pulsa..., e em seguida se remete 

seguidamente ao nome de várias doenças do corpo. Em minha leitura, o uso de 

movimentos repetitivos dançados ao som da letra da música, remeteu à essa 

pulsação do corpo e essa sequenciação de cura e doença que é inerente ao ser 

no mundo. Enquanto sou corpo, sou vivo, o pulso pulsa e experimento de 

diversas formas as rotinas que a vida é e eu a sou ao mesmo tempo. 

Após esse jogo de repetição de movimentos e repetições de sequências 

a cena finaliza com todos os bailarinos saindo do palco e deixando o tablado e 

sobrando só uma bailarina, gerando uma quebra de atmosfera para a cena que 

se seguiria. 
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A cena seguinte começa com a ocupação do palco que antes tinha sido 

deixado pelos bailarinos – um breve silêncio instaurou-se quando após alguns 

versos de Luís Melodia, que se remetem a uma melancolia que o poeta sente 

quando chega o carnaval, uma bailarina se coloca no centro do palco 

observando uma escultura metálica suspensa em formato de espiral, 

representando um óvni ou algum elemento futurista, ou a própria linguagem da 

internet que é citada no prospecto. 

Após a bailarina, um a um os bailarinos vão entrando num estado de 

contemplação ao objeto demonstrando sentimentos diversos: curiosidade, 

admiração, espanto, entre outras sensações até que um bailarino entra e 

executa um movimento circular de cabeça e com um grande salto faz limpar a 

cena deixando uma única bailarina que prenuncia a sequência que desenhará 

essa cena. 

Aí vemos os significados que os corpos podem gerar na sua relação com 

objetos que, por si, já trazem significados variados. Cada bailarino, em sua 

relação com esse elemento cênico trazia sua leitura do que representava para si 

aquele espiral. Lembro que na medida em que nos relacionávamos com ele a 

cada apresentação, essa relação era ressignificada a partir das interferências do 

tempo. Ia-se criando uma memória afetiva que não ficava de fora no momento 

da cena.  

Após isso, executam uma coreografia nos moldes das duas outras, 

movimentos calcados na técnica clássica em consonância com outras 

interferências de técnicas diversas, sempre sobressaindo os elementos da 

movimentação clássica, o que seria comum nesse molde onde o coreógrafo cria 

os passos e os bailarinos executam ao modo que lhe foi solicitado. A contribuição 

dos bailarinos vai acontecer, apesar de mínima enquanto criadores e mais 

enquanto executores e doadores de um corpo para a cena. Hoje acredito que o 

bailarino pode mais do que apenas receber passos para reproduzir e que o 

momento da criação pode ser bem mais rico quando feito com mais engajamento 

dos intérpretes, trazendo sua historicidade e aspectos da sua relação como ser 

sensível no mundo. Mas à época e, ainda hoje, ainda se vê bastante valorizado 

esse modelo de criação coreográfica, apesar de já existirem muitos grupos e 

projetos experimentais onde se pretende um aprofundamento maior na 
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descoberta de motivos e movimentos para a dança que surja na própria relação 

entre os intérpretes-criadores. 

Foi com www.com.br que a Gaia conseguiu um reconhecimento nacional, 

ao ser selecionada no ano de 1998 como uma das dez melhores coreografias do 

ano pela revista Você e a Dança. Feito esse, que a põe num nível de titã grego 

e, ao som do Titãs, os filhos de Urano e Gaia desenharam sua trajetória nesse 

período marcado pela busca do rendimento técnico de alto nível, pela difusão 

em nível nacional e pelos trabalhos em moldes de companhia profissional, 

apesar de não possuir o principal componente para se reconhecer enquanto 

profissional: o salário. 
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CAPÍTULO 3 – A castração de Urano ou a face das coletividades 

 

3.1 – Outras possibilidades 

 

 Urano permanecia deitado sobre Gaia e para cada parte do corpo da 

Terra, havia uma parte correspondente de céu a encobrir-lhe. Os filhos dessa 

união – os Titãs e outros seres, não conseguiam sair de seu entremeio, pois o 

pai, tão próximo da deusa em seus afazeres sexuais, não permitia que sua prole 

conhecesse algo diferente daquilo. Foi quando Gaia, sufocada com aquela 

situação, traçou um plano e, juntamente com seu filho Cronos, resolveu pô-lo em 

prática. A deusa produziu dentro de si mesma um instrumento, uma espécie de 

foice chamada hárpe e entregou ao seu filho que ficou na espreita da chegada 

de seu pai. Quando Urano inclinou-se a deitar sobre Gaia, Cronos agarrou suas 

partes sexuais com a mão esquerda, brandindo o facão com a direita e cortando 

fora seu membro viril, jogando-o por cima do ombro para cair no mar. 

(VERNANT, 2000) 

 Dessa empreitada também surgiram outros seres, pois além de inaugurar 

um espaço entre céu e terra que antes não havia, liberando os titãs e os entes 

gerados por Gaia e Urano para que conhecessem um espaço maior e pudessem, 

inclusive, reproduzirem-se, também fez surgir outros seres quando o sangue do 

corte entrou em contato com a terra e o mar. Da mistura do esperma que havia 

no falo de Urano em contato com a espuma do mar, surge Afrodite, entidade 

feminina do panteão grego que, a medida que caminhava pela areia, flores das 

mais belas e perfumadas nasciam sob seus pés.  

 Vários fatores fizeram com que o grupo resolvesse cortar o falo do padrão 

hegemônico de companhia de repertório. Foi nesse período, que começou a se 

desenhar nos idos de 2005 e que segue até os dias de hoje, que o grupo propõe 

uma quebra dos modos de fazer do período anterior e que também era e é o 

molde utilizado por muitas companhias ainda na atualidade. Desde então, o 

grupo passou por um processo de redescoberta, discutindo seu futuro a partir de 

seus anseios e convicções dentro de uma nova conjuntura. 
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 2005 foi o ano em que Edeilson Matias dirigiu seu último espetáculo na 

ainda Gaia Companhia de Dança, intitulado Quatro e assinado por Sávio de 

Luna. 2005 também foi o ano em que Edson Claro se aposentou da instituição. 

Edson, até então atuava como coordenador geral do projeto de extensão. Este 

fato trouxe para o grupo a necessidade de vincular o projeto a algum outro 

professor da UFRN que aceitasse encabeçar essas novas aventuras da Gaya 

no âmbito institucional. 

 Não é que a experiência anterior vivida pelo grupo, onde havia uma 

escolha de um modo de trabalho que não parte da criação de um modo de fazer, 

mas segue modos já conhecidos feitos por outros, tenha sido uma experiência 

destituída de sentido, fazia sentido naquela época, mas os sentidos mudam, 

geram outros. O fato é que ela partia de um sentido instituído por alguém e, 

agora, é essa situação que o grupo nesse período contesta: a chance de 

construir as suas formas expressivas a partir dos seus próprios sentidos e das 

suas próprias experiências. Mudaram também as pessoas. 

 Nesse ínterim, inaugurando um novo modo de pensar na Gaya, agora 

composta apenas por mulheres, experienciou-se processos de criação dos mais 

diversos, com diretores diversos, explorando uma grande gama de 

possibilidades de expressão através da dança em diálogo com outras vertentes 

artísticas.  

Ainda em 2005, esse caminho foi interrompido devido a um novo 

elenco composto por cinco bailarinas aflitas e dispostas a 

experimentar outras formas de criação em dança, diferentes do 

modelo que já conheciam, ou melhor, coreógrafo compõe e 

bailarino dança (ARAÚJO, 2010, p. 30). 

  

 Agora o grupo, composto por um elenco de afrodites, buscava se 

redesenhar no cenário da dança, aproveitando a nova conjuntura e o amplo 

espaço deixado pela ausência de um padrão pré-dito, para explorar 

possibilidades e se lançar à descoberta de novos rumos para os seus trabalhos, 

tanto no âmbito dos treinamentos propostos quanto das criações que viriam. Era 

o tempo de caminhar pela areia enquanto outras flores, de belezas diferentes, 

brotavam de seus passos. 
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A coordenação do projeto, nesse período passou pelas mãos do professor 

Sávio Araújo6, que incentivou as bailarinas a buscarem e oferecerem cursos, a 

fim de enriquecerem seu repertório enquanto artistas e gerarem um 

conhecimento crítico da situação atual do grupo, construindo, assim, essa nova 

identidade para a Gaya Dança Contemporânea. 

 Em seguida, o grupo foi coordenado pela professora Andrea 

Copeliovitch7, que foi de grande importância para o firmamento do grupo 

enquanto um coletivo de criação em dança. Andrea reforçou o desejo das 

bailarinas de atuarem na organização de seu próprio treinamento e elas, nesse 

ínterim, se revezavam na proposição de aulas para o grupo, cada uma de acordo 

com a sua experiência artística ou em outras áreas do conhecimento, 

enriquecendo, com isso, o repertório técnico do grupo. 

 Nas palavras do ex-professor, coreógrafo e diretor do grupo, o 

entrevistado Maurício Motta:  

A Andrea era uma pessoa muito mística, então, na época dela, 
havia uma reflexão meio voltadas as energias liberadas e essas 
coisas meio espirituais e os processos criativos eram muito 
voltados a esse sentir, a esse perceber e isso era uma busca da 
Andrea e das bailarinas na época. 

 À época, o grupo vivenciou práticas em balé clássico, alongamento, 

consciência corporal, método Pilates, Método Dança-Educação Física, ginástica 

localizada e outras que pudessem ser úteis em seus processos de criação. 

Algumas técnicas se faziam necessárias aos processos, mas escapavam do 

escopo de repertório das integrantes da Gaya. Para isso, convidavam-se 

profissionais externos ao elenco para ministrar essas vivências, a exemplo de 

canto e teatro, que por não haver, no elenco, um ente capacitado para 

 

6 Prof. Dr. José Sávio de Oliveira Araújo, professor adjunto do Departamento de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

7 Profª. Drª. Andrea Copeliovitch, à época, professora adjunta do Departamento de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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desenvolver uma oficina com esses conteúdos, eram convidados artistas 

externos. (ARAÚJO, 2010) 

 Outra característica importante dessa face foi, mais uma vez, a mudança 

do nome que o grupo lançava como sua identidade, a partir de agora passa a 

ser chamado de Gaya Dança Contemporânea, e não mais, Gaia Companhia de 

Dança. Esse aspecto aparece como evidência do anseio de se desvencilhar 

daquele modelo de companhia de repertório tratado no capítulo anterior e ratifica 

a vontade de um mergulho mais profundo nos entremeios da 

contemporaneidade. 

 Mas a dança desempenhada pelo grupo antes não poderia ser chamada 

de dança contemporânea? Claro que sim. Para Agamben (2009), a origem de 

algo é contemporânea do seu próprio devir histórico, como por exemplo, a 

influência que a criança continua tendo na vida psíquica do adulto. Para ele, “[...] 

somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e as assinaturas 

do arcaico pode dele ser contemporâneo. Arcaico significa: próximo da arké, isto 

é, da origem”. (AGAMBEN, 2009, p. 69) 

 Concordando com o autor, entendemos por contemporâneo, algo que 

está sempre em uma relação de tensão com o seu próprio tempo, mas que é 

parte dele, algo que está em desconforto com seu tempo e que lança questões 

sobre a atualidade numa tentativa de desprender-se de si, de desrealizar-se.  

 Partindo disto, enxergamos como pertinente o pensamento de Louppe 

(2012), quando afirma que as danças contemporânea e moderna têm 

semelhantes fundamentos. Em suas palavras: 

Na minha opinião, só existe uma dança contemporânea desde 
que a ideia de uma linguagem gestual não transmitida surgiu no 
início do século XX (sic)1; ou melhor, através de todas as 
escolas [da dança moderna], eu reencontro talvez não os 
mesmos princípios estéticos, (algo que, neste trabalho, perdeu 
gradualmente a sua importância), mas os mesmos valores. 
Esses valores (a que Françoise Dupuy chama “fundamentos da 
dança contemporânea”) sofrem abordagens por vezes opostas, 
mas sempre reconhecíveis: a individualização de um corpo e de 
um gesto sem um modelo que exprime uma identidade ou um 
projeto insubstituível, a produção (e não a reprodução) de um 
gesto (a partir da esfera sensível individual – ou de uma adesão 
profunda e cara aos princípios de um outro), o trabalho sobre a 
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matéria do corpo e do indivíduo (de maneira subjetiva ou, pelo 
contrário, pela ação na alteridade), a não antecipação sobre a 
forma (ainda que os planos coreográficos possam ser traçados 
de antemão, como em Bagouet ou Lucinda Childs) e a 
importância da gravidade como impulso do movimento (quer se 
trate de jogar com ela ou de se abandonar a ela) (LOUPPE,  
2012, p. 45). 

 Visto isso, e levando em consideração os depoimentos dos participantes 

da Gaya nesse período das coletividades, entendemos que o que vai diferenciá-

lo do anterior é justamente a estética que se pretende levar a cena. Para essa 

mudança ideológica se fez necessário o investimento em variadas técnicas que 

eram determinadas por vários fatores, ora o processo criativo em questão 

solicitava um determinado treinamento, ora o treinamento era algo que os próprio 

elenco tinham a oferecer a partir de suas experiências extra-grupo, de sua 

própria historicidade nas técnicas corporais, sejam oriundas da dança ou de 

outras linguagens artísticas ou não. 

 Katz (1999) nos diz que existe, para além do balé clássico, como é de 

senso comum, vários métodos possíveis para a formação de um bailarino. O foco 

em um único método não facilitará sua atuação como intérprete contemporâneo 

ou em processos contemporâneos. A autora completa, que vivenciando métodos 

para além do balé, os dançarinos se tornarão mais aptos a investigar as 

possibilidades de movimento e novas descobertas que um processo pode levar 

a ter, restringindo a criatividade do intérprete-criador. 

 Fica claro, nos fragmentos de depoimentos a seguir, essa não 

dependência de técnicas pré-estabelecidas e, também, essa 

liberdade/possibilidade de os intérpretes trazerem suas vivências e experiências, 

quando lemos: 

[...] as técnicas corporais que iremos trabalhar nos processos 
não estão dadas e sim, serão convocadas pelo processo, 
favorecendo a construção da qualidade artística do trabalho para 
que o intérprete possa experimentar no corpo essas 
possibilidades. (LARISSA MARQUES) 

 E ainda:  

Eu cheguei pedindo que eles trouxessem os conhecimentos 
deles e, por exemplo, o PC deu aula de Muay Thai, a Luana e a 
Josy deram aula de Yoga, a Ananda deu aula de Karatê. A gente 
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queria que eles trouxessem as informações a partir de algo que 
eles já tinham e compartilhassem com o grupo. Eu continuava 
dando aulas de clássico e contemporâneo, mas também havia 
esse espaço para interferência deles. (MAURÍCIO MOTTA)  

 Contextualizando os depoimentos acima, Larissa Marques dirigiu e 

coreografou, entre outros trabalhos, o espetáculo Almar. Na construção, disse a 

coreógrafa em entrevista, os treinamentos solicitados para a preparação do 

grupo, surgiam de acordo em que se iam experimentando as partituras corporais, 

era o próprio processo que solicitava o treinamento e não o contrário. Larissa 

afirma que, por tratar do tema mar, e as partituras corporais confluírem para uma 

qualidade de peso leve, surgiu a ideia de buscar referências no Tai Chi Chuan. 

Essa ampliação de horizontes contribuiu significativamente para as 

mudanças estéticas que ocorreram no trabalho que a Gaya levava à cena. A 

experimentação de diferentes técnicas e a interferência direta dos próprios 

participantes nesses processos de construção do corpo que dança no grupo, 

resultou num corpo híbrido, que não tinha mais apenas as constituições definidas 

de treinamentos no Método Dança-Educação Física, em aulas de balé clássico 

ou balé moderno, mas um corpo que era tocado por um sem-fim de práticas 

corporais que seus participantes pudessem trazer. Além da riqueza do método, 

que foi organizado pelo Edson a partir de diversas referências, agora o grupo 

poderia construir por si, suas próprias referências. 

 Para Louppe (2000) essa hibridação é um resultado da gama de 

referências que os bailarinos da contemporaneidade recebem, na tentativa de 

ampliar seu arcabouço de possibilidades corporais, influenciando diretamente no 

aumento do potencial criativo. Porém é necessário que se busque mais do que 

um mero vocabulário gestual e que inclua uma filosofia do corpo, um trabalho 

qualitativo sobre tônus corporal em tudo que o constitui na sua relação com o 

mundo.  

 Para a francesa essa hibridação gera uma espécie de não identidade 

corporal fixa, mas um híbrido, um constante busca que não se fecha. Em suas 

palavras: 

A hibridação evoca as figuras polimorfas imaginadas por 
Philippe Decouflé que participam, ao mesmo tempo, do mundo 
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mineral, vegetal, animal e maquinal. O surgimento de tais 
morfologias compostas talvez não seja destituído de significação 
no que diz respeito ao mundo da dança em geral. A hibridação 
é, hoje em dia, o destino do corpo que dança, um resultado tanto 
das exigências da criação coreográfica, como da elaboração de 
sua própria formação. A elaboração das zonas reconhecíveis da 
experiência corporal, a construção do sujeito através de uma 
determinada prática corporal torna-se, então, quase impossível. 
(LOUPPE, 2000, p. 30,31) 

 Desse modo, após romper com o padrão que chamamos de titânico 

anteriormente, a Gaya Dança Contemporânea possibilita esse corpo imbricado 

de muitas referências possíveis, e que não encerra seu treinamento apenas em 

técnicas postas, mas está aberto às aventuras da mistura, da descoberta, da 

experimentação. Isto não quer dizer que devamos negar as contribuições do 

balé, ou da dança dita moderna, do jazz e etc. O que se ilustra aqui é que na 

descoberta de um corpo híbrido e poroso é necessário que se experimente, de 

forma consciente e acumulativa, várias técnicas para uma formação constante 

do corpo que dança. 

Como trabalho inaugural dessa nova face, dessa nova Gaya, desse novo 

nome, as bailarinas resolveram mergulhar em uma criação colaborativa, fugindo 

completamente do modelo anterior, em que apenas emprestavam o corpo para 

reprodução de motivos trazidos por alguém e, embarcando assim numa viagem 

de descoberta crítica pessoal de cada integrante na busca de construir um 

espetáculo que utilizasse como matéria-prima as experiências das próprias 

integrantes, suas formas de enxergar o mundo através da arte e da dança. 

...o que antes se procurava fora, principalmente no que diz 

respeito aos coreógrafos, nesse momento passou a ser 

procurado dentro do grupo. O foco passou a ser cada bailarina, 

as suas experiências pessoais, os seus repertórios técnicos e 

anseios artísticos. Diante dessa situação, o ponto que se 

destacou como um dos mais importantes foi o desejo de todas 

as artistas da Gaya Dança Contemporânea participarem de um 

processo de criação em que elas mesmas pudessem propor 

situações e conceber as suas coreografias mediante os temas 

desejados. Trabalhar dessa forma significou abrir mão de uma 

situação, de certo modo confortável, de receber coreografias 

feitas por outras pessoas e caminhar por terrenos pessoais nem 

sempre fáceis de serem percorridos, para assumir uma postura 

crítico-reflexiva diante das nossas experiências, inquietações e 
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opiniões, para a construção de uma coreografia tecida por 

nossos retalhos (ARAÚJO, 2010, p. 32). 

 Como fruto dessa pesquisa à várias mãos, à vários corpos, surge o 

espetáculo Fragmentos da hora absurda, que analisaremos no subcapítulo a 

seguir e traz à luz essa nova forma de enxergar o corpo que dança, novos moldes 

de se levar o corpo à cena.  

 Continuamente, o grupo seguiu com a criação de outros espetáculos, nem 

sempre assinados pelos bailarinos, mas sempre nesse apelo em que os mesmos 

são protagonistas dos processos de criação. Mesmo quando os processos 

tinham um provocador externo, um organizador de ideias e motivos 

desenvolvidos em conjunto com os bailarinos, ainda assim, o bailarino figurava 

como um dos elementos principais da ação criadora, dele partiam os motivos 

das células a serem organizadas pelo diretor ou proponente do espetáculo. 

 A Gaya continuou seu caminho e a troca de coordenadores continuou 

frequente a cada ano, passou pelo professor do curso de Teatro do 

Departamento de Artes Marcos Bulhões em 2008, pela professora Karenine 

Porpino em 2009. Maurício Motta, um dos entrevistados, contribuiu com criações 

de trabalhos nas duas gestões e, “apesar dessas mudanças de coordenação e 

de elenco, a proposta de investir em processos criativos autorais continuou como 

forma de incentivar os bailarinos a criarem a partir de suas experiências 

pessoais, dos seus corpos e de suas concepções a respeito das coisas do 

mundo.” (ARAÚJO, 2010, p. 37) 

 Atualmente, o grupo é coordenado pelo professor Marcílio Vieira, em 

conjunto com as professoras Karenine Porpino e Larissa Marques, esta última 

além de encabeçar alguns processos de criação como provocadora, também 

dirigiu alguns espetáculos da Gaya nos últimos anos, mantendo o foco no corpo 

que dança - no bailarino, em detrimento de exigir passos impostos criados por 

pessoas de fora. Acreditamos que nesse formato de criação o bailarino se torna 

autônomo do seu fazer, que fala com mais verdade sobre o que se quer dizer, 

tornando o ato do dançar mais próximo de sua essência, potencializando, assim, 

a sua relação com o público e a aproximação do mesmo com o espetáculo. 



72 
 

 Enxergamos o corpo que dança na Gaya Dança Contemporânea desse 

período como liberto das imposições de técnicas pré-estabelecidas que geram 

vícios corporais e modos de se mover engessados; um corpo marcado pela 

experimentação de inúmeras técnicas corporais no afã de ampliar seu repertório 

motor e artístico; um corpo aberto ao jogo com outros corpos e com o mundo; 

um corpo aberto às interferências propostas nos processos de criação e que, ao 

mesmo tempo em que toca, é tocado pela imensa massa de informações 

geradas durante os processos de composição, apresentação e apreciação na 

arte e na dança. 

 

3.2 – Fragmentos da hora absurda – o intérprete-criador 

 

Em 2007, estreia o primeiro espetáculo autoral da Gaya Dança 

Contemporânea, concebido e criado dentro dos moldes de um coletivo. 

Fragmentos da hora absurda era o nome do espetáculo que era composto por 

quatro coreografias: A partida, Les femmes desolées, Myself e Incontido. Esses 

fragmentos foram fruto de pesquisas das bailarinas/criadoras nesses dois anos 

experimentando essa nova experiência de se fazer dança e tiveram como base 

para a pesquisa coreográfica o Poema Hora Absurda do portuguêsFernando 

Pessoa (1969). (ANEXO 6) 

Nesse contexto os processos de criação desses quatro 

fragmentos do espetáculo foram iniciados, concebidos e 

desenvolvidos por nós, bailarinas do grupo em parceria com 

diversificados profissionais para o desenvolvimento de variados 

elementos dramatúrgicos das coreografias, como por exemplo, 

iluminadores, cenógrafos, figurinistas, aderecistas, 

videomakers, dentre outros, e em constante diálogo com eles 

para a concepção das características da luz, do cenário, dos 

figurinos, de alguns objetos cênicos e dos vídeos utilizados 

nesse espetáculo. (ARAÚJO, 2010, p. 33) 

 

 Fragmentos da hora absurda marca o início desse novo momento da 

existência do grupo, essa nova face. O espetáculo foi bastante difundido na 
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cidade e fora dela. Mesmo antes de sua estreia, o grupo promovia ensaios 

abertos em que havia trocas entre o público e as artistas com o intuito de que, 

através do diálogo, pudesse haver uma reflexão acerca desse novo corpo 

cênico, trazendo, assim, contribuições para as próximas apresentações do 

espetáculo e para o trabalho do grupo como um todo. 

 Apesar de ser dividido em coreografias ou fragmentos, pouco se enxerga 

essa fragmentação. O espetáculo se consolida como um uno em sua totalidade, 

diferenciando-se do esquema anterior de coreografias curtas desconectadas das 

outras. O fato de se investir em um espetáculo inteiro, com uma narrativa 

completa é mais um avanço do grupo no sentido de se aprofundar em suas 

pesquisas artísticas e fugir da superficialidade no que diz respeito à 

compreensão do papel do bailarino no processo de criação. 

 Fragmentos da hora absurda foi dirigido por Andrea Copeliovitch e 

também apresenta em sua ficha técnica um grupo de muitas pessoas envolvidas 

em várias fases do processo, o que possibilita um maior diálogo reflexivo na 

criação de motivos e estratégias para o desenvolvimento de sentidos nas cenas 

ou para a abstração do mesmo. Sobre a ficha técnica, Araújo (2010, p. 34, 35) 

detalha: 

Em sua ficha técnica tivemos a direção assinada por Andrea 
Copeliovitch, a concepção de espaço cênico e de luz por Sávio 
Araújo e a sua operação por Cláudio Nascimento e Francesco 
Rodrix, a direção de vídeo por Mathieu Duvignaud, assistente de 
vídeo e videomaker Ricardo Pinto, além do videomaker Justino 
Neto. Como estagiária recebemos Patrícia Caetano e como 
chefe de palco Ênio Cavalcante e os assistentes técnicos 
Patrícia Caetano, Alex Cordeiro e Allan Chaves. Os figurinos 
foram assumidos pelo grupo e por Jefferson Mello. Alguns 
objetos cênicos, como uma boneca e uma máscara, foram 
elaborados por Newton Marques, e as telas de projeções criadas 
por Mauricio Motta.  

 

 O espetáculo trazia para diálogo com a dança várias outras linguagens 

artísticas e isto gerava um infinito de possibilidades de leituras a partir das 

referências que eram trazidas. A meu ver, em princípio, esse emaranhado de 

situações e referências gerou uma confusão mental num primeiro olhar sobre o 

espetáculo, talvez pelo fato de estar habituado com a linearidade e organização 
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dos espetáculos analisados nas faces anteriores, o que não é um demérito e 

nem há juízo de valor nesta fala, apenas uma constatação de que, nesse período 

por ora embrionário, o grupo começava a buscar, de todas as formas que 

conseguisse, mudar o modus operandi de se fazer dança em seus processos. 

 A cena próxima da plateia, o uso de elementos cênicos, a quebra da 

quarta parede8, a ressignificação do espaço, o uso de recursos multimídia, a 

ausência de uma narrativa linear, entre outros aspectos, conferem à Fragmentos 

da hora absurda um ar de vanguarda que, se comparado com os espetáculos 

vistos antes, trazem uma ruptura significativa nos trabalhos que o grupo leva à 

cena e isso, consequentemente, isto transparece no corpo. 

 O corpo aparece aqui, não em função de uma técnica X ou Y, não como 

um executor de passos oriundos de determinado método. Aqui, o corpo vai reagir 

às provocações do que se quer dizer, de como ele foi tocado no processo para 

além da feitura de movimentos, que agora passam a expressar algo de que o 

corpo está cheio. Essa característica gera uma gestualidade bastante expressiva 

e comunicativa que foge da coreografia completamente estruturada, e liberta o 

corpo para o experimento em cena, para a improvisação e para novos contatos 

consigo e com o outro. 

 Lembro-me de uma frase que o coreógrafo argentino Luís Arrieta me falou 

em determinado processo de ensaio em São Paulo: “Júnior, o corpo não sabe 

se é espetáculo ou ensaio, então você tem que fazer o melhor toda vez.” Na 

conjuntura em que eu ensaiava à época na Companhia de Danças de Diadema, 

eu tive dificuldade de compreender essa diferenciação entre os dois momentos, 

apesar de entender que ele falava sobre uma doação e que não deve fazer 

distinção entre esses dois momentos do processo artístico. Mas, no meu 

entendimento, o meu corpo sabia perfeitamente quando era um e quando era 

outro. 

 Assistindo ao espetáculo da Gaya em análise, essa lembrança do 

argentino me voltou a memória. Num trabalho como este, recheado de 

 

8 “Parede imaginária que separa o palco da plateia. (PAVIS, 1999) 
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interferências de toda sorte: da plateia, do espaço, do audiovisual multimídia, da 

música, das marcas cênicas, do corpo do outro e do meu próprio corpo, etc. Num 

trabalho onde a ordem é estar aberto e poroso para essas interferências, pouco 

importa se é ensaio ou espetáculo, importa a potência dessas trocas, que serão 

diferentes a cada momento que forem experimentadas. 

 Essa possibilidade de improvisação na cena, em parte estabelecida e 

organizada, aparece também como uma característica diferente nessa face do 

grupo. O jogo é levado para a cena potencializando a ação dos intérpretes, 

dotando seus movimentos de mais significado, menos calcado num padrão 

vigente e valorizando mais o diálogo e o que pode emergir dele. Apesar de haver 

estruturas ou regras a serem seguidas na cena, existe um espaço para 

interferência do bailarino e isso, no jogo com outro e consigo, pode gerar 

sentidos nunca antes descobertos. 

Nas artes o jogo adquire um papel de relevo, pois traz a 
possibilidade do experimento, independente da técnica, do 
código, se valendo de recursos que obedecem a regras 
estabelecidas e aceitas pelos participantes/jogadores. À medida 
em que aceitam, juntamente com o respeito à tais regras, pode-
se até mesmo “inventar” caminhos para adquirir, com prazer, os 
resultados esperados: seja em um exercício para preparação 
corporal, seja em um processo de criação, ou mesmo em um 
projeto/empreendimento educacional (FARIA, 2011, p. 02). 

 Complemento as palavras do autor dizendo que os resultados vão para 

além do que se esperava. Não é de hoje que se usa, nas artes, a improvisação 

e o jogo como estratégia para a criação e na descoberta de novas possibilidades 

de interação. Essa abertura proposta faz com que o trabalho do grupo se torne 

mais fértil e inventivo. 

 Essas ideias afastam o bailarino de um perfil de apenas executor, ele 

passa a ser mais que um mero intérprete de uma obra alheia, visto que, agora, 

atua diretamente nos processos de criação como criador, doando também sua 

capacidade de desenvolver motivos em dança a partir de sua própria experiência 

em confronto com as provocações oferecidas, inaugurando no histórico do grupo 

um novo tratamento dado ao bailarino, o lugar de intérprete-criador. 
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 Por intérprete-criador, referimo-nos ao sujeito que é além de um executor, 

que atua no diálogo com a criação em diversos âmbitos, participa e interfere 

diretamente no processo de criação, respondendo aos estímulos do 

coreógrafo/diretor num papel de co-criador da obra ou até mesmo criador 

enquanto o diretor atua mais diretamente nas orientações e na organização 

dessas descobertas. Rodrigues (1997) vai chama-lo de pesquisador-intérprete. 

 Fica claro o interesse do grupo por esse novo modelo de abordagem, 

quando vemos no depoimento colhido em entrevista: 

[...] creio que nos últimos oitos anos ou mais, a Gaya já vem 
investindo num trabalho autoral fazendo com que as concepções 
coreográficas não venham prontas, mas sejam construídas, 
processualmente, nos ensaios e os impulsos criativos que 
desencadeiam isso são discutidos no grupo. Então, essa relação 
entre intérprete, coordenador e diretor de processos de criação 
é, de um modo geral, bastante horizontal, não há centralização 
hierárquica em mim, é dialogada e construímos o processo em 
várias mãos. (Larissa Marques) 

 E ainda: 

[...] os bailarinos contribuem bastante nos processos de criação, 
nós não temos coreógrafos específicos. No "Basta ter a 
coragem", eu sou o diretor, mas os bailarinos que criaram o 
espetáculo. A minha interferência na criação deles é por meio do 
olhar do encenador, que pensa além da direção, do movimento, 
que pensa como também trabalhar o figurino, a cenografia junto 
com o movimento. Como trabalhar a expressão facial e dançar 
com ela. (Hyago Pinheiro) 

 Assim, as relações nos processos criativos na Gaya Dança 

Contemporânea deixam de ser mais herméticas e passam, como diria Delleuze 

e Guatarri (1995), a serem mais porosas e rizomáticas, compreendendo os 

processos na grande rede de interrelações e de acontecimentos que tanto 

podem partir do coreógrafo e do diretor quanto do bailarino-intérprete e também, 

de todos os entes do processo e, de repente, nesse jogo de perguntas e 

respostas, nasce um resultado aberto dos processos, como um tubérculo 

brotando da terra para respirar o ar do mundo. (FERREIRA, 2012) 

Tratamos, também, de expandir o conceito de processo de 
criação para qualquer momento de ação ou trabalho do artista, 
visto que todas as situações lhe permitem se colocar em xeque, 
em construir-descontruir para novamente construir-se 
corporalmente em novos comportamentos que lhe ficarão 
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armazenados em sua biblioteca corporal. (FERREIRA, 2012, p. 
6) 

 Mudar esses paradigmas, possibilita-nos a pensar em um corpo 

encarnado, abandonando a ideia de corpo reprodutor, ou seja, um “corpo sujeito 

de uma existência a que está indissoluvelmente ligado, envolvido pelo mundo 

circundante em que está inserido no interior das coisas e essas se tornam para 

ele “coisas mesmas”.” (MEARLEAU-PONTY, 1999, p. 269).  A partir do momento 

em que o artista se coloca como criador, ele se torna parceiro de si mesmo e dos 

outros. Agora, ele já não é mais uma peça que é colocada na obra de alguém, 

mas sim, existência – ele é pensamento-ação, é concepção e produto. 

(FERREIRA, 2012) 

 Então, é dentro dessa abertura gerada por esses novos quereres, que a 

Gaya apresenta o espetáculo Fragmentos da hora absurda e a seguir faremos 

uma análise mais detalhada desse momento cênico, feito através do vídeo de 

um espetáculo feito por Ricardo Pinto em uma apresentação que aconteceu no 

Teatro Laboratório Jesiel Figueiredo, no Departamento de Artes da UFRN. 

 Nesta face em específico, ao invés de fazer uma análise de cena, como 

nas faces anteriores, achei por bem propor um olhar aos personagens no 

momento de sua apresentação no fragmento denominado A partida. Isto devido 

à diversidade de fluxos e tensões presentes em uma mesma cena, gerando um 

sem fim de poéticas que seria impossível descrever em sua plenitude, ou ao 

menos chegar perto dela. Mas, como nosso objetivo não é fechar conceitos ou 

apresentar verdades absolutas, trabalhei com os fluxos presentes em cada 

personagem atuante nesse espetáculo, a fim de apresentar minha apreciação 

crítica dessas poéticas geradas a partir desses encontros. Fragmentarei a 

análise trazendo, uma por vez, a rotina de cada personagem e o leitor, ao final 

de todas as descrições analíticas, terá na um panorama desse fragmento. 

 Antes de entrar nos personagens quero atentar para a estética de palco 

proposta pela Gaya nesse espetáculo. A plateia, que nas faces anteriores 

costumava ficar em seu lugar de público, sentada diante da caixa cênica onde 

aconteceria a dança a ser assistida, agora estava ao redor do palco, muito 

próxima dessa caixa e, consequentemente, dos artistas que desenvolveriam seu 
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trabalho dentro dela. Além disso, o espetáculo inicia com uma bailarina sentada 

nas cadeiras da plateia, quebrando com o lugar comum do que seriam palco e 

plateia definidamente. Sobre essa relação entre palco e plateia como geradora 

de uma relação, Araújo e Tavares (2001, p. 201) fala que “como num 

acoplamento contínuo, plateia e atores se configuram e se reconfiguram no 

encontro (apresentação pública), posto que cada um necessita do outro para que 

ocorra essa mudança de configuração e que cada mutação implica também uma 

transformação naquele com que se relaciona.” Assim, essa proximidade e esse 

compartilhamento do espaço do público e do bailarino também influência nas 

leituras que a plateia, tirando-a da qualidade de voyeur e, influenciando também, 

na atuação de um bailarino que antes encenava a partir de um distanciamento 

proposto pela quarta parede, que consiste no elemento invisível que separa o 

palco da plateia. (PAVIS, 1999) 

 A cena, que como dito antes, acontece numa espécie de arena quadrada, 

apresenta quatro personagens femininas que nomearei da seguinte forma: a 

mulher atada, a mulher bailarina, a mulher relógio e a mulher gueixa, que nessa 

cena começam apresentando-se uma a uma com características corporais bem 

distintas estabelecendo pouca ou nenhuma relação de contato entre si, a não 

ser pelo olhar ou pelas tensões espaciais geradas em seus  movimentos. Há 

também na cena, um ator homem, que é tratado por Araújo (2005) como ator 

convidado do espetáculo, mas que enxergo como outro participante comum da 

cena, pois como as bailarinas, também é ativo nela. 

 Fragmentos da hora absurda inicia com uma projeção no fundo do palco 

onde aparece a imagem do cartaz e em seguida o anúncio do espetáculo num 

formato de vídeo. O vídeo mostra uma superfície líquida, onde papeis com as 

informações de início de espetáculo aparecem e se mostra de forma bem diluída 

como se os escritos do papel se dissolvessem à medida que têm contato com a 

água. Logo em seguida, nesse mesmo vídeo, anuncia-se o fragmento I do 

espetáculo: a partida. Esse vídeo é constante durante todo o espetáculo, ora 

interagindo com os participantes, ora servindo apenas como fundo movente de 

cena. 
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A mulher atada 

 Enquanto no vídeo surge uma mão escrevendo a giz o início do poema 

de Pessoa (1969) e enquanto isso, ouve-se um barulho de queda resultado da 

inferência de uma bailarina que irrompe a cena na penumbra da luz do vídeo e 

iluminada por uma luz lateral do lado oposto. Seus movimentos são executados 

a partir da limitação das amarras que a prendem e acontecem no nível baixo. A 

todo o tempo, a bailarina atada, tenta se desvencilhar das ataduras que a 

prendem, deslocando-se pelo espaço executando movimentos deslizados pelo 

chão de tempo súbito, fluência controlada; espaço direto e peso firme. (LABAN, 

1978; 1990). Enquanto ela evolui na tentativa de se desatar e alcançar a bipedia, 

ela desenha formas geométricas e escreve palavras no chão com um giz branco. 

É notório o grande esforço que ela faz para se locomover e, também, para 

escrever no chão, ao passo que ela utiliza o seu próprio corpo, seu peso, suas 

articulações e os apoios para conseguir desempenhar sua tarefa. Seus 

movimentos nada tem de cotidiano, eles expressam um distanciamento de um 

movimento humano comum como se vê habitualmente no nosso dia a dia e isso 

é uma característica da dança. Valéry (2011; 2015) apud Nóbrega (2015, p. 125) 

nos diz que: 

Na dança, o corpo parece se destacar de seus equilíbrios 
ordinários. Ele joga com fineza com seu peso, do qual ele se 
esquiva a cada instante. Esse corpo que dança parece ignorar o 
seu entorno. Parece que ele se consagra a si mesmo e a outro 
objeto, um objeto capital, do qual ele se destaca ou se liberta, 
para o qual ele volta, retoma-o e do qual ele foge ainda... [esse 
objeto é o espaço], é a terra, o solo, o lugar sólido, o plano sobre 
o qual pisoteamos a vida ordinária e sobre o qual procede a 
marcha, essa prosa do movimento humano. A dança ou o corpo 
dançante são vistos como uma poesia geral da ação dos seres 
vivos, cujas metamorfoses ultrapassam a vida ordinária 

 Os movimentos executados pela mulher atada, por trabalharem ter um 

caráter de esforço hercúleo devido às suas limitações e por não serem 

movimentos cotidianos, habitualmente desempenhados provocam bastante 

cansaço e isso a deixa ofegante, até que acontece uma quebra na música que 

provoca uma pausa na cena, onde notamos claramente a alteração na 

respiração produzida pelo esforço. Segundo Lobo e Navas (2003) é comum após 

grande esforço no desempenho de elementos técnicos da dança ou de 
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experimentar emoções efusivas em cena, a respiração do bailarino ser alterada, 

o que nos leva a crer, que apesar dos movimentos da mulher atada serem 

abstratos e não enxergamos uma técnica de dança específica, eram 

desempenhados com uma técnica criada para o seu próprio desempenho e que 

fora treinada em laboratórios a partir daquela limitação. 

 Quando a música retoma após a pausa, a bailarina urgentemente se 

desata de todas as suas amarras e com um tecido que lhe prendia a cintura 

começa a apagar ainda com mais urgência as figuras e os escritos que havia 

deixado sobre o solo. Em minha leitura, acredito que esse personagem aja num 

tempo mais rápido que o tempo do relógio, o tempo de quem tem pressa, de 

quem fala sem pensar e volta atrás, na tentativa de apagar o que já foi inscrito e 

que já ficou no imaginário do público. A bailarina some de cena deixando apenas 

um quadrado não apagado e acontece um fade out9 concomitante entre música 

e iluminação. 

 

A mulher bailarina 

Após a queda da mulher atada, um foco se acende em umas das cadeiras 

da plateia e revela uma bailarina sentada em meio ao público observando a cena 

que acontece a sua frente. Fato interessante é que suas vestes provocam um 

estranhamento pela fusão entre o clássico e o contemporâneo, pois ao mesmo 

tempo em que usa um vestido rosa ao estilo tutu romântico do balé clássico e 

uma meia calça rosa, traz em seus pés um tênis vermelho e os cabelos 

amarrados em um rabo de cavalo. Enquanto isso, sua própria imagem surge na 

projeção em meio a mãos que a cobrem e a mulher bailarina entra num diálogo 

com sua própria imagem na tela, que aos poucos vai sendo descobertas pelas 

mãos, resultando em um diálogo entre real e virtual. Esse diálogo acontece 

utilizando partes do próprio poema “Hora Absurda” e, por fim, a imagem 

projetada da mulher bailarina recita o seguinte fragmento do poema: ““Chove 

 

9 Termo utilizado em música ou em iluminação cênica para designar a finalização gradual da 

luz ou do som da cena. 
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ouro baço, mas não no lá fora... É em mim... Sou a Hora” (PESSOA, 1969, 

p.109), ao que a sua versão real em carne e osso sentada a interrompe gritando 

com desdém: “Como essa hora é velha”, ao que a imagem responde: “E todas 

as naus partiram”, enquanto some na projeção, dando início a música e a 

atenção se volta novamente para a caixa cênica. 

Aqui acontece um jogo de valores entre dois sujeitos mesmos, porém 

diferentes em suas configurações e aparentemente, em seus pensamentos. Em 

minha leitura elas falam sobre o tempo. Quando a bailarina olha para sua 

imagem e diz “como essa hora é velha”, ela expressa que uma imagem de mim 

não mais é o que sou, somos constituídos à medida em que vivemos e 

experienciamos o mundo. 

Em termos de movimentação corporal, a mulher bailarina fica a maior 

parte da cena sentada assistindo o que se passa nos corpos em evidência na 

cena, seus gestos são, como diria Gil (2001), movimentos significativos, gestos 

visíveis de um código cotidiano, como alisar o cabelo, apontar, sinalizar 

afirmativamente com a cabeça, entre outros. Após toda a cena se desenrolar em 

sua frente, acontece uma pausa na música e provoca uma quebra na cena. 

Todos os intérpretes param, exceto ela, que sai de sua cadeira e adentra ao 

palco recitando partes do poema e trazendo sobre a cabeça uma espécie de 

bacia de barro. A bacia contém água em seu interior e ela repete alguns 

fragmentos do poema enquanto se molha com essa água e, também a lança 

sobre o ator como uma espécie de provocação gerando, assim, a primeira 

interação por contato físico do espetáculo quando ele que corre até ela e a toma 

em seus braços fazendo com que esta entre em uma situação de dependência 

deixando todo o seu peso por conta dele. Em seguida, ela é suspensa pelo ator, 

que a tira de cena enquanto ela segue repetindo “Com que me finjo mais alto e 

ao pé de qualquer paraíso” (PESSOA, 1969, p.109). A cena continua sem ela. 

 Fica cada vez mais claro que Fragmentos da hora absurda fala sobre 

tempo e, em minha apreciação crítica, essa personagem fala sobre uma hora 

que passou, podemos ver como uma coincidente alusão ao histórico do grupo. 

Estamos falando de um espetáculo autoral, construído a partir das experiências 

dos intérpretes-criadores. Pode ser uma feliz coincidência, mas em minha leitura, 

o tutu chega representando um padrão que não foi esquecido, apenas 



82 
 

ressignificado. A bailarina se retira em busca de novas horas, pois como a 

mesma disse, a outra mulher que aparecia na projeção, apesar de compor quem 

ela é hoje, ficou no ontem. 

 

 

 

A mulher gueixa 

 

 Quando a luz se abre após o diálogo entre a mulher bailarina e sua 

projeção virtual e, enquanto a bailarina atada já desenha seu balé ligeiro e 

pesado sobre o espaço, todos os personagens são revelados. Entre eles, surge 

timidamente uma gueixa, num dos cantos do palco, vestindo um quimono. Ela 

aparece discretamente sentada sobre os calcanhares e tem, ao contrário das 

gueixas japonesas, o seu cabelo imensamente desgrenhado, como se 

mostrasse um atual descuido, ou como se aquilo fosse um anseio ou 

reminiscência de um tempo que há muito se fora. 

 Sempre no nível baixo, a mulher gueixa se resguarda a observar, de 

vários ângulos, uma outra mulher com grandes braços que está próxima a ela. 

Seus movimentos são bastante suaves e contidos. Tomando por referência os 

estudos de Laban (1978; 1990), diria que ela apresenta movimentos de tempo 

lento, espaço direto, fluência controlada e peso ora forte, ora leve. O peso forte 

acontece quando, em dados momentos, à gueixa se lança ao peso da gravidade, 

deixando-se cair de diversas formas ao solo, resultando em outros movimentos 

advindos da queda. (LABAN, 1978; 1990) 

 Para Louppe (2012) entre os quatro fatores de movimentos elencados por 

Laban, o peso figura como o mais importante. Não somente por ser o lugar de 

uma importante construção simbólica mas por se configurar como um desafio 

poético primordial. Para Louppe, ceder e resistir ao peso em inúmeros níveis é 

o que gera vários significados que são diretamente ligados à vida e ao humano. 

“O corpo dialoga com sua própria matéria, o seu tempo, a sua fibra interior.” 

(LOUPPE, 2012, p. 110). 
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 Godard (2001, p. 19), elucida mais profundamente esse ceder e resistir à 

gravidade como gerador de carga afetiva e como elemento qualitativo do 

trabalho do dançarino, quando diz: 

As resistências internas ao desequilíbrio, organizadas pelos 
músculos do sistema gravitacional, vão induzir a qualidade e a 
carga afetiva do gesto. O aparelho psíquico se exprime através 
do sistema gravitacional e é por seu intermédio que carrega de 
sentido o movimento, modulando-o e colorindo-o de desejo, de 
inibições, de emoções. O tônus resistente do sistema 
gravitacional se instala antes mesmo do gesto, desde o 
momento em que se formula o projeto de uma ação e, portanto, 
sem que o indivíduo se dê conta e antes de atingir sua 
consciência em estado de vigília. É por essa razão que os 
profissionais do movimento, os dançarinos em particular, sabem 
que, para melhorar, modificar ou diversificar a qualidade do 
gesto, é preciso atingir todas as suas dimensões, inclusive o pré-
movimento que somente o acesso ao imaginário permite tocar. 
 

 Os movimentos lentos e suaves, aliados a entrega ou não resistência à 

gravidade e os cabelos desgrenhados me remetem, ao observar a evolução 

dessa mulher gueixa pelo espaço, a uma mulher de idade avançada, cansada 

de lutar contra diversas coisas que pesam em sua vida. Aqui seus próprios 

movimentos gestuais surgem como geradores de poéticas que permitem leituras 

distintas.  

 Enquanto executa os movimentos supracitados, a mulher gueixa também 

desempenha, a todo tempo, movimentos de curvatura do tronco à frente, fazendo 

mesuras para a mulher com braços longos. A mesura é um movimento 

característico das gueixas e das culturas orientais em geral que denotam um 

cumprimento cerimonioso como forma de reverência e cortesia. Após tudo isso, 

acontece uma pausa na música, que provoca uma quebra na cena. 

 Todos permanecem imóveis, inclusive a mulher gueixa. A mulher bailarina 

entra e faz sua evolução textual e gestual e sai retirada pelo ator e depois a 

música volta e a cena pausada é retomada a partir dali. A mulher gueixa muito 

lentamente vai se pondo no nível alto, ficando de pé, e caminhando para a frente 

leva as mãos aos cabelos e em seguida olha para a bailarina com braços longos 

e, novamente, faz mesuras em sua direção. 

 Em seguida, a mulher gueixa pega a bacia com água trazia pela mulher 

bailarina, leva para o ponto onde ela estava inicialmente e se põe a lavar o rosto 
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e cabelos com a água, lançando olhares, de vez em quando, à mulher de 

grandes braços. Fade out na luz e na música. 

 

A mulher relógio 

 

 A luz entra lentamente revelando quatro corpos em cena. Uma mulher 

vestindo com vestes cáqui, com logos braços, já está se movendo em cena como 

se sua dança já tivesse se iniciado antes de tudo aquilo. Em princípio ela, sempre 

observada de fora pela mulher gueixa, se move apenas com movimentos de 

braço, braços esses que têm em si uma espécie de prótese que os assemelham 

a ponteiros de relógio, devido a também ter em suas extremidades algumas 

pontas, como setas. Essa imagem apresentada nos fez nomeá-la mulher relógio. 

 Agora fica completamente claro, para mim, que Fragmentos da hora 

absurda trata do o tempo. Em minha leitura, essa mulher relógio figura como 

uma personificação do próprio tempo, apesar de ela mesma também não 

respeitar o tempo cadente do relógio como conhecido por nós. Ela começa 

inicialmente com movimentos de espaço direto, tempo muito lento, peso leve e 

fluência controlada (LABAN, 1978; 1990) e se movimenta alheia aos 

acontecimentos ao seu redor, mantendo seu ritmo lento – mais lento que o tempo 

do relógio, esse tempo cronos. 

 Como num rompante, ela perde o controle dos braços e sai se deslocando 

pelo espaço em movimentos de braços com tempo súbito, fluência livre, espaço 

indireto e peso leve, como se seus ponteiros entrassem em descontrole. Sai 

fazendo esses movimentos e ocupando os espaços desenhados em formas 

geométricas pela bailarina atada, como se o relógio chegasse num tempo depois 

da passagem da mulher que se movia urgentemente e atada à sua frente. 

 Essa capacidade da arte de subverter o tempo acontece, na dança, de 

maneira bastante diversificada. Em seus movimentos, o bailarino pode causar 

sensações de aceleração ou desaceleração do tempo ou até mesmo de 

suspensão e paralisação do mesmo. Assim, para Louppe (2012), o tempo além 

de ser um importante fator do movimento, na dança, também figura como 

detentor de poéticas. Para a francesa, na arte, o tempo pode não ser como o 

tempo físico ou biológico, que age de acordo com suas próprias leis, mas “um 
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tempo criado, dilatado, um tempo produzido pelas escolhas deliberadas de um 

sujeito que inventa o seu tempo, porque, parar inventar o seu tempo, é 

necessário segregar a matéria que o forma. Devemos criar figura de tempo 

(durações ou instantaneidades, dinâmicas temporais ou camadas puras de todas 

as dinâmicas) e, sobretudo, deixar que o tempo as perpasse como força poética.” 

(LOUPPE, 2012, p. 155) 

 A mulher relógio segue subvertendo o tempo e perdendo, às vezes, o 

controle de seus ponteiros, até que a música para e acontece uma quebra. 

Durante a quebra, a mulher bailarina desempenha sua cena e é retirada pelo 

autor, enquanto relógio fica parada em nível baixo com as outras personagens, 

como se essa cena acontecesse num tempo paralisado. 

 Após a saída da bailarina, a mulher relógio retoma o seu movimento de 

braços e aos poucos vai incluindo mais partes do corpo e a partir de agora 

executando muitos movimentos de giro rápidos e lentos. Como personificação 

do tempo, ela passeia pelo palco criando círculos também em seu corpo, e no 

seu corpo com relação ao espaço até que encontra um quadrado desenhado 

pela mulher atada e nele permanece até o fim da cena, retomando sua 

velocidade inicial, trazendo a cena de volta à calma enquanto acontece um fade 

out na luz e na música. 

 

O homem / ator 

 

 Além das quatro mulheres, quando a luz desvela a cena no palco, está 

também uma figura masculina portando uma câmera de vídeo que emite a luz. 

O homem aparece como um ser que não apenas observa, mas pelo significado 

imbricado no objeto, ele também recebe a função de registrar o que se passa 

nos corpos em cena. Suas vestes são calça, camisa e tênis comuns como de 

qualquer espectador que estivesse ali para assistir ao espetáculo.  

 Em princípio ele se põe fora da cena, como se aquele não fosse o seu 

espaço, respeitando o lugar dos três entes que desenvolviam a cena dentro da 

caixa (a mulher atada, a mulher gueixa e a mulher relógio). Até então, como a 

mulher bailarina, ele observa a cena de fora, com a diferença que enquanto ela 

permanece sentada em uma cadeira da plateia, ele circula pela borda do palco, 
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ao fundo, com sua câmera em mãos, movendo o corpo de acordo com o ângulo 

que queira capturar. 

 A única tensão que observo nesse ator/personagem é a tensão do olhar, 

mas ela é unilateral. O homem parece não ser percebido pelas personagens em 

cena, ele é o único que estabelece com o tempo uma relação semelhante à 

realidade, ele atua no tempo Cronos, no tempo em que rodam os relógios e 

apresenta um quê de realidade causando uma dicotomia entre sua figura e a 

cena que acontece e após algum tempo nessa função, a música para e acontece 

um quebra na cena e um silêncio musical e gestual se instaura. 

 O silêncio é quebrado pela mulher bailarina, que como vimos, irrompe a 

cena com sua bacia de água e após interagir com a água, lança água no homem 

que estava parado, obedecendo a pausa dramática da cena. Após esse 

chamamento, o homem vai ao encontro da bailarina e a toma em seus braços 

suportando todo o seu peso, estabelecendo aí um contato físico opressor, 

impedindo a mulher bailarina de se mover à sua própria vontade, conduz a 

mesma à sua vontade e em seguida, suspende-a do chão e sai girando com ela 

enquanto ela grita frases de Fernando Pessoa até que encontra uma porta, 

chuta-a com violência descerrando-a e saem da cena para a rua. 

 Nessa figura masculina, além de entender a tentativa de se ter um ente 

externo que acaba entrando na dança, também vejo o homem, nessa e em 

outras cenas, como um mecanismo de opressão da mulher. Ele a bloqueia, tira-

a de cena, em outros momentos manipula e carrega seu peso. A violência com 

que a pega, com que a toma nos braços e com que a tira de cena, remete-me a 

um cenário de violência que é rotina em nosso país, onde é frequente um ar 

misógino dos homens com relação às mulheres.  

 Ironicamente, a cena final do espetáculo consiste nesse homem ator/ 

aparecendo no palco sob uma luz fraca, envolvido em vestes femininas e usando 

uma máscara e uma peruca, enquanto as mulheres então no nível baixo 

envolvidas em tecidos brancos ao seu redor. A figura, como uma representação 

de todas elas, dança no centro do palco levantando as abas da saia em 
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movimentos leves apresentando certa feminilidade em seus movimentos, até 

sentar ao chão enquanto a luz se apaga lentamente. 

 

 Fragmentos da hora absurda subverte a relação com o tempo, tornando-

o ao mesmo tempo rápido, lento, moderado, etc. Também brinca com esse 

tempo a partir do fluxo gerado na sua relação com o espaço e nos subtextos 

construídos em laboratório e desempenhados pelos seus intérpretes em cena. É 

uma obra que causa no espectador, e falo isso a partir de minha apreciação, um 

desconforto visto que apresenta uma série de referências e informações 

concomitantemente em cena. 

 Atribuímos essa riqueza de informações presentes na cena, ao fato de o 

espetáculo ter sido criado a partir das experiências e de referências dos próprios 

intérpretes. Era a partir do que eles traziam que se a cena, sob a direção de 

Andrea Copeliovitch, ia se desenhando. Então, juntando-se as contribuições de 

todas as bailarinas e do ator presentes no espetáculo, se obteve essa gama de 

informação e quanto mais informação mais possibilidades de interferências e 

desdobramentos. 

 Para o entrevistado Maurício Motta, tratava-se de “entender o corpo como 

uma massa cheia de historicidade, emoção e movimento e tentar trazer para fora 

essa história. Cada corpo era um universo e vamos explorá-lo o máximo 

possível.” (Maurício Motta) 

 A apreciação de Fragmentos da hora absurda foi, para mim, bastante 

turbulenta mas também muito elucidativa a respeito do lugar do corpo que dança 

na Gaya nessa face das coletividades, pois fica claro o investimento num 

trabalho para além da repetição de movimentos, o bailarino passa a atuar 

também na criação, figurando como o que Tourinho e Silva (2006) denominam 

intérprete-criador. 

 Obviamente essa apreciação denota um olhar meu à obra em análise. Se 

fosse visto e pensado por outrem, certamente teria uma sorte de outras 

considerações ou talvez algumas que se assemelhassem, pois, como põe 
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Nóbrega (2015), a obra provoca um engajamento singular em cada espectador, 

uma experiência sensível, a experiência do pensamento. 
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POSFÁCIO OU ODE À LACUNA 

 Lançar olhar à trajetória da Gaya Dança Contemporânea representou 

uma possibilidade de revisitar lugares em mim, que mesmo antes de ingressar 

no meio acadêmico, já pulsavam de forma bastante latente. A possibilidade de 

investigar, a partir da minha própria experiência e da de outros integrantes, bem 

como de textos anteriores sobre este fenômeno, potencializaram esse encontro 

de modo a culminar num texto que, ao mesmo tempo em que se abre para 

descobertas e reflexões, se faz em suas lacunas. 

 Beber em produções textuais anteriores acerca do histórico do grupo, de 

seus processos e pormenores, constituiu-se como significativo na construção de 

um arcabouço de informações que por vezes se perdem nas memórias de seus 

partícipes e, que neste trabalho, como em outros que virão, sempre na tentativa 

de preencher os espaços que sobram, deixa evidente a importância da Gaya no 

cenário da dança tanto como elemento artístico, quanto na condição de objeto 

de investigação. 

 Dialogar com participantes do grupo, que antes e depois de mim, atuaram 

desde o seu embrião até os dias atuais, nos possibilitou avançar no 

preenchimento utópico das lacunas da compreensão e figuraram como fonte 

prima dessa pesquisa, pois levar em consideração a experiência dos corpos-

sujeito, seus afetos e historicidade, torna esse texto um devir de todo o processo 

de construção da dança na Gaya em sua relação com o outro e com o mundo. 

 A apreciação de obras coreográficas, abarcando as três faces 

identificadas, fez-nos compreender, na prática do ver dança, os entremeios dos 

resultados de processos de criação desenvolvidos cada um com suas 

peculiaridades temporais e ideológicas. 

 Reconhecemos a leitura dessa dissertação da forma como ela própria se 

põe, aberta e inacabada. Não apresenta, nem é nosso intuito apresentar, uma 

verdade absoluta, mas um caminho possível, entre tantos outros, de lançar 

reflexões sobre o fenômeno e, antes mesmo de ser finalizada, se é que isto é 

possível, abre espaço para outras e novas questões. 
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 Aqui apresento o meu olhar, a partir das referências que acessei e de 

outras já existentes em mim, para a compreensão do fenômeno. Isto nos faz 

perceber que as fragilidades de uma investigação em dar conta da inteireza de 

um fenômeno, vão de encontro aos limites da epistemologia e, desse modo, um 

único olhar não seria suficiente, pois existem infinitas maneiras de apreciá-lo e 

torna-lo cada vez mais aberto à reflexão, à reflexividade. O próprio método em 

si, a fenomenologia, se faz na incompletude e se abre às possibilidades de 

interpretações, buscando uma convivência harmônica com os limites da 

produção de conhecimento. 

Diante da gama de conteúdo colhido e interrelacionado, e diante do olhar 

investigativo e interpretativo do pesquisador que aqui se faz, partimos para a 

discussão compreendendo que, como a Gaia do mito grego, a Gaya Dança 

Contemporânea também apresenta um caráter de criação e de reinvenção de si 

mesma, ressignificando-se a cada tempo e apresentando novas formas de se 

fazer arte e dança, a partir das experiências a que se lança. Além do mais, esses 

processos de descoberta refletem diretamente na estética do corpo que levam à 

cena, pois é impossível falar de algo que não está em si.  

Desde o surgimento, como um projeto artístico-pedagógico que 

possibilitou a muitos o contato com a dança enquanto arte e nas suas 

possibilidades de atravessamentos na educação, passando por um projeto 

ousado de se enquadrar num padrão de alta performance no cenário nacional; 

até os dias de hoje, quando compreende a dança como um elemento na 

descoberta de motivos que os próprios bailarinos e suas experiências trazem à 

cena, a Gaya Dança Contemporânea tem atuado como um lugar de constantes 

e potentes trocas e é parte contribuinte do corpo que se desenha na dança da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da cidade do Natal. 

 Identificamos o corpo que dança na Gaya, como um híbrido de si mesmo, 

um corpo burilado no tempo e no fazer, tendo passado por diversas 

transformações tanto no trabalho direto com as práticas corporais a que se 

submete, quanto na construção da dramaturgia de um corpo cênico. Ter 

experienciado diversas faces e suas reflexividades, diversos modos de se 

compreender o corpo que dança possibilitaram ao grupo se constituir enquanto 
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coletivo feitor de dança na universidade. Toda essa historicidade confere ao 

grupo, um corpo que se retroalimenta de referências, ao mesmo tempo que cria 

e recebe outras novas. 

 Assim, como se fosse possível concluir essa pesquisa, fica em nós a 

expectativa de ter contribuído com as reflexões acerca dos atravessamentos 

conceituais e reflexivos que a trajetória da Gaya Dança Contemporânea 

possibilitou, sabendo que a história não termina aqui, ela seguirá rendendo 

outros escritos, outras reflexões, outras faces ainda mais reflexivas se 

inaugurarão e seguirão, pois não terminam, refletem. 

 Por fim, caminhando em consonância com os estudos da Fenomenologia, 

deixo meu olhar interpretativo acerca de temas que creio ser relevantes na 

trajetória da Gaya Dança Contemporânea, como geradores de um conhecimento 

que surge e se dá no corpo. Outrossim, não proponho aqui uma completude no 

entendimento do fenômeno - preenchendo todas as suas lacunas - mas almejo 

estar sempre a caminho de. 
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1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

MESTRADO EM ARTES CÊNICAS 

 

Pesquisa: AS FACES DE GAIA: os modos de compreensão do corpo na 
Gaya Dança Contemporânea. 

Francisco de Assis de Lima Júnior 
Orientação: Karenine de Oliveira Porpino 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO (nome, idade, formação, experiência em dança, trabalho atual, 
etc.): 

1 – POR QUANTO TEMPO E EM QUE PERÍODO (SE É POSSÍVEL PRECISAR) 
ATUOU NA GAIA? 

2 – FALE UM POUCO SOBRE SUA EXPERIÊNCIA NA GAYA/GAIA/GDUFRN? 

3 – COMO ERA A RELAÇÃO COM OS OUTROS INTEGRANTES 
(BAILARINOS, DIRETORES, PROFESSORES, COREÓGRAFOS E OUTROS? 

4 – COMO VOCÊ VIVENCIOU AS PRÁTICAS CORPORAIS, AULAS E 
ENSAIOS DESEMPENHADOS PELO GRUPO? 

5 – COMO VOCÊ VIVENCIOU OS PROCESSOS DE COMPOSIÇÃO 
COREOGRÁFICA NO GRUPO? 

6 – COMO ERA A SUA PARTICIPAÇÃO ESPECÍFICA NESSES PROCESSOS? 

7 – O GRUPO TRABALHAVA A PARTIR DE ALGUM MODELO PADRÃO (EX.: 
CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO)? SE SIM, QUAL/QUAIS VOCÊ 
DESTACARIA? 

8 – COMO VOCÊ SE SENTIA/SENTE AO EXPERIENCIAR O DANÇAR NOS: 

a) Preparativos (aulas, vivências, experiências corporais); 
b) Processos criativos; 
c) Espetáculos/palcos. 
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2. ENTREVISTAS 

ENTREVISTADO 1 

EDEILSON MATIAS DA SILVA – 50 anos, graduado em Educação Física pela UFRN e mestre 
em Educação pela mesma instituição. Foi bailarino, assistente e diretor da Gaya, trajetória que 
soma 14 anos no grupo. Atualmente dirige a Domínio Cia. de Dança, é professor de Educação 
Física em escolas de Ensino Fundamental na Prefeitura Municipal do Natal e professor dos 
cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física do Centro Universitário do Rio Grande 
do Norte – UNI – RN. 

 

Eu entrei na Gaia em 1990 e fiquei até 2004. 14 anos em média. Minha experiência no grupo, 

advêm dos meus quereres, do que eu queria enquanto trabalho corporal. Antes da Gaia eu fazia 

parte da Acauã Companhia de Dança, foi lá onde iniciei meus estudos em dança. A Acauã já era 

uma companhia de repertório estabelecida. Trabalhando com o professor Edson eu via que a 

dança tinha coisas anteriores a chegar nessa técnica e foi isso que me fez ter paixão pela dança. 

Eu sou formado em Educação Física e estudando as questões pedagógicas do curso e gostando 

de trabalhar essas questões e querendo ampliar meus conhecimentos, eu entrei na Gaia. 

Inicialmente participei dos dois grupos concomitantemente. Na Acauã os bailarinos já tinham 

bastante experiência, sobretudo no tocante ao balé clássico. Eu não tinha experiência nenhuma, 

aos 22 anos, quando o Edson iniciou o grupo em abril de 1990, como um projeto de extensão, 

ele me perguntou no primeiro dia de aula: o que você está fazendo aqui? Ao que respondi: eu 

vim aprender. Ele retrucou: mas você já sabe. Eu disse: Eu sei o que vocês me passam todos 

os dias, mas eu sei que tem coisas antes. E lá eu aprendi, me apaixonei por essa questão da 

formação, da preparação corporal, do entender o corpo de uma forma diferenciada, lá realmente 

começamos do zero. Era uma multiplicidade corporal, uma diversidade de pessoas. Imagina uma 

sala de dança de 8mx14m com mais de 60 pessoas. Era uma farra também, até porque o Edson 

tinha esse despojamento, as aulas dele eram muito gostosas, então todos iam pra lá, todo dia 

chegava gente, até o momento em que ele teve que fazer um teste para parar. Era uma farra, 

um divertimento, a gente trabalhava o corpo com um prazer e uma alegria muito grande. Então 

essa questão da minha experiência junto com o Grupo de Dança da UFRN, até então era assim 

que chamávamos. Aliás, não era nem GDUFRN, era Projeto Dança Departamento de Artes, 

depois que fomos criando o grupo. 

 No início eu era apenas mais um integrante do grupo, mas como eu já tinha uma 

experiência prévia na Acauã, sempre era puxado para frente para demonstrar exercícios e tudo 

mais. Além disso, eu também tinha alguma experiência com o esporte (voleibol e atletismo) que 

me deram uma pré-disposição corporal a nível de qualidades muito interessantes para a dança. 

Essa relação com os integrantes do grupo era bem legal, por ser extensão universitária, havia 

alunos de todos os cursos: Arquitetura, Medicina, Psicologia e mais de Artes e Educação Física. 

Os conhecimentos que cada um trazia eram somados às questões do grupo. O grupo não 

primava só pelo dançar, obrigatoriamente tínhamos que estudar, ler livros, textos, discutir. Edson 

não deixava esse aspecto cair de forma alguma. A gente trabalhava o corpo, mas tínhamos que 
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entender todo o processo e que não era só chegar, dançar, suar e ir pra casa. Inicialmente só 

Edson dava aula, até que em 1992 ele teve que se afastar e a professora Petrucia e eu 

assumimos o seu papel e, logo em seguida, a professora Petrucia também se afastou. Mesmo 

esta premissa não foi fácil pela cultura do ler entre seus participantes. As discussões por vezes 

eram direcionadas para estudos históricos da dança (Klauss Vianna, Paulina Ossona, Maribel 

Portinari). A compreensão pedagógica se fixava mais nos alunos de educação física, artes e 

psicologia que já tinham experiências com a dança ou com o esporte para que ministrassem 

aulas para o grupo. Os espetáculos tinham uma conotação artístico pedagógica em suas 

apresentações (aulas). Os projetos: Dança-comunidade: saúde e educação, que foi realizado em 

alguns bairros polos da cidade; A arte de dançar aos alunos da rede pública de Natal, para alunos 

das escolas e o Arte na Escola, onde encontramos alunos da comunidade para o próprio elenco 

do grupo. 

  Essa relação de assumir um grupo sem experiência nenhuma foi bastante complicada. 

Nunca esquecerei quando fui dar a primeira aula para o grupo e passei um exercício totalmente 

inconcebível de se fazer e o Edson me chamou e me explicou. Ele foi nos moldando aos 

conhecimentos das técnicas de dança e, sobretudo, do respeito ao corpo. Eu falei sobre técnica 

de dança, mas a gente trabalhava em cima do Método Dança-Educação Física. Apesar de no 

MDEF termos algumas posturas da dança clássica, da dança moderna, jazz, do afro e de outras 

técnicas e modalidades de dança, ele sempre trabalhava de forma muito humana. Então ficamos 

eu, Petrucia e Cláudia com essa parte de preparação corporal e Wicliffe, Vera Rocha, Olga 

Arannha e alguns professores do departamento nessa parte administrativa e a gente foi levando 

o grupo. Os próprios bailarinos, em dado momento, foram chamados para coreografar. Até que 

o Edson volta e nós temos o primeiro contato com coreógrafos de fora, o que foi bastante 

motivante pra gente, pois não tínhamos tido esse tipo de experiência. Também 

experienciávamos vivências com outros grupos da cidade, não só de dança, mas de teatro, de 

música, como o De coro e alma, um grupo de canto coral que existia à época. Fazíamos 

espetáculos junto com outros grupos e isso foi trazendo conhecimento para o nosso trabalho. Aí 

com os coreógrafos de fora era uma outra história, outra preparação, outro comportamento em 

sala. O grupo também começou a presentar uma longevidade muito grande de seus bailarinos - 

ninguém queria sair e muita gente queria entrar, o que trouxe a necessidade de compartimentar 

e formar outros grupos, surgindo o Grupo de Avançado, que é o que hoje se denomina Gaya, o 

Grupo de Dança Intermediário e inclusive grupo de iniciação pois era muita gente. Eu fiquei a 

cargo da direção Intermediário e dançando avançado, Edson dirigia o Avançado e eu também 

tomava conta dos grupos de iniciação. Nesse tempo também surgiu a Roda Viva, que trabalhava 

com pessoas deficientes. Tudo isso fez parte desse processo de evolução da dança no 

Departamento de Artes e sobretudo, digo que tudo isso surgiu de uma pessoa que pensou 

grande no sentido de que queria proporcionar à muitas vidas experiências diversas. Isso era 

muito bom, ele se doava muito àquilo. Inclusive fundou a Companhia dos Meninos que trabalhava 

aos sábados, ou seja, trabalhava de segunda à sábado e no domingo ainda convidava pessoas 
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à sua casa para coreografar. Essas pessoas que vieram trouxeram outros conhecimentos 

técnicos, sobretudo artísticos e foram muito bons para a companhia. Trouxeram também 

propostas bastante ousadas pra nós, talvez não pra o movimento da dança lá fora, mas pra nós 

eram bastante ousadas. E isso dentro de uma universidade que tem entre seus tripés a extensão, 

sabemos que ainda não é prioridade. A gente sentia que na própria cidade as companhias de 

dança não estavam tão estimuladas como se estava estimulando esse processo da dança dentro 

da universidade. Aí a Gaya, nesse sentido, foi crescendo. Veio nessa dinâmica de transformação. 

Até 1994, Edson quem coreografava, em 95 que veio a primeira pessoa de fora pra trabalhar 

com a gente e aí o grupo foi se transformando, aprimorando as técnicas dos bailarinos, 

chamando professores e mestres da cidade para trabalhar técnica clássica pois o Edson achava 

que era importante dentro de sua concepção de companhia e de sua experiência. O próprio 

método, como disse, é composto de muitas práticas diferenciadas. O Edson vivenciava no corpo 

dele e trazia pra gente. Trabalhos como Bioenergética, Antiginástica, técnicas de massagem, 

Yoga, Capoeira. Edson trazia pessoas para dar oficina de maquiagem como Carlos Sérgio 

Borges e também elementos de artes plásticas. Por exemplo, no nosso primeiro Espetáculo 

chamado Caminhos, tinha um balé chamado Raízes Eternas, que chamávamos de afro, o 

figurino foi construído pelos próprios bailarinos. Carlos Sérgio passou um fim de semana nos 

dando aula de como desfiar uma estopa e construir saias, corpetes, blusas femininas, tudo de 

forma artesanal. A parte de ginástica olímpica era trabalhada pelo professor Flamínio, as 

dinâmicas corporais trazidas por Denise Rovira, Rosa Mendonça, que eram bailarinos da Acauã 

e que trouxeram colaborações pra gente também. Tudo isso foi bastante importante, além 

também do preparo físico, porque a dança não tem muito essa questão de fazermos musculação, 

condicionamento específico, então geralmente esse treino é feito no próprio dia a dia, para isso 

Edson trazia os circuitos chamando o pessoal da educação física para preparação corporal, 

alongamento, flexibilidade. Trazia pessoas de fora para nos dar curso e todos, sem exceção 

tínhamos que fazer. Lembro que um dos últimos, em São Caetano do Sul, com a professora Laís 

Lima, que foi um curso sobre chakras e todo mundo começou a dormir e não voltava mais, 

aquelas questões que não são muitos pertinentes a Educação Física, mas a psicologia e muita 

gente ficou muito sensibilizada e foi aquela confusão toda e não soubemos assimilar. Quando 

voltamos alguns quiseram experimentar e foi outra confusão no Departamento de Artes, que 

estavam mexendo com questões íntimas das pessoas. Tudo isso fez parte da minha experiência 

com a companhia e foi tudo muito interessante. 

 As aulas do Edson tinham a parte de preparação corporal, a nível de consciência, depois 

vinha a parte de alongamento, flexibilidade, giro, ritmos e tudo mais e depois ele começava as 

composições já nas diagonais. Ele já compunha e aproveitava aquilo que ele traçava, que a 

música pedia e ele pedia também para que a gente formasse criações em grupos que eram 

buriladas por ele. Isso tudo ele já incutia nas próprias aulas, depois ele punha uma música e já 

estava o balé pronto. Às vezes ele tinha uma ideia, como no Afro, às vezes ele queria montar um 

trabalho só com homens, às vezes só com mulheres, mas quando ele via já estava todo mundo 
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dançando. Depois com a saída dele, os próprios bailarinos começaram a trabalhar também com 

essa questão de montar uma ideia. Tem um balé chamado Tapete Mágico, das bailarinas Virgínia 

e Cristiane Nóbrega, que elas criaram dentro de um quarto e o balé não tinha movimentação e 

era tudo parado pois montaram de frente para o espelho e essa experiência de descoberta foi 

muito engraçada. Aí vieram Ivonice, Arrieta, Marco Aurélio e outros coreógrafos para trabalhar 

com a gente, trazendo essas questões. Eu também montei um ou dois trabalho que não gostei 

do resultado, inclusive detestei. Mas como bailarino eu adorava os processos de montagem 

coreográfica, eram divertidíssimos para mim. Sei que não era para todos, pois tivemos momentos 

bastante complicados com alguns coreógrafos porque eles exigiam uma educação, uma rigidez 

de comportamento que nós não tínhamos, nosso grupo era muito livre. Eu entendia e me 

moldava a qualquer um que viesse, mas não era fácil para todo mundo, havia muita 

multiplicidade, apesar de experimentarmos as mesmas técnicas e isso não se equaliza muito 

fácil, depende de genética, de experiência, das pré-disposições e tudo mais. Éramos talvez a 

única companhia da cidade em que os integrantes pagavam para fazer aquilo, era pouco, mas 

dávamos todo mês uma contribuição mensal, então estávamos ali porque queríamos mais, muita 

gente queria mais, inclusive houve uma audição que chegou a ter mais de 154 pessoas pra 10 

ou 15 vagas. Não sei como está hoje, mas para nós era muito importante. Os trabalhos 

coreográficos foram assim. Dançamos numa rampa de 1,5m de altura por 1m de largura, 

escorregando, se machucando, eu mesmo levei uma pisada na cabeça. Era muito interessante. 

 Nos processos coreográficos com o Edson, ele geralmente levava as movimentações 

que desejava coreografar, mas nos dava alguns pequenos espaços para criar. Quando ele foi 

embora, os próprios bailarinos que criaram seus espetáculos. Ana Cláudia e eu, como tínhamos 

um pouco mais de experiência, dávamos uma articulada nisso tudo. Depois que o Edson voltou 

começaram a vir coreógrafos de fora que já traziam o balé pronto em suas cabeças, então tinha 

pouca interpretação, a não ser o caso de Luís Arrieta, que experimentou muito. Ivonice já trazia 

os balés prontos, ela não construiu nenhum com a Gaia, só com o GDUFRN, com a Gaia eu não 

lembro. Tinha o louco do Mário Nascimento, que construía e mesmo que o bailarino não gravasse 

os movimentos que ele passava, ficava livre pra propor reinterpretações e ele gostava, mas 

tinham pontos chaves que eram da movimentação dele e que ele segurava. Marco Aurélio trazia 

também tudo pronto. Apenas o Arrieta experimentava na gente. Ele pedia, a gente fazia do nosso 

jeito, às vezes não era do jeito que ele queria, mas a gente dava uma certa contribuição, porém 

a grande maioria já vinha com trabalhos prontos e geralmente eram remontagens como no caso 

de Tíndaro e Ivonice. Também houve remontagens que Edson trouxe da própria Acauã, como 

Onmadawn, que já era um trabalho já pronto da Ana Maria Mondini. 

 Creio que o grupo não trabalhava a partir de padrões, acho que se assim fosse talvez 

eu nunca entrasse, talvez algumas bailarinas não entrassem. Quando vemos as grandes 

companhias do Brasil à época, elas tinham bailarinos bastante bons, homens altos e fortes, 

muitos vindos da Educação Física, o próprio Edson deu essa contribuição na época no Cisne 

Negro e Stagium, mulheres com cabelos grandes. Tivemos a felicidade de dançar junto à essas 
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companhias pois o Edson conhecia todo mundo. Dançamos com Ana Botafogo, Stagium, Cisne 

Negro e víamos que os bailarinos eram grandes, altos, fortes, as mulheres magras. E o nosso 

perfil era perna grossa, bunda grande, tinha umas que eram magras demais que vinham da GR, 

e mesmo assim, na GR tínhamos uma que era bem magra e outra mais forte. As mulheres ainda 

tinham certa uniformidade devido a alguma coisa de balé que fizeram quando criança. Os 

homens não se soltavam tanto, no início da formação tínhamos 20 homens e 17 mulheres. Então 

nós não tínhamos modelo, Edson queria que dançássemos, que nos movimentássemos, que 

nos mexêssemos com aspas que ele botava, esse foi o padrão. Mesmo com essa transformação 

quando começaram a vir coreógrafos de fora, que a companhia diminuiu para 16 ou 18 pessoas, 

mesmo assim nós tínhamos bailarinos com dificuldades corporais bastante diferenciadas. Se eu 

pegar uma Vanessa e uma Luciene que vieram da GR e pegar um Heloísa que é psicóloga e 

tinha questões corporais a se trabalhar. Uma Sisméria e uma Cláudia, elas tinham composição 

corporal bem diferentes. Se pegar eu, que tinha uma predisposição vinda de outras experiências 

e pegar um Wicliffe que é professor encontraríamos muitas diferenças. Se tivéssemos um perfil 

seria bastante diferente. Era um perfil próximo disso, mas quando a Gaia se estabeleceu em 98, 

tentou-se mas não separando, a partir daí começamos a fazer audição e já pedíamos pessoas 

que tivessem uma técnica um pouco mais elaborada até pra os balés que se pediam. Mas o 

elenco masculino nunca primou por esse nível. Sempre na Gaia os homens que chegavam eram 

postos pra dentro. 

 Tinha um bailarino, Alexsandro Rocha, que dizia que, pra ele, o suprassumo era o palco, 

as luzes. Eu particularmente, achava o processo mais importante, tinha mais tesão. Eu via o 

palco como uma consequência daquilo, tanto é que eu parei logo. Talvez eu ajudasse mais os 

grupos e a Gaia, estando de fora, nas coxias, nos bastidores. Eu gosto do fazer, eu gosto do 

permitir, gosto de poder possibilitar o outro a crescer. Também gostava do palco, não vou mentir, 

mas sempre fui assim, desde a Acauã, terminava o espetáculo com o agradecimento e era dos 

primeiros a sair enquanto o público vinha falar com a galera. Eu gostava daquilo, mas não tinha 

o mesmo tesão que os outros. Nas preparações, nas aulas, nos processos criativos eu descobria 

coisas que eu não podia fazer corporalmente, mas expandindo para o grupo, pois o que falei 

antes é bem pessoal, mas nos processos eu sentia o grupo muito mais grupo. Me parece que a 

cena estimula algo a mais no artista, no bailarino, no caso aqui. Ele se torna um pouco 

individualista. Até brincávamos: "Naquele momento você deixou o coleguinha de lado." E acredito 

que na dança não deve existir isso, a não ser que seja solista, mas nossa perspectiva era de 

grupo. Eu acho que isso era ruim. Como eu passo várias horas me preparando, criando, 

ensaiando e na hora da cena, onde tudo deve acontecer como foi preparado, como foi 

trabalhado, como foi explicado, como foi ensaiado eu deixo aquilo particular aflorar em detrimento 

dos meus amigos? Aí vinha o depois, que pra mim era a pior parte, que são as discussões: "por 

que você levantou tanto a perna?"; "porque você abriu demais?" Parece neurose de bailarinos, 

mas não é só isso, também é uma questão do egoísmo do bailarino quando se dança em grupo. 

Não era 90º a perna? Não tinha uma marca? Por que você passou da marca? Quando fazemos 
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isso a gente descaracteriza o balé, desestrutura a coreografia, atrapalha a questão artística do 

coreógrafo, do diretor, do ensaiador e dos próprios bailarinos e isso era difícil no grupo devido a 

diversidade de corpos. Por isso digo que nós não éramos uma companhia. Quando eu assistia 

as companhias era tudo tão perfeito, tão bonitinho, até mesmo as aqui de Natal, mas na nossa 

não. Então, as preparações corporais, as produções de montagem coreográfica, para e mim e 

para o grupo, apesar de em alguns momentos e de alguns coreógrafos o processo ter sido 

bastante complicado, mas depois a gente ria muito, isso específico com Luis Arrieta. Nos outros 

nos divertíamos muito, os processos eram muito bons, mas no palco eu sentia que existiam 

essas questões. 
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ENTREVISTADO 2 

TEREZINHA PETRUCIA DA NÓBREGA - Possui graduação em Educação Física (1989) e em 
Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1995). Possui mestrado em 
Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1995) e doutorado em Filosofia 
da Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (1999). Realização de estágio Pós-
Doutoral na Puc/São Paulo (março a agosto de 2009), na área de filosofia e na Université de 
Montpelllier (II e III), no período de agosto de 2009 a fevereiro de 2010, com bolsa Capes nas 
áreas de Filosofia, Educação e Educação Física. Professora Convidada da Université de 
Montpellier, Institut de Formation de Maîtres (2011). Realizou Estágio de Pesquisa Sênior/Pós-
Doutoral na École Normale Superieur de Paris (2014-2016), com bolsa Capes Estágio Sênior 
(2014-2015) e CNPq (2015-2016).Atualmente é Professora Titular da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, coordenadora do Grupo de Pesquisa Estesia: corpo, fenomenologia e 
movimento e do Laboratório Ver - Visibilidades do Corpo e da Cultura de Movimento e 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Tem experiência nas áreas 
de Educação Física e Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: corpo, 
corporeidade, estética, fenomenologia, epistemologia, educação física e ciências humanas, 
ecologia corporal.  

 Eu atuei bastente na Gaia no início, entre 1995 e 1996, se não me engano quando o 

grupo passou do que era Grupo de Dança da UFRN, que foi criado em 1991, quando junto com 

Edeilson, nós fazíamos a assistência de direção. Vários acontecimentos que poderemos falar 

mais depois levaram a um desejo do próprio Edson e que não eram, na verdade, um desejo do 

grupo, pelo menos assim é o modo como lembro, sinto e percebo e inclusive já conversei com o 

próprio Edson a respeito. Também me lembro de existir no grupo nesse período um desejo de 

crescimento, de melhorar tecnicamente e tudo mais, mas me parece que o desencadeador disso 

foi a vinda de Luis Arrieta, que foi muito traumática para todos, inclusive pro próprio Edson. Nós 

vínhamos de uma dinâmica de um grupo amador, de pessoas que tinham outras experiências e 

não necessariamente uma formação em dança ou muito tempo de experiência em dança. Nós 

vínhamos construindo um projeto artístico-pedagógico, visto que muitos de nós eram professores 

e era algo que caminhava junto. A chegada de Arrieta foi um impacto, pois ele caiu como um 

meteoro trazendo sua experiência enquanto artista e coreógrafo de grupos profissionais de 

dança e quis de uma hora pra outra, sem nenhuma preparação, implantar isso com o grupo 

inteiro. Até brinquei a semana passada quando fomos à Campina Grande num reencontro com 

Elaine e Ana Claúdia, quando brinquei dizendo uma verdade: “Criou-se até um terceiro elenco e 

esse elenco se limitava a lavar o linóleo.” Não que lavar o linóleo seja um demérito, mas não se 

conversava, não se explicava e nesse curto período que o coreógrafo passou conosco ele 

desestruturou, no meu ponto de vista, de forma brusca o projeto em andamento. Digo isso sem 

mágoa ou ressentimento, até porque à época eu já estava casada, já era professora da UFRN, 

inclusive me afastei do grupo para fazer doutorado, coisa do qual não me arrependo, então não 

vai nenhum ressentimento nisso, sobretudo depois de tanto tempo. Mas acredito ter sido muito 

brusco e sinceramente, pra mim, o resultado daquilo não tenha sido tão frutífero. Uma coreografia 

que foi pouco dançada e gerou muitos traumas em muitas pessoas, o que aliás é de praxe do 
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Luis Arrieta a exemplo da experiência do mesmo em outras companhias de Natal. Trago essas 

questões por que às vezes nós temos um olhar muito idealista da vida, da realidade, mas eu fiz 

parte desse grupo desde o início, conhecia o projeto e as propostas e acho que foi muito brusco. 

Acho que poderíamos ter chegado a um status de companhia de maneira mais maleável como 

era o próprio Edson, ele tinha essa característica e eu estranhei muito o fato. Ao mesmo tempo 

eu lembro que no início foi um desafio para todos receberem aqueles coreógrafos e essa é uma 

memória bem particular minha no início. Eu participei desse começo da fase que se tornou Gaia, 

mas tive que me afastar pois tive que mudar pra São Paulo para fazer o doutorado. 

 As relações no grupo eram excelentes, essa memória é extremamente afetiva pra mim 

e guardo até hoje aquela foto (aponta para foto em sua sala) com todo mundo junto no início do 

grupo. É algo que tenho no meu coração. O grupo no início era enorme, tinha umas 40 pessoas 

e, obviamente, como em todo grupo, se tem mais afinidade com uns que com outros, mas a 

memória que tenho é bastante afetiva e de que a gente se ajudava enquanto grupo. Inclusive 

hoje quando nos reencontramos em alguns lugares a exemplo da homenagem que fizemos a 

Edson Claro em 2014, a sensação era de que nunca tínhamos nos separado, sempre uma 

afetividade muito intensa. Era um grupo grande, sobretudo no início, composto por estudantes 

universitários, pessoas diferentes e isso era muito bom. Eu, particularmente, tive com o Edson 

uma aproximação para além da universidade, éramos amigos, eu frequentava a casa dele, 

viajávamos juntos e outras coisas que não eram, diretamente, ligadas à universidade. Ele foi 

meu orientador de mestrado, depois fomos colegas da UFRN no Programa de Pós-graduação 

em Educação, então com o Edson era outra relação. No geral eu tenho essa memória afetiva de 

um grupo alegre, que gostava de fazer festa, tinham as viagens, era um grupo unido. Obviamente 

haviam pequenos conflitos, como em todo grupo, mas no geral foi uma época muito boa. 

 As práticas corporais que vivenciávamos eram excelentes. Muito boas. Edson era muito 

cuidadoso. No início a base era o Método Dança-Educação Física. Que base! Ano passado nós 

também fizemos uma homenagem ao Edson no projeto Biblioteca de ideias aqui do grupo Estesia 

e na ocasião apresentada pela professora Karenine. Ali pudemos ver o quanto o MDEF é rico do 

ponto de vista teórico e prático. No início tínhamos muitas aulas de alongamento, relaxamento, 

antiginástica, muito jazz porque o Edson tinha uma ligação com o jazz. Mas depois tivemos 

algumas aulas de balé clássico com Karenine, Dimas Carlos e depois Wanie Rose que nunca 

mais deixou. Mas no começo era primordialmente o método, mas quando começou, antes de ser 

Gaia, o grupo já começou a sentir a necessidade de um aprimoramento do balé clássico, tanto 

que nós pagávamos uma mensalidade a parte para reservávamos uma caixinha pra pagar esses 

professores, o que se incorporou depois quando se tornou companhia. Mas além disso tivemos 

o privilégio de trabalhar com vários profissionais trazidos pelo Edson como Sheila Bellefleur, do 

Maine, um curso de jazz que nunca esquecerei, muito rico de consciência corporal. Depois 

quando o Edson criou o Roda Viva trouxe a professora Elizabeth Monteiro. Eu ia pra todas as 

coisas porque me interessavam como professora de dança do curso de Educação Física, 

também houve vários cursos com a professora de alongamento Inélia Garcia. Em alguns 
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tínhamos que investir financeiramente. Edson nos oportunizava, incentivava muito, viajamos pra 

São Paulo com esse grupo e ele sempre incentiva para que viajássemos, fizéssemos curso e 

conhecêssemos outras coisas. 

 Eu gostava dos processos de criação. Obviamente que hoje eu tenho uma outra visão 

de dança. No início Edson coreografava e dava aula pra gente e isso não trazia uma ruptura no 

processo de aprendizagem da coreografia porque aquilo se fazia paulatinamente dentro daquele 

processo. Teve um período que Edson saiu pra doutorado e Edesilon e eu ficamos à frente do 

grupo, no ensejo criamos uma estratégia de projetos coreográficos que foi super rica. Virgínia e 

Cristiane criaram uma coreografia, chamamos Dimas, Heloísa. Não falávamos em residência na 

época, mas de certa forma, o era. Foi muito rico para todos, coreografias belíssimas, amávamos 

dançar e nos respeitávamos enquanto coreógrafos, embora jovens. Depois, na Gaia, começaram 

a vir coreógrafos mais afastados, que foi o caso de Arrieta e outros que eu não acompanhei e 

não posso falar do processo, só lembro que eram coreografias muito bonitas e que dava vontade 

de dançar 

 Edson, nas criações, às vezes deixava alguns espaços para a gente improvisar e trazer 

algumas coisas. Existia esse espaço, embora muito, muito pouco. Trabalhávamos um pouco 

criatividade, poder se expressar livremente a partir dos princípios de uma dança criativa (que 

inclusive era referência do MEDF). Mas era pouco, não era nada como vemos hoje, como 

processos colaborativos, associações de ideias. Mas tinha. Edson, por ter tido muita experiência 

como professor e coreógrafo, sabia dar os papéis às pessoas que saberiam fazer e fazer bem. 

Obviamente nem sempre entendemos bem isso em grupo, mas hoje eu entendo perfeitamente. 

 Sobre padrões, eu creio que nos primeiros espetáculos não seguíamos um padrão. 

Pretendíamos mostrar o resultado de um trabalho pedagógico construído no interior do grupo 

onde todo mundo participava. Haviam 40 pessoas e as 40 pessoas dançavam. Tinha essa 

questão realmente educativa de abrir a dança e dar possibilidade à pessoas com corpo 

diferentes, técnicas diferentes e sem técnica a participar. Mas quando se começou a primar por 

um aprimoramento artístico se tinha um modelo que era o das companhias de São Paulo: Cisne 

Negro, Quasar, Mário Nascimento. Esse último ninguém aguentava mais, todo mundo só 

dançava como Mário Nascimento. Eu acho que foi pobre porque ficou um tempo congelado, acho 

que no início era mais criativo e mais fértil. Depois se fechou nesse modelo dessas companhias 

de fora e Natal tinha que dançar igual a eles, daí eles vinham pra cá e a Gaia e outras companhias 

reproduzia-se o que eles faziam lá, com raríssimas exceções. E agora farei uma crítica: quando 

eles acharam que estavam incluindo algum elemento local era um coco de roda, uma música do 

Nordeste. Falei. Eu, particularmente, acho que empobreceu. Esse último período eu não 

acompanhei, esse do grupo pequeno com Ana Cláudia, Suzy... Tem um episódio que diz que 

eles queimaram os figurinos, não sei se é verdade mas foi o que chegou a mim enquanto estava 

afastada, eu acho isso lamentável e gostaria que constasse aqui porque  acho que eles 

queimaram a história do grupo e isso não se faz. É uma visão minha sem juízo de valor ou 
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ressentimento embora ache que o ressentimento era deles. Queimar um figurino é queimar a 

história da dança, acho isso lamentável e gostaria que isso fosse registrado. 

 Nesse processo eu gostava de tudo. Adorava ir pro Teatro Alberto Maranhão, sempre 

fazíamos espetáculo. Eu gostava das aulas; adorava as montagens, o novo, a criação; e adorava 

a cena. O teatro pra mim era um templo, havia uma disciplina, um comportamento diferente, 

Edson exigia muito isso. Havia uma tensão com o público. Muitas sensações diferentes. O ensaio 

às vezes é quase uma rotina, muitas vezes ficava cansada porque vinha de outras 

responsabilidades, era professora, estudava. Mas o ensaio é uma formação corporal. Sempre 

era muito bom quando Edson dava aula ou outras aulas que tínhamos com os visitantes. As 

aulas de Edson eram belíssimas, por isso que talvez quem passou por isso se sentiam bem 

porque as aulas de Edson eram muito dançantes, não eram monótonas. A gente via que ele tinha 

preparado, escutado e vinha todo empolgado e dali às vezes já surgia um processo coreográfico. 

Era muito bom. Já o palco é o momento da partilha. Para mim, é outro mundo. Eu ainda sinto 

como se fosse muito rápido, aquela adrenalina, aquela sensação de ser arrancado do cotidiano 

e entrar em outra esfera e que num instante acaba, é um tempo que eu queria que prolongasse. 

Costumávamos fazer apenas duas sessões e eu pensava: Ah, tinha que ser uma semana! Eu 

amo todos os momentos: aulas, ensaios, criação e espetáculo, mas realmente eles são 

diferentes. São complementares. 

 Quero agradecer. Fico emocionada em contribuir pois faz parte de minha própria história. 

Sem a dança eu não teria chegado onde cheguei porque a dança sempre me motivou, 

impulsionou e me deu uma experiência de vida e de conhecer o meu corpo. Acho que tive sorte 

de encontrar Edson e a consciência corporal. Nossa dança era muito baseada na consciência 

corporal mesmo quando se passou por esses outros estágios, acho que nunca se perdeu 

totalmente a consciência corporal. 
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ANA CLÁUDIA ALBANO VIANA - Ana Cláudia Albano Viana é natural de Itapipoca/CE. Mestre 
em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Ana Cláudia participou por quase duas décadas de projetos de extensão 
universitária ligados à dança na UFRN atuando como bailarina, professora e assistente de 
direção. Atualmente é dançarina-criadora e diretora artística do Nammu Dança e membro do 
Espaço a3 onde desenvolve ações ligadas às artes e, principalmente, à dança. Tamém é 
doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN. 
 

 

 Eu fiquei na gaia por 18 anos. Entrei em 1990, acho que 1 mês depois que o Edson já 

tinha começado o trabalho e ainda era o grupo de dança da UFRN o nome que a gente usava. 

Fiquei até 2008, o último espetáculo que eu dancei foi o Fragmento da hora absurda já com 

Andrea Copeliovitch na direção, eu saí já para começar o mestrado. Eu acho que eu passei por 

todas as denominações né? Grupo de dança da UFRN, Gaia com I, Gaia companhia de dança, 

e Gaya contemporânea, com Y. A minha experiência na Gaia foi fundamental para que eu 

pudesse ser bailarina. Eu considero a Gaia como uma grande escola da dança que eu 

compreendo hoje, da que eu vivo até hoje né, apesar de não estar lá desde 2008, considero que 

é todo o meu alicerce. Então para mim é uma experiência de base, é uma experiência de 

construção né, assim, primeira desse corpo que hoje dança em outros espaços, que pensa dança 

também no doutorado, que realiza dança no A3, no Nammu, o corpo que foi dançar em outros 

lugares fora do país. Então, é o corpo primeiro no singular, então é minha experiência nessa 

dança mais sistemática, mais técnica, pensando escolas, como área de conhecimento e como 

uma experiência diária. 

 

 Pra mim, que sempre estive dentro, foi sempre um contínuo. Eu acho que eu estava tão 

envolvida na experiência que eu nunca parei para refletir sobre esses 3 momentos da Gaia. 

Então eu vou continuar achando nessa inteireza, mas eu vou tentar fazer aqui um exercício de 

divisão porque eu nunca pensei sobre isso, eu acho que talvez o momento mais pedagógico foi 

quando o Edson estava mais à frente, e a gente tinha o Método Dança-Educação Física como 

escola primeira do trabalho. O método sempre existiu dentro do grupo, mas eu acredito que esse 

primeiro momento como grupo de dança, foi exatamente o lugar onde essa pedagogia, onde os 

aspectos mais educacionais, menos performáticos da dança ficaram mais evidentes. Já da Gaia 

com I eu acho que a gente poderia trazer os momentos em que nós fizemos muitos intercâmbios 

com outros profissionais como: Luís Arrieta, Ivonice Satie, Mário Nascimento; os trabalhos com 

Edson com um pouco mais de performance; um momento em que a Wanie Rose veio trabalhar 

com a gente o bale clássico; nós começávamos a dividir o espaço de tempo de ensaio com outras 

técnicas além do método. Foi um momento que o Edeilson esteve mais presente como diretor, a 

Petrucia, eu como diretora administrativa; foi um momento em que a gente não teve mais aquelas 

aulas dentro do projeto de extensão para a comunidade, que ficam lá no grupo de dança; 

momento de que fizemos viagens para São Paulo e pudemos nos apresentar nestes lugares;  foi 

um momento em que a gente teve essa expansão, uma expansão dos nossos horizontes. De 
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repente a gente estava ali criou um alicerce educacional pedagógico no corpo também, num 

trabalho aonde estava muito centrado na figura do Edson e do Edeilson, e de repente nessa Gaia 

com I, da companhia de dança, a gente estende, se desdobra para outros horizontes, lugares, 

inclusive físicos, geográficos. Ficamos também mais próximos na cidade de outros grupos. 

Éramos um pouco mais ensimesmados. E como Gaya Dança contemporânea eu acho que foi o 

momento em que tivemos um trabalho mais autoral, saiu muita gente que permaneceu até essa 

Gaia com I, e aí teve um momento que foram só mulheres, e aí foi um momento que a gente quis 

fazer uma linguagem mais autoral. Talvez a dança e o teatro na cidade estivessem numa vertente 

dessa forma e a gente foi indo junto também, não dá para separar. E foi um momento que tivemos 

Andrea Copeliovitch e Heloisa Costa na direção, e foi o momento também em que eu saí do 

grupo. Então, nesse período, a gente talvez quisesse mesmo experimentar tudo o que tínhamos 

aprendido durante todo aquele tempo com todos aqueles mestres, com Edson, Edeilson. Eu fiz 

esse exercício agora porque eu nunca tinha pensado nisso. 

 

 Eu sempre tive uma relação que creio ficar entre ser interprete, bailarina e aos poucos 

eu fui ascendendo em alguns cargos de direção, de direção administrativa, em alguns balés 

fazendo um pouco mais de assistência, mas eu considero que mesmo tendo tido a incumbência 

de participar da direção da gaia, eu me posicionei também muito talvez porque eu quisesse muito 

mais aprender nessa relação coreográfica, nessa ambiência da interpretação, da coreografia, da 

assistência, de estar muito como bailarina e a minha relação com meu corpo sempre precisou 

de algo que eu não entendi, eu nunca estive sempre só como bailarina. No começo foi bem isso, 

mas depois eu também tive esses outros cargos, então ficou um entre aí, eu me relacionava com 

todos, e sabia de alguns segredos de uns e sabia de alguns segredos dos outros e a boa 

vizinhança pediu para ficar um pouco mais calada, entre uma coisa que não pode transitar, tem 

coisas que são da direção tem coisas que são dos bailarinos. E ai eu ficava assim. 

 

 Eu vivi tudo muito intensamente todas as práticas e vivências que eram propostas. Muito 

profundamente. Eu sempre aproveitei todas as oportunidades que a Gaia me deu, desde as 

práticas com Edson para as aulas de afro, para as aulas de jazz, dos seminários que ele trazia 

sempre que eu esqueci do nome agora de uma bailarina, uma professora que ele trouxe dos 

EUA, que eu fiz um curso com ela de pouco tempo, mas fiz. Atuei praticamente em todos os 

espetáculos da companhia, foi também aonde eu comecei a dar aula de dança, fiz viagens, enfim 

eu não me lembro de não ter aproveitado. Eu acho que o que eu não aproveitei foi ser coreógrafa, 

eu nunca quis, participei dos processos colaborativos, mas nunca desejei assumir um lugar de 

coreografia, mas todos os que eu desejei eu fui atendida, eu então eu vivi tudo intensamente, 

profundamente. 

 

 Inicialmente, nós tínhamos muitos trabalhos coreográficos desenvolvidos pelo Edson. 

Ele foi o coreógrafo primeiro, Raízes eternas, Matriarca, bem depois já não mais com ele também 

um trabalho dele que foi do Acauã, mas que a gente dançou também, Amigos para sempre, eu 
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também dancei, já não com o Edson, mas com o Edeilson montando. Então eu considero, e acho 

que isso eu disse no meu mestrado, que eu vivi 3 momentos na gaia, esse momento em que as 

coisas estavam muito dentro da concepção coreográfica o Edson, então tudo que eu dancei, 

tudo o que ele montou, só não os solos, porque realmente eram solos, mas eu também tinha os 

meus. Esse primeiro momento com ele, depois o processo de trabalhar com outros coreógrafos, 

como a Wanie Rose, o próprio Edeilson, Luis Arrieta, Ivonice Satie, Mario Nascimento, Henrique 

Rodovalho, entre outros que não lembro, Estes sim, partem daquele lugar na dança em que o 

coreógrafo chega e tem uma linguagem e a gente normalmente tinha pouco tempo, somente 

esses que vinham de fora para tratar essa linguagem. Então assim, a gente também viveu muito 

acredito que a maioria do tempo, e que foi esse o lugar da dança em que o coreógrafo traz na 

linguagem dele e ele naquele tempo que a ele é oferecido. Os bailarinos vão se apropriando 

daquela linguagem que é dele. E o último momento foi o trabalho autoral e a relação muito 

aproximada que eu não disse ainda porque esqueci na hora, com o teatro que foi a Andrea 

Copelovitch que trouxe, então nós conhecemos o teatro antropológico que é um trabalho que ela 

desenvolvia tanto no doutorado dela, como no mestrado, como atriz, e a gente também se 

apropriou um pouco, dentro da concepção um pouco mais autoral. Nessa época estava eu, Leila, 

Isabelita e Susy. Heloisa já tinha saído. Esqueci! Heloísa também foi coreógrafa. Esse foi o 

momento em que a gente começou a falar também no palco, a Susy tinha um texto, e eu falava 

uma ou outra palavra e nós podemos aí expressar mesmo o que cada uma tinha em termos de 

trabalho. Lembro de quando Edson me deu o solo  da matriarca, meu primeiro solo, eu não 

entendia nada do que estava fazendo, eu achava que ele tivesse contado alguma coisa 

interessante, mas eu ainda não sabia o que era, eu não tinha despertado naquele momento para 

nenhum tratamento mais artístico que eu pudesse ter, eu não me sentia uma artista, eu me sentia 

alguém fazendo dança, que não era um artista. Eu acho que essa qualidade de artista, já no final 

que eu fui saindo da Gaia, o bom tempo que eu passei, eu me sentia uma aluna de dança, eu 

sabia que eu tinha uma potência naquilo, mas eu não me considerava uma artista. Era mais 

prática corporal do que prática artística. Sabia que podia, mas eu não levava aquilo muito a sério, 

eu achava que aquilo era demais para mim. 

E com relação a reprodução, às vezes tinha muita dificuldade quando não tinha alguma 

historinha, então eu criava minha própria historinha dentro de mim mesma quando eles não 

tinham. O coreógrafo não nos trazia essa referência, eu criava a minha e me relacionava com 

ele, eu criava isso meio que em segredo, o meu corpo sentia essa necessidade de comunicar, e 

o movimento pelo movimento, eu também sempre achava que, “ah é o movimento pelo 

movimento”, mas essa articulação deve ter uma história, então nem que seja a história dela, está 

ali. Então, eu acho que no final das contas, entendendo hoje, eu sempre considerei a dança 

como uma linguagem, então ela sempre tinha um significado a se traduzir, mesmo que não fosse 

o meu, até porque eu acho que sem saber eu já fazia isso, eu não tinha a menor noção e quando 

o coreógrafo não trazia eu pensava: “não, eu estou dançando por dançar, a gente está se 

mexendo no espaço, a gente brinca com o espaço, frente, lado, trás deita e esqueci. Mas essa 

esquerda é o que? Essa direita é o que?” Eu sempre tive essa necessidade, então para mim foi 
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assim. Acho que exagerei em alguns momentos tanto que hoje tenho algumas mazelas 

articulares fruto de esforços demasiados pela minha intensidade, eu morri muitas vezes e nasci 

muitas vezes, mas eu acho que algumas mortes foram excessivas, podia ter amenizado, não fiz. 

Hoje eu trato essas articulações machucadas pelos excessos, mas não há um arrependimento, 

há um pensamento de que poderia ter sido mais brandas algumas situações que Lembro que 

Henrique na montagem de Rodovalho, eu queria porque queria a todo custo dançar aquele 

trabalho porque eu achava que aquela linguagem, aquela maneira em que ele trazia era muito 

novo para mim, e eu me lembro que ele veio, a gente não conseguiu dar conta e aí ele disse: eu 

vou deixar com vocês as sequências e vou embora para Goiânia, vocês me mandam um vídeo 

e lá eu escolho quem faz o que. Lembro que eu fiquei pensando: “Nossa! Acho que meu punho 

só foi ficar bom 5 anos depois de tanto que eu ensaiei.” Eu ganhei um papel e eu ganhei um 

papel que eu sequer esperava. Na época eu achava que a pessoa que melhor poderia 

desempenhar aquilo era Luciene, mas eu acho que eu excedi tanto que eu consegui um lugar 

que eu não acreditava que fosse para mim e me machuquei bastante. Eu acho que talvez não 

precisava ser exatamente assim. Foi, mas enfim, esses desgastes são a única coisa que eu 

trataria de outra maneira. Talvez hoje a gente pense formas de chegar em determinados 

movimentos e seus caminhos, mas naquela época a gente era muito movimento pelo visual, 

existia o movimento e a gente, não sei como, tinha que executar a contento. 

 

Nos processos de criação acho que inicialmente a contribuição era do corpo estar 

disponível para aquilo que seria feito. Nós tínhamos que estar prontos para suportar inclusive as 

dores. Não dá para falar de dança sem falar em algum lugar de dor. Porque nós excedemos 

mesmo, então nós temos esse lugar de excesso e esse lugar também precisa ser discutido. É 

desse excesso que estou falando, porque em algum lugar você percebe que não tem condição 

de fazer aquilo, mas em algum lugar, neste mesmo lugar, você deseja enormemente fazer aquilo. 

Então o que você faz para chegar neste lugar? Neste processo há muitas dores, dores físicas, 

fora talvez a necessidade até mesmo de sofrimento que nós enquanto artistas, em algum 

momento ter uma necessidade talvez psicológica nessa relação de você enfrentar aquilo pelo 

sofrimento, de ganhar aquilo porque você mereceu porque houve um sofrimento além da dor. Eu 

acho que inicialmente eu tinha uma contribuição de estar com o corpo pronto para dar conta 

daquilo, não interessava muito o que eu tinha que fazer para dar conta daquilo. Com o tempo, 

com as dores, e com a mudança da perspectiva da própria Gaia, foi chegando em um nível em 

que somente ficava quem tinha um significado além da prática, que ficou eu, Susy, Patricia ficou 

um tempo e depois saiu, Isabelita e Leila. 

Aquele momento foi quem pode dar conta de uma demanda que a Gaia estava pedindo, então a 

gente foi nesse amadurecimento do que já tínhamos absorvido, do que pretendíamos com a 

Andreia naquele momento, porque também tinha a perspectiva dela como diretora, ela vinha de 

trabalhos autorais no teatro, e a gente estava querendo isso. Então essa pesquisa foi talvez 

nesse lugar aonde como uma criadora, uma dançarina criadora, ou em criações coletivas foi 

aonde esse imaginário que eu tinha absorvido durante tanto tempo floresceu com mais 
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efetividade. Eu acho que isso começou já quando a gente dançou o trabalho que era a partir de 

O visconde partido ao meio (Sutilezas), que essas pequenas historinhas que eu criava já 

mostravam evidências. Depois Edson fez um espetáculo onde ele trouxe um ator, era um nome 

enorme (Feliz aniversário...) Aí já tínhamos um trabalho de improvisação, fora da Gaia  ele fez 

um espetáculo que ele queria e eu participei, ai eu fiz uma peça onde eu tive um trabalho de 

improvisação mais evidente, não era no conceito da Gaia, mas isso foi para Gaia depois. E foi 

onde eu pude dar mais vazão a esse imaginário, as criações foram mais coletivas e a gente 

rompeu. 

 

Eu acho que eu contribuía de outra forma, para mim eu sempre contribui, mesmo que 

fosse com o corpo mais disponível para receber o que era dado, como com um corpo que a partir 

do que tinha recebido mais de 10 anos teve uma oportunidade dentro do seu próprio imaginário, 

dentro das suas próprias fantasias contribuir de maneira para criação, ai essa parte criadora ficou 

mais clara. 

 Com o tempo eu fui tendo mais domínio do meu próprio corpo e das sensações. Então 

durante esses 18 anos, essas sensações mudaram muito, inicialmente eu precisava muito da 

presença daquele mestre, de uma pessoa que me indicava para onde eu deveria ir, que música 

dançar e até o que eu deveria sentir. Com a passagem do tempo, eu fui me apropriando disso e 

fazendo disso uma própria forma de me preparar para chegar. Essa apropriação ela foi lenta, e 

foi cada vez menos necessitando menos da presença física daquele professor. Eu fui precisando 

cada vez mais que me dessem uma interiorização e uma capacitação de interpretar o que ele 

estava dizendo do que seguir propriamente o que ele estava falando. Hoje eu faço minha 

preparação sozinha, e cada vez mais eu preciso de mestres que me ajudem a encontrar meus 

próprios caminhos, antes eu precisava que eles dissessem exatamente qual o caminho, e 

durante esses 18 anos, e depois saindo da Gaia, eu fui precisando cada vez mais nortes para 

interpretar. No começo eu queria participar de todos os processos, fazer todos, fazia o que fosse 

preciso para estar em todos. Depois que fomos ficando cada vez mais técnicos e em algumas 

situações eu não conseguia acompanhar aquilo e quando eu não conseguia participar do 

processo eu ficava muito triste. Quando o processo apresentava minha limitação técnica ou física 

no sentido de não poder corresponder. Por mais técnica que eu tivesse, não conseguia 

corresponder ao que o coreógrafo estava pedindo, isso me dava muita frustração e eu ficava 

querendo saber “porque eu não consigo agora? ou ele está me rejeitando totalmente? ou eu não 

vou conseguir fazer isso nunca?”. Eu me sentia rejeitada dentro daquilo que eu mais queria, e 

eu precisei de muito tempo para entender que as vezes o coreografo não estava dizendo que 

você não era interessante, mas que ele preferia um outro tipo de corpo fazendo aquilo, ou um 

outro tipo de artista, ou um outro tipo de pessoa. Então eu demorei muito para entender isso, e 

não entender isso como rejeição. Acho que isso acontece com muitos bailarinos, com muitos 

artistas, por que ele não me quer e prefere outro?  Esse foi um período bem difícil na Gaia, foi 

quando eu tive que entender que eu precisava encontrar meu próprio lugar, a minha própria 

técnica, o meu próprio jeito de fazer e como eu poderia contribuir com aquilo ali, e que outras 
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pessoas com outras perspectivas estavam entrando e que nós ocuparíamos o mesmo espaço, 

o mesmo lugar, sem que necessariamente houvesse alguém tomando o lugar de alguém. Eu 

demorei para entender isso, eu compreendi, mas me custou um pouco de tempo, terapia e 

quebrar a cabeça. Depois essa sensação, de estar dentro dos processos do grupo foi 

melhorando à medida que eu fui entendendo que eu tinha esse imaginário e essa fantasia, essa 

capacidade criadora, mesmo sem ser a criadora, eu sempre fui uma intérprete que criou muito. 

O momento do palco é assim até hoje, ele só foi ficando mais claro com o tempo. É sempre um 

abismo, eu sempre tenho um grande oco na minha barriga, um oco negro, um buraco negro, eu 

não tenho aonde pisar, eu não tenho nada, é sempre um lançar-se num grande abismo que é 

esse buraco que fica na minha barriga. Esse abismo não é na minha frente, não é atrás, não é 

do lado, é dentro de mim mesma. Fisicamente na minha barriga. Isso é claro hoje, antigamente 

eu sentia isso de outras maneiras, mas esse é o meu lugar. 

 

 Eu estou afastada já faz oito anos e não tenho acompanhado, mas o corpo que eu vivi 

naquela época foi um corpo que se metamorfoseou muito, o corpo que foi levado de 1990 a 2008 

que foi o corpo da Gaia que eu vivi, foi um corpo que se metamorfoseou continuamente, e eu 

acho que isso foi muito bom, não só pra Gaia, mas para cena da dança no RN. Acho que para 

os grupos da universidade, a Gaia foi um exemplo singular, durante 18 anos eu vi um corpo que 

tinha uma dança educacional que se transformou numa dança performática de um nível muito 

alto para o que a gente fazia, que era um grupo de universidade, de universitários, a maioria não 

tornou-se artista, de diversas pessoas que convivemos, quem dança artisticamente hoje não são 

muitos e foi um grupo que no final, até 2008, a gente ainda viveu um processo nos quais esses 

mesmos corpos puderam criar a sua forma de dançar. Então, para mim, foi um corpo que se 

metamorfoseou, e ainda foi um corpo que deu ao contexto no qual a Gaia se inseria, que era dos 

grupos de dança da universidade, um diferencial ímpar em 18 anos. Pela condição de ter saído 

de uma dança educacional para uma dança de performance, que não deixa de ser educacional, 

amplia inclusive mais esse nome, mas na qualidade técnica mesmo, não permanece no lugar 

“vou dançar dentro de um contexto que tem mais pedagogia”, “não, hoje ele trouxe uma 

performance com a qualidade excepcional”. Hoje eu acho que o objetivo da Gaia hoje é um 

trabalho mais voltado para laboratório, próprio trabalho que é feito dentro da universidade com 

os estudantes do curso de dança. Sobre hoje eu não teria muito como falar, porque eu acho que 

a minha vivência está muito pequena no tema do que a Gaia se propõe hoje com relação ao que 

ela apresenta, talvez ela esteja completamente dentro da proposta dela, do que é para hoje, 

então eu teria que chegar mais perto.
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Eu atuei na Gaia por 10 anos. Eu entrei em 96 no Grupo de Dança Intermediário e na Gaia eu 

fiquei de 98 até 2007 que foi quando eu parei de dançar. Foram quase 10 dez anos de Gaia. O 

grupo pra mim é uma experiência de vida, inclusive hoje, antes da entrevista, estava pensando 

sobre a importância do educador físico, porque os dois grandes mestres que tive na vida foram 

educadores físicos que foi Edeilson e Edson Claro e muita coisa que tenho hoje de vida, de 

comportamento, de atitude eu aprendi lá, pois a Gaia e o Grupo de Dança foram grande escolas 

na minha vida. Tanto na parte pessoal, ganhos que acabam vindo pro profissional. Questões 

como disciplina, foco, correr atrás de seus objetivos, pois tínhamos um objetivo comum que era 

a criação de espetáculos, a gente era muito autônomo e isso era muito importante na época pois 

a gente aprendia a se virar, a correr atrás das coisas. Nós não tínhamos um suporte grande da 

universidade, não tínhamos dinheiro e ainda assim pagávamos 10 reais por mês de mensalidade 

para poder custear a vinda de professores extra. Enfim, a Gaia tem uma grande importância na 

vida. Vai muito além só da dança e isso fica pra vida. Eu trago até hoje marcas desses grandes 

mestres que tive. 

 Nos relacionávamos maravilhosamente bem. Era muito gostoso, como em uma família. 

A gente se via todo dia, os ensaios eram longos, todos os dias das 16 as 19h e eu tinha que sair 

cedo da faculdade todos os dias. Ainda bem que outras duas bailarinas psicólogas já tinham 

participado antes de mim e quando eu pedia pra sair mais cedo os professores já sabiam que 

tinham que me liberar então foi mais fácil. Era uma relação imensa de cumplicidade e de 

aprendizado, embora houvesse a questão da hierarquia, éramos todos tratados com muito 

respeito. Sabíamos quem era o diretor, quem era o maître, o professor que estava ali. O 

interessante é que em muitas horas os próprios bailarinos se tornavam professores e a gente 

entendia aquele lugar, pois mais que eu soubesse que era Nino, meu amigo, eu entendia e 

respeitava o papel que ele estava desempenhando ali e o meu lugar como aluna, isso era tratado 

com muito respeito.  

 Dos coreógrafos eu tive experiência com Mário Nascimento, Tíndaro Silvano, Ivonice 

Satie, Henrique Rodovalho, além dos coreógrafos locais que já trabalhavam conosco: Rubens 

Barbosa, Wanie Rose Medeiros, o próprio Edeilson, Edson. Era muito bom, apesar de cansativo 

em alguns processos porque tinham montagens que ensaiávamos o fim de semana inteiro além 

da semana normalmente e chegávamos em casa só o bagaço. Muito bom trabalhar com 

coreógrafos desse naipes, conhecidos nacionalmente e conseguíamos trazer para cá mesmo 
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dentro dessa realidade que já falei, de não ter muito apoio, indo atrás das coisas, conseguindo 

patrocínio daqui e dali para poder viabilizar então o valor era muito maior do que se fôssemos 

pagos, do que uma companhia profissional que tivesse salário e desse passagem e hospedagem 

pros coreógrafos. Era mais gostoso porque a gente corria atrás. Também era legal perceber que 

cada coreógrafo tinha seu estilo de trabalhar, sua movimentação, a exemplo de Rodovalho que 

eu amo. Alguns traziam toda uma concepção pensada por trás, uma história e já tinham outros 

que era o movimento pelo movimento e a gente tinha que correr atrás pois eram leituras de 

corpos diferentes. Em alguns tínhamos mais facilidade e em outros não conseguíamos fazer 

absolutamente nada. Era sempre bastante desafiador, alguns tinham paciência para repetir, 

outros passavam uma vez e falava "te vira", como Mário, por exemplo, que passava uma vez, 

virava e ia embora e a gente tinha que ficar com a leitura que nosso corpo fez daqueles 

movimentos. Era muito massa poder viver essas leituras corporais completamente diferentes. 

Eu, particularmente, nunca fui flexível, sempre tive mais biotipo de atleta do que de bailarina e 

isso, em algumas horas ajudava e outras dificultava. Quando um trabalho exigia uma maior 

elasticidade e flexibilidade era, para mim, muito dificultoso, mas isso não me impedia de 

participar. Embora eu não tivesse o biotipo ideal, a gente conseguia que eu estivesse dentro, não 

teve uma coreografia da Gaia que não tenha dançado. Acho isso muito bacana, a gente tinha 

vários corpos, tinha essa diversidade e a gente conseguia extrair o que cada um tinha de melhor 

em potencial. Se um tem mais força, vamos usar essa força, se essa tem mais elasticidade 

vamos usar, tanto é que várias vezes eu dancei a parte dos meninos e achava massa. Tanto que 

quando teve uma fase da Gaia que só tinha meninos, a gente ansiava pelo momento de remontar 

a parte dos meninos só com nós meninas. Carol me levantando, eu levantando Larissa, coisas 

que não imaginávamos fazer, mas a gente conseguiu mostrar que conseguíamos ser tão forte 

quanto de acordo com a situação e a limitação física por ser mulher, mas a gente conseguia 

fazer. 

 Quando eu entrei na Gaia ainda era um grupo muito grande, lembro que ainda tinha 

muito daquela coisa da escola. Lembro que a gente fazia reuniões pra ler e discutir textos, fazer 

resenhas. Até hoje tenho livros em casa, querendo ou não tínhamos que saber história da dança, 

como surgiu, essas coisas. Aí depois a coisa veio meio que deixando de ser escola e a gente foi 

procurando mais a profissionalização, foi quando passamos a ter maître de balé clássico, veio 

Wanie, veio Maurício, veio Rosa e começamos a trabalhar com coreógrafos de fora, que já havia 

isso mas nessa época ficou mais intenso e passou a ser cobrado a questão da técnica, a gente 

começou a ir pra os Festivais de Recife, João Pessoa, aqui pelo nordeste que era o que dava 

pro dinheiro pagar. Daí sai Edeilson, o que foi uma grande quebra e um momento de grande 

decisão. parar ou seguir? A partir daí o grupo novamente se reinventa resolvendo reestruturar a 

companhia sem o antigo diretor. Nessa época também calhou de não ter nenhum menino na 

companhia, assumimos isso e mantivemos a companhia apenas com mulheres e aí de novo a 

gente se reinventa. 
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 Uma das coisas que era muito bacana no treinamento da Gaia era que a gente tinha a 

aula de balé, pois era importante ter, pois ela serve de base para a limpeza dos movimentos, 

embora eu sempre tenha detestado fazer. Amo Wanie, Rosa e Maurício, mas fazer coque era 

um saco, aquelas musiquinhas. Quando chegava no centro, aquela parte lenta, os adágios, ave 

maria!!! A parte rapidinha eu gostava, mas os adágios... não. Mas o mais importante é que além 

de trabalhar essa parte da técnica em si, a gente também tinha outras aulas que trabalhavam o 

corpo, os alongamentos, as aulas de soltura de Ed, as aulas do MDEF... Acho que conseguíamos 

compor de uma forma que o corpo não ficava viciado naquilo ali. Não éramos bonequinhos que 

fazia balé clássico e o corpo não respondia a outros a outras linguagens. Acho que essa 

diversidade de treinamento físico, com várias leituras, várias propostas de aula você acaba 

condicionando o corpo a responder a vários estímulos e acho que por isso que a gente conseguia 

dançar Ivonice, Tíndaro, Rodovalho. A gente nunca foi uma companhia clássica e tenho plena 

consciência disso, mas a gente fazia uma boa aula de clássico. Íamos ao festival de Recife e 

fazíamos aula junto com todos os outros bailarinos sem passar vergonha e isso era fruto de um 

treinamento bem feito. 

 Nas composições coreográficas, em alguns casos a gente podia contribuir. Mário 

nascimento deixava a gente bem livre. Ele passava a movimentação e a gente dava a nossa 

própria leitura do que ele tinha feito. Já quando você pega Ivonice já é completamente diferente, 

ela tentava trazer uma coisa mais dentro do que ela buscava. Não tínhamos aquela liberdade 

além do que ela esperava, mas haviam algumas poucas adaptações. Tinham balés dela que 

também já foram dançados por outras companhias e quando víamos as outras companhias 

dançando eram outros balés, mas dentro da adaptação havia o que ela esperava de nós. Tiveram 

trabalhos que a gente teve participação coletiva, como Sutilezas, onde boa parte do trabalho foi 

montado pelo coletivo. Embora tivesse alguns coreógrafos como Rubens, Wanie, Edeilson, 

tinham elementos que eram da companhia. No espetáculo QUATRO, de Sávio de Luna, a gente 

também teve um pouco disso. Ele tinha uma linguagem completamente diferente, mas a gente 

conseguia dar aquela contribuição. Nunca foi 100% e nem 0%, em alguns momentos 

conseguíamos dar nossa contribuição, mas nem sempre. 

 

 O grupo sempre foi muito autêntico com relação aos padrões. Apesar de ter uma época 

que a gente tirava onda com Colker. Colker, Colker, Colker... Mas era muito mais uma admiração 

do que querer ser igual. Tínhamos uma característica de ser uma companhia forte, mostrava 

força, isso eu ouvia das pessoas após todo espetáculo. Éramos uma companhia que trazia, pelo 

menos à minha época, muita energia e mostrava essa força, era uma característica da minha 

época na Gaia. Acho que não tínhamos protótipo de corpo. Tínhamos vários corpos, várias 

realidades, várias leituras corporais que eram respeitadas na medida do possível. Tudo isso de 

uma forma autêntica.  
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 A gente era bem treinada, existia uma meticulosidade nas limpezas, sempre íamos 

limpos pro palco a custo de muita repetição. De novo, de novo, de novo... até que saía. Mesmo 

que não conseguíssemos ensaiar o tanto que desejava às vezes ia na raça. Mas a gente era tão 

bem treinada antes, que na hora saía, mesmo que a gente achasse que não estávamos 

preparado, mas estávamos, em virtude dessa preparação prévia que era fantástica e 

fundamental no processo pra que a gente pudesse chegar no palco como a gente chegava. Com 

relação aos processos de montagem a gente consegui participar em alguns momentos como 

sujeito, como ator, como propositor, mas na maioria das vezes, eu particularmente, sempre me 

senti mais à vontade como executora de movimento. Era tudo maravilhoso, ir para ali, montagem 

de balé novo, começar tudo de novo, era muito gratificante. Muita ansiedade. Nunca 

conseguíamos enjoar das coreografias porque nunca dançávamos o mesmo espetáculo por 

muito tempo, antes que ele amadurecesse virava o ano e começávamos outro processo. Era 

uma sensação de realização, mais um trabalho feito, mais um trabalho pra mostrar, ir atrás de 

figurino. A gente tinha que fazer tudo: figurino, produção, material gráfico, ir atrás de dinheiro, 

marcar palco. E por fim, o palco. O palco é o ápice. Eu deixei de dançar porque na última 

reformulação que eu passei da Gaia e fiquei com uma das direções, em muitas vezes eu tive que 

abrir mão de dançar pra resolver problema e isso me desgastou. Eu via as meninas ensaiando 

e eu lá fora resolvendo bronca de direção aí eu pensava: eu não estou no lugar que quero, eu 

gosto de dançar. Mas naquela hora eu tinha que estar nos dois e isso significava abrir mão de 

dançar em alguns momentos e o meu papel era essencial para que o grupo continuasse. Morro 

de saudade do palco... (choro). Tudo na vida... o que a pessoa diz? (riso e choro) Subir no palco 

e ver o resultado do seu trabalho, ver que o cansaço valeu a pena, que as dores valeram a pena, 

os gritos, a repetição. É ver na cara das pessoas o deslumbramento. "Poxa, como vocês fazem 

aquilo?", "Para vocês parece tão fácil". E não é, tem todo o bastidor. O palco era o principal, o 

objetivo de tudo. É a Gaia. 
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ENTREVISTADO 5 

MAURÍCIO MOTTA - Mestre em Artes Cênicas e Graduado em Filosofia-Bacharelado pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Iniciou sua carreira artística como 
bailarino no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, passando pela Cia. Nacional de Bailados, 
Lisboa e diversos teatros e companhias independentes na Alemanha, entre outras o 
Tanztheater Darmstadt, como bailarino, professor e coreógrafo. Em 1996, em Darmstadt, 
fundou o [sí-la-bAs] c. dança, um projeto independente em dança-teatro, que vem 
produzindo espetáculos até os dias atuais. 

 

Inicialmente, eu fui maître da Gaia em 2003 ou 2004. Eu dava aulas de balé clássico. 

Em seguida montei o trabalho "Busu", que foi uma primeira tentativa de trazer essa minha leitura 

de como a dança se constitui, mas foi uma experiência rápida. Depois eu voltei novamente como 

maître, já com uma outra direção. Na primeira vez, a direção artística era do Edeilson Matias e 

depois voltei também como maître na direção da Andrea Copeliovitch. Na primeira vez, era um 

trabalho muito mais de construção da técnica para uma companhia que era muito mais de 

repertório, que tinha trabalhos que eram trazidos, aprendidos e dançados. Na época da Andrea 

já era um trabalho mais de pesquisa e as meninas - na época eram só meninas - já eram 

pesquisadoras, no sentido de construir o trabalho juntas e isso já me fazia buscar trazer outra 

consciência de corpo para propor. Depois, em 2008, eu assumi a direção artística da Gaya com 

a saída da Andrea, após Marcos Bulhões ter ficado em um período de transição. Eu fiquei mais 

uns três meses como diretor quando Andrea saiu que era para poder levar o meu projeto em 

dança-teatro, que já vinha desenvolvendo com Marcos Bulhões, para dentro da Gaya. Depois a 

professora Karenine assumiu a direção artística e eu fiquei um ano como diretor artístico da 

Gaya, que foi quando desenvolvi um trabalho coreográfico junto com eles e trouxe uma proposta 

como achei que seria interessante para aquele momento no panorama do grupo. 

Quando eu cheguei na Gaya, lembro que alguns falavam que não voltariam a fazer aula 

de balé clássico de jeito nenhum, alguns diziam que nunca mais poriam os pés na sala e eu até 

brinco que uma de minhas grandes vitórias foi que todo mundo voltou a fazer aula. Lembro que 

quando cheguei na primeira vez 90% dos alunos da Gaya usavam joelheira, mas quando foi no 

fim do ano ninguém usava mais. Pudemos ver que não eram corpos de formação clássica, 

aqueles corpos vinham de outras formações. Devido a experiencias que tive anteriormente, eu 

consegui trabalhar esses corpos de uma maneira legal e até chegamos num nível técnico bem 

forte e no fim desse período o grupo estava bombando tecnicamente. Anteriormente era dada 

uma aula para um grupo que não era do clássico e isso causava muitas lesões e muitos 

descontentamentos e eu cheguei com uma nova proposta de entender que corpos eram esses 

e como trabalhar esses corpos. Isso fez com que elevasse o nível técnico do grupo. Tem a ver 

com a maneira como se olha para os corpos e o que se espera deles. No período da Andrea 

Copeliovith, por ser um grupo mais de pesquisa, a gente pode trabalhar a partir das aulas de 

balé clássico, algo mais voltado para a consciência do movimento para poder entender melhor 

como o corpo se move, usando o clássico como base do trabalho. Era preciso enxergar como os 

corpos se moviam, como os corpos criavam, e isso foi interessante na organização daquilo que 
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as bailarinas encontraram no fazer delas e de que maneira o clássico se tornou não apenas 

técnica, mas fonte criadora. 

  

Na primeira fase, como maître do grupo a minha relação era muito mais professor-aluno, 

eu não participava dos processos criativos, não participava dos ensaios, a minha função era de 

professor de balé clássico do grupo. Então aconteceu que a minha maneira de trabalhar recebeu 

uma aceitação muito grande do grupo e era um relacionamento muito leve e tranquilo. A 

cobrança feita era da técnica, do trabalho. Era o melhor trabalho do mundo. Todo mundo 

satisfeito de quando chegava até ir embora. Na segunda fase com Andreia o meu trabalho era 

mais íntimo, pois havia uma pesquisa diferenciada do corpo dessas bailarinas, então podíamos 

discutir questões individuais mesmo durante as aulas, mesmo durante os processos. Não era só 

a bailarina Suzy, era também a pessoa da Suzy que estava ali. Buscávamos outras influências, 

outras histórias, de onde vinham as coisas. Quando assumi a direção do grupo a coisa ficou 

muito mais ampla no sentido de que eu queria que eles trouxessem mais as experiências deles. 

Na época o grupo era o mais heterogêneo impossível. Pessoas que nunca tinham feito nada, 

aqueles corpos que as pessoas diziam que nem deveriam estar ali, mas estavam. Eu cheguei 

pedindo que eles trouxessem os conhecimentos deles e, por exemplo, o PC deu aula de muay 

thai, a Luana e a Josy deram aula de yoga, a Ananda deu aula de karatê. A gente queria que 

eles trouxessem as informações a partir de algo que eles já tinham e compartilhassem com o 

grupo. Eu continuava dando aulas de clássico e contemporâneo, mas também havia esse espaço 

para interferência deles e isso tudo se uniu na construção do espetáculo final, que foi um 

resultado da criação deles enquanto atores-criadores do processo e enquanto corpos que tinham 

suas próprias regras e que não tinham que seguir uma regra pré-determinada por método ou 

técnica específica. Eram corpos falantes. E o resultado era tão heterogêneo quanto os corpos 

que constituíram o grupo. 

No início era um grupo que já estava na Gaya há algum tempo e já tinha experienciado 

professores e coreógrafos diferentes, uns mais clássicos outros mais contemporâneos, mas 

eram corpos que tinham uma função muito mais voltada à execução. Tinha bastante gente da 

educação física, com uma disposição enorme, uma energia enorme, e minha relação era tentar 

muito mais entendê-los do que qualquer outra coisa, pra que eles pudessem ver o que estava 

sendo exigido deles. Na época da Andrea já era uma questão mais íntima de história desses 

corpos. E quando eu dirigi me perguntaram se haveria audição para o grupo e eu disse brincando 

que "não", na minha Gaya não existe audição e sim adesão. Os participantes tinham que aderir 

a ideia e o grupo aderiu e por isso conseguimos construir algo interessante pois não havia essa 

coisa do corpo certo, do corpo errado, da técnica certa ou técnica errada. Havia até onde eu 

consigo ir e se consigo ir além, e isso era mais que suficiente para construir algo interessante. 

A Andrea era uma pessoa muito mística, então, na época dela, havia uma reflexão meio 

voltadas as energias liberadas e essas coisas meio espirituais e os processos criativos eram 
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muito voltados a esse sentir, a esse perceber e isso era uma busca da Andrea e das bailarinas 

na época. Quando eu dirigi era uma coisa de experimentação, por exemplo, discutíamos um 

texto de Kafka, A fábula curta, e a partir daí discutíamos sobre como nos posicionamos em 

relação ao mundo, se vamos peitar o mundo ou seguir a linha pré-estabelecida e de que maneira 

podemos oprimir ou gerar opressão a partir da maneira como lemos o mundo e o outro. Havia 

uma coisa muito dialógica, conversávamos muito. Uma vez por mês tínhamos uma aula que era 

só teórica, onde sentávamos e assistíamos vídeos, discutíamos a constituição da dança, as 

estruturas do balé clássico além da técnica, os espetáculos de dança-teatro, de dança 

contemporânea. Corrijo, era de 6 em 6 semanas que fazíamos isso para que as pessoas 

tivessem outra percepção do fazer dança a partir da compreensão de sua história, de como ela 

chegou até aqui e o que ainda pode vir a ser. Nesse sentido, a relação dos corpos na época que 

eu dirigi era uma relação de corpo pensante. 

Na época que era uma companhia de repertório havia muito o modelo dado pelo 

coreógrafo, pelo seu histórico e esse era o modelo a ser seguido. Com a Andrea o modelo era o 

sentimento das pessoas. Na minha época também, se buscava aqueles corpos próprios, dentro 

de suas limitações. Não víamos a limitação como barreira, mas como um instrumento a mais e 

descobrir que, se o corpo não consegue fazer um determinado movimento, isso não é limite ou 

restrição, mas sim, identidade do corpo. Os corpos eram identitários e o modelo seguido era o 

dos próprios corpos. Era entender o corpo como uma massa cheia de historicidade, emoção e 

movimento e tentar trazer para fora essa história. Cada corpo era um universo e vamos explorá-

lo o máximo possível. 

Sobre o dançar, não tem como falar sem entrar na minha própria história enquanto 

bailarino de formação clássica. Antes havia uma distinção entre aula/ensaio/espetáculo. A aula 

era vista como exercício e eu até brincava perguntando: Essa aula é do que? Ao que respondiam: 

Aula de balé ou aula de clássico. Não é uma aula de dança, você está dançando e desenvolvendo 

a sua dança. Quando eu era bailarino eu não entendia isso, infelizmente a gente só aprende a 

dançar quando para. Ainda hoje existe essa ideia de que o treinamento é apenas isso, mas não 

é, porque sempre estamos ampliando possibilidades não só físicas, mas também, artísticas. 

Então considero o treinamento a primeira página do livro e não um livro separado. 

Nos processos criativos depende muito de como ele é feito. Tem os coreógrafos que 

trabalham de frente para o espelho e de costas para os bailarinos, esse coreógrafo está 

montando para ele mesmo e o bailarino será uma cópia dele. Tem outros coreógrafos que ficam 

de frente para você, que te dão impulsos para que você construa, te estimula. Também tem 

aquele terceiro, o que está no meio da muvuca, o que produz e é produzido, cria e é criado e 

esse é o coreógrafo que eu espero e tento ser: aquele que é parte da coisa. Para mim, fazer 

distinção do treinamento até a cena é meio difícil, até porque dentro do meu processo de trabalho 

não existe, por exemplo, dança e fala, tudo é movimento. O dançar é um estado de ser e quando 

estou em cena como ator eu ainda sei que sou bailarino, mesmo quando estou falando, minha 

mente, minha fala e meu corpo está dançando sempre. Tudo pra mim é dança e eu tento passar 



122 
 

isso pra quem trabalha comigo, que eles sempre vejam o que estão fazendo como dança, mesmo 

falando. Não é porque a fala é só o ator que faz e isso eu tento, do primeiro ao último momento 

do processo. Não existe essas distinções precisas, às vezes a dança acontece muito mais na 

cabeça de quem está vendo do que de quem está dançando. A dança não para. Se 

conseguirmos chegar nesse ponto de valorizar o antes, o durante, o depois. A esperança é que 

a gente consiga construir esse todo como sendo a dança para acabar com aquela coisa de o 

ensaio ser melhor do que o espetáculo, deveria ser sempre um acréscimo. Eu comparo com um 

orgasmo e gozar antes é terrível. Espero que seja um orgasmo mais feminino, múltiplo e 

continuado e não essa ejaculação masculina rápida: gozei, vamos tomar um café e fumar um 

cigarro. 
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LARISSA MARQUES - LARISSA MARQUES - Possui graduação em Educação Física pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1989), mestrado em Educação pela 

Universidade Metodista de Piracicaba (1998) e doutorado em Educação pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (2005). Atualmente é professora e vice coordenadora do 

curso de licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordenou 

o projeto de extensão Gaya Dança Contemporânea e atualmente atua na direção artística e 

na concepção de alguns trabalhos do grupo. Professora do Programa de pós-graduação em 

Artes Cênicas da UFRN e membro do grupo de pesquisa Cirandar. Tem experiência na área 

de Artes, com ênfase em Artes Cênicas, atuando principalmente nos seguintes temas: dança, 

corpo, processos de criação, escola e ensino. 

 

 

Pelas minhas lembranças, eu entrei na Gaya em 2010, quando já era professora do curso 

de licenciatura em Dança. Num primeiro momento eu entrei mais como professora e dividia a 

coordenação com Karenine, que era a coordenadora oficial, apesar de, inicialmente, estarmos 

em três, juntamente com a professora Lara Machado. Essa parceria resultou num espetáculo, 

em 2010, que tinham três estudos coreográficos. A minha parte se chamou "Estudo 1 - a mesa"; 

a de Karenine recebeu o nome "As coisas em mim", que trabalhava com memória e; Lara 

trabalhou com essa referência de investigação das matrizes africanas e esse universo da dança 

popular. Nesse trabalho, quando eu adentrei na Gaya, acho que já existia um germe de uma 

preocupação inicial de, por ser um projeto de extensão universitária, tentar o diálogo entre 

ensino, pesquisa e extensão. Às vezes pendiam mais pra um lado, às vezes pra outro, mas 

sempre houve essa preocupação de trabalhar essa interface entre um projeto que trabalha com 

a linguagem da dança-teatro e da dança contemporânea, com a proposição de se abrir para as 

diversas linguagens artísticas estarem postas em diálogo e algumas linguagens que muitas 

vezes são técnicas de sensibilização corporal serem usadas como elementos de preparação 

corporal. 

Nessa parte mais inicial foram três professoras colaborando, não lembro quem assinava 

a direção especificamente, mas eu tenho alguns documentos que comprovam com mais 

precisão. Nós tínhamos autonomia e liberdade de trabalhar os processos com os integrantes e, 

no meu caso específico como propositora de 2010 até hoje, eu conduzi dois trabalhos de forma 

mais diretiva, no sentido de estar mais a frente e não diretiva no sentido de ser só a minha visão. 

A relação primordialmente entre os integrantes e eu nesses processos. Depois eu assumi a 

função de coordenadora administrativa do projeto e o fiz até o ano passado e esse ano estou 

como coordenadora adjunta por que achamos melhor que o professor Marcílio assumisse a 

coordenação administrativa. Eu vejo que a relação entre os integrantes e eu trazem os desafios 

que a coordenação de um projeto desse porte propõe. A Gaya tem um nome que já conquistou 

um certo reconhecimento de um trabalho desenvolvido no ambiente acadêmico das 

universidades, que tem importância e significatividade internamente no âmbito acadêmico por 
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tentar articular essa interface entre pesquisa e extensão e por ser campo de trabalho para 

pesquisar. Trabalhos de Conclusão de Curso, trabalhos de mestrado, a exemplo de outros 

componentes como Leila e você próprio. É desafiador porque nessa relação entre quem dirige, 

coordena e conduz esses processos onde há uma rotatividade muito grande de elenco, o desafio 

maior é o de manter o aspecto qualitativo do trabalho, porque na hora que a gente está nessa 

interação com os intérpretes criadores, amadurecendo essa dimensão qualitativa de uma 

percepção do corpo, de se perceber nessa possibilidade de investigar na dança contemporânea, 

alguns integrantes saem do grupo e entram outros integrantes. E como os trabalhos são bastante 

autorais, de algum tempo para cá, creio que nos últimos oitos anos ou mais, a Gaya já vem 

investindo num trabalho autoral fazendo com que as concepções coreográficas não venham 

prontas, mas sejam construídas, processualmente, nos ensaios e os impulsos criativos que 

desencadeiam isso são discutidos no grupo. Então, essa relação entre intérprete, coordenador 

e diretor de processos de criação é, de um modo geral, bastante horizontal, não há centralização 

hierárquica em mim, é dialogada e construímos o processo em várias mãos. Há também a 

relação com outras pessoas que compõem entre trabalho artístico como a luz e principalmente 

a música. Destaco o trabalho "Almar" em 2014 que eu dirigi. Propusemos um diálogo com as 

obras de Dorian Gray Caldas e o tempo todo a música foi composta concomitantemente no 

processo. Enquanto a música emergia, as partituras corporais também se desenvolviam juntas 

no processo. Algumas coisas ficavam e outras não, o que faz parte dessa dinâmica de pensar a 

dança contemporânea.  

Uma característica da Gaya, nesses últimos anos em que estive a frente, é que o grupo 

é muito misturado entre pessoas de dança e de teatro e creio que isso traz muitas contribuições. 

Pensando na própria proposição da dança contemporânea que hibridiza e que dialoga com várias 

linguagens, as técnicas de formação dos trabalhos já partem da condição de que as técnicas 

corporais que iremos trabalhar nos processos não estão dadas em si, serão convocadas pelo 

processo, favorecendo a construção da qualidade artística do trabalho para que o intérprete 

possa experimentar no corpo essas possibilidades. Num exemplo concreto: No "Almar", 

utilizamos a temática do mar, então começamos a pesquisar sobre os sentidos. O que era esse 

mar? Lancei questões e as técnicas corporais foram sendo solicitadas à medida em que fomos 

experimentando as partituras. A partir daí, fomos percebendo a predominância de um peso leve 

e fomos buscar a referência do Tai Chi Chuan. Nesses processos, eu também trago um pouco 

das coisas que vivi, sempre que conduzo esses momentos de preparação eu trabalho com 

elementos da dança moderna, com queda e suspensão do tronco, equilíbrios súbitos, a partir de 

referências de um curso que fiz há muito tempo atrás e que ainda trago inscrito em mim, que é 

a técnica de Jeniffer Muller. Já no "Estudo 1 - a mesa", a gente trabalhou com as técnicas do 

balé clássico, da dança moderna, e não utilizamos uma técnica corporal externa as técnicas de 

dança, então creio que cada processo vai convocando. Agora estamos propondo, por sugestão 

de Karenine, alguns ateliês de criação e nesses ateliês estou iniciando uma ideia de pesquisar a 

ação de balançar. A minha vontade é de trazer o elemento cênico concreto do balanço e penso 

que, a partir dele, precisaremos de algumas experiências com técnicas circenses para 



125 
 

experimentar algumas coisas de suspensão nas cordas desse balanço. Por exemplo, no trabalho 

que estreamos ano passado, dirigido por Hyago, chamado "Basta ter a coragem", os intérpretes 

tinham texto falado e cantavam em cena e, para isso, foi necessária toda uma preparação vocal 

então, como disse anteriormente, acredito que o processo é quem vai convocando.  

Em nenhum dos processos que estive a frente eu dancei diretamente. Não fui para a 

cena mas acho que, no meu corpo, a dança acontece no sentido de ver as descobertas, as 

provocações e ver como o que vejo neles reverbera em mim, como me faz pensar sobre a dança, 

então quando vejo a riqueza de possibilidades a partir de um roteiro pré-estabelecido que muda 

conforme é experimentado, eu estou de algum modo dançando com eles. O processo de criação 

para quem está envolvido na dança é vivido seja apreciando, seja observando o que é 

construído. É muito gostoso perceber as descobertas e quantas danças a gente pode gerar a 

partir dessas pesquisas e ao mesmo tempo também lidamos com frustrações por criar 

expectativas prévias, que às vezes não são atingidas. Às vezes pensamos que a cena tomará 

um rumo e ela toma outro. O processo criativo também nos faz viver uma sensação de que é 

preciso desapegar. Às vezes nos apegamos a uma frase de movimento e ela parece interessante 

no laboratório, mas não no conjunto da cena; às vezes ela perde a potência. Então temos que 

saber ouvir pelo corpo dos que estão dançando, às vezes um gesto que, para mim, como 

observadora e provocadora, parece ser potente, mas não o é para o intérprete ou vice-versa. Por 

isso tem de haver acordos. É muito prazeroso e, também muito frustrante e angustiante, às vezes 

o processo trava e a inspiração se perde, então temos que saber lidar com essas misturas. Faz 

tempo que não estou na cena dançando mas nessas investigações dos ateliês tem me vindo a 

vontade de entrar e participar, mas quando eu aprecio a dança que a gente produz nesses 

processos, na Gaya especificamente, e mesmo em outras apresentações em que vejo as 

pessoas dançando, acho que eu, como apreciadora, sinto-me como se dançasse também, como 

se realizasse determinados movimentos e, muitas vezes, quando eu saio de um espetáculo que 

me toca, aquilo fica tão latente em mim que eu chego em casa e vou tentar trazer pra mim aquela 

dança, então eu também danço como apreciadora e enquanto vivencio essa dança no meu 

corpo. 
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ENTREVISTADO 7 

HYAGO PEREIRA - Graduado em teatro pela universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
atualmente desenvolve pesquisa de mestrado no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 
da mesma universidade e também atua na Gaya Dança Contemporânea como bailarino e 
assistente de direção. 

 

 Eu entrei na Gaya em 2011, assim que eu entrei no curso de Teatro da UFRN. Era março 

de 2011. Na verdade, eu naõ sabia muito bem onde eu estava entrando, pois eu tinha passado 

no curso de Teatro, mas eu sempre vim da dança. Quando eu morava no Maranhão eu dançava 

bem mais que atuava, por exemplo, então eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que vem 

da dança, um artista que surge da dança. E isso me interessou. Quando eu cheguei no curso de 

Teatro, uma amiga, Josy, que fazia parte da Gaya me viu numa apresentação e me convidou 

para fazer parte. Daí eu perguntei: "O que é a Gaya?" Ela me explicou que era um projeto de 

extensão em dança contemporânea e eu topei. Quando eu cheguei eu tive receio de entrar e 

então não fiz aula, justamente por não saber o que era dança contemporânea, nem 

contemporaneidade na cena, eu não tinha muito contato com isso. Eu sabia o que era dançar 

coisas populares, mas quando eu me deparei com a proposta da Gaya, de cara, eu fiquei 

assustado. Lembro que passei uma semana observando antes de decidir entrar. O grupo estava 

no processo do "estudo 1 - A Mesa", uma remontagem. Como é um projeto de extensão há essa 

rotatividade e quando entrei já me puseram para substituir alguém e essa responsabilidade de 

substituir Alexandre Américo, um bailarino que tinha acabado de sair da Gaya e eu tinha que 

aprender algumas partituras coreográficas que o Alexandre compôs no corpo dele e isso me 

assustou muito. Eu entrei nesse período sem saber nada, entrei com meu corpo disposto a 

experimentar e a vivenciar. Eu não sabia muito bem onde eu estava chegando, só sabia que 

estava disposto e foi aí que comecei a entender o corpo na dança como um dispositivo que parte 

de dentro, como uma vontade, eu quero e vou me jogar. Eu sempre falo hoje para as pessoas 

que estão chegando na Gaya e é uma coisa que sempre preguei pra mim e que ouvi na minha 

época de entrada com Josy e Melina: "Não existe certo ou errado, não existe feio ou bonito, o 

que existe é atitude corporal". Essas palavras não saem da minha cabeça desde 2011 e eu 

sempre tento levar isso para as minhas aulas, seja na Gaya, seja na escola. Trabalhar com dança 

contemporânea é pensar em um corpo livre, um corpo aberto às possibilidades, um corpo 

disposto. 

Quando eu cheguei na Gaya meu corpo ainda pensava em teatro, claro, por ser do curso 

de teatro eu pensava em fazer teatro. Mas eu estava entrando em um grupo de dança então eu 

tinha essa dúvida do que eu iria fazer ali. Eu tinha muito definido que teatro era teatro e dança 

era dança e de que não era possível uma união entre as duas linguagens, mas com o passar do 

tempo, eu percebi que não só a união era possível, como também, era necessária. Nós tínhamos 

um grupo em 2011 e 2012 que apesar de ser um projeto de extensão em dança, a maioria dos 

integrantes eram do curso de teatro. Por exemplo, se eram 10 pessoas, 6 eram do curso de 

teatro e 4 do curso de dança e isso me deixava aliviado, eu não me sentia sozinho. Era legal 
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pensar onde essas linguagens poderiam se unir. Foi nesse período que entrou Larissa e 

começaram os estudos desse processo da Mesa. Pra mim era muito difícil entender que dentro 

da contemporaneidade nas artes cênicas eu podia dançar com uma cadeira, ou que é possível 

dançar com uma mesa. Tínhamos 3 mesas e 6 cadeiras em cena. Lembro que em um dos 

laboratórios a Josy propôs que nós procurássemos um objeto para interagir e eu fui pro 

convencional, elementos do cotidiano. Lembro que trabalhei com uma cadeira. Eu sentava na 

cadeira, ficava de pé na cadeira, construía imagens com ela, mas não acreditava que eu 

estivesse dançando aquilo, eu não acreditava na força do meu movimento no movimento 

cotidiano que é somente sentar. Quando a gente apresentava isso eu não me sentia dançando, 

sentia a necessidade de voltar a minha intenção para o que eu acreditava que seria dança, mas, 

de certa forma, eu fiz isso. O interessante é que a pessoa que estava à frente ia guiando isso e 

propondo, me lançando questões, propondo repetições com outro tempo e velocidade e partir 

daí eu fui entendendo essas provocações e entendendo as interferências da dança nos meus 

laboratórios. 

Enquanto criador foi outro processo. Desde que eu entrei na Gaya, sempre havia alguém 

a frente, Josy e Melina, Leila, sempre com Larissa na coordenação e após a saída de Leila e 

com outras demandas de Larissa eu tive que assumir essa direção do grupo, desde 2014 eu 

estou na direção artística do grupo. Quando eu assumi, virei pro grupo e falei que queria 

encabeçar um processo e Larissa me deu carta branca. Ali eu me vi numa posição de direção 

artística, com uma experiência que a Gaya me propôs, pois minha experiência com dança é no 

corpo e não na teoria. Eu fui procurar a teoria devido as provocações que a Gaya me propôs. Eu 

nunca estudei Marta Graham, Rudolf Laban, Pina Bausch, nunca esmiucei técnicas. Eu fui 

conhecendo primeiro no meu corpo e depois fui procurar a teoria e quando eu me propus a 

conceber e dirigir esse espetáculo eu percebi a importância de provocar os bailarinos com 

perguntas. No processo do "Basta ter a coragem" eu trabalhei muito com perguntas e a primeira 

pergunta que eu fiz para o grupo foi "o que a gente não faz por amor?" ou "o que a gente faz por 

amor?" sempre os orientando a responder corporalmente. Depois eu fui até Pina Bausch, entendi 

muito do processo dela e vi que as coisas casavam com o que eu estava lançando no grupo e 

isso também foi um processo de descoberta para mim pois aquilo tinha surgido de mim e não de 

uma pesquisa prévia no trabalho de outros coreógrafos. 

Desde que eu entrei nós tínhamos muita liberdade com relação aos treinamentos 

propostos. Cada integrante tinha a liberdade de trazer seus conhecimentos prévios para somar 

ao trabalho do grupo. Especificamente no "Basta ter a coragem" eu queria unir teatro, música, 

dança, voz, canto, performance. Eu queria propor um espetáculo onde se pudesse encontrar 

todas as linguagens possíveis. Tinha uma bailarina que trabalhava com voz em outro grupo e 

nós absorvemos essa experiência dela; eu que vinha de outro grupo de teatro; os meninos da 

dança. Eu me perguntava o que cada um poderia trazer para fomentar a experiência a partir de 

um direcionamento meu. A temática era o amor, então pensávamos em jogos, técnicas, 
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qualidade de movimento e elementos do teatro que pudéssemos transformar e encaixar no 

contexto do que se propunha.  

No Almar, por exemplo, Larissa propunha um diálogo com as artes visuais culminando 

num processo bem cinestésico. O grupo foi à praia, sentiu o cheiro das coisas, a brisa, o calor, 

o sal e tentamos transpor isso para o corpo. Já no "Era, é, será..." nós trazíamos as memórias 

da relação com nossos pais e, para mim, foi difícil por não ter tido uma relação muito boa com 

meu pai, então eu pensava em como transformar isso para dança. Como transformar uma 

memória em dança e tornar isso potente. Então em cada processo nós escolhíamos uma 

maneira, por exemplo, eu nunca fiz aula de balé clássico e assim que eu entrei nós tínhamos um 

dia específico só para trabalhar o balé, acreditando ser base para o trabalho como muita gente 

ainda pensa. Depois passamos a nos questionar se o balé era mesmo necessário ao nosso 

trabalho e também foi um processo de descoberta do que nos interessa e ainda hoje é muito 

aberto. Aceitamos desde "bumbum granada" até qualquer outra técnica. Tudo é repertório 

corporal. 

 Uma característica da Gaya é que os bailarinos contribuem bastante nos processos de 

criação, nós não temos coreógrafos específicos. No "Basta ter a coragem", eu sou o diretor, mas 

os bailarinos que criaram o espetáculo. A minha interferência na criação deles é por meio do 

olhar do encenador, que pensa além da direção, do movimento, que pensa como também 

trabalhar o figurino, a cenografia junto com o movimento. Como trabalhar a expressão facial e 

dançar com ela. É possível fazer isso. Eu era um total provocador e entendia a dificuldade deles 

nas técnicas específicas, mas tentava fazê-los compreender que era possível e que poderíamos 

transformar aquilo e fazer relações com a linguagem da dança. Até hoje, alguns intérpretes, por 

exemplo, se incomodam com o elemento música no espetáculo por terem mais dificuldade, mas, 

mesmo assim, eles jogam e estão abertos e predispostos a chegarem em lugares legais. Existem 

momentos onde eu paro e promovo lapidações, organizações a fim de contribuir cada dia mais. 

Eu não acredito nessa ideia do modelo padrão. Especificamente no Basta ter a coragem, 

falamos sobre o amor, algo muito particular. Eu lancei para os intérpretes um acontecimento que 

surgiu de mim. Eu estava saindo de uma desilusão amorosa, quis transformar aquilo em arte e 

lancei a proposta para a Gaya. Eu queria montar um espetáculo que falasse sobre o amor. Se a 

gente vai cair num clichê ou se vai partir dele para chegar em outro lugar, eu não sei, sei que 

quero dançar essa dor que está aqui dentro de mim e eu proponho que cada um também dance 

a sua dor individual. Isso foi abrindo possibilidades, prova disso é que cada intérprete foi 

construindo algo a partir da sua relação com o amor, com a dor, com a desilusão, mas no geral 

eles captaram a minha dor e a dançaram ao mesmo tempo que dançaram a sua própria. Então 

não existe um padrão, talvez o que haja seja uma fuga de padrões, não existe técnica específica. 

Fizemos vários laboratórios que não foram à cena, não compuseram o espetáculo. O espetáculo 

começa falando sobre o amor mas no decorrer a gente percebeu que estamos falando mesmo 

sobre a falta dele, sobre a dor que ele pode causar, quando ele se transforma, falamos sobre 
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dor, desilusão, morte, feminicídio, sobre desrespeito e isso, de certa forma, tem como base essa 

ilusão, essa idealização do amor. 

Eu adotei uma metodologia para preparo de aulas e laboratórios na Gaya pensando em 

fazer perguntas que eles respondessem à maneira deles. Sempre que chegava na aula eu 

perguntava: "Vocês já sofreram por amor?"; "Já estiveram num relacionamento abusivo?". Às 

vezes eles respondiam, às vezes não, às vezes respondiam com dança, com teatro, com texto, 

com performance, com ação, etc. O importante era ver como essa pergunta chegava no 

performer e como ele pode responder a isso, como o seu corpo está disposto a essa resposta. 

Eu juntava essas respostas e transformava isso em algumas micro cenas e macro cenas. Pegava 

várias cenas micro e transformava numa macro ou, através de uma micro cena eu construía 

motivos para uma macro.  

Existe ainda, desde 2011 alguma indisponibilidade em alguns corpos. Sempre falo para 

eles que eles fazem divisão entre o que é ensaio e o que é apresentação e a sensação que eu 

tenho é que, no ensaio, os corpos são menos dispostos e isso me angustia fortemente. Quando 

eles estão em cena alcançam um outro lugar, com uma outra potência. Porém o palco é reflexo 

do ensaio, se não há treino, dificilmente aquilo acontecerá na cena ou um erro repetido no ensaio, 

provavelmente irá à cena. Hoje, na Gaya, existe o lugar do "saquinho do ego", sempre falamos 

isso. Alguns pensam que por ter algum tempo de experiência na dança eles terão segurança no 

palco e não precisarão muito da marcação de cena, o que já culminou em muitos acidentes que 

aconteceram no ensaio e foram para o espetáculo e precisamos entender que esse risco pode 

ser prejudicial. Sinto um pouco de angústia em tocar um processo onde existe essa semi doação 

nos momentos de sala, de ensaio esperando-se que no palco o bailarino vá arrasar. A 

rotatividade faz também com que não criemos um perfil, o número varia muito e é como se cada 

momento fosse um recomeço. Mas realmente o momento do espetáculo é um outro lugar. A luz, 

a cenografia e o público influenciam muito. No espetáculo “Basta ter a coragem”, por exemplo, 

onde brincamos com elementos cômicos, a devolutiva do público me deu uma tranquilizada pois 

não sabia se minhas proposições funcionariam, mas, para minha felicidade funcionaram. Em 

suma, esse corpo da cena é um corpo que me agrada enquanto o corpo do ensaio é um corpo 

que me angustia. 
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3. Fichas de interpretação das entrevistas 

 

1) Face artístico-pedagógica 
 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS DAS 

ENTREVISTAS 

 

INTERPRETAÇÃO DO 

PESQUISADOR 

 

CATEGORIAS 

ABERTAS 

CONVERGÊNCIAS  

“A minha experiência na Gaya foi 

fundamental para que eu pudesse ser 

bailarina. Eu considero a Gaya como uma 

grande escola para mim, da dança que eu 

compreendo hoje, da que eu vivo até hoje, 

apesar de não estar lá desde 2008, eu 

considero que é todo o meu alicerce, então 

para mim é uma experiência de alicerce, é 

uma experiência de construção primeira 

desse corpo que hoje dança em outros 

espaços, que pensa a dança também no 

doutorado, é o corpo primeiro no singular, 

então é minha experiência nessa dança 

mais sistemática, mais técnica, né, 

pensando escolas, como área de 

conhecimento e como uma experiência 

diária.” (Ana Cláudia Viana) 

A experiência vivida na 

Gaya trouxe alicerce para 

compreensão da dança 

na vida acadêmica e 

como área de 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO ENSINO-

APRENDIZAGEM NA 

DANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...eu acredito que esse primeiro momento 

como grupo de dança, foi exatamente o 

lugar aonde essa pedagogia, onde os 

aspectos mais educacionais, menos 

performáticos da dança ficaram mais 

evidentes.” (Ana Cláudia Viana) 

A Gaia, nos primeiros 

anos, tinha um cunho 

mais pedagógico e menos 

performático, atentando 

para os aspectos 

educacionais. 

“O grupo não primava só pelo dançar, 

obrigatoriamente tínhamos que estudar, ler 

livros, textos, discutir. Edson não deixava 

esse aspecto cair de forma alguma. A gente 

trabalhava o corpo, mas tínhamos que 

entender todo o processo, não era só 

chegar, dançar, suar e ir pra casa.” 

(Edeilson Matias) 

O grupo também se 

atinha a estudar sobre a 

dança e que o trabalho no 

grupo ia além do simples 

dançar. 
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“Nunca esquecerei quando fui dar a 

primeira aula para o grupo e passei um 

exercício totalmente inconcebível de se 

fazer e o Edson me chamou e me explicou. 

Ele foi nos moldando aos conhecimentos 

das técnicas de dança e, sobretudo, do 

respeito ao corpo. Eu falei sobre técnica de 

dança, mas a gente trabalhava em cima do 

Método Dança-Educação Física. Apesar de 

nos MDEF termos algumas posturas da 

dança clássica, da dança moderna, jazz, do 

afro e de outras técnicas e modalidades de 

dança, ele sempre trabalhava de forma 

muito humana.” (Edeilson Matias) 

No grupo, os bailarinos 

eram levados a pensar e 

aperfeiçoarem-se 

enquanto professores de 

dança e o grupo 

trabalhava com base num 

método que aliava dança 

e educação física, que 

tinha um objetivo de 

facilitar a experiência do 

dançar através de 

variadas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “O Edson vivenciava no corpo dele e trazia 

pra gente. Trabalhos como Bioenergética, 

Antiginástica, técnicas de massagem, 

Yoga, Capoeira. Edson trazia pessoas para 

dar oficina de maquiagem com Carlos 

Sérgio Borges e também elementos de 

artes plásticas. Por exemplo, no nosso 

primeiro Espetáculo chamado Caminhos, 

tinha um balé chamado Raízes Eternas, 

que chamávamos de Afro, o figurino foi 

construído pelos próprios bailarinos. Carlos 

Sérgio passou um fim de semana nos 

dando aula de como desfiar uma estopa e 

construir saias, corpetes, blusas femininas, 

tudo de forma artesanal.” (Edeilson Matias) 

O diretor do grupo 

buscava entender a 

dança num contexto 

transdisciplinar, 

possibilitando aos 

membros do grupo um 

enriquecimento mais 

vasto da experiência no 

mesmo. 

“Nós vínhamos de uma dinâmica de um 

grupo amador, de pessoas que tinham 

outras experiências e não necessariamente 

uma formação em dança ou muito tempo de 

experiência em dança. Nós vínhamos 

construindo um projeto artístico-

pedagógico, visto que muitos de nós eram 

professores e era algo que caminhava 

junto.” (Petrucia Nóbrega) 

O grupo buscava construir 

um projeto artístico 

pedagógico para o 

ensino-aprendizagem da 

dança aliando as 

experiências de seus 

participantes 

“Eu ia pra todas as coisas porque me 

interessavam como professora de dança do 

curso de Educação Física, também houve 

vários cursos com a professora de 

alongamento Inélia Garcia. Em alguns 

tínhamos que investir financeiramente. 

Edson nos oportunizava, incentivava muito, 

viajamos pra São Paulo com esse grupo e 

ele sempre incentiva para que viajássemos, 

Também havia um 

incentivo para que os 

integrantes investissem 

na carreira acadêmica e 

pedagógica dos 

conhecimentos em 

dança. 



132 
 

fizéssemos curso e conhecêssemos outras 

coisas.” (Petrucia Nóbrega) 

“Sobre padrões, eu creio que nos primeiros 

espetáculos não seguíamos um padrão. 

Pretendíamos mostrar o resultado de um 

trabalho pedagógico construído no interior 

do grupo onde tomo mundo participava. 

Haviam 40 pessoas e as 40 pessoas 

dançavam. Tinha essa questão realmente 

educativa de abrir a dança e dar 

possibilidade à pessoas com corpo 

diferentes, técnicas diferentes, sem técnica 

a participar.” (Petrucia Nóbrega) 

A ideia era aliar o trabalho 

pedagógico que se 

desenvolvia pré-cena a 

um trabalho artístico que 

seria levado a cena de 

forma democrática e 

respeitando a diversidade 

de corpos. 

 

 

 

 

TODOS PODEM 

DANÇAR 

“E o nosso perfil era perna grossa, bunda 

grande, tinha umas que eram magras 

demais que vinham da GR, e mesmo assim, 

na GR tínhamos uma que era bem magra e 

outra mais forte. As mulheres ainda tinham 

certa uniformidade devido a alguma coisa 

de balé que fizeram quando criança. Os 

homens não se soltavam tanto, no início da 

formação tínhamos 20 homens e 17 

mulheres. Então nós não tínhamos modelo, 

Edson queria que dançássemos, que nos 

movimentássemos, que nos mexêssemos 

com aspas que ele botava, esse foi o 

padrão.” (Edeilson Matias) 

O grupo lidava com 

corpos bastante diversos 

no que diz respeito a 

compreensão física e  

experiências corporais 

anteriores e também 

trabalhava em grande 

número possibilitando 

uma dança mais 

democrática e menos 

calcada no alto 

rendimento técnico. 
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2) Face do padrão de rendimento técnico e profissional 

 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS DAS 

ENTREVISTAS 

 

INTERPRETAÇÃO DO 

PESQUISADOR 

 

CATEGORIAS 

ABERTAS 

CONVERGÊNCIAS  

“Também era legal perceber que cada coreógrafo 

tinha seu estilo de trabalhar, sua movimentação, a 

exemplo de Rodovalho que eu amo. Alguns traziam 

toda uma concepção pensada por trás, uma história 

e já tinham outros que era o movimento pelo 

movimento e a gente tinha que correr atrás pois 

eram leituras de corpos diferentes. Em alguns 

tínhamos mais facilidade e em outros não 

conseguíamos fazer absolutamente nada. Era 

sempre bastante desafiador, alguns tinham 

paciência para repetir, outros passavam uma vez e 

falava ‘te vira’, como Mário, por exemplo, que 

passava uma vez, virava e ia embora e a gente tinha 

que ficar com a leitura que nosso corpo fez daqueles 

movimentos.” (Astrid Sharon) 

Cada coreógrafo tinha a 

liberdade de trabalhar à sua 

maneira, mas fica claro que a 

maneira é apenas do mesmo, 

salvo em poucos momentos 

em que o bailarino não executa 

a contento e o coreógrafo 

libera a sua leitura individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão e criação 

coreográfica 

 

 

 

 

 

 

“Não tínhamos aquela liberdade além do que ela 

esperava, mas haviam algumas poucas adaptações. 

Tinham balés dela que também já foram dançados 

por outras companhias e quando víamos as outras 

companhias dançando eram outros balés, mas 

dentro da adaptação havia o que ela esperava de 

nós.” […] “Nunca foi 100% e nem 0%, em alguns 

momentos conseguíamos dar nossa contribuição, 

mas nem sempre.” (Astrid Sharon) 

A coreógrafa trazia, em sua 

maioria, coreografia já criadas 

antes em outros grupos e 

aplicava a remontagem 

deixando aberto para algumas 

adaptações para os bailarinos, 

mas isso nem sempre ocorria.” 

“...depois o processo de trabalhar com outros 

coreógrafos, como a Wanie Rose, o próprio 

Edeilson, Luis Arrieta, Ivonice Satie, Mario 

Nascimento, Henrique Rodovalho, entre outros que 

não lembro, Estes sim, partem daquele lugar na 

dança em que o coreógrafo chega e tem uma 

Os coreógrafos chegavam com 

sua própria linguagem e em 

pouco tempo passavam para 

os bailarinos para que eles se 



134 
 

linguagem e a gente normalmente tinha pouco 

tempo, somente esses que vinham de fora para 

tratar essa linguagem. Então assim, a gente também 

viveu muito acredito que a maioria do tempo, e que 

foi esse o lugar da dança em que o coreógrafo traz 

na linguagem dele e ele naquele tempo que a ele é 

oferecido. Os bailarinos vão se apropriando daquela 

linguagem que é dele.” (Ana Cláudia Viana) 

apropriassem daquela 

linguagem que é dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lembro que na montagem de Rodovalho, eu queria 

porque queria a todo custo dançar aquele trabalho 

porque eu achava que aquela linguagem, aquela 

maneira  que ele trazia era muito nova para mim, e 

eu me lembro que ele veio, a gente não conseguiu 

dar conta e aí ele disse: eu vou deixar com vocês as 

sequências e vou embora para Goiânia, vocês me 

mandam um vídeo e lá eu escolho quem faz o que. 

Lembro que eu fiquei pensando: “Nossa! Acho que 

meu punho só foi ficar bom 5 anos depois de tanto 

que eu ensaiei.” Eu ganhei um papel e eu ganhei um 

papel que eu sequer esperava. Na época eu achava 

que a pessoa que melhor poderia desempenhar 

aquilo era Luciene, mas eu acho que eu excedi tanto 

que eu consegui um lugar que eu não acreditava que 

fosse para mim e me machuquei bastante.” (Ana 

Cláudia Viana) 

Os bailarinos, diante da 

complexidade das criações a 

partir dos coreógrafos de 

grandes companhias 

nacionais, faziam esforços 

além dos limites para 

participarem do elenco das 

criações, o que confere um 

padrão de companhia 

profissional. 

Depois que fomos ficando cada vez mais técnicos e 

em algumas situações eu não conseguia 

acompanhar aquilo e quando eu não conseguia 

participar do processo eu ficava muito triste. Quando 

o processo apresentava minha limitação técnica ou 

física no sentido de não poder corresponder. Por 

mais técnica que eu tivesse, não conseguia 

corresponder ao que o coreografo estava pedindo, 

isso me dava muita frustração e eu ficava querendo 

saber “porque eu não consigo agora? ou ele está me 

rejeitando totalmente? ou eu não vou conseguir 

fazer isso nunca?”. Eu me sentia rejeitada dentro 

daquilo que eu mais queria, e eu precisei de muito 

Por vezes, devido ao 

crescimento dos atributos 

técnicos exigidos nas 

coreografias, algumas 

limitações dos bailarinos 

vinham à tona trazendo 

frustração e tristeza aos 

mesmos. 
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tempo para entender que as vezes o coreografo não 

estava dizendo que você não era interessante, mas 

que ele preferia um outro tipo de corpo fazendo 

aquilo, ou um outro tipo de artista, ou um outro tipo 

de pessoa. Então eu demorei muito para entender 

isso, e não entender isso como rejeição. Acho que 

isso acontece com muitos bailarinos, com muitos 

artistas esse pensamento: “por que ele não me quer 

e prefere outro?” (Ana Cláudia Viana) 

 

 

 

 

 

 

Padrão e criação 

coreográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aí com os coreógrafos de fora era uma outra 

história, outra preparação, outro comportamento em 

sala.” (Edeilson Matias)  

Os coreógrafos vindos de fora 

mudaram os modos de 

preparação do grupo. 

“Até 1994, Edson quem coreografava, em 95 que 

veio a primeira pessoa de fora pra trabalhar com a 

gente e aí o grupo foi se transformando, 

aprimorando as técnicas dos bailarinos, chamando 

professores e mestres da cidade para trabalhar 

técnica clássica pois o Edson achava que era 

importante dentro de sua concepção de companhia 

e de sua experiência.” (Edeilson Matias) 

Os coreógrafos vindos de fora 

provocaram o aprimoramento 

da técnica dos bailarinos e a 

necessidade da aula de dança 

clássica. 

“...tivemos momentos bastante complicados com 

alguns coreógrafos porque eles exigiam uma 

educação, uma rigidez de comportamento que nós 

não tínhamos, nosso grupo era muito livre." 

(Edeilson Matias) 

Os coreógrafos de nível 

nacional exigiam um 

comportamento de companhia 

e, no príncípio, os bailarinos 

eram bem livres. 

 

 

 

 

“Embora houvesse a questão da hierarquia, éramos 

todos tratados com muito respeito. Sabíamos quem 

era o diretor, quem era o maître, o professor que 

estava ali. O interessante é que em muitas horas os 

próprios bailarinos se tornavam professores e a 

gente entendia aquele lugar, pois mais que eu 

soubesse que era Nino, meu amigo, eu entendia e 

respeitava o papel que ele estava desempenhando 

Havia uma hierarquia e, apesar 

do respeito mútuo, o aluno 

(bailarino) era visto como um 

receptáculo das práticas 

corporais e aulas. 
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ali e o meu lugar como aluna, isso era tratado com 

muito respeito.” (Astrid Sharon) 

 

“Aí depois a coisa veio meio que deixando de ser 

escola e a gente foi procurando mais a 

profissionalização, foi quando passamos a ter maître 

de balé clássico, veio Wanie, veio Maurício, veio 

Rosa e começamos a trabalhar com coreógrafos de 

fora, que já havia isso, mas nessa época ficou mais 

intenso e passou a ser cobrada a questão da 

técnica, a gente começou a ir pra os Festivais de 

Recife, João Pessoa, aqui pelo nordeste, que era o 

que dava pro dinheiro pagar.” (Astrid Sharon) 

O grupo perde aquele foco 

duplo nos estudos/palco e 

começa a investir num modelo 

de companhia profissional, 

buscando um maior alcance de 

seu trabalho em nível regional. 

 

 

 

 

 

“A gente nunca foi uma companhia clássica e tenho 

plena consciência disso, mas a gente fazia uma boa 

aula de clássico. Íamos ao festival de Recife e 

fazíamos aula junto com todos os outros bailarinos 

sem passar vergonha e isso era fruto de um 

treinamento bem feito.” (Astrid Sharon) 

Também foi um período de 

nível técnico equiparado a 

outros bailarinos de fora do 

RN. 

 

“Apesar de ter uma época que a gente tirava onda 

com Colker. Colker, colker, Colker... Mas era muito 

mais uma admiração do que querer ser igual. 

Tínhamos uma característica de ser uma companhia 

forte, mostrava força, isso eu ouvia das pessoas 

após todo espetáculo.” (Astrid Sharon) 

A coreógrafa carioca Deborah 

Colker era tida como 

inspiração para a bailarina, que 

acreditava, que como a 

companhia do Rio de Janeiro, 

a Gaia também apresentava 

um elenco forte. 

O céu é o limite: 

repetiçãoXrendimento

Xprofissionalização 

“A gente era bem treinada. Existia uma 

meticulosidade nas limpezas, sempre íamos limpos 

pro palco a custo de muita repetição. De novo, de 

novo, de novo... até que saía. Mesmo que não 

conseguíssemos ensaiar o tanto que desejávamos, 

às vezes ia na raça. Mas a gente era tão bem 

treinada antes que na hora saía, mesmo que a gente 

achasse que não estávamos preparados, mas 

estávamos, em virtude dessa preparação prévia que 

era fantástica e fundamental no processo para que 

O apuro nos ensaios e a 

repetição faziam com que o 

resultado da performance no 

palco fosse satisfatório e 

aproximava do propósito do 

padrão de uma companhia de 

dança da atualidade. 
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a gente pudesse chegar no palco como a gente 

chegava.” (Astrid Sharon) 

“É ver na cara das pessoas o deslumbramento. 

"Poxa, como vocês fazem aquilo?" "Pra vocês 

parece tão fácil". E não é, tem todo o bastidor. O 

palco era o principal, o objetivo de tudo.” (Astrid 

Sharon) 

O público se deslumbrava pela 

virtuosidade apresentada, o 

fruto de muito trabalho de 

bastidor tendo o palco como 

objetivo. 

 

“Já da Gaia com ‘I’ eu acho que a gente poderia 

trazer os momentos em que nós fizemos muitos 

intercâmbios com outros profissionais como: Luís 

Arrieta, Ivonice Satie, Mário Nascimento, os 

trabalhos com Edson com um pouco mais de 

performance, um momento assim em que a Wanie 

Rose veio trabalhar com a gente com o bale 

clássico, nós começávamos a dividir o espaço de 

tempo de ensaio com outras técnicas além do 

método. Foi um momento que o Edeilson esteve 

mais presente como diretor, a Petrucia, eu como 

diretora administrativa, foi um momento talvez em 

que a gente não teve mais aquelas aulas que nós 

tínhamos dentro do projeto de extensão para a 

comunidade que fica lá no grupo de dança, momento 

de que fizemos viagens para São Paulo, e pudemos 

nos apresentar nestes lugares, e foi um momento 

em que a gente teve essa expansão, uma expansão 

dos nossos horizontes, de repente a gente estava ali 

criou um alicerce educacional pedagógico no corpo 

também, num trabalho aonde estava muito centrado 

na figura do Edson e do Edeilson, e de repente 

nessa Gaia com I, da companhia de dança, a gente 

estende, se desdobra para outros horizontes, 

lugares, inclusive físicos, geográficos. Ficamos 

também mais próximos na cidade de outros grupos.” 

(Ana Cláudia Viana) 

Com todo o investimento em 

coreógrafos e em treinamento 

o grupo galga a descoberta de 

novos horizontes e transpõe 

limites físicos e geográficos, 

bem como passa a ter mais 

aceitação perante outras 

companhias da cidade. 

 

 

 

 

 

O céu é o limite: 

repetiçãoXrendimento

Xprofissionalização 

“Aí com os coreógrafos de fora era uma outra 

história, outra preparação, outro comportamento em 

sala. O grupo também começou a presentar uma 

Foi um período de grande 

demanda de bailarinos para 

entrar no grupo, o que o fez 
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longevidade muito grande de seus bailarinos - 

ninguém queria sair e muita gente queria entrar, o 

que trouxe a necessidade de compartimentar e 

formar outros grupos, surgindo o Grupo de 

Avançado.” (Edeilson Matias) 

querer um nome condizente 

com a qualidade que buscava 

– avançado. 

“Até 1994, Edson quem coreografava, em 95 que 

veio a primeira pessoa de fora pra trabalhar com a 

gente e aí o grupo foi se transformando, 

aprimorando as técnicas dos bailarinos, chamando 

professores e mestres da cidade para trabalhar 

técnica clássica pois o Edson achava que era 

importante dentro de sua concepção de companhia 

e de sua experiência.” (Edeilson Matias) 

O diretor acreditava que aula 

de balé clássico era importante 

no treinamento de uma 

companhia de dança. 

 

“Quando vemos as grandes companhias do Brasil à 

época, elas tinham bailarinos bastante bons, 

homens altos e fortes, muitos vindos da Educação 

Física, o próprio Edson deu essa contribuição na 

época no Cisne Negro e Stagium, mulheres com 

cabelos grandes. Tivemos a felicidade de dançar 

junto a essas companhias pois o Edson conhecia 

todo mundo. Dançamos com Ana Botafogo, 

Stagium, Cisne Negro e víamos que os bailarinos 

eram grandes, altos, fortes, as mulheres magras.” 

(Edeilson Matias) 

Apesar da diversidade dos 

corpos, o grupo conseguiu 

inserir-se no padrão vigente na 

dança do país, dançando com 

grandes nomes da época. Aqui 

também aparece uma 

aproximação entre o trabalho 

da dança-arte e da dança na 

educação física. 
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3) Face das coletividades 

 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS DAS 

ENTREVISTAS 

 

INTERPRETAÇÃO DO 

PESQUISADOR 

 

CATEGORIAS 

ABERTAS 

CONVERGÊNCIAS  

“Na época da Andrea já era um trabalho mais de 

pesquisa e as meninas - na época eram só meninas 

- já eram pesquisadoras, no sentido de construir o 

trabalho juntas e isso já me fazia buscar trazer outra 

consciência de corpo para propor.” (Maurício Motta) 

As bailarinas do grupo 

construíam juntas o trabalho 

coreográfico a partir de 

pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O intérprete-criador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando assumi a direção do grupo a coisa ficou 

muito mais ampla no sentido de que eu queria que 

eles trouxessem mais as experiências deles. Na 

época o grupo era o mais heterogêneo impossível. 

Pessoas que nunca tinham feito nada, aqueles 

corpos que as pessoas diziam que nem deveriam 

estar ali, mas estavam. Eu cheguei pedindo que eles 

trouxessem os conhecimentos deles e, por exemplo, 

o PC deu aula de muay thai, a Luana e a Josy deram 

aula de yoga, a Ananda deu aula de karatê. A gente 

queria que eles trouxessem as informações a partir 

de algo que eles já tinham e compartilhassem com o 

grupo. Eu continuava dando aulas de clássico e 

contemporâneo, mas também havia esse espaço 

para interferência deles e isso tudo se uniu na 

construção do espetáculo final, que foi um resultado 

da criação deles enquanto atores-criadores do 

processo e enquanto corpos que tinham suas 

próprias regras e que não tinham que seguir uma 

regra pré-determinada por método ou técnica 

específica. Eram corpos falantes. E o resultado era 

tão heterogêneo quanto os corpos que constituíram 

o grupo.” (Maurício Motta) 

No período em que o 

entrevistado dirigiu o grupo, 

tanto os treinamentos quanto 

as criações se davam a partir 

das experiências dos próprios 

participantes e isso fazia com 

que se distanciassem de 

padrões externos e 

descobrissem sua própria 

forma de trabalhar em grupo. 

“Quando eu dirigi era uma coisa de experimentação, 

por exemplo, discutíamos um texto de Kafka, A 

A construção das cenas era 

feita a partir da leitura de cada 
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fábula curta, e a partir daí discutíamos sobre como 

nos posicionamos em relação ao mundo, se vamos 

peitar o mundo ou seguir a linha pré-estabelecida e 

de que maneira podemos oprimir ou gerar opressão 

a partir da maneira como lemos o mundo e o outro. 

Havia uma coisa muito dialógica, conversávamos 

muito.” (Maurício Motta) 

indivíduo acerca de um 

material escolhido como 

gerador de temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O intérprete-criador 

“...se buscava aqueles corpos próprios, dentro de 

suas limitações. Não víamos a limitação como 

barreira, mas como um instrumento a mais e 

descobrir que, se o corpo não consegue fazer um 

determinado movimento, isso não é limite ou 

restrição, mas sim, identidade do corpo. Os corpos 

eram identitários e o modelo seguido era o dos 

próprios corpos. Era entender o corpo como uma 

massa cheia de historicidade, emoção e movimento 

e tentar trazer para fora essa história. Cada corpo 

era um universo e vamos explorá-lo o máximo 

possível.” (Maurício Motta) 

A própria limitação era utilizada 

como mais uma ferramenta 

para criação. Eram levados em 

consideração aspectos 

inerentes aos corpos-sujeitos 

que participavam do grupo, na 

exploração criativa. 

“...quando eu adentrei na Gaya, acho que já existia 

um germe de uma preocupação inicial de, por ser um 

projeto de extensão universitária, tentar o diálogo 

entre ensino, pesquisa e extensão. Às vezes 

pendiam mais pra um lado, às vezes pra outro, mas 

sempre houve essa preocupação de trabalhar essa 

interface entre um projeto que trabalha com a 

linguagem da dança-teatro e da dança 

contemporânea, com a proposição de se abrir para 

as diversas linguagens artísticas estarem postas em 

diálogo e algumas linguagens que muitas vezes são 

técnicas de sensibilização corporal serem usadas 

como elementos de preparação corporal.” (Larissa 

Marques) 

O grupo já trabalhava com foco 

voltado para a dança-teatro 

aliado à dança contemporânea 

e estava aberto às diferentes 

proposições que pudessem 

surgir 

“...creio que nos últimos oitos anos ou mais, a Gaya 

já vem investindo num trabalho autoral fazendo com 

que as concepções coreográficas não venham 

prontas, mas sejam construídas, processualmente, 

A sistemática de 

funcionamento do grupo, tanto 

na criação quanto na gestão, 
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nos ensaios e os impulsos criativos que 

desencadeiam isso são discutidos no grupo. Então, 

essa relação entre intérprete, coordenador e diretor 

de processos de criação é, de um modo geral, 

bastante horizontal, não há centralização 

hierárquica em mim, é dialogada e construímos o 

processo em várias mãos.” (Larissa Marques) 

se dá de forma não-hierárquica 

e a partir do diálogo. 

“Uma característica da Gaya, nesses últimos anos 

em que estive a frente, é que o grupo é muito 

misturado entre pessoas de dança e de teatro e creio 

que isso traz muitas contribuições. Pensando na 

própria proposição da dança contemporânea que 

hibridiza e que dialoga com várias linguagens, as 

técnicas de formação dos trabalhos já partem da 

condição de que as técnicas corporais que iremos 

trabalhar no processos não estão dadas e sim, serão 

convocadas pelo processo, favorecendo a 

construção da qualidade artística do trabalho para 

que o intérprete possa experimentar no corpo essas 

possibilidades.” (Larissa Marques) 

As próprias experiências dos 

participantes e a diversidade 

entre elas enriquece os 

trabalhos de criação do grupo, 

no sentido de ampliar as 

possibilidades de 

contribuições. 

“...os bailarinos contribuem bastante nos processos 

de criação, nós não temos coreógrafos específicos. 

No "Basta ter a coragem", eu sou o diretor, mas os 

bailarinos que criaram o espetáculo. A minha 

interferência na criação deles é por meio do olhar do 

encenador, que pensa além da direção, do 

movimento, que pensa como também trabalhar o 

figurino, a cenografia junto com o movimento. Como 

trabalhar a expressão facial e dançar com ela.” 

(Hyago Pinheiro) 

Os participantes atuam como 

criadores diretos nos 

processos criativos, ficando a 

cabo do encenador/diretor a 

organização da macro ideia e 

as provocações. 

O intérprete-criador 

 

“...por ser um grupo mais de pesquisa, a gente pode 

trabalhar a partir das aulas de balé clássico, algo 

mais voltado para a consciência do movimento para 

poder entender melhor como o corpo se move, 

usando o clássico como base do trabalho. Era 

preciso enxergar como os corpos se moviam, como 

os corpos criavam, e isso foi interessante na 

Até as próprias aulas de 

técnica clássica, nesse 

período, eram trabalhadas de 

forma mais consciente e 

utilizadas também como fontes 

de criação. 

 

Diversidade de 

treinamentos 
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organização daquilo que as bailarinas encontraram 

no fazer delas e de que maneira o clássico se tornou 

não apenas técnica, mas fonte criadora.” (Maurício 

Motta) 

“Eu cheguei pedindo que eles trouxessem os 

conhecimentos deles e, por exemplo, o PC deu aula 

de muay thai, a Luana e a Josy deram aula de yoga, 

a Ananda deu aula de karatê. A gente queria que 

eles trouxessem as informações a partir de algo que 

eles já tinham e compartilhassem com o grupo. Eu 

continuava dando aulas de clássico e 

contemporâneo, mas também havia esse espaço 

para interferência deles...” (Maurício Motta) 

Os próprios bailarinos tinham a 

liberdade de propor 

treinamentos de acordo com 

suas vivências prévias e o 

grupo continuava trabalhando 

com o clássico e o 

contemporâneo como antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os participantes tinham que aderir a ideia e o grupo 

aderiu e por isso conseguimos construir algo 

interessante pois não havia essa coisa do corpo 

certo, do corpo errado, da técnica certa ou técnica 

errada. Havia até onde eu consigo ir e se consigo ir 

além, e isso era mais que suficiente para construir 

algo interessante.” (Maurício Motta) 

Não existia foco em técnica 

específica. Importava o que se 

queria construir, o como 

chegar naquilo era descoberto 

em conjunto. 

 

 

 

 

 

Diversidade de 

treinamentos 

“...as técnicas corporais que iremos trabalhar nos 

processos não estão dadas e sim, serão convocadas 

pelo processo, favorecendo a construção da 

qualidade artística do trabalho para que o intérprete 

possa experimentar no corpo essas possibilidades.” 

(Larissa Marques) 

O processo é quem solicita as 

técnicas corporais que o grupo 

adotará como base dos 

trabalhos. 

 

“Depois passamos a nos questionar se o balé era 

mesmo necessário ao nosso trabalho e também foi 

um processo de descoberta do que nos interessa e 

A questão do balé como base 

principal também é 

questionada pelo próprio 
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ainda hoje é muito aberto. Aceitamos desde 

"bumbum granada" até qualquer outra técnica. Tudo 

é repertório corporal.” (Hyago Pinheiro) 

 

grupo, que entende que desde 

a mais simples dança de 

massa até qualquer outra 

técnica, pode figurar como 

base para seu repertório 

corporal. 
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4. Roteiro de apreciação 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

GRUPO DE PESQUISA ESTESIA- CORPO, FENOMENOLOGIA, MOVIMENTO 
LABORATÓRIO VER 

PESQUISA A DANÇA COMO CARTA DO VISÍVEL, DO CORPO E DO MOVIMENTO 
HUMANO 

Coordenação: prof. Petrucia Nóbrega 
Aluno: Francisco Junior (IC) e Thaís Ramos (PPgEd) 

ROTEIRO PARA APRECIAÇÃO DAS OBRAS COREOGRÁFICAS 
 

1. FICHA TÉCNICA 
 

• Nome da coreografia/Ano de produção 

• Coreógrafo:  

• Dados da Companhia/Grupo 

• Interpretes 

• Cenografia, figurino 

• Iluminação 

• Musica 

• Suporte (vídeo, Programa, ano): 
 

2. CORPO - O que se passa no corpo? 

• O corpo estesiológico (corpo sensível, corpo carne, sensações, quiasma 
corpo e mundo) 

• O olhar e a expressão 

• A percepção cinestésica 
 
3. POÉTICA DO MOVIMENTO/GESTO DANÇADO 

• Fluxos (tensão, espaço, tempo) 

• Movimentos e gestos (conforme José Gil) 
 
4. ESTESIAS (sentidos, significados horizontes de leitura e compreensão da obra) 

• Atmosfera da coreografia  

• Partilhas dos territórios políticos 

• Dança e existência 

• Dança e educação/arte/educação física (de acordo com a pesquisa e o plano de 
trabalho) 
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5. Programas de espetáculos 

Caminhos (Raízes Eternas)
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Fragmentos da hora absurda 

(Cartaz) 
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Fragmentos da hora absurda (programa)
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6. Poema “Hora Absurda” 

 

“O teu silêncio é uma nau com tôdas as velas pandas... 

Brandas, as brisas brincam nas flâmulas, teu sorriso... 

E o teu sorriso no teu silêncio é as escadas e as andas 

Com que me finjo mais alto e ao pé de qualquer paraíso... 

Meu coração é uma ânfora que cai e que se parte... 

O teu silêncio recolhe-o e guarda-o, partido, a um canto... 

Minha idéia de ti é um cadáver que o mar traz à praia..., e entanto 

Tu és a tela irreal em que erro em côr a minha arte... 

Abre tôdas as portas e que o vento varra a idéia 

Que temos de que um fumo perfuma de ócio os salões... 

Minha alma é uma caverna enchida p'la maré cheia, 

E a minha idéia de te sonhar uma caravana de histriões... 

Chove ouro baço, mas não no lá-fora...É em mim...Sou a Hora, 

E a Hora é de assombros e tôda ela escombros dela... 

Na minha atenção há uma viúva pobre que nunca chora... 

No meu céu interior nunca houve uma única estrêla... 

Hoje o céu é pesado como a idéia de nunca chegar a um pôrto... 

A chuva miúda é vazia... A Hora sabe a ter sido... 

Não haver qualquer coisa como leitos para as naus!...Absorto 

Em se alhear de si, teu olhar é uma praga sem sentido... 

Tôdas as minhas horas são feitas de jaspe negro, 

Minhas ânsias tôdas talhadas num mármore que não há, 

Não é alegria nem dor esta dor com que me alegro, 

E a minha bondade inversa não é nem boa nem má... 

Os feixes dos lictores abriram-se à beira dos caminhos... 

Os pendões das vitórias medievais nem chegaram às cruzadas... 

Puseram in-fólios úteis entre as pedras das barricadas... 

E a erva cresceu nas vias férreas com viços daninhos... 

Ah, como esta hora é velha!... E tôdas as naus partiram! 

Na praia só um cabo morto e uns restos de vela falam 

De longe, das horas do Sul, de onde os nossos sonhos tiram 

Aquela angústia de sonhar mais que até para si calam... 

O palácio está em ruínas... Dói ver no parque o abandono 

Da fonte sem repuxo... Ninguém ergue o olhar da estrada 

E sente saudade de si ante aquêle lugar-outono... 

Esta paisagem é um manuscrito com a frase mais bela cortada... 

A doida partiu todos os candelabros glabros, 

Sujou de humano o lago com cartas rasgadas, muitas... 

E a minha alma é aquela luz que não mais haverá nos candelabros... 

E que querem ao lago aziago minhas ânsias, brisas fortuitas?... 

Por que me aflijo e me enfermo?...Deitam-se nuas ao luar 

Tôdas as ninfas... Veio o sol e já tinham partido... 

O teu silêncio que me embala é a idéia de naufragar, 

E a idéia de a tua voz soar a lira dum Apolo fingido... 

Já não há caudas de pavões tôdas olhos nos jardins de outrora... 

As próprias sombras estão mais tristes...Ainda 

Há rastros de vestes de aias (parece) no chão, e ainda chora 

Um como que eco de passos pela alamêda que eis finda... 

Todos os ocasos fundiram-se na minha alma... 

As relvas de todos os prados foram frescas sob meus pés frios... 

Secou em teu olhar a idéia de te julgares calma, 

E eu ver isso em ti é um pôrto sem navios... 

Ergueram-se a um tempo todos os remos... Pelo ouro das searas 
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Passou uma saudade de não serem o mar... Em frente 

Ao meu trono de alheamento há gestos com pedras raras... 

Minha alma é uma lâmpada que se apagou e ainda está quente... 

Ah, e o teu silêncio é um perfil de píncaro ao sol! 

Tôdas as princesas sentiram o seio oprimido... 

Da última janela do castelo só um girassol 

Se vê, e o sonhar que há outros põe brumas no nosso sentido... 

Sermos, e não sermos mais!... Ó leões nascidos na jaula!... 

Repique de sinos para além, no Outro Vale... Perto?... 

Arde o colégio e uma criança ficou fechada na aula... 

Por que não há de ser o Norte o Sul?... O que está descoberto?... 

E eu deliro... De repente pauso no que penso... Fito-te... 

E o teu silêncio é uma cegueira minha... Fito-te e sonho... 

Há coisas rubras e cobras no modo como medito-te, 

E a tua idéia sabe à lembrança de um sabor de medonho... 

Para que não ter por ti desprêzo? Por que não perdê-lo?... 

Ah, deixa que eu te ignore... O teu silêncio é um leque - 

Um leque fechado, um leque que aberto seria tão belo, tão belo, 

Mas mais belo é não o abrir, para que a Hora não peque... 

Gelaram tôdas as mãos cruzadas sôbre todos os peitos.... 

Murcharam mais flôres do que as que havia no jardim... 

O meu amar-te é uma catedral de silêncios eleitos, 

E os meus sonhos uma escada sem princípio mas com fim... 

Alguém vai entrar pela porta... Sente-se o ar sorrir... 

Tecedeiras viúvas gozam as mortalhas de virgens que tecem... 

Ah, o teu tédio é uma estátua de uma mulher que há de vir, 

O perfume que os crisântemos teriam, se o tivessem... 

É preciso destruir o propósito de tôdas as pontes, 

Vestir de alheamento as paisagens de tôdas as terras, 

Endireitar à fôrça a curva dos horizontes, 

E gemer por ter de viver, como um ruído brusco de serras... 

Há tão pouca gente que ame as paisagens que não existem!... 

Saber que continuará a haver o mesmo mundo amanhã - como nos desalegra!... 

Que o meu ouvir o teu silêncio não seja nuvens que atristem 

O teu sorriso, anjo exilado, e o teu tédio, auréola negra... 

Suave, como ter mãe e irmãs, a tarde rica desce... 

Não chove já, e o vasto céu é um grande sorriso imperfeito... 

A minha consciência de ter consciência de ti é uma prece, 

E o meu saber-te a sorrir é uma flor murcha a meu peito... 

Ah, se fôssemos duas figuras num longínquo vitral!... 

Ah, se fôssemos as duas côres de uma bandeira de glória!... 

Estátua acéfala posta a um canto, poeirenta pia batismal, 

Pendão de vencidos tendo escrito ao centro êste lema - Vitória! 

O que é que me tortura?... Se até a tua face calma 

Só me enche de tédios e de ópios de ócios medonhos... 

Não sei... Eu sou um doido que estranha a sua própria alma... 

Eu fui amado em efígie num país para além dos sonhos...”  

 (Pessoa, 1969, p.109 e 110) 


