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RESUMO

Esta pesquisa explora modos de lidar com a repetição de parâmetros coreográficos durante o 
período de criação, ensaio e apresentação de uma coreografia. Tal investigação se instaura na 
perspectiva de compreender como a repetição, necessária para manter o refinamento técnico 
em obras de dança, pode se tornar um caminho de permanências provisórias, que prepara o 
corpo para lidar com possíveis mudanças. Aborda-se, também, a noção de coreografia como 
um mapa transitório que cria condições para se dar o acontecimento artístico e a repetição 
deste. A proposta é contrapor alguns processos criativos, vividos pela autora desta dissertação, 
a  partir  da  experiência  como bailarina,  como assistente  de  direção e  como diretora,  três 
figuras importantes e responsáveis em um processo, que encontram modos particulares de 
ativar técnica. Este é, sobretudo, um estudo sobre processo como criação técnica, ensaio como 
período de refinamento e apresentação e reapresentação como ativação técnica, o qual observa 
a partir da repetição o modo como o corpo cria suas estratégias de vitalidade do fazer. Como 
suporte teórico aborda-se a Teoria Geral de Sistemas sob a ótica do teórico Jorge Albuquerque 
Vieira e também da pesquisadora Fabiana Dultra Britto que emprega essa teoria no contexto 
da dança contemporânea. São abordadas ainda noções do corpo como um fluxo constante de 
transformação, considerando a perspectiva de artistas e pesquisadores como Eleonora Fabião 
e Alejandro Ahmed em estudos sobre performance e dança. 

Palavras-chave:  Repetição.  Permanência  Provisória.  Coreografia.  Mapa.  Teoria  Geral  de 
Sistemas. 
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ABSTRACT

This research explores ways of dealing with the repetition of choreographic parameters during 
the  creation,  rehearsal  and  presentation  of  a  choreography.  Such  research  is  set  in  the 
perspective of understanding how repetition, necessary to maintain technical refinement in 
dance works, can become a pathway of impermanent permanences, which prepares the body 
to deal with possible changes. The notion of choreography is also approached as a transitional 
map that creates conditions for the artistic event(happening) and its repetition. The proposal is 
to counter some creative processes, experienced by the author of this dissertation, from the 
experience as a dancer, as an assistant director and as director, three important and responsible 
figures in a process, who find particular ways of activating technique. This is, above all, a 
study on process as a technical creation, rehearsal as a period of refinement and presentation 
and re-presentation as technical activation, which observes from the repetition as body way of 
creating  its  strategies  of  vitality  of  doing. As  a  theoretical  support,  the  General  Systems 
Theory is approached from the perspective of the theoretician Jorge Albuquerque Vieira and 
also  from  the  researcher  Fabiana  Dultra  Britto,  who  uses  this  theory  in  the  context  of 
contemporary dance. Body notions are also approached as a constant flow of transformation, 
considering the artists and researchers’ perspective such as Eleonora Fabião and Alejandro 
Ahmed in performance and dance studies.

Key- words: Repetition. Impermanent Permanences. Choreography. Map. General Systems 
Theory.
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INTRODUÇÃO : COMO LIDAR COM A EXPERIÊNCIA QUE SE REPETE?

Esta pesquisa parte de minhas observações e inquietações da prática artística. Estudo 

dança desde os seis anos de idade, quando tive meu primeiro contato com técnicas de dança 

(como balé e modern jazz) em meados de 1991. Desde então, a dança se tornou, além de uma 

experiência de aprendizado, uma rotina, uma profissão e, evidentemente, uma paixão.

O meu interesse em dança foi se modificando e se adaptando com o passar do tempo.  

Durante minha infância e adolescência meus estudos estiveram voltados para a prática do balé 

clássico e do modern jazz1, pois essas eram as técnicas as quais eu tive acesso na região onde 

cresci, na zona leste da capital em São Paulo. Embora eu sempre tenha tido facilidade para 

alguns aspectos trabalhados na dança, como coordenação motora, ritmo, orientação espacial, 

entre outros, sempre tive um corpo que não se adéqua ao corpo de uma bailarina clássica 

profissional, tanto pelo formato, pois sou uma bailarina baixa e gorda, como também pela 

dificuldade com algumas especificidades da técnica clássica, como a sapatilha de ponta.

Com o propósito de investir no ambiente da dança como profissão busquei alternativas 

para que tal desejo pudesse se concretizar. Em meados de 2002 desviei meus estudos para a 

dança contemporânea,  pois neste campo parecia ser possível  uma investigação em que as 

especificidades do meu corpo se tornassem potência para o movimento, ao invés de limitação.

Em 2003 iniciei  o  curso  de  graduação de  Comunicação das  Artes  do  Corpo com 

habilitação em Dança, na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo (PUC/SP). Neste 

período aprendi a correlacionar aspectos teóricos e críticos da prática em dança. Este encontro 

foi fundamental para moldar os meus interesses na área, tanto no que diz respeito ao meu 

trabalho como bailarina - seja intérprete2, seja criadora - como no âmbito da observação de 

trabalhos de outros artistas.

1 Modern jazz é um estilo de dança criada por norte-americanos descendentes africanos, em meados do século 
XVII. No Brasil, o estilo tornou-se popular a partir da década de 1960 nas produções musicais para o teatro e 
principalmente nos anos 1980, com a influência de grandes musicais e produções cinematográficas.
2 É relevante apontar  aqui  para o uso dos termos intérprete  e  bailarino.  Nessa dissertação,  tais termos são  
compreendidos como sinônimos, como formas de nomear os criadores das artes da dança. Essa pesquisa trata do 
processo de criação não apenas do ponto de vista do bailarino, mas também de outros profissionais envolvidos  
na criação de um trabalho. Nesse contexto, bailarino e intérprete são sinônimos para aquele que explora o mover 
em seu corpo, que investiga um fazer específico da dança.
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A graduação foi o espaço em que dei início a uma exploração em que teoria e prática 

são  aspectos  codependentes  de  pesquisa  em  dança.  Desde  então,  associo  minha  prática 

artística num contexto em que se dialoga o fazer e o pensar como dois lados da mesma ação, 

ambos trazendo questões para a produção do pensamento em dança. É neste contexto que 

levanto as perguntas que norteiam essa dissertação, num entendimento de que a produção da 

dança  tensiona,  constantemente,  o  pensar-fazer  tanto  para  quem  dança  como para  quem 

assiste.

Imagem 1 – se eu pudesse mais flores (2006)

Fonte: Registro da apresentação da disciplina Projeto Final da graduação Comunicação das Artes do 
Corpo PUC/SP, Foto de Sharon Eve, 2006. Acervo de Jussara Belchior.

A partir  desse campo de entendimento é possível,  então, apresentar a problemática 

desta dissertação. Na minha trajetória como artista pude observar que para repetir coreografias 

é necessário estar atento, pois há um certo risco na constância do fazer. Ou seja, quando uma 

mesma cena precisa ser repetida inúmeras vezes tal ação tende a se tornar estável, no entanto, 
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esta estabilidade pode se tornar rígida, e isto, por sua vez, pode vir a ser um problema. 

Agir de modo fixo, sem dar espaço aos desvios e às novas possibilidades parece ser 

uma maneira restrita e restritiva de lidar com a coreografia. Procuro perceber como é possível 

trabalhar com a restrição da coreografia, mas sem que isso se torne um caminho para ações 

não flexíveis. Em outras palavras, busco entender como operar a estabilidade da coreografia 

de modo a estar sempre disponível as mudanças que possam vir a acontecer.

Compreendo que a  estabilidade na  ação do bailarino é  necessária,  mas talvez esta 

possa  ser  um  risco,  quando  se  torna  demasiada  fechada.  Desenvolvo,  portanto,  esta 

investigação em torno de uma pergunta principal: como lidar com o risco da estabilidade? Um 

outro modo de encarar essa problemática está amparado numa noção de “a arte precisa estar 

viva”, logo, não pode estabelecer-se num modo de fazer limitado, fechado e, principalmente, 

automático.  Provoco,  portanto,  uma  discussão  entre  a  estabilidade  e  o  automatismo.  A 

proposta  não  é  de  abordar  tais  termos  como  sinônimos,  mas  de  evidenciar  a  grande 

possibilidade inerente daquilo que está estável vir a se automatizar. 

O principal objetivo aqui é de estudar estratégias de não automatização de uma arte 

que  se  propõe  viva.  Isto  é,  estudar  como  a  repetição  de  uma  mesma  cena,  ou  mais 

especificamente, de uma mesma coreografia, pode ser ferramenta de uma estabilidade que 

tem a ver com a manutenção de algo e não com a automatização de algo.

Outro termo relevante tratado aqui é a noção de experiência, que faz parte do título 

dessa introdução. Tal escolha reforça um entendimento que será explorado nos capítulos 1 e 2, 

quando discutirei especificamente sobre coreografia e modos de organização coreográfica. A 

proposição “a experiência que se repete” tem como função anunciar um entendimento de 

coreografia enquanto experiência.

Abordar  a  coreografia  como  uma  experiência  a  ser  dançada  evidencia  um 

entendimento  do  fazer  que  não  é  sempre  fixo,  ou  seja,  a  coreografia  é  uma experiência 

reinstaurada a cada vez que é repetida, ela se torna vivência tanto para bailarinos como para 

espectadores.  É  a  partir  dessa  possibilidade  que  proponho  estudar  a  repetição  das 

coreografias,  pois  a  repetição é  o que gerencia  a  estabilidade.  Entendo,  sobretudo,  que a 
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maneira como a repetição ocorre guia a experiência da coreografia ou para uma ação mais 

fixa ou mais disponível às mudanças. 

Minha inquietação acerca desse assunto é evocada na minha prática com dança. Nos 

exercícios de criação observo que, muitas vezes, o corpo reproduz padrões e caminhos já 

conhecidos,  mesmo  quando  está  disposto  a  encontrar  outras  alternativas.  Percebo  essa 

dificuldade tanto no meu fazer quando nos meus companheiros de trabalho, por isso parece 

relevante  trazer  exemplos  de  minha  experiência  para  essa  discussão.  Através  das 

problemáticas em alguns processos criativos que vivi, procuro evidenciar os diferentes riscos 

e as estratégias específicas criadas para manejá-los.

A estabilidade  se  instaura,  ela  é,  simultaneamente,  advinda  da  repetição  e  o  que 

possibilita algo de ser repetido. Ela parece ser um risco quando há falta de controle ou de 

percepção do modo de agir, ou seja, quando há um modo de agir fixo. Denoto esse agir fixo  

quando  o  corpo  mantêm  sempre  as  mesmas  escolhas  e  soluções  diante  às  proposições 

coreográficas, ou ainda quando não percebe outras possibilidades de resposta. 

Essa rigidez não se limita às coreografias que operam a partir  de parâmetros  com 

espaço para improvisação, ela também pode se fundar em coreografias com sequências pré-

estabelecidas – abordo tais especificidades nos capítulos 1 e 2, quando trato, respectivamente, 

de  experiências  coreográficas  que  se  utilizam  da  coreografia  estabelecida  previamente  e 

também de coreografias que são regidas por parâmetros numa espécie de mapa. Reconheço 

que o risco de um repetir  estagnado está  no modo de agir,  por isso é  possível  discutir  a 

estabilidade e a repetição em organizações coreográficas de diferentes modos. Pois, tanto em 

trabalhos  guiados  por  princípios3 como  naqueles  já  coreografados,  o  intérprete  precisa 

encontrar maneiras de se manter ativo e atento à ação.

Observo  que  é  durante  os  ensaios  e  os  treinamentos  que  o  corpo  cria  modos  de 

trabalhar com os riscos da estabilização. Este argumento sugere, sobretudo, que compreender 

como operar a estabilidade, ou ainda, como se manter estável e ainda assim disponível, faz 

3 É importante ressaltar que o termo princípio é utilizado nesta dissertação como sinônimo de parâmetro. Tais  
termos indicam um modo de operar a coreografia que é diferente da coreografia marcada por uma sequência 
delimitada de ações. Os princípios ou parâmetros agem como instruções que guiam o mover, permitindo que a 
dança seja um acontecimento que é construído no momento em que é realizado.
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parte tanto do ensaio como do processo de criação. Estas estâncias parecem ser espaços de 

treinamento  da  percepção  que  prezam  pela  escuta  (atenção)  e  pela  disponibilidade 

(capacidade de perceber e interagir).

Para esta investigação trato, portanto, da repetição que está presente em todas as fases 

de  um  processo  criativo  em  dança:  no  período  de  criação,  como  laboratório  de 

experimentação; no momento de ensaio de parâmetros já definidos, quando é possível treinar 

e refinar a habilidade do corpo e também nas apresentações e reapresentações dos espetáculos 

que acontecem pela ativação técnica  trabalhada nesse processo.  Ativação técnica é  o que 

parece tornar possível que as estratégias para lidar com a repetição emerjam do contexto o 

qual ela acontece.

Entendo,  especialmente,  que  a  repetição pode ser  encarada  como  potência4 de um 

treinamento técnico, que ativa a atenção e a disponibilidade para lidar com a situação cênica. 

Proponho revisitar diferentes experiências que vivi e acompanhei para explorar as diferentes 

fases da repetição: da construção até a organização coreográfica, bem como as dificuldades e 

as habilidades técnicas construídas nesse processo.

Discuto a partir das vivências como bailarina, assistente de direção e diretora, que tive 

nos  últimos seis  anos.  Esse  recorte  temporal  proporciona um cruzamento entre  esses três 

modos de experienciar a repetição no processo criativo. A proposta é trazer, a partir dessas 

vivências, relatos que abarcam desde o processo de criação até o período de circulação dos 

espetáculos, na expectativa de revelar como o processo de criação pode sugerir modos de lidar 

com  a  experiência  que  se  repete.  Além disso,  pretendo  revelar  como tal  repetição  pode 

encaminhar um processo potente para o corpo que dança.

Abordo, especificamente, minha experiência como bailarina no Grupo Cena 11 Cia de 

4 A noção de potência é muito presente nessa pesquisa,  portanto, é relevante explicar  como este conceito é  
utilizado nas discussões aqui propostas. O conceito de potência pode ser encontrado na filosofia, principalmente  
através das definições elaboradas pelo filósofo grego Aristóteles (384 a.C. -  322 a.C), as quais indicam que a 
potência abriga uma ambiguidade de ser tanto uma possibilidade como uma preexistência do atual. No entanto, a 
definição de potência aqui está calcada no uso recorrente do termo na prática de dança, que é, de certa forma,  
influenciado  pela  filosofia.  No  processo  criativo  observa-se  se  alguns  aspectos  que,  de  alguma  forma, 
encaminham as construções das lógicas e coerências que regulam o trabalho. Potência é, neste contexto, não 
apenas um conceito emprestado da filosofia, que justifica ou legitima um fazer, mas um conceito advindo da 
prática de dança. A noção de potência emerge da percepção do artista e revela as escolhas e caminhos que geram 
as possibilidades de continuidade e definição na criação dos argumentos coreográficos.
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Dança, o qual integro desde o final de 2007. Trago conceitos e metodologias trabalhados na 

rotina do grupo. Desta vivência proponho um recorte a partir de meados de 2011, na criação 

de  Carta de amor ao inimigo  (2012) até os dias atuais,  que estão focados nos ensaios de 

Protocolo  Elefante  (2016).  Associo  também a  experiência  como assistente  de  direção  no 

espetáculo  Werwolf  (2012)  de  Marcos  Klann;  minha  primeira  experiência  de  diretora  no 

trabalho Pedaços de Vontade (2013) dançado por Cristina Schmitt e a experiência como co-

diretora do trabalho Direção Múltipla (2014) de Daniela Alves.

O  objetivo  dessa  discussão  é  correlacionar  a  experiência  de  feitura  da  dança  e  o 

ambiente  conceitual  e  acadêmico.  Não  se  trata  apenas  de  um registro  do  fazer,  mas  da 

expansão dos modos de produção do pensamento em dança. No meu fazer – que é cruzamento 

entre teoria e prática – costumo reparar nas tendências do mover: em quais ações e em quais  

circunstâncias há o que denoto como risco da estabilidade, ou ainda, quais estratégias tendem 

a se estabilizar e quando tal estabilidade pode se tornar danosa. Preocupo-me também com as 

soluções que meus parceiros e eu encontramos durante o processo criativo, nos ensaios e nas 

apresentações de cada proposição coreográfica a ser repetida.

O interesse em discutir sobre não apenas as minhas estratégias enquanto bailarina, mas 

as  estratégias  de  meus  parceiros  de  cena  e  também as  elaboradas  em grupo estendem a 

possibilidade de discussão também para como os procedimento para lidar com a repetição são 

manuseados no trabalho da diretora e da assistente de direção. 

No capítulo 1 envolvo a discussão a respeito da repetição a partir de minha vivência 

como assistente de direção. Em Werwolf,  de Marcos Klann5, fui instigada a estabelecer um 

outro modo de lidar com a coreografia. Nesse fazer tive, pela primeira vez, a experiência de 

participar de um processo o qual eu não dançava. Neste posicionamento é necessário estar 

atento  ao  movimento  do  outro,  isto  requer  um  cuidado  em  perceber  quais  são  as 

5 Marcos Klann é performer, bailarino, ator e iluminador. Licenciado em Artes Cênicas, habilitação em teatro 
pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Desenvolve sua pesquisa artística, tendo como foco as 
relações entre memória e coletividade. Em seu trabalho procura pensar os temas, ou sentimentos advindos deste, 
como uma experiência efêmera, sempre nova, sempre uma ramificação do sentido original, sempre um processo 
de perda das certezas, em uma espécie de nomadismo temporal, pulsante no agora. A busca desse entendimento e 
de novas questões, se dá, principalmente através dos seus dois trabalhos solos “Werwolf” (2012), espetáculo 
contemplado com o Prêmio Klauss  Vianna de 2011 e com o espetáculo “O que antecede  a morte”  (2010), 
contemplado pelo Rumos Dança-Itaú Cultural 2009-2010. É integrante do Grupo Cena 11 Cia de Dança, onde 
atua como bailarino desde 2006. Como iluminador tem experiência em criações em dança e em teatro.
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possibilidades e dificuldades daquele corpo. Neste caso, o envolvimento com a dança e a 

coreografia  é de outra ordem. O que está em jogo no trabalho do assistente parece ser a 

articulação entre as proposições para a cena e o modo como elas tem sido cumpridas.

Nesse contexto,  é pertinente argumentar sobre o papel do assistente de direção em 

criações de dança contemporânea. A figura do assistente de direção é, na história da dança, 

associada à chamada "limpeza" da coreografia. O assistente era responsável pela correção dos 

detalhes e acabamentos do movimento e sobretudo pela boa execução da coreografia, ou seja, 

sua função é de cuidar da precisão dos movimentos entre os bailarinos. Contudo, atualmente 

outras possibilidades são exploradas no campo de atuação desse profissional, o que permite 

investigar como essas outras formas de trabalho lidam com a repetição.

Além disso,  a  organização coreográfica  em  Werwolf  contribui  também para outros 

aspectos  da  relação  com  a  repetição.  Nesse  espetáculo,  há  tanto  cenas  orientadas  por 

parâmetros (instruções sobre como agir), como cenas coreografadas previamente. Cabe aqui 

estudar como tal escolha pode ser manuseada pelo artista, o treinamento para lidar com tal  

estrutura carrega em suas especificidades elementos que dialogam com diversos modos de 

compor coreograficamente. Seja nos momentos regidos pela coreografia pré-determinada ou 

naqueles operados por princípios, é necessário estar atento ao modo como o corpo executa a 

ação, percebendo quais estratégias capazes de manter o intérprete no presente do mover. 

No capítulo 2 explico sobre diferentes proposições de organização coreográfica,  as 

quais associo à noção de mapa. A experiência como bailarina do Grupo Cena 11 Cia de Dança

6, que percorre esse capítulo, é relevante para discutir sobre um treinamento que preza pela 

disponibilidade dos corpos para lidar com as situações.  O grupo Cena 11 tem trabalhado a 

coreografia num modo que pretende evidenciar o acontecimento7 no tempo presente, isto é, a 

6  O Grupo Cena 11 Cia de Dança desenvolve uma técnica particular e instaura projetos de pesquisa e formação,  
sempre com o propósito de confluir teoria e prática no entendimento de dança. Atuando no território de produção 
e pesquisa artística em dança contemporânea, comportamento e tecnologia, o Cena 11 está habilitado a agregar,  
preparar e trocar com artistas, público e teóricos, conceitos éticos e estéticos sobre o corpo e o ambiente onde  
está  inserido.  Com  quatorze  obras  estreadas  entre  1994  e  2014,  o  grupo  é  reconhecido  nacional  e 
internacionalmente pela singularidade nas suas propostas e criações em dança. O currículo do Cena 11 possui 
quatro prêmios APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), um Prêmio Bravo, o Prêmio Sergio Motta de 
Arte e Tecnologia, Itaú Transmídia e Itaú Rumos Dança. Destacam-se os trabalhos Violência (2000), Skinnerbox 
(2005),  Pequenas Frestas  de  Ficção sobre  Realidade Insistente  (2007),  Carta  de  amor  ao inimigo  (2012), 
Monotonia de aproximação e fuga para sete corpos (2014) e Protocolo elefante (2016).
7 A noção de acontecimento também é bastante recorrente nesta dissertação é preciso apontar sua conceituação. 
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cena se configura como um território o qual os bailarinos agem de acordo com regras pré-

estabelecidas mas não há uma sequência de ações determinadas, que devam suceder sempre 

da mesma maneira. Deste modo, é plausível discutir sobre como a disponibilidade pode ser 

encarada como um dispositivo técnico treinável,  pois é  a  partir  dela  que os bailarinos  se 

preparam para lidar com a coreografia.

Na  minha  rotina  com  o  grupo  observo  quais  são  as  tendências  do  meu  corpo, 

principalmente  no  que  diz  respeito  ao  modo  como encontro  soluções  para  lidar  com as 

possibilidades  da  coreografia.  Além  disso,  procuro  perceber  quais  são  as  estratégias 

encontradas pelo agir em grupo. Observar meus companheiros de trabalho revela tanto sobre 

as táticas particulares como aquelas elaboradas em conjunto. 

A habilidade de agir em grupo faz parte do treinamento da companhia, ao propor lidar 

com uma coreografia que é moldada nos acordos entre os corpos que executam a ação, o 

grupo Cena 11 prima por uma capacidade de adaptação no fazer que habita os campos do 

particular e do compartilhado. Dançar em grupo, segundo esses princípios, é um dos desafios 

da disponibilidade de lidar com o acontecimento coreográfico.  As escolhas dos bailarinos 

ocorrem nas tensões entre o que a cena sugere e as resoluções possíveis para realizar tais 

ações.

Na  problemática  dessa  pesquisa  é  interessante  observar  como  essas  escolhas  se 

estabelecem e como elas são ativadas no campo da repetição, ou seja, no ensaio de uma cena 

regida  por  regras  maleáveis,  as  quais  fazem da  coreografia  um acontecimento  do  tempo 

presente, quais são as estratégias mais bem sucedidas e como elas são reativadas de maneira a 

não se tornarem ações rígidas, nem mesmo ações que sucedem por uma certa reatividade no 

agir, por uma mera reutilização de algo que já foi adequado em algum momento anterior.

Procuro,  insistentemente,  esclarecer  meu  interesse  nas  estratégias  do  mover,  pois 

considero  importante  ressaltar  as  nuances  da  estabilidade.  Nas  coreografias  como as  que 

Assim como a noção de potência, o uso do termo acontecimento aqui está mais relacionado com a noção da 
prática de acontecimento, isto é, do modo como em ensaio fazemos acontecer ao invés de estar se relacionando 
diretamente com algum pensador da filosofia. No contexto dessa pesquisa, acontecimento é algo que toma forma 
através das  proposições artísticas.  Deste modo, assim como a noção de experiência,  o acontecimento se dá  
enquanto esta a ser realizado. Portanto, o acontecimento se revela no encontro entre as proposições coreográficas 
com o público, no momento em que etas são apresentadas e moldadas pelo instante presente. 
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trabalho  com  o  grupo  Cena  11,  as  quais  as  regras  estabelecem  como  vai  se  dar  o 

acontecimento,  mas  não  há  uma  determinação  fixa  sobre  como  isso  será  realizado,  a 

estabilidade é imprescindível. Ela garante que a cena não seja tão aberta a ponto de tomar um 

rumo diferente do concebido no processo de criação, as regras as quais os bailarinos seguem 

tem que garantir tal estabilidade. 

Contudo, tais estratégias podem tornar a estabilidade do agir numa automatização do 

mover. Persisto nessa diferenciação, entre a estabilidade e a automatização, porque percebo, 

no fazer, o quanto, por vezes, elas se aproximam. Desse modo, compreendo que a repetição 

deva ser um modo de ativar as habilidades treinadas durante o processo criativo e o ensaio 

que asseguram o dançar no campo da estabilidade e da disponibilidade.

A estabilidade (e suas nuances) é um conceito importante estudado nessa discussão, é 

preciso  então  apresentar  como  ela  é  trabalhada  nessa  pesquisa.  Proponho  olhar  para  a 

estabilidade a partir da Teoria Geral de Sistemas (TGS), que investe, principalmente, no modo 

de organização das coisas as quais se pode perceber do universo, bem como as mudanças que 

ocorrem a elas ao longo de suas existências. Falar sobre coisas é uma proposta abrangente, 

contudo, a TGS pretende instaurar um campo complexo de reflexão a partir da possibilidade 

de relacionar os mais diversos elementos do universo, ou, as mais variadas coisas.

Conheci esse campo de estudos durante minha graduação na PUC/SP, nas aulas do 

professor Jorge Albuquerque Vieira, nas disciplinas: Teoria  Geral de Sistemas, em 2003 e 

Corpo e Novas Tecnologias I e II, em 2004. Em suas aulas aprendi que através dessa teoria, é 

possível encarar o objeto de estudo como um sistema. Desse modo, pode-se entender tanto 

sobre as relações de organização e manutenção estabelecidas no próprio sistema, como, ainda, 

correlacioná-las a outros sistemas. 

Trabalho  com  essa  teoria  principalmente  a  partir  dos  estudos  do  professor  Jorge 

Albuquerque  Vieira.  Contudo,  esta  teoria  foi  pensada  pelo  pesquisador  argentino  Mario 

Bunge (1919 - ),   que propõem uma visão ontológica, epistemológica e sistêmica sobre a 

realidade.  A partir  dessa  perspectiva  global  de  existência,  Vieira  (2015)  explica  sobre  os 

sistemas e como eles operam:
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O Universo seria o Sistema Master, gerador de todos os sistemas que compõem o real. 
Talvez só partículas elementares é que sejam realmente elementares, todo o resto é  
sistema. Um sistema é um agregado de coisas (de qualquer natureza: átomos, estrelas, 
galáxias, células, notas musicais, conceitos, juízos, etc.) que apresenta um conjunto de 
relações  entre  seus  elementos  tal  que  os  mesmos  possam  partilhar  propriedades 
comuns.  Ou  seja,  um  elemento  do  sistema  possui  uma  propriedade  partilhada,  
podendo perdê-la ao desligar-se do mesmo. Ou ainda, o todo apresenta propriedades 
que as partes isoladas não apresentam. (VIEIRA, 2015, p. 24 e 25)

Esta breve apresentação da teoria sugere uma compreensão de como se dão as relações 

entre os elementos do sistema e como tal vínculo é capaz de produzir complexidade. Isto é, da 

conexão entre  os agregados do sistema emerge  uma especificidade,  uma qualidade  que  é 

gerada a partir dessa associação. Por ora, é relevante atentar para o aspecto fundamental dessa 

teoria  que  diz  respeito  ao  modo  como  as  coisas  se  organizam  no  mundo  e  como  tal  

organização torna possível aproximar os campos de discussões e entendimentos, contudo, essa 

teoria será largamente discutida ao longo dos capítulos dessa dissertação.

Destaca-se, também, o entrelaçamento proposto aqui entre essa teoria e o fazer da 

dança.  A aposta  no  diálogo  entre  esses  dois  campos  de  conhecimento  se  dá  pela  minha 

observação  e  no  reconhecimento  dos  aspectos  descritos  na  TGS  nos  estudos  de  Jorge 

Albuquerque Vieira na prática da dança.

Nessa investigação exploro o universo da criação em dança contemporânea e coloco 

em comparação processos de espetáculos distintos vividos em funções distintas. Para tanto, 

utilizo as publicações e discussões feitas por Jorge Albuquerque Vieira que em sua produção 

acadêmica propõe uma aproximação do ato de criação artístico ao científico, como também da  

pesquisadora  Fabiana  Britto  (2008,  2011)  que  trabalha  a  TGS  no  contexto  da  dança 

contemporânea.

Através  da  TGS  é  possível  também  considerar  como  essa  organização  sistêmica 

encontra  meios  de  perdurar,  num arranjo  entre  estabilidade  e  readaptações  que  se  fazem 

necessárias. A estabilidade é uma característica presente em todo sistema. Esta garante sua 

existência no tempo, ou ainda, sua sobrevivência. Contudo, falar sobre existir no tempo é 

outro modo de abranger não apenas sistemas vivos, o que é relevante pelo olhar dessa teoria. 

Portanto,  a existência é mantida por uma necessidade de permanência inerente a todos os 
16



sistemas. 

Segundo  Vieira  (2000),  os  sistemas  tendem  a  permanecer.  Esta  constatação  torna 

possível estudar como os sistemas se organizam, chegando assim na compreensão de como se 

dá a estabilidade e, sobretudo, como tal estabilidade é transitória. Nos capítulos 1 e 2 retorno 

às questões fundamentais da TGS, que explicam como os processos vividos pelos sistemas 

engendram estabilidades.  A experiência  da  dança  traz  à  tona  alguns  indícios  de  como a 

estabilidade se instaura e também evidencia como ela se recondiciona a uma nova situação, ou 

seja, como os momentos de mudança incidem gerando novas estabilidades. 

No terceiro capítulo visito o processo de Pedaços de Vontade, no qual trabalhei como 

diretora  num solo  dançado  pela  bailarina  clássica  Cristina  Schmitt8.  Nesse  compromisso, 

tomo  novamente  a  posição  de  criação  a  partir  da  observação.  A proposta  teve  foco  em 

operações  de  desdobramento  de  um  trabalho  técnico  já  incorporado  pela  bailarina.  O 

treinamento em balé clássico de Cristina Schmitt vem desde sua infância, e atualmente ela 

atua como intérprete e também como professora. 

A coreografia  de  Pedaços  de  Vontade  é  organizada  a  partir  de  parâmetros  que 

possibilitam rearranjos  de  sequências  e  passos  do  balé  clássico.  O desafio  era,  portanto, 

mover-se de um modo familiar, porém através de uma estrutura não habitual. O objetivo era, 

sobretudo, revelar a técnica como potência do corpo à medida que este molda e é moldado 

pela situação. 

Durante  esse  processo,  o  trabalho  com  direção  consiste  em  encontrar  formas  de 

incentivar  essa  metodologia,  de  instaurar  no  corpo  da  bailarina  uma  postura  de 

disponibilidade, de maneira a não se utilizar da técnica como uma ferramenta limitadora e sim 

8  Cristina Schmitt iniciou seus estudos de balé clássico em 1996 na cidade de Florianópolis.  Passou pelas 
escolas Alea Academia de Dança e Academia Albertina Ganzo, até ingressar no curso de aperfeiçoamento da 
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville. Entre 1996 e 1998 participou como bailarina de montagens 
como A Bela Adormecida, La Bayadere e Dom Quixote, da academia Albertina Ganzo. Em 1998, com o grupo 
Gayia dançou “Divertissement” espetáculo da Pró-música com a bailarina convidada Ana Botafogo. Na Escola 
do  Teatro  Bolshoi  em Joinville  –  SC participou  como bailarina,  nos  anos  de  2000 e  2001,  de  aulas  com 
professores russos, brasileiros e convidados. Desde 2006 atua como professora de balé na Associação Cultural 
Arte.Dança, da qual  faz parte da direção. Com a Associação Cultural Arte.Dança participou como bailarina nos 
espetáculos  Cirandas  (2007)  e  Dom  Quixote  (2006).  Participou  também  da  elaboração  e  concepção  dos 
espetáculos  Alice  (2008);  Coppélia  (2009)  com a  participação  da  Orquestra  Sinfônica  de  Santa  Catarina  – 
OSSCA; Escrito à Mão (2010); O Quebra Nozes (2011) com participação da OSSCA e montagem de Gisele  
Santoro e Desenha-me um Sonho! (2012). Em 2013 inicia um novo trabalho como bailarina com direção de  
Jussara Belchior, “Pedaços de Vontade”, que estreou no 17º Festival Cultura Inglesa no mês de junho.
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de instaurar situações que revelem a técnica como argumento do corpo. Sob a perspectiva da 

repetição, este processo exemplifica a habilidade e a adaptabilidade enquanto possibilidades 

técnicas  de  lidar  com  novas  situações.  Neste  espetáculo,  a  repetição  dos  arranjos 

coreográficos calcados no vocabulário do balé clássico é um modo de explorar a potência do 

repetir.

Somo ao terceiro capítulo também as reflexões sobre a experiência de co-direção no 

projeto Direção Múltipla de Daniela Alves9. A fase inicial desse projeto partiu da ideia de uma 

“direção  múltipla  virtual”  em  que  a  artista  criou  uma  página  de  grupo  na  rede  social 

facebook10 com  o  intuito  de  publicar  vídeos  de  experimentos  para  que  as  pessoas 

comentassem e dirigissem sua ação. A segunda fase do projeto rumou para a criação de um 

espetáculo, e além dos diretores virtuais foram convidados três diretores para acompanhar a 

criação do espetáculo em diferentes fases. Participei desde o início como colaboradora virtual 

e fui convidada a integrar o projeto como co-diretora, no período de finalização do espetáculo.

Embora  já  conhecesse  parte  do  processo,  a  direção  presencial  trouxe  a 

responsabilidade não só para os apontamentos de possibilidades, mas também para formas de 

instaurar uma precisão técnica. O trabalho é desencadeado por sutilezas de desdobramentos 

dos princípios coreográficos que revelam, aos poucos, as múltiplas direções que a obra pode 

tomar.  Tal  sutileza  exige  um  refinamento  técnico  que  permite  ao  corpo  navegar  pelas 

qualidades do mover sem criar redundâncias. A atenção no modo de repetir os parâmetros 

deste trabalho foi o principal foco do meu trabalho como co-diretora.

O  contexto  de  refinamento  técnico,  nos  exemplos  trazidos  para  essa  discussão, 

parecem elucidar as nuances do modo de controle do mover. A maneira de agir dos corpos 

evoca quais ferramentas e parâmetros se têm para se utilizar da técnica. Deste modo, o corpo 

9 Daniela Alves é bailarina, pesquisadora e professora de dança. Participou da fundação do Aplysia Grupo de 
Dança (1998-2008), em Florianópolis, cujos principais trabalhos foram: Universo Feminino (Caravana Funarte 
2004), Möbius (Klauss Vianna 2006) e Projeto Social Aplysia (Brazil Foundation 2003 e Lei de Incentivo à 
Cultura de SC 2004). Desde 2013, vem desenvolvendo seu trabalho solo, a partir do projeto de pesquisa Direção 
Múltipla  Virtual  (Laboratório  Corpo e  Dança,  contemplado Rumos  Itaú  Cultural  2012-2014),  ao  criar  uma 
ferramenta compositiva que se utiliza da colaboração de expectadores virtuais. Em 2014, estreou o solo e o  
videodança  Direção  Múltipla  (Elisabete  Anderle  2013).  Em 2015,  o  trabalho  fez  parte  da  programação do 
Festival Múltipla Dança e do Projeto Tubo de Ensaio e, em 2016, circula na região norte do país (Klauss Vianna  
2014).
10 Disponível em https://www.facebook.com/groups/direcaomultiplavirtual.danielaalves/?fref=ts 
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é a materialidade técnica que revela suas organizações. 

Aposto,  sobretudo,  que  tal  entendimento  decorre  de  uma  especificidade  técnica 

elaborada  no  processo  criativo  de  cada  trabalho,  bem  como  no  modo  de  acionar  essa 

habilidade, que faz parte do treino da repetição. Para tanto, observo como o corpo que dança 

(estendendo aqui aos corpos da diretora e assistente de direção, que também operam dança) 

pode lidar com o repetir, desde os exercícios de laboratório até os parâmetros definidos, na 

rotina de ensaios e apresentação das coreografias.

A repetição estudada a partir dessas diferentes posições de trabalho complexificam o 

modo de lidar  com o conhecimento e  criação em dança,  pois  essas não se restringem às 

funções de execução, monitoração e criação. Esses são alguns dos aspectos que parecem estar 

num fluxo de transformação que moldam cada uma das figuras abordadas nessa pesquisa. Faz 

parte  do  trabalho  do  intérprete  a  execução  de  uma  coreografia,  mas  tal  conduta  agrega 

também  atos  de  observação  e  criação  no  fazer,  ou  seja,  um trabalho  de  percepção.  Isto 

também se dá no trabalho do assistente de direção e do diretor, suas tarefas compreendem 

criação, execução, percepção, manutenção e ainda outras.

A ideia de repetição como potência é sustentada através da discussão sobre ativação 

técnica. Proponho, então, que a repetição é ferramenta imprescindível, que amplia o fazer e 

gera potência para lidar com o acontecimento. A repetição é o caminho do desvio, o caminho 

para dançar o erro. Através da reflexão crítica sobre essas experiências pretendo abordar como 

se dá a ativação técnica no fazer da dança, e, principalmente, como tais aspectos são capazes 

de burlar uma estabilidade imutável e de instaurar a diferença.

A dança trata  da  exploração do movimento trazendo complexidade para a  relação 

corpo-tempo-espaço, uma complexidade que emerge de uma situação do tempo presente, mas 

que  requer  preparação,  treinamento  e  ensaio.  Não um ensaio  de  certezas,  mas ensaio  de 

possibilidades, preparação e treinamento de disponibilidade e flexibilidade para habitar um 

campo o qual a estabilidade é experimentada como uma permanência provisória11.

11 A proposição de permanência provisória, que ainda será mais explorada no decorrer dessa pesquisa, é advinda 
do encontro com a professora Helena Bastos na banca de qualificação dessa dissertação, ocorrida no dia trinta e 
um de outubro de 2016. No material de qualificação a noção de permanência provisória vinha sendo explorada 
como uma proposta de estabilidade transitória, num entendimento de que as estratégias que se tornam estáveis  
devem de alguma forma estarem disponíveis para um possível mudança, já que estas são necessárias para a 
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1 COMPARTILHAR A REPETIÇÃO

Imagem 2 – Werwolf, de Marcos Klann

 Fonte: Foto de Cristiano Prim, 2013. Acervo de Jussara Belchior. 

Ele estava de pé, no canto direito da sala, olhava pra frente, um olhar reto12. Ficou 

assim por uns instantes. Dava tempo de reparar no seu corpo, de perceber sua respiração 

oscilando entre o peito e a barriga. Então, resolveu continuar. Começou pelos olhos, desviou a 

direção do olhar voltando-se para o chão. O olhar conduziu a cabeça, que, por sua vez, atingiu 

a coluna, da cervical até a lombar. Pouco a pouco, ele se aproximou do chão, apoiou as mãos 

e dobrou os joelhos. Agora, ele está quadrúpede.

Nesta posição, ele espera. Eu também espero. Essas pequenas pausas são importantes, 

elas chamam atenção para os detalhes. Tirou o peso dos braços e das pernas, deixou-se cair. 

Escuto o som de seu impacto, um barulho seco. Enquanto ele está no chão eu noto: a cabeça 

voltada  pra  frente,  apoiada  no  chão pelo queixo e  numa leve  inclinação para  a  diagonal 

existência. Adotar a concepção de permanência provisória ainda é um modo de evidenciar que as coisas, ou as 
estratégias coreográficas que nos interessam aqui, estão dispostas a um grau de estabilidade e uma necessidade  
de mudança para sua existência. Além disso, permanência provisória pode ser um modo de enfatizar uma certa  
concretude de permanência.  Ao invés de suscitar uma imagem de um equilíbrio precário, como estabilidade 
transitória pode vir a causar, opta-se pela imagem de uma permanência concreta em um certo período de tempo – 
um tempo que não está definido anteriormente, que está certo apenas de sua efemeridade.
12 Este relato resultou da observação do ensaio de Werwolf, de Marcos Klann, realizado em junho de 2012 no 
espaço Água Viva Estúdio Multiarte no bairro do Campeche, em Florianópolis.
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esquerda;  os cotovelos afastados do tronco, dobrados, posicionando as mãos próximas do 

rosto; a lateral esquerda do peito encostada no solo; o quadril torcido para direita e as pernas 

dobradas, apoiadas uma sobre a outra. Mais uma vez é tempo de contemplar, ele fica um 

tempo assim, sustentando uma pausa. 

Então ele se move, começa pela perna direita, que está por cima. Estende a perna até 

apoiar a lateral interna do pé no chão. Pressiona o antebraço esquerdo no chão e sustenta peito 

e quadril. Estica o braço direito, depois o esquerdo. A perna esquerda se move, o pé está 

apoiado pelo metatarso e o joelho está flexionado, apontando para o chão. Está, novamente, 

em quatro apoios, porém há diferenças. O corpo está voltado para a diagonal do espaço e seu 

peso está distribuído em apoios assimétricos.

Cai novamente. Desta vez o joelho esquerdo deslizou pelo chão. Eu disse: "Marcos, 

acho melhor você levantar a calça e descobrir os joelhos. Você vai estar despido nessa cena, 

faz  muita  diferença  o  atrito  do  corpo  sem roupa  no  chão,  principalmente  nos  joelhos  e 

cotovelos". Ele me olhou com um leve sorriso, não era a primeira vez que eu dizia isso a ele. 

Ele então dobrou a calça e continuou o ensaio.

A cena segue desse modo: para ir pro chão ele solta o peso do corpo e ativa suas 

articulações em direções opostas. Chega no chão de uma vez, mas nunca com o corpo todo 

estendido, há sempre alguma dobra, alguma assimetria ou uma parte apoiada sobre outra. Para 

chegar aos quatro apoios um caminho avesso, divide o corpo em partes e mexe primeiro uma, 

depois outra, outra e outra até pausar.

A potência da cena está na tensão entre as possibilidades de soltura das articulações, 

na sustentação dos apoios do corpo e no manejo do tempo das pausas. Marcos Klann gasta um 

tempo em cada posição que chega. Eu presto atenção nesses tempos, acho importante que ele 

estabeleça esse tempo de contemplação, que ele dê, a cada posição, o tempo necessário para 

observá-la.  Assim,  é  preciso  manejar  o  tempo de  forma  não ritmada.  Cada formato,  seja 

quadrúpede, seja caído no chão, tem seu tempo específico, esses tempos podem ser similares, 

mas não iguais. Faz parte do meu trabalho como assistente de direção estar atenta a esses 

tempos. 
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Repetir essa cena requer perceber suas nuances. Após cada ensaio Marcos Klann e eu 

conversamos sobre os tempos das posições, sobre a ocupação e direcionamento do corpo no 

espaço, sobre a duração da cena etc. Tal discussão se faz necessária já que esta é uma ação 

regida  por  um  certo  grau  de  improviso.  As  regras  estão  estabelecidas,  há  parâmetros 

específicos para levar o corpo ao chão e outros que guiam o corpo para quatro apoios. No 

entanto,  não  existem  posições  pré-determinadas  ou  uma  sequência  de  figuras  a  serem 

construídas. 

Há apenas uma exceção: a primeira chegada quadrúpede. Esta marca uma transição, 

ela é a finalização de uma primeira sequência coreografada e o início de uma cena regida por 

parâmetros mais abertos. Dessa abertura no modo de agir, é possível notar como a cena se 

estabiliza  e,  também,  como  ela  mantêm  sua  vitalidade.  A partir  do  meu  trabalho  como 

assistente de direção, reparo no modo como ela é acionada durante a rotina de ensaios e nas 

apresentações, afim de entender como essa repetição pode ser uma ferramenta potente para o 

corpo. 

A repetição  dessa  cena  –  ou  de  cenas  como  essa,  regidas  por  parâmetros  bem 

definidos,  regras que estabelecem o modo de agir mas não determina com exatidão como 

sequenciar os movimentos – chama atenção tanto para as diversas possibilidades que o corpo 

encontra para lidar com a situação, como para os caminhos que tendem a se estabilizar, ou 

para as resoluções que insistem em reincidir nesse mover. 

O ensaio é o momento apropriado para reconhecer os caminhos já percorridos pelo 

corpo e notar as resoluções que persistem em acontecer. Meu trabalho como assistente de 

direção inclui observar e ponderar o motivo dessas recorrências e entender como opera essa 

estabilidade  no  agir.  Repetir  trajetos  e  soluções  pode  ser  uma  estratégia  que  garante  a 

continuidade da cena, mas pode também se tornar um modo de acomodação. Portanto, não 

interessa, apenas, encontrar a maior variação possível dentro dos parâmetros estabelecidos, 

mas sim encontrar as estratégias de vitalidade, que possibilitam que a obra seja potente toda 

vez que ela for dançada.

1.1 COREOGRAFIA DA SOLIDÃO
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Em  Werwolf  (2012), trabalho solo de Marcos Klann, tive uma experiência marcante 

em minha trajetória, quando atuei como assistente de direção. Convivo com este artista desde 

o final de 2007, quando passei a integrar o elenco do Grupo Cena 11 Cia de Dança – o qual 

ele já integrava há dois anos. Esse tempo juntos na companhia nos fez perceber similaridades 

em nossos questionamentos sobre criação em dança contemporânea.  O convite de Marcos 

Klann para fazer parte da equipe de seu projeto solo foi uma oportunidade para explorarmos 

nossas afinidades num contexto diferente.

A proposta  de criação desse espetáculo partiu  de um assunto pré-definido desde a 

elaboração  do projeto13.  A discussão  sobre  a  solidão  foi  o  que  engendrou  essa  pesquisa, 

proporcionando  um cruzamento  muito  particular  entre  as  noções  da  solidão  de  quem se 

relaciona com outras pessoas através da internet, utilizando-se das redes sociais (enquanto 

está só em seus computadores ou celulares) e da solidão a qual o título da obra remete: a 

palavra  werwolf pode  ser  traduzida  como  lobisomem,  uma  figura  que  está  isolada  da 

sociedade e que se esconde nas matas.

Na página do projeto14, Marcos Klann explica sobre as referências que ele utiliza para 

essa pesquisa. Além do termo werwolf, advindo do alemão que designa, sobretudo, aquele que 

foi banido, o artista cita também um pequeno trecho d'O admirável mundo novo  (1932) de 

Aldous Huxley, que propõe a solidão como uma condição humana e, por fim, uma citação da 

pesquisadora do corpo Christine Greiner em seu livro O corpo em crise (2008), que associa o 

homem banido ao lobisomem, que é excluído da cidade e se direciona para o campo em 

solidão. 

Para trabalhar a partir dessas provocações, Marcos Klann esteve sozinho nos primeiros 

ensaios, elaborando, testando instruções e levantando material. Depois de algumas semanas, 

passei a frequentar os ensaios, uma vez por semana, durante os seis meses de criação do 

espetáculo. Mantivemos, portanto, uma rotina semanal a qual o artista ensaiava tanto sozinho 

13 O projeto Werwolf  foi contemplado pelo  Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2011. Em sua concepção o 
projeto previa a montagem do solo de dança do artista Marcos Klann e uma temporada de estréia na cidade de 
Florianópolis. O projeto foi contemplado também pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura/2013, 
com a circulação do espetáculo pelas cidades do interior de Santa Catarina.
14  Disponível em https://projetowerwolfe.wordpress.com/about/ 
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como acompanhado. 

Em  nosso  primeiro  encontro15 Marcos  Klann  mostrou  o  material  o  qual  estava 

trabalhando. Era uma sequência coreográfica que ele criou a partir de uma instrução para agir: 

aproximar duas ou mais partes do corpo. A partir  da experimentação dessa instrução, em 

exercícios de improvisação,  ele  pôde estudar  as possibilidades desta  no corpo.  Após esse 

período de exploração, o artista adotou a coreografia como recurso de composição cênica. 

É relevante notar que, neste momento, o artista partiu da exploração de uma instrução 

para gerar uma sequência coreográfica, diferente de dançar através de um parâmetro que rege 

a cena com um certo grau de improviso. Diferente também de criar uma sequência a partir da 

combinação de alguns passos de dança,  que ele  já  conhecesse.  Marcos Klann não estava 

apenas organizando uma sequência a partir de um vocabulário pré-existente, mas sim criando 

um vocabulário próprio para o trabalho. Deste modo, estruturar um seguimento de ações se 

torna um recurso de ativação de uma dança que investiga suas estratégias de composição e de 

permanência.

Criar uma sequência coreográfica pode indicar uma preocupação com a apresentação 

do trabalho, ou, mais especificamente, com a repetição deste. Tal escolha revela um pouco 

sobre como o processo é conduzido. Entendo, sobretudo, que o modo de organizar a cena 

determina, de alguma forma, o treinamento possível para que esta seja repetida. A coreografia 

como ferramenta de criação da dança anuncia a necessidade de um treinamento específico, 

que  não  está  voltado  apenas  ao  aprimoramento  da  ação,  mas  também  às  estratégias  de 

ativação da potência cênica.

Cabe,  aqui,  levantar  uma  discussão  valiosa  para  esta  pesquisa  a  respeito  do 

entendimento de coreografia. A coreografia – ou os modos de organização coreográficas – 

tem  sido  amplamente  explorada  pelos  criadores  em  dança,  o  que  faz  emergir  variadas 

resoluções para organização do movimento de dança. O termo não se restringe a apenas um 

único modelo a ser aplicado. A coreografia é a exploração do modo de ser e estar da dança e 

desse processo os criadores encontram seu próprio fazer.

A artista e pesquisadora da dança Helena Bastos (2007), professora na graduação e 

15 Realizado no Água Viva Estúdio Multiarte, em Florianópolis, em fevereiro de 2012.
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pós-graduação do Departamento de Artes Cênicas / CAC da Escola de Comunicação e Artes 

da Universidade de São Paulo (USP), escreve em seu artigo  Cada dança tem seu jeito ou  

cada inventor descobre um jeito sobre a condição do corpo em conhecer e reconhecer através 

do movimentos. Desse modo ela explica:

Entendemos que diferentes padrões co-existem no corpo, um corpo que acontece em 

movimentos. Cabe a nós aprendermos com esse corpo, nas suas diversas instâncias e 
no  ambiente  que  lhe  couber.  Nesse  sentido,  nossa  tarefa  é  virar  inventores  de 

experimentos para descobrir de que somos feitos e como somos construídos (2007, p. 
216)

Nesse fazer, elaborado por cada criador, as estratégias coreográficas são traçadas de 

acordo com as experimentações e as coerências que o processo tende a instaurar. Tal processo, 

além de gerar o modo como a dança pode acontecer, engendra também, irrefutavelmente, os 

modos de acionamento para repetir a coreografia cada vez que ela é dançada, ou seja, permite 

que o criador encontre as estratégias para repetir sua dança. Os acordos coreográficos traçados 

no  decorrer  do  processo  sobrevivem  a  partir  da  repetição,  esta,  por  sua  vez,  aponta  o 

engajamento do artista em realizar suas ações.

Interessa  nesta  dissertação  entender  como  se  dá  o  processo  de  elaboração  das 

estratégias  de  repetição  das  coreografias:  Werwolf  (2012),  Pedaços  de  Vontade  (2013), 

Direção  Múltipla  (2014)  e  o  processo  de  criação  no  Grupo  Cena  11  Cia  de  Dança, 

principalmente a partir de 2011 no processo de criação de Carta de amor ao inimigo (2012). 

Para acessar esse recorte,  parece ser necessário entender como são construídas e mantidas 

essas criações. No trabalho com o grupo Cena 11 e nos solos dançados por Cristina Schmitt e 

Daniela Alves as coreografias são operadas como uma espécie de mapa (a noção de mapa 

trazida aqui será discutida no segundo capítulo), que está sempre a construir caminhos para se 

visitar  os  lugares,  isto  é,  são  regidas  por  alguns  parâmetros  que  desencadeiam  a  ação. 

Werwolf, no entanto, é a exceção.

Em seu solo, Marcos Klann também trabalha com cenas regidas por essa espécie de 

mapa, as quais acontecem a partir da experimentação de algum parâmetro ou instrução do 

mover, como a ação descrita no início desta dissertação de colocar-se em quatro apoios para 
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depois arremessar-se para o chão, ou ainda, num outro momento o qual o artista controla e 

intensifica  sua respiração a  ponto de gerar  um som exacerbado,  bem como um modo de 

mover brusco, associando-o a algum animal selvagem. 

Contudo,  além  de  cenas  regidas  por  parâmetros,  em  Werwolf  há  também  cenas 

coreografadas previamente. Em dois momentos o artista utiliza do recurso da coreografia pré-

ordenada: no primeiro a iluminação é baixa e não há trilha sonora; no segundo o avesso, a 

iluminação abrange todo o espaço e o artista executa suas ações, previamente arranjadas, no 

compasso da música.

Parece pertinente abordar  o entendimento de coreografia  na história  da dança,  sua 

evolução e ampliação, para então articular como propostas diferentes de organização cênica 

habitam não só o mesmo tempo (contexto histórico) mas, também, o mesmo espetáculo, como 

em  Werwolf.  Além  disso,  interesso-me  em compreender  como tal  ocorrência  desenha  as 

possíveis especificidades na preparação e ensaios desse trabalho, e, principalmente, revelar as 

estratégias elaboradas para a repetição e estabilidade dessa dança.

A teórica e crítica brasileira da dança Helena Katz, professora no curso de graduação 

em Comunicação e Artes do Corpo e no Programa de Pós-graduação em Comunicação e 

Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) explica em seu artigo 

Dança, coreografia, imunização (2013) que o termo coreografia é utilizado primeiramente 

por Rauol Auger Fuillet (1653-1710), o mestre de balé da corte francesa de Luís XIV (1638-

1715).  A autora  aponta  que  este  "conceito  identifica  um conjunto  de  sinais  gráficos  que 

registram movimentos do corpo no papel, ou seja, a palavra coreografia nasce para designar a 

notação (grafia) da dança" (KATZ, p. 43). Isto é, um registro do corpo para o papel.

Entendo que esta conceituação revela, de certo modo, uma certa preocupação da dança 

em relação à repetição, isto é, a coreografia é um dispositivo encontrado para assegurar que a 

dança possa acontecer novamente, pois a grafia dos passos funciona como uma espécie de 

guia a ser seguido.

Contudo,  nesse  mesmo artigo  Katz  defende  que  com o passar  do  tempo dança  e 

coreografia  tornaram-se  sinônimos.  A coreografia  deixa  de  estar  restrita  a  seu  papel  de 
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notação e passa a ser, também, a sequência de ações a ser seguida, ou seja, a dança.

A pesquisadora Susan Leigh Foster, professora no departamento de dança do World 

Arts and Culture (WAC) na Universidade da Califórnia  em Los Angeles (UCLA) escreve 

sobre coreografia em seu livro Choreographing empaty: kinesthesia in performance  (2011). 

Ela explica que "Coreografia e performance mudaram com o tempo, ambas selecionam e se 

movem a partir  de certos sistemas semânticos,  desse  modo,  seus  significados derivam de 

movimentos históricos e culturais específicos"16 (2011, p. 05), a coreografia, ou ainda a ação 

de coreografar sucede numa troca com o ambiente e o tempo em que se vive.

A coreografia  como  ferramenta  de  permanência  da  dança  foi  viável  a  partir  da 

possibilidade desta encontrar formas para se reinventar. Em outras palavras, a dança enquanto 

manifestação  artística  dialoga  com as  questões  de  seu  entorno.  Em diferentes  momentos 

históricos diferentes movimentos artísticos se organizam como modos de reflexão sobre a 

realidade a qual se está inserido. Essa constatação permite defender que ao longo do tempo 

dança e coreografia mantiveram-se ativas através das mudanças que sofreram ao longo do 

tempo, mudanças que parecem ser estratégias necessárias encontradas pelos criadores para 

dialogar com o mundo que a obra de arte explora. 

Foster aponta algumas das diferenças no entendimento de coreografia no decorrer do 

tempo,  considerando  a  partir  de  meados  do  século  XVIII,  quando  o  termo passou a  ser 

amplamente utilizado, em diante: "Desde aquele tempo a noção de coreografia foi desafiada, 

expandida  e  transformada,  o  que  prolifera  seus  sentidos  ainda  que  continue  a  instaurar 

tipologias de dança com distintos méritos artísticos e sociais."17 (FOSTER, 2011, p. 16). A 

partir  do  século  XX  a  coreografia  toma,  ainda,  a  propriedade  de  marcar  o  trabalho  do 

coreógrafo,  principalmente  com  as  experimentações  da  dança  moderna,  que  passaram  a 

trabalhar não apenas com o vocabulário da técnica clássica mas com outras influências no 

fazer da dança.

16 Both  choreography and performance  change over  time;  both  select  from and move  into  action  certain 
semantic  systems,  and  as  such,  they  derive  their  meaning  from a  specific  historical  and  cultural  moment 
(tradução nossa).
17 Since that time the notion of choreography has been challenged, expanded and transformed, its meanings  
proliferating even as  it  continues to instantiate typologies of dance with distinctive artistic  and social  merit  
(tradução nossa).
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Tais  mudanças  no  entendimento  de  coreografia  permitem  entender  as  variadas 

possibilidades exploradas pelos artistas do século XXI. Este estudo não pretende aprofundar-

se em nuances da coreografia em cada uso e em cada tempo. O relevante aqui é compreender 

que coreografia é uma noção móvel, que está sempre sendo explorada. 

Foster explica ainda que:

A dança, a cada momento em que se assiste, pode ser lida como produto de escolhas, 

herdadas,  inventadas  ou  selecionadas,  sobre  quais  corpos  e  assuntos  estão  sendo 
construídos e qual argumento sobre estes corpos e assuntos revelam. Estas escolhas, 

feitas  coletiva  ou  individualmente,  espontaneamente  ou  no  desenvolver  da  dança, 
constituem um tipo de registro da ação que é durável e torna possível tanto a repetição  

da dança como sua análise.18 (2011, p. 04)

A autora concebe um modo de olhar a criação em dança como uma construção durável 

no tempo que possibilita tanto a repetição como a análise do acontecimento. A efemeridade do 

movimento não impossibilita que a dança seja algo estável em seus modos de acionamento. 

Observar  como se  dá  essa  estabilidade  é  também um modo de  analisar  as  estratégias  de 

permanência da dança enquanto linguagem artística. 

A convivência entre os diferentes modos coreográficos é palpável em nosso tempo. Os 

artistas  da  dança  estão  sempre  a  explorar  outros  modos  de  pensar  coreografia  (pensar  a 

coreografia aqui é sinônimo de dançar a coreografia). A composição em Werwolf é evidência 

de como as possibilidades da criação podem ser problematizadas no palco. As cenas dessa 

obra são como esquetes que abordam um determinado assunto por diversas vertentes, cada 

momento  exige  do  bailarino  muita  precisão  para  que  a  dança  aconteça.  Entre  vídeos, 

sequências coreográficas, parâmetros que mapeiam sua ação, trilha sonora, canto e outros o 

artista opera uma porção de princípios que ativam esta dança da solidão.

No processo de criação deste  trabalho, Marcos Klann e eu estivemos atentos  para 

entender  como  essas  diferentes  proposições  dialogam  na  construção  de  um  argumento 

18 Each moment of watching a dance can be read as the product of choices, inherited, invented, or selected,  
about what kinds of bodies and subjects are being constructed and what kinds of argument about these bodies  
and subjects are being put forth.  These decisions, made collectively or individually,  spontaneously or in the  
advance of dancing, constitute a kind of record of action that is durable and makes possible both the repetition of 
a dance and analysis of it (tradução nossa).
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coreográfico coerente, ou seja, como as cenas se articulam numa coreografia sobre a solidão. 

Esta  coreografia  encontrou  sua  potência  num  fazer  atravessado  por  multiplicidades,  em 

diversos modos de encarar a solidão. 

Percebo os diferentes fazeres articulados nesse espetáculo – evidente nas trocas de 

figurino, de iluminação e nas notáveis mudanças de tônus na ação do artista – como partes de 

uma organização coreográfica  que  se fortalece no trânsito  de explorar  as  nuances  de sua 

temática.  Repetir  em  Werwolf  é  acionar  uma  confluência  de  possibilidades  coreográficas 

estabilizadas num modo de falar sobre o mundo (ou falar sobre a solidão) num contexto em 

que a diversidade é acionada como possibilidade de resposta. Tal estratégia se relaciona como 

o  contexto  atual  de  produção  em  dança,  o  qual  podemos  observar  uma  diversidade  nas 

proposições artísticas. Isto é, os artistas da dança exploram seu fazer artístico no modo como 

relacionam sua pesquisa com o contexto em que vivem. Deste modo a dança expande o seu 

existir  e  abre-se  um espaço  para  que  proposições  que  se  organizam  de  maneira  distinta 

possam coexistir. 

Observar  o encontro  dessas diversidades que o artista  explora em sua composição 

coreográfica nos permite abordar a estabilidade que se instaura nesse fazer. Isto é, dançar essa 

coreografia (que explora diferentes modos de ativar o mover) revela maneiras possíveis de 

como a estabilidade no fazer se dá.

Para nos aproximarmos desse conceito de estabilidade do fazer recorro aos estudos da 

Teoria Geral de Sistemas (TGS) que investiga as dinâmicas de existência dos sistemas entre a 

estabilidade e as crises geradoras de mudanças. Tal proposta tem como objetivo considerar 

como a estabilidade necessária para que a repetição ocorra não seja um modo restrito do fazer, 

ou  ainda,  como  a  repetição  de  algo  estável  (ou  que  pretende  se  estabilizar,  como  as 

organizações  coreográficas)  pode  gerenciar  simultaneamente  suas  mudanças  e  sua 

permanência. 

A aproximação  entre  a  repetição  em  dança  e  a  TGS  é  tratada  aqui  a  partir  da 

compreensão de que para manter-se vivo é necessário que se esteja aberto para a mudança. Ou  

seja, a vitalidade da repetição das coreografias sucede num entendimento de que é preciso 
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estar atento ao modo como realizamos a ação, para que então percebamos as transformações 

possíveis ou necessárias.

1.2 PERMANECER PARA MUDAR 

Para seguir com o cruzamento entre dança e a TGS é necessário apresentar alguns 

parâmetros que fundamentam essa teoria. Trago-os aqui a partir dos estudos do autor Jorge 

Albuquerque Vieira (2000), em seu artigo  Organização e sistemas acerca desta teoria, bem 

como  as  aplicações  dessa  teoria  no  campo  da  dança  contemporânea,  trabalhadas  pela 

professora Fabiana Britto (2008), docente da Escola de Dança da Universidade Federal da 

Bahia  (UFBA). Sobretudo, é relevante entender como os conceitos  que regem essa teoria 

permitem a compreensão da repetição como permanência provisória.

A TGS opera como uma proposição de cunho ontológico que tem como objetivo criar 

relações possíveis entre as coisas. O substantivo “coisa” denota a qualidade abrangente dessa 

teoria.  A proposta  é  de relacionar  os mais diversos  objetos,  campos,  saberes e  assim por 

diante. Por tratar de aspectos gerais, a TGS possibilita a conexão, contraposição e comparação 

entre campos distintos. Nesse sentido, torna-se necessário abordar o que são os sistemas, para 

então entender como as transformações são vitais no funcionamento e na existência destes.

Os sistemas são as coisas que existem no mundo de uma determinada forma. Ou seja, 

eles são conceituados pelos parâmetros, os fundamentais (ou básicos) e os evolutivos. Os três 

parâmetros fundamentais são existentes em qualquer sistema, são eles: permanência, ambiente  

e autonomia  (VIEIRA, 2000).  Já os parâmetros evolutivos podem ou não estar presentes. 

Podem também vir a emergir em algum momento qualquer na trajetória de um sistema. Estes, 

como lembra Britto (2008, p. 73), dizem respeito às particularidades dos sistemas e como eles 

garantem sua duração.

A proposta aqui é de encarar a coreografia como um sistema. Para tanto, é relevante 

apontar um modo possível dos parâmetros básicos se apresentarem. A coreografia permanece 

no mundo por algum tempo. Ela é criada, apresentada e até registrada, o que de certa forma 

expande  seu  tempo  de  permanência.  É  possível  também  observar  o  ambiente  no  qual  a 
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coreografia está inserida, bem como quais são e como se dão as relações estabelecidas entre o 

sistema coreografia e seu ambiente. Por fim a autonomia, que pode, em modos gerais, ser 

contemplada como mecanismos que correlacionam as formas de permanência às formas de 

relação com o ambiente. 

O parâmetro fundamental permanência parece estar calcado na constatação “Todas as 

coisas tendem a permanecer" (VIEIRA, 2000, p. 15). Ele é tido como o mais fundamental dos 

parâmetros. O curioso é que “permanecer” é apresentado como uma imposição do Universo, 

que por sua vez, também tende a permanecer. Para garantir sua permanência o sistema precisa 

de um grau de abertura para trocar energia e informação, tanto com outros sistemas como com 

o ambiente (que também é um sistema). 

Os sistemas estão sempre inseridos num contexto, num local, ou ainda num ambiente, 

que é um termo mais abrangente para essa noção. O ambiente, entendido como um parâmetro, 

revela a interação como necessidade de existência. Finalmente, essa troca constante conflui 

para que as informações que constituem o sistema gerem sua autonomia. 

A autonomia é o parâmetro básico que constitui a “função memória” de um sistema, o 

que  de  uma  maneira  simples  pode  ser  explicado  como  sua  história  ou  seu  acúmulo  de 

informações. A partir  desta  função, o sistema pode organizar sua existência.  A autonomia 

pode  ser  mais  ou  menos  complexa,  de  acordo  com  o  sistema.  Esses  três  parâmetros 

apresentam  uma  certa  hierarquia,  contudo,  estão  intrincados  e  traçam  os  aspectos  das 

experiências enredados como processo. 

Da articulação entre permanência, ambiente e autonomia emerge a estabilidade como 

parte do processo de existência de um sistema. A estabilidade é, portanto, uma propriedade do 

sistema, que revela as relações entre permanência, ambiente e autonomia estabelecidas em 

algum momento. Ou seja, as relações entre os parâmetros básicos são passíveis de mudanças, 

logo, a estabilidade não indica que tais relações sejam definitivas, mas que elas se organizam 

de alguma forma num determinado momento e que por estarem em constante reconfiguração 

podem vir a se rearranjar de outra forma. 

A partir do estudo sobre a estabilidade no campo da TGS é possível abarcar como a 
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coreografia  encontra  maneiras  estáveis  de  existência,  e  como tal  estabilidade  opera  com 

possibilidades de mudança. Ou ainda, a repetição da coreografia pode ser operada como uma 

forma de  estabilidade  que  não é  delimitada,  mas  capaz  de  se  adaptar  de  acordo  com as 

relações estabelecidas entre os parâmetros de permanência, ambiente e autonomia. 

A  partir  dessa  noção  de  uma  estabilidade  que  se  permite  mudar,  proponho  o 

entendimento da repetição da coreografia como uma experiência de permanência provisória. 

Nas estratégias de vitalidade da repetição, para permanecer algo tem que mudar, no entanto, o 

caminho inverso também se estabelece, isto é, para mudar algo tem que permanecer.

Nesta dissertação, o foco das interrelações estão no campo da dança, entre as obras e  

seus  criadores.  A TGS contribui  nessa discussão  por  sua  clareza  em abordar  a  noção de 

permanência e mudança como característica inerente a todos os sistemas. Tal entendimento 

permite mirar a repetição não apenas como um elemento fixador de certezas. A repetição das 

coreografias, em ensaios e nas apresentações, é a condição de existência das danças abordadas 

nessa  pesquisa,  sobretudo  porque  ela  pode  atuar  como  uma  potência,  ampliando  as 

perspectivas do fazer ao invés de reduzi-las.
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1.3 OLHARES PRECISOS

Imagem 3 –  Arte gráfica para divulgação de Werwolf, de Marcos Klann.

Fonte: Werwolf, divulgação. Foto de Jussara Belchior. Arte Gráfica de Marcos Klann, 2013. Acervo: Jussara 
Belchior. 

No  início  do  espetáculo  um  vídeo  é  projetado  no  ciclorama.  Neste,  pode-se  ver 

algumas vacas num grande pasto e uma floresta ao fundo. Os animais parecem olhar para a 

câmera, um olhar curioso, que atinge o espectador. Algumas vacas se deslocam pelo pasto e 

continuam a encarar. Depois de algum tempo de contemplação entra em cena o bailarino 

Marcos  Klann.  Despido,  ele  se  coloca  ao  fundo  na  lateral  direita  do  palco.  Em  seu 

posicionamento, o artista invade a projeção. Podemos ver, então, pedaços de bicho e de mato 

em seu torso. Ele se mantêm em sua posição, até que o vídeo termina e ele fica sozinho em 

cena, iluminado apenas por três pequenos refletores posicionados no chão ao seu redor. A 

iluminação é baixa, mas cria uma grande sombra do artista na lateral da cena. Bailarino e 

sombra dançam no silêncio. Neste momento, o artista executa uma ação coreografada, a qual 
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já foi mencionada no início da discussão desse primeiro capítulo. 

Durante a criação, Marcos Klann e eu discutimos sobre alguns elementos de cena, 

como o uso (ou não uso) da trilha sonora e do figurino. Até chegar no formato apresentado ao 

público,  a  cena  passou  por  diversas  transformações.  Mas  é  interessante  destacar  que  ela 

sempre foi trabalhada como uma sequência coreográfica, ou seja, desde o início do processo 

essa cena é dançada a partir de um desencadeamento de ações estabelecidas previamente, 

marcada por um ponto inicial e um ponto final.

No  processo  em  Werwolf,  alguns  momentos  foram  marcados  por  discussões  que 

envolvem tanto metodologias de ensaio como também a composição cênica. Por exemplo: no 

início  dos  ensaios,  enquanto  trabalhávamos  nessa  cena,  Marcos  Klann costumava ensaiar 

vestindo suas roupas usuais, adequadas ao estudo do movimento, como calças de moletom e 

camisetas. Contudo, ainda cedo no processo, ele indagou sobre a possibilidade de estar nu em 

cena.

Num  de  nossos  ensaios  foi  o  momento  de  teste.  Logo  em  seguida,  enquanto 

discutíamos sobre o experimento, eu tive algumas dúvidas. Ao observar o corpo longilíneo de 

Marcos Klann tive receio de que as relações se resumissem à problemática de seu formato e 

suas proporções, pois as ações que ele executa evidenciam sua altura, magreza, força, entre 

outros. Mas no decorrer do dia, mesmo enquanto me envolvi em outros afazeres, a pergunta 

insistia: será que é só isso mesmo?

Ao fim do dia, após refletir sobre essas inquietações, escrevi para Marcos Klann sobre 

as possibilidades da cena: 
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Imagem 4 – Anotações de ensaio de Jussara Belchior sobre Werwolf

Fonte: Caderno de anotações de ensaios, registro produzido pela autora, 2013.

A reverberação  do  ensaio  e  as  reflexões  geradas  a  partir  disso  são  aspectos  que 

moldaram  a  parceria  entre  Marcos  Klann  e  eu.  Momentos  como  esse  revelam  que  do 

engajamento com o processo emerge o desencadeamento do trabalho. Esse molde gerencia 

também o modo como revisito essa experiência, com o objetivo de reparar nas estratégias que 

guiam a repetição da coreografia em ensaios e apresentações.
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Imagem 5 – Ficha técnica de Werwolf  

Fonte: Programa do espetáculo Werwolf, 2014

Para avançar na discussão sobre minha função como assistente de direção e as relações 

criadas para lidar com a repetição das coreografias é necessário refletir a partir de alguns 

pontos associados a este ofício. A figura do assistente de direção na dança esteve, por algum 

tempo, associada a uma ideia de cuidado e assepsia da coreografia. O assistente de direção é 

aquele que "limpa" a coreografia, isto é, cuida para que os bailarinos executem cada detalhe 

com precisão, a partir do que foi estabelecido pelo coreógrafo-diretor. Em outras palavras, o 

assistente de direção é responsável pela justeza na repetição da coreografia.

Em uma entrevista à Fátima Saadi publicada como artigo na terceira edição da coleção 
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Húmus (2007), a coreógrafa Lia Rodrigues19 e a dramaturgista Silvia Soter20 explicam como 

trabalham juntas  numa parceria  similar  a  que tive  nesse processo  com Marcos  Klann.  A 

coreógrafa Lia Rodrigues fala sobre a noção de limpeza: "é bom que venha alguém para dar 

uma 'limpada'"(SAADI, 2007, p. 74). No contexto da entrevista entende-se que ela chama 

atenção para uma necessidade  de um olhar que não esteja  tão envolvido no cotidiano da 

criação. A proposta é que este olhar seja capaz de apontar caminhos para desembaraçar as 

possíveis confusões. Limpar, aqui, pode ser encarado como uma metáfora de esclarecimento, 

de organização das ideias da cena.

Contudo,  em alguns  campos  de  trabalho,  a  metáfora  da  limpeza  pode  estar  mais 

voltada à noção de higienização, onde o assistente de direção é encarregado de executar tal 

tarefa.  A bailarina,  assistente  de  direção  e  ensaiadora  Suzana  Mafra21 fala  em seu  artigo 

Assistência  de  coreografia:  um espetáculo  brilha  por  trás  das  cortinas  e  o  público  nem  

imagina  (2004)  sobre  seus  entendimentos  para  o  trabalho  do  assistente,  para  ela,  este 

profissional "é um híbrido de ourives e faxineiro: lapida, limpa, tira a poeira, apara as arestas 

e faz o brilho aparecer" (2004, p.  84). Neste caso,  a noção de limpeza parece estar mais 

direcionada ao cuidado em manter o trabalho criado pelo coreógrafo. 

Suzana Mafra fala a partir de seu contexto de atuação22. Em sua trajetória, ela trabalha 

em companhias de dança que funcionam num modelo mais tradicional nas quais há um diretor  

artístico e um grande elenco. Companhias como essas podem não ter um coreógrafo residente, 

no entanto, alguns profissionais da área são convidados a coreografarem. Então, o assistente 

19 Lia Rodrigues é coreógrafa brasileira, diretora da Lia Rodrigues Companhia de Danças fundada em 1990, no 
Rio de Janeiro. Mais informações disponíveis no site http://www.liarodrigues.com/index.html
20Silvia Soter trabalha como colaboradora da dança brasileira, atua pela melhoria das condições dos artistas e  
das políticas públicas para dança. Crítica de dança no jornal O globo. Atualmente professora na Universiade 
Federal do Rio de Janeiro.
21 Suzana Mafra tem mais de trinta e cinco anos de carreira, tendo trabalhado como bailarina, professora de 
dança clássica, assistente de coreografia e ensaiadora. Atuou em diversas companhias no Brasil como: Balé da 
Cidade de São Paulo, nas funções de bailarina, assistente de coreografia, ensaiadora, coordenadora de ensaios,  
maitre de balé e diretora artística assistente; na São Paulo Cia de Dança, como professora de balé e ensaiadora 
convidada;  na  Cia  de  Dança  do  Palácio  das  Artes,  como bailarina,  assistente  de  coreografia,  assistente  de  
direção; na Cia de Dança de Caxias do Sul, como assistente de coreografia, coordenadora da Cia.; na Cia de 
Teatro dança Ivaldo Bertazzo, como diretora de ensaios, diretora cênica, assistente de coreografia, coordenadora 
da Cia e assistente de direção e também na Unicamp, como professora de técnica clássica no Departamento de 
Artes Corporais do Instituto de Artes.
22 Nesse contexto, destacam-se os trabalhos de Suzana Mafra com as companhias: Balé da Cidade de São Paulo, 
São Paulo Companhia de Dança, Cia de Dança do Palácio das Artes e Companhia de Dança de Caxias do Sul. 
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de  direção,  segundo  Mafra,  trabalha  criando  uma  ponte  entre  coreógrafo  e  bailarino, 

compreendendo como o processo pode fluir da melhor maneira e, ainda, é responsável pelos 

ensaios, na perspectiva de manter uma boa execução da coreografia.

Embora seja diferente o campo de trabalho de Suzana Mafra do modo como se dá o 

trabalho de criação em Werwolf, por utilizarmos o mesmo termo é preciso explorar quais são 

as semelhanças e as diferenças no trabalho de assistente. Ou seja, quais aspectos aproximam 

ou distanciam a parceria estabelecida entre Marcos Klann e eu, e a vivida por Suzana Mafra 

com os coreógrafos e companhias profissionais com as quais trabalha, já que a experiência de 

Suzana Mafra está vinculada a companhias com trabalho de repertório, que lidam tanto com 

coreógrafos residentes como com convidados.

Relaciono a experiência no processo de Werwolf às noções de dramaturgista da dança, 

que  vem  sido  exploradas,  principalmente,  a  partir  dos  anos  1980  e  1990.  Contudo,  ao 

aproximar tais termos e, sobretudo, tais funções, torna-se necessário reconhecer alguns riscos. 

O objetivo  dessa  associação  aqui  não  é  de  ignorar  a  diferença  entre  posicionar-se  como 

dramaturgista ou assistente de direção, mas de perceber como a obra pode ser construída na 

fricção do encontro entre o criador (ou criadores) e alguém que disponibiliza a vivenciar o 

processo numa posição diferente, que tem mais a ver com observação do corpo do outro. Este 

trabalho de observação acontece no comprometimento de um fazer crítico que lida com o 

fazer artístico como um levantamento de hipóteses que são trazidas ao processo criativo.

A coreógrafa  Lia  Rodrigues menciona  como considera  importante  uma figura  que 

acompanhe o processo, mas que não esteja envolvida da mesma forma:

Eu preciso deste olho exterior de que a gente está falando. Um olho que está fora e 
que não está naquele mergulho do cotidiano que, às vezes, faz com que a gente não 
consiga  enxergar  bem  lá  dentro.  Então,  é  bom  que  venha  alguém para  dar  uma 
"limpada". Você pára, coloca as coisas em seus devidos lugares… É este, também, um 
dos papéis que a Silvia exerce e que complementa o meu trabalho. Ela coloca as  
coisas assim: olha, já tem isso e ainda está faltando aquilo - e aí, o que é que você vai 
querer? É mais ou menos assim que a gente funciona. (SAADI, 2007, p. 74)

As parceiras Lia Rodrigues e Silvia Soter entendem que esse modo de trabalho gera 

uma certa contaminação na articulação do pensamento de cada uma. Silvia Soter (2007, p. 74) 
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defende que  sua função é  a  de  apontar  os  caminhos desenvolvidos  na  cena,  mas que  as 

escolhas são da artista, esta sim é responsável por determinar o que é a cena. Contudo, há as  

"idas e voltas de um processo de criação: um texto que vem de um jeito, volta de outro e 

segue um rumo diferente" (SAADI 2007, p. 74). Ou seja, seus pensamentos se atravessam, 

mas é desse entrosamento que o trabalho pode evoluir.

O reconhecimento de que a colaboração na composição da obra molda quem nela se 

envolve revela como o processo é uma experiência de transformação no tempo. Isto é possível 

através da disponibilidade dos participantes, das discussões e estratégias encontradas por eles 

para desenvolver tal trabalho.

Em um artigo sobre sua pesquisa em dramaturgia da dança, a pesquisadora Ana Pais 

(2010) fala sobre uma cumplicidade necessária para que o trabalho encontre seus modos de 

funcionamento próprios, destacando o papel colaborador do dramaturgista:

A dança, especialmente a dança contemporânea e sobretudo a partir dos anos 80/90, 
reclamou  para  o  seu  espaço  de  ensaio,  para  a  sua  experimentação,  a  figura  do 

dramaturgista, tirando partido dele como um colaborador activo na criação, cúmplice 
directo da construção de novas lógicas e de relações de sentido entre os materiais na  

cena. (PAIS, 2010, p. 81)

Abarco, portanto, a noção de dramaturgista da dança por se tratar de um modo de 

trabalho que evidencia o processo de criação como experiência na qual se esculpe com o 

tempo a função de cada pesquisador. Ao ser assistente de direção em Werwolf não era previsto 

quais discussões eu levantaria  a partir  das explorações de Marcos Klann. O que se podia 

esperar  é  que  ao  trabalharmos  juntos  consolidássemos  nossa  parceria,  para  então  discutir 

como essa dança poderia falar sobre a solidão, ser sobre solidão, ser uma solidão e assim por 

diante.

É nessa abertura para reinvenção de como pode ser o trabalho da dança que se insere a 

proposta  de  trabalho  em  Werwolf.  Embora  minha  função  estivesse  estabelecida  como 

assistente  de direção,  estivemos dispostos a  encontrar  e  trabalhar  com as  particularidades 

advindas do processo. E esta disponibilidade advinda do encontro que correlaciono com a 

noção de dramaturgia trabalhada por Ana Pais (2010), bem como a de Fátima Saadi (2007) 
39



apresentada através de sua entrevista com as artistas Lia Rodrigues e Silvia Soter.

A  pesquisa  em  Werwolf tomou  rumos  muito  distintos  dos  quais  eu  já  estava 

familiarizada, tanto por ser minha primeira experiência nessa posição de assistente de direção 

e de dramaturgista como por ser um trabalho que articulava diferentes modos de organizar a 

coreografia  (por  lidar  com sequências  coreografadas  previamente  e  com parâmetros  mais 

abertos). Ser assistente de direção nesse processo foi um desafio constante, principalmente 

para entender  como eu poderia  me posicionar  diante  das questões levantadas  por  Marcos 

Klann. O vínculo estabelecido aqui entre assistente de direção e dramaturgia é coerente com 

esse contexto específico, pois apenas a partir da particularidade do processo de criação é que 

foi possível desvendar como trabalhar.

A eutonista23 e dramaturgista Rosa Hércoles, professora no curso de graduação em 

Comunicação das Artes do Corpo na PUC/SP também faz apontamentos a respeito da função 

do  dramaturgista  na  dança  em  seu  artigo  Corpo  e  dramaturgia  (2004).  Segundo  ela  "o 

dramaturgista em dança é o profissional que assiste o coreógrafo, ou o criador-intérprete, e faz 

um  acompanhamento  crítico  continuado  do  processo,  tanto  nos  ensaios  quanto  nas 

apresentações" (HÉRCOLES, 2004, p. 109). O apontamento crítico, evocado por Hércoles, é 

um aspecto fundamental  para entender  como pode se dar  a  relação entre  dramaturgista  e 

coreógrafo.

No processo de feitura de Werwolf, o relacionamento estabelecido entre Marcos Klann 

e eu desencadeia particularidades advindas desse encontro. Neste trabalho solo, de concepção 

e atuação do artista, meu trabalho como assistente não está vinculado a estabelecer uma ponte 

entre  a  coreografia  e  o  bailarino  que  a  executa,  mas  de  encontrar  junto  do  criador   as 

possibilidades e estratégias para a composição e manutenção da cena. É, portanto, um fazer 

crítico, que também elabora questões a respeito da criação e não apenas captura as propostas 

do coreógrafo. 

Meu  trabalho  como  assistente  de  direção  pautou-se  nas  discussões,  ou  hipóteses 

23 A eutonia é uma técnica de educação somática desenvolvida pela alemã Gerda Alexander (1908 – 1994). Esta 
abordagem foca  na  atenção  às  sensações  e  promove  a  ampliação  da  percepção  e  da  consciência  corporal,  
propiciando a flexibilidade tônica, a partir de uma sabedoria que é própria do corpo.
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levantadas pelo artista, procurando entender suas escolhas e estabelecendo conversas a fim de 

potencializá-las. Assistir ao processo em Werwolf  foi uma atividade de disponibilidade para 

desenvolver  junto ao artista  o modo de cruzar  as diversas abordagens elaboradas sobre a 

solidão.

Desvendar  no  processo  o  modo  como  se  deve  atuar  é  uma  tarefa  que  demanda 

comprometimento. Na minha experiência em Werwolf, foi tempo de fortalecer os mecanismos 

que compreendem prática e teoria como duas faces de um mesmo fazer. Por isso é relevante  

que o trabalho de observação não esteja  restrito ao modo como o bailarino controla  seus 

movimentos, mas também a como ele elabora seus argumentos dançantes.

Acompanhar  o processo  e  as  apresentações  deste  trabalho tornou possível  discutir 

sobre as estratégias levantadas para lidar com a repetição desta dança, sobretudo, a respeito da 

precisão coreográfica que os ensaios pretendem alcançar, precisão esta que trata dos aspectos 

críticos do mover. Meu posicionamento como assistente de direção é um lugar privilegiado 

para discutir tais ferramentas.

No processo de Werwolf estive conectada com ambos aspectos a respeito da noção de 

limpeza, tanto relacionado às discussões e esclarecimento das ideias, presente na fala de Lia 

Rodrigues, como focado na execução da ações, tal qual indica Suzana Mafra. Nesse momento 

é importante reforçar que, embora ao escrever sobre esses dois pontos pareça que eu os tenha 

elencado como aspectos distintos, entendo que eles ocorrem juntos, sendo assim abordagens 

diferentes do mesmo acontecimento. Isto é, ao acompanhar o processo de criação, estabeleço 

vínculos entre os fazeres da proposição, da reflexão, da exploração, da execução e assim por 

diante.

Coreografar  é  um ato criativo que revela  a  implicação entre o aspecto crítico  e  o 

mecânico do dançar e justamente por isso que a criação se dá em um processo. A coreografia 

de Marcos Klann é um entrelaçamento de perspectivas a respeito da sensação dos corpos em 

sua interação solitária com o ambiente da internet. Ao acompanhar os ensaios de  Werwolf  

compreendi  aos  poucos  que  não  era  necessário  eu  entender  como  suas  proposições 

coreográficas se relacionavam a tal temática, mas sim em dialogar com o artista sobre suas 
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escolhas  estéticas,  sobre  como a  construção  de  seus  argumentos  exploram o  universo  da 

solidão. 

Desse modo é possível propor que a função do assistente de direção se direciona para 

uma noção de precisão coreográfica. Precisão coreográfica à qual mecânica e crítica estão 

implicadas, pois, nesse contexto, não é possível compreender a prática e a teoria como coisas 

separadas, muito pelo contrário, elas agem juntas.

O relacionamento entre a coreógrafa Lia Rodrigues e a dramaturgista Silvia Solter é de 

troca, de cumplicidade e de contaminação. Já o trabalho descrito por Suzana Mafra é o da 

observação e da correção. Neste caso, a limpeza está voltada para uma noção de boa execução 

dos movimentos, para, assim, conservar a potência da criação do coreógrafo. A diferença entre 

esses dois exemplos parece estar no envolvimento com o processo criativo. 

A profissional Suzana Mafra (2004), ao comentar uma das características do trabalho 

do assistente de direção, chama a atenção para algo que considera necessário: "envolver-se 

com  o  trabalho,  mas  com  um olhar  neutro,  de  quem vê  à  distância"  (2004,  p.  85).  Tal 

neutralidade parece indicar um modo de trabalho que se afasta da noção de contaminação 

mencionada anteriormente na parceria entre Lia Rodrigues e Silvia Soter (2007) e também da 

noção de cumplicidade proposta por Ana Pais (2010).

Entendo  que  Suzana  Mafra  propõe  um  envolvimento  que  acontece  de  maneira 

diferente. Ao manter uma certa distância durante a criação, à qual ela confere uma posição de 

neutralidade, a autora descreve um trabalho de confiança que pretende não interferir na obra. 

Dessa maneira é possível retomar a noção de higienização mencionada anteriormente, ou seja, 

ao sugerir uma atuação neutra do assistente de direção no processo criativo, Suzana Mafra 

confere à coreografia uma necessidade de manutenção rígida, que não pode ser atravessada 

pelas  interferências  ocasionadas  no  tempo.  Restringir  sua  atuação  pela  feitura  dos 

movimentos é, de certa forma, zelar por um modelo que extingue a possibilidade de emergir a  

diferença. 

Parece relevante problematizar a neutralidade. A pesquisadora Rosa Hércoles (2004) 

fala sobre sua experiência como dramaturgista e ao contrário de propor uma neutralidade, ela 
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menciona estar numa posição externa: 

Particularmente,  minha  atuação  como  dramaturgista  tem  se  caracterizado  pelo 

empréstimo de um olhar especializado e íntimo, mas externo à composição da obra. 
Trata-se de um exercício de observação acerca do modo como forma e significado 

coexistem no corpo que  dança.  Mas  não  é  função  do  dramaturgista  a  gestão  dos 
significados, pois é no corpo do dançarino que os conteúdos da sua dança estão sendo 

gerados, processados e configurados (HÉRCOLES, 2004, p. 109)

Operar de maneira íntima e simultaneamente externa parece ser uma contradição, mas 

esse lugar de trabalho do dramaturgista  tem a ver com um compromisso que extrapola a 

relação pessoal entre coreógrafo, bailarinos e dramaturgista. O compromisso é com a obra. O 

pesquisador André Lepecki, professor no Departamento de Estudos da Performance na Tisch 

School of the Arts, na New York University – NYU, explica: "neste sentido, o dramaturgista 

não trabalha para o coreógrafo nem para os bailarinos nem para, ou com, os colaboradores: 

trabalha iminentemente para, e com, a obra"24 (LEPECKI, 2010, p.171).

O compromisso descrito por Suzana Mafra é também em relação a obra, mas ele opera 

de um outro modo. A autora defende que o assistente de direção deve "ser o ponto de apoio, o 

intermédio entre o coreógrafo e o bailarino" (2004, p. 85), gerando uma relação tríplice que 

parece ser apenas funcional. Em sua experiência, Suzana Mafra dedicou-se a oferecer aos 

bailarinos um entendimento apurado da proposição do coreógrafo, afastando-se ao máximo de 

seu "gosto pessoal" (MAFRA, 2004, p. 84). 

“Afastar-se  de  seu  gosto  pessoal”  transparece  o  que  Suzana  Mafra  parece  indicar 

como forma de neutralidade. No entanto, estar neutro não parece ser possível. Compreendo 

que  fazer  parte  do  processo  é  também interferir  nele  de  alguma forma.  Neste  sentido,  é 

possível  compreender  porque  os  artistas  contemporâneos  utilizam mais  frequentemente  o 

termo dramaturgista ao termo assistente de direção, para se distanciarem de um entendimento 

dessa suposta neutralidade. Ou ainda, para assumir um envolvimento de troca entre criador e 

dramaturgista, descartando a possibilidade do neutro.

Na minha  experiência  profissional,  observo  que  o  trabalho de  criação  inclui  cada 

24 en  este  sentido,  el  dramaturgo  no  trabaja  para  el  coreógrafo  ni  para  los  bailarines  ni  para,  o  con,  los 
colaboradores: trabaja para, y con, la pieza inminente (tradução nossa).
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integrante  num  processo  de  transformação.  Embora  as  participações,  funções  e 

responsabilidades sejam distintas, isto é, o papel do diretor é diferente do papel do bailarino e 

assim por diante, todos que se envolvem estão comprometidos e sendo assim interferem, a sua 

maneira, na criação.

Para complementar tal argumento cito um outro trecho de Lepecki, para ele "a tensão 

que alimenta e possibilita a dramaturgia como uma prática da dança, para a dança e com a 

dança é a tensão que se estabelece entre os múltiplos  processos de pensamento  e múltiplos 

processos de atualização"25 (LEPECKI, 2010, p. 167). Esses processos de atualização são 

necessários para que a dança esteja sempre reinventando sua maneira de estar viva.

O  envolvimento  do  assistente  de  direção  é  notável.  Mesmo  numa  proposta 

coreográfica  mais  fechada  -  estabelecida  pelo  coreógrafo,  executada  pelos  bailarinos  e 

preservada pelo assistente  de direção -  o  trabalho de  manutenção da  coreografia  implica, 

determinantemente,  na  coreografia.  O trabalho do assistente  de  direção/dramaturgista,  em 

particular meu trabalho em Werwolf, não apenas interfere mas também colabora na invenção 

de como a coreografia é ativada e portanto, em como ela pode ser repetida.

Preocupar-se com a repetição das cenas em  Werwolf  pode, em alguma instância, se 

assemelhar ao trabalho do assistente que zela pela feitura dos movimentos, que preza pela 

precisão. Contudo, meu envolvimento com o trabalho amplia-se para a ativação de estratégias 

do mover. A medida em que o corpo testa estratégias ele compreende o que é preciso fazer e  

como é preciso fazer. Ativar, aqui, aponta a repetição enquanto dispositivo técnico do fazer.

Enquanto observo a dança de Marcos Klann não interessa apenas perceber se o peso 

do corpo está bem dividido entre os apoios, se o andamento da música está sendo respeitado, 

se  o  posicionamento  espacial  está  adequado  ou,  ainda,  se  a  velocidade  e  amplitude  dos 

movimentos  preservam  o  refinamento  alcançado.  Interessa  também  entender  como  a 

percepção é ativada, permitindo que o bailarino navegue pela coreografia de maneira atenta e 

plena.

Neste sentido, o ensaio é tempo de treinar o corpo para lidar com os imprevistos e as  

25 la tensión que alimenta y posibilita la dramaturgia como una práctica de la danza, para la danza y con la  
danza,  es  la  tensión  que  se  establece  entre  múltiples  procesos  de  pensamiento  y  múltiples  procesos  de 
actualización (tradução nossa).
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dificuldades, sejam eles por alguma falha técnica na trilha ou na iluminação, pelo cansaço, por 

dores musculares ou por tantos outros incidentes possíveis de acontecer. A coreografia precisa 

é aquela em que a repetição não serve apenas como um aprimoramento funcional, mas como 

uma  pesquisa  técnica  que  habilita  o  corpo.  A  repetição  não  está  mais  relacionada  à 

higienização e sim à possibilidade de dançar o erro.

1. 4 EXPERIÊNCIAS QUE ATRAVESSAM

Neste trecho trago como exemplo a experiência com o Grupo Cena 11 Cia de Dança 

para relacionar como os diversos olhares e funções de quem participa do processo criativo 

pode ser proveitoso, principalmente na atenção com a repetição. O grupo Cena 11 é dirigido 

pelo coreógrafo Alejandro Ahmed26 que coordena a rotina de ensaios do grupo. Além dele e 

dos bailarinos27, outras funções são desempenhadas por algumas pessoas, com objetivo de 

complementar os fazeres do grupo, principalmente porque a pesquisa da companhia se calca 

no cruzamento entre o campo das discussões e o campo das experimentações.

26 Alejandro Ahmed é coreógrafo residente, diretor artístico e bailarino do Grupo Cena 11 Cia. de Dança. Seu  
trabalho como coreógrafo surgiu de forma autodidata,  respondendo à necessidade que possuía de integrar a 
maneira como pensava o mundo e a dança que experimentava. Junto ao Cena 11, promoveu o desenvolvimento 
de uma técnica que objetiva produzir uma dança em função do corpo. Um corpo capaz de processar melhor as 
idéias  contidas  na  movimentação.  Esta  técnica  foi  nomeada de  “percepção  física”  e  é  um dos  pontos  que 
estrutura  o  trabalho  de  Alejandro  Ahmed.  Seu  olhar  sempre  esteve  voltado  para  os  limites  do  corpo  e  as  
possibilidades que este propõe para a transformação do corpo do outro, sendo este “outro” um espectador e/ou 
um cúmplice da ação a que o corpo é submetido.

27 O atual elenco do Grupo Cena 11 Cia de Dança é composto por Aline Blasius,  Edú Reis Neto, Jussara  
Belchior, Karin Serafin, Natascha Zacheo, Marcos Klann e Mariana Romagnani .
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Imagem 6 – Ficha técnica de Protocolo elefante (2016)

Fonte: Programa da estreia de Protocolo elefante, 2016, registro produzido pela autora. 

Acima apresento a ficha técnica do programa de estreia de Protocolo Elefante, a mais 

recente  criação do grupo Cena  11.  Para essa  discussão,  destacam-se as  funções  de  Malu 

Rabelo, de Mariana Romagnani e de Karin Serafin, que prestam diferentes assistências ao 

trabalho. Além disso, Mariana Romagnani e Karin Serafin atuam tanto como bailarinas como 

assistentes, o que problematiza ainda mais o modo como podemos pensar a repetição através 
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de seus olhares.

Em um texto escrito pelo bailarino, pesquisador e crítico da dança Anderson do Carmo 

e  por  mim,  intitulado:  Premissas  para  uma  encarnação  tecnológica.  Exemplos  de  uma  

pulverização  técnica  (2015),  citamos  a  interferência  do  trabalho  de  Malu  Rabelo  com a 

companhia. Suas aulas deslocam o balé clássico para o contexto do grupo. Contudo, o passar 

dos anos e a experiência dos novos integrantes da companhia moldou sua abordagem, numa 

apropriação que soma de variadas técnicas com as quais teve contato em sua trajetória (DO 

CARMO & SANTOS, 2015, p. 257). A proposta inventiva de Malu Rabelo advém de sua 

observação  nos  ensaios  e  se  revela  como  uma  preparação  da  habilidade  perceptiva  e 

adaptativa que os bailarinos do Cena 11 precisam desenvolver.

Desde o início dessa parceria,  Malu Rabelo atua não apenas como professora mas 

também como ensaiadora do grupo. Talvez por isso tenha treinado seu olhar para perceber em 

quais pontos deve tocar, tanto em suas aulas, como em seus comentários durante os ensaios 

das coreografias. Malu Rabelo aproveita sua posição de observadora para reparar em como 

cada  bailarino  ativa  o  movimento,  bem  como  quais  acionamentos  são  constantemente 

utilizados.

Em Protocolo Elefante,  por exemplo, há um momento no qual giramos em torno do 

nosso  próprio  eixo  segurando  um  bastão  de  alumínio  de  dois  metros  de  comprimento. 

Treinamos esse modo de girar desde o final de 2014, quando iniciamos o processo criativo 

desse trabalho, ou seja, há mais de dois anos o elenco passa por uma prática de giros que dura 

de quinze a vinte minutos. Esta ação vem sendo repetida pelos bailarinos e acompanhada por 

Malu Rabelo.
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Imagem 7 – Protocolo Elefante, de Grupo Cena 11 Cia de Dança

Fonte: Registro de Protocolo Elefante, da esquerda pra direita: Marcos Klann e Aline Blasius. Foto de Cristiano 
Prim, 2016. Acervo: Grupo do Cena 11 Cia de Dança

Por tanto observar esses giros, Malu Rabelo tem a oportunidade de criar exercícios que 

fortaleçam a nossa ação, como exercícios para braços e costas, que colaboram na sustentação 

do bastão, ou exercícios de transferência do apoio dos pés no chão, que auxiliam nos giros e 

também nos longos deslocamentos que fazemos durante Protocolo Elefante. De certa forma, o 

trabalho de Malu Rabelo se alimenta da observação da repetição para criar estratégias remotas 

que apuram o nosso olhar para quando realizamos algo. Ao contrário de encontrar apenas na 

repetição  da  mesma  ação  outros  modos  de  fazê-las  –  estratégia  muito  utilizada  pelo 

coreógrafo Alejandro Ahmed – Malu Rabelo provoca a atenção dos bailarinos sobre o modo 

como as ações são executadas em diferentes situações.  Dessa forma, outros exercícios são 

capazes de colaborar e expandir a atenção ao movimento e, consequentemente, proporcionar 

outros modos de vivenciar a repetição.

Neste sentido, trago como exemplo um momento partilhado com Marcos Klann no 
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processo de criação em Werwolf.  Durante os ensaios também tive a oportunidade de sugerir 

alguns  exercícios  de  aquecimento  a  partir  do  que  observava  em sua  prática,  como uma 

sequência de rolamentos que trabalhavam com agilidade de deitar no chão e de retornar ao 

apoio bípede em cima dos pés. O objetivo era para além do condicionamento físico, já que sua  

atenção se voltava para aprender a lidar com as tarefas propostas – como as simples tarefas de 

deitar ou ficar de pé – em relação a como seu corpo está nesse espaço de tempo, quais forças 

são suficientes e necessárias.

É importante reconhecer que a repetição do treino é parte de um condicionamento 

físico  muitas vezes necessário.  As obras que permeiam essa dissertação são exemplos  de 

coreografias as quais os bailarinos precisam sustentar as condições para executar sua dança. 

Talvez por isso o modo como a repetição é operada nos ensaios seja um campo da descoberta, 

já que no campo das certezas não há espaços para os novos saberes.

A presença de Malu Rabelo nos ensaios do Cena 11 permite que ela conheça bastante 

as fragilidades e as forças de nós bailarinos. Ela reconhece em nosso mover quais caminhos 

tendemos  a  seguir  e  quando tais  caminhos parecem limitar  a  emergência  de outros.  Para 

apresentar  seus  apontamentos,  Malu  Rabelo  costuma  fazer  comentários  específicos  e 

individuais, isto é, ela comenta em particular sobre algo que reparou. 

Malu Rabelo prefere lançar seus comentários como perguntas, para que os bailarinos 

pensem sobre eles. Em outras palavras, sua atitude opera mais no campo da reflexão que da 

correção, sempre de forma remota e nunca impositiva. Malu Rabelo fala como alguém que 

está pronta pra gerar dúvidas. Essas perguntas ou dúvidas não pedem respostas exatas, elas 

operam como interferências que afloram um senso de responsabilidade sobre o que se faz. Ou 

seja, a observação, nesse caso, não tem como objetivo responder sobre aquilo que está sendo 

visto e sim devolver algo aos bailarinos, para que tanto perguntas como respostas estejam 

guiando essa dança.

Quando Malu Rabelo se direciona a alguém ela prefere sentar-se ao lado de cada um e 

dirigir sua fala apenas àquela pessoa, ao contrário de falar para todos sobre todos. Neste ponto 

sua  participação  é  quase  oposta  à  do  coreógrafo  Alejandro  Ahmed,  que  costuma  fazer 
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comentários mais gerais. Ele opta por falar sobre os mecanismos que gerenciam a ação, sobre 

as regras que guiam a coreografia e sobre o ambiente que essa dança instaura. Desse modo 

mais  amplo  Alejandro  Ahmed  está  sempre  a  falar  sobre  algo  em  relação  ao  todo.  Num 

caminho avesso, Malu Rabelo aponta detalhes no modo como cada se move e ao invés de ela 

relacioná-los com o todo, somos nós bailarinos que precisamos fazer essa associação.

Associo sua tática ao que o artista da dança Marcelo Evelin (2010) descreve como 

“dramaturgia do sussurro”, prática que ele observou entre a coreógrafa Pina Bausch (1940 - 

2009)  e  seu  dramaturgo  Raimund  Hoghe  (1949  -  )  no  período  em  que  conviveu  como 

estagiário na companhia alemã. Ele relata:

Lembro-me de ter visto Raimund Hoghe pela primeira vez por volta de 1987 sentado 
em silêncio ao lado de Pina Bausch, no grande salão onde trabalha a companhia de 
Wuppertal, na Alemanha. Nos anos seguintes eu passara a frequentar a Companhia, 
até ser aceito como estagiário no ano de 1988 e me tornar seu amigo. Raimund estava 
ali  como dramaturgo, falava pouco,  mas observava tudo, e às vezes trazia a todos 
algumas histórias relacionadas, de forma não literal, com algum material que aparecia 
nos ensaios. Muitas vezes cochichava no ouvido de Pina sem que pudéssemos ouvir.  
Ela lhe voltava uma atenção demorada e esboçava pequenos sorrisos com o que ouvia. 
Para mim aquela era uma dramaturgia do sussurro, através de palavras que entravam 
suavemente por um ouvido-alvo receptor, para oxigenar um corpo em gestação. (2010, 
p. 31)

Esses sussurros sobre os quais Marcelo Evelin fala em relação ao comportamento de 

Raimund Hoghe, são correlatos a como observo a conduta de Malu Rabelo. Ao contrário de 

reportar-se apenas a Alejandro Ahmed, Malu opta por se conectar a todos. Uma participação 

discreta, que poderia passar despercebida por algum visitante ocasional em algum ensaio da 

companhia. Talvez despercebida também por aqueles que não podem presenciar a rotina de 

ensaios do grupo, pois, apesar de ter seu nome na ficha técnica dos espetáculos, Malu Rabelo 

não está em cena e muitas vezes não acompanha o grupo nas turnês de apresentação.

Este possível esquecimento, a qualidade dessa função em passar despercebida é um 

dos motivos pelo qual escolhi introduzir a discussão sobre a repetição com o trabalho do Cena 

11 a partir da posição da Malu Rabelo. Além disso, numa pesquisa sobre a repetição na dança, 

é pertinente instaurar um diálogo através da figura do assistente, pois, em muitas vezes, ele é 

responsável pela repetição, ou responsável por lembrar da responsabilidade dos bailarinos em 

50



seu fazer.

Tanto em  Werwolf,  quanto nas obras do Cena 11, os assistentes trabalham desde o 

início do processo, mas nem sempre o espectador entra em contato com a fase de criação, o 

que acaba por  distanciá-lo do assistente.  Como lembra Suzana Mafra em seu artigo  “um 

espetáculo brilha por trás das cortinas e o público nem imagina” (2004, p. 84), o trabalho 

desse profissional chega ao público de maneira remota. Ou seja, quando público e obra se 

encontram cabe ao espectador assistir ao acontecimento. O acompanhamento do assistente é 

parte constituinte da cena, mas não é ponto de acesso ao público.

Contudo,  em algumas circunstâncias,  os  artistas  geram o encontro entre  público e 

espectador. Como no processo de Direção Múltipla (2014), de Daniela Alves. Nessa criação, a 

bailarina posta numa página virtual alguns vídeos que ela nomeia de “experimentos” e pede 

para que o público internauta comente-os com descrições e sugestões de continuidade das 

ações.  Em  um  experimento  seguinte  (um  novo  vídeo  postado)  é  possível  observar  as 

mudanças no mover de Daniela Alves e, também identificar as possíveis interferências que os 

comentários instauraram naquela dança.

A experiência  do  internauta  que  assiste  ao  processo  de  criação  pode  trazer  uma 

aproximação ao que consiste o trabalho do assistente. Presenciar a construção de um trabalho 

artístico é possibilidade de compreender como os argumentos vão tomando forma e como as 

escolhas vão sendo feitas. Em  Direção Múltipla,  Daniela Alves provocou um encontro que 

durou desde os primeiros experimentos até as apresentações em palco.  De certa forma, a 

artista tornou o público parcialmente responsável pelo argumento criativo que ela dança. As 

repetições  em  Direção  Múltipla  carregam  direcionamentos  dos  diversos  olhares  que 

acompanharam esse fazer.

No  contexto  do  grupo  Cena  11,  as  assistências  de  Karin  Serafin  e  de  Mariana 

Romagnani  propõem  uma  outra  forma  de  olhar  para  a  repetição,  já  que  ambas  também 

integram o elenco da companhia. Ao contrário de Malu Rabelo, o ponto de observação de 

Karin Serafin e Mariana Romagnani não é similar ao do público, elas estão gerenciando o 

acontecimento tanto quanto os outros bailarinos. Elas observam o próprio fazer, assim como 
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os outros bailarinos,  mas com a função de devolver  seus comentários  ao coreógrafo,  que 

mantêm discussões acerca da criação também em períodos em que o grupo não está inteiro 

reunido.

Enquanto  Karin  Serafin,  assistente  de  direção,  está  mais  voltada  para  os  assuntos 

administrativos  da  companhia,  Mariana  Romagnani,  assistente  de  criação,  cerca-se  das 

questões do processo criativo de cada trabalho. Ao que diz respeito sobre a repetição, acredito 

que embora elas  tenham funções  um pouco diferentes  no trabalho que executam fora do 

período de ensaios da companhia, a possibilidade que elas têm de refletir sobre a repetição é  

bem similar. 

Nesse sentido, os comentários que elas compartilham não estão mais voltados para 

uma relação com o todo, como faz Alejandro Ahmed, nem mais focado na esfera particular, 

como procede Malu Rabelo. Karin Serafin e Mariana Romagnani tem a possibilidade de falar 

sobre  sua  relação  com  o  grupo  no  momento  do  dançar.  Isto  é,  elas  falam  sobre  suas 

percepções e suas estratégias para lidar com o acontecimento.

Contudo, desde o final de 2016, Karin Serafin tem cuidado de uma lesão muscular que 

a tem mantido afastada dos palcos. Em novembro desse mesmo ano estreamos  Protocolo  

Elefante  no SESC Consolação, na cidade de São Paulo,  apenas em seis  bailarinos.  Karin 

Serafin nos acompanhou da plateia próxima de Alejandro Ahmed e de Malu Rabelo. Esse 

novo posicionamento de Karin Serafin traz outros olhares para a discussão da repetição.

Karin Serafin está presente desde a primeira formação do grupo28, tendo dançado todas 

as produções do grupo até então. Inclusive participou da Pré-estreia de Protocolo Elefante, em 

agosto de 2016, realizada no auditório do Ibirapuera em São Paulo. Seu ponto de vista agora é 

o da observação,  mas de alguém que já  esteve junto a todos efetivando essa dança.  Esta 

condição pode trazer à tona outros aspectos sobre esse trabalho em conjunto. 

A fala de Karin Serafin nos ensaios de Protocolo Elefante está calcada na experiência 

28 A primeira formação do grupo Cena 11 é em 1985, quando era nomeado de Grupo de Dança Cena 11. o grupo 
era dirigido por Anderson Gonçalves e se dedicava a criações de modern jazz. Em 1993 o grupo passa por uma 
reformulação. O coreógrafo Alejandro Ahmed assume a direção e o grupo passa a se chamar Grupo Cena 11 Cia  
de Dança. Desde essa alteração a investigação do grupo se pauta na dança contemporânea. A bailarina Karin 
Serafin integrou o grupo desde sua formação original e passou a ser bailarina e assistente de direção quando 
Alejandro Ahmed assumiu a direção.
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que teve de  repetir  várias  vezes  os  procedimentos  que  engendram essa  coreografia. Seus 

argumentos  incluem, de certa  maneira,  o  modo como ela  atuaria  se  estivesse  inserida  na 

situação. Ou seja, um olhar que se projeta na ação com a propriedade de quem está cumprindo 

a ação.

Mariana Romagnani se tornou assistente de criação em 2012, no processo criativo de 

Carta de amor ao inimigo.  A bailarina integra a companhia desde 2003 e dançou todas as 

produções  do  grupo  desde  então.  Ao  assumir  o  papel  de  assistente  de  criação  Mariana 

Romagnani compartilha com Alejandro Ahmed a responsabilidade de organizar os parâmetros 

que guiam a coreografia. A diferença entre ela e os outros integrantes do elenco está no modo 

como ela e o coreógrafo trocam referências para pensar nas proposições que vão para a sala 

de ensaio. No Cena 11, as questões que rompem o processo criativo são feitas por Alejandro 

Ahmed. Quando Mariana Romagnani assumiu a assistência de direção ela passou a opinar 

também sobre quais as questões gerenciam o processo de criação.

Esse modo de se relacionar com o processo possibilita que Mariana Romagnani tenha 

particularidades  em  seu  olhar  sobre  a  repetição.  Ao  dançar,  a  bailarina  compartilha  a 

responsabilidade do acontecimento com os outros bailarinos. No entanto, seus comentários 

sobre a repetição levam em conta sua experiência de dançar, bem como sua experiência de 

pensar a estrutura da coreografia. Esse cruzamento presente em sua fala pode servir para que 

Alejandro Ahmed amplie suas perspectivas ao decidir sobre como se dá o desencadeamento 

da coreografia.

Na rotina do Cena 11, a repetição é atravessada por diversos olhares. Através desses 

encontros, as estratégias do grupo se estabelecem. Por isso é relevante destacar não apenas o 

olhar  dos  bailarinos,  que  de  fato  repetem  a  ação,  mas  também  em  como  se  dá  o 

relacionamento entre diretor, assistentes e bailarinos. A repetição faz parte da rotina de todos 

esses integrantes e a vitalidade dela é objeto de manutenção gerenciado nos ensaios por cada 

um deles.
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1.5 DANÇAR O ERRO

Retomo,  nesse  momento,  os  levantamentos  de Suzana  Mafra  (2004) a  respeito  do 

trabalho do assistente de direção e suas colocações a respeito da repetição. Encontro aspectos 

correlatos à problemática dessa pesquisa em seu artigo, quando ela descreve a repetição como 

capaz de tornar o movimento acomodado. A autora comenta: "O dia-a-dia de ensaios tanto 

aprimora quanto acomoda e mecaniza. Cabe ao assistente de coreografia saber a dose exata e 

exigir do bailarino, para que a qualidade, o estilo e o clima da obra não se percam" (MAFRA,  

2004,  p.  86).  As  noções  de  acomodação  e  mecanização  destacam-se  como  aspectos 

significativos na problemática da repetição.

Assim como Suzana Mafra, observo que essas são tendências causadas pela repetição. 

Acomodar-se  a  fazer  os  movimentos  de  um  mesmo  jeito,  ou  ainda,  mecanizar-se  para 

executá-los, parece ser um caminho prejudicial à obra. A noção de mecanização adotada aqui 

tem base na alusão ao funcionamento do corpo similar ao da máquina. 

A pesquisadora das artes cênicas Sandra Meyer Nunes (2009), professora aposentada 

do Departamento de Artes Cênicas da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

aborda em seu estudo sobre as metáforas do corpo este entendimento mecanicista. Por esse 

viés, o corpo funcionaria como um instrumento a serviço da alma. Esta noção propõe também 

que todos os fenômenos que ocorrem podem ser explicados pelas teorias  da física  ou da 

química.  “O  pressuposto  mecanicista  afirmava  a  governabilidade  do  universo  por  forças 

mecânicas, cuja tarefa do cientista e do artista era de sistematizar as relações entre as várias 

peças desta maquinaria, incluindo o corpo humano” (MEYER NUNES, 2009, p. 50).

Nunes explica  que  esse  modelo  sofre  a  influência  do  filósofo  e  matemático René 

Descartes (1596 - 1650), que traz um entendimento determinista da natureza, em que cada 

parte do corpo poderia referenciar ao todo. Na arte, a noção mecanicista do corpo é vivida nas 

metáforas  da  engrenagem e  do relógio  – o autômato exemplar  (NUNES, 2009,  55).  Aos 

poucos,  a  metáfora  mecanicista  relacionada  à  ideia  do  corpo  como  máquina  foi  sendo 

problematizada  com a  noção de  organicidade  por  meio do  paradigma vitalista,  com suas 

analogias  acerca  do  organismo,  da  organicidade  e  energia  vital  do  corpo.  O  uso  dessas 
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metáforas possibilita a criação de estratégias para descobrir maneiras de reproduzir as ações 

do corpo.

A correlação  proposta  aqui  entre  a  noção  mecanicista  do  corpo  e  movimentos 

mecanizados tem a ver  com um contexto onde a  repetição condiciona  o corpo como um 

instrumento que se limita a executar as ações de maneira eficiente. Em seu texto, Mafra cita o  

bailarino e coreógrafo norte-americano Murray Louis (1926 – 2016), que também questiona o 

modo de operar a repetição dos movimentos e da coreografia. Segundo ele,

quando um coreógrafo consegue montar uma obra para uma companhia a vitalidade e 

a qualidade da peça brilham por uma temporada. Uma vez incluída no repertório, a 
peça começa a recair no "baleticismo", pois é isso que se exercita no bailarino todas 

as manhãs, nas aulas. Giros e bateria. Uma repetição rotineira da rotina. Prática de 
uma habilidade estéril, que acaba por se transformar no marco da limitação. Penso 

nisso muitas vezes, quando luto com os bailarinos para que se 'dêem' à coreografia, e 
não  simplesmente  a  executem  como  uma  sequência  de  passos"  (LOUIS  apud 

MAFRA, 2004, p. 84)

Em sua fala, o coreógrafo Louis chama atenção para como o treinamento condiciona o 

modo que o bailarino executa sua ação. Quando a prática está voltada apenas para a execução 

dos movimentos a dança torna-se estéril e limitadora. Parece haver, então, a necessidade de 

algo a mais, para que os bailarinos não lidem com a coreografia apenas como uma sequência a 

ser cumprida. Para Louis, o ensaio é o momento fundamental para que a obra mantenha sua 

vitalidade. 

Coloca-se, então, a vitalidade em contraposição à acomodação e à mecanização. Este 

embate parece ser uma problemática comum na dança. Lança-se então a pergunta: como o 

treinamento e os ensaios podem ser ferramentas de vitalidade e não tenderem a caminhos 

cômodos e mecânicos? 

A artista  Ciane  Fernandes,  professora  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Artes 

Cênicas e da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), escreve sobre a 

repetição no trabalho da coreógrafa alemã Pina Bausch (1940 – 2009). Em seu livro  Pina 

Bausch e o Wuppertal dança-teatro: repetição e transformação (2000) a autora explica como 

a coreógrafa explora a repetição como ferramenta de criação e também como ela é utilizada 
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em cena. Segundo Fernandes:

Em sistematizadas técnicas de dança, como balé clássico e muitas formas de dança 
moderna, a repetição é parte do treinamento e do processo criativo. Durante anos na 
vida dos dançarinos, a repetição diária de exercícios e de sequências de movimento 
preestabelecidas é um método básico para o aprendizado técnico. Durante o processo 
criativo  de  peças  de  dança,  a  repetição  é  usada  por  alguns  coreógrafos  como 
instrumento formal de composição, conectando movimentos e frases de movimentos. 
A repetição é também usada por muitos  coreógrafos  para ensinar  a  sequência aos 
dançarinos,  que  repetem os movimentos  com seu  criador  e  depois  sozinhos,  para 
memorizá-los.  Desse  modo,  a  repetição  é  usada  pelo  professor  de  dança,  pelos 
coreógrafos,  ou  pelo  próprio  dançarino,  para  construir  ou  rearranjar  e  confirmar 
vocabulários de movimento no corpo dançante. (FERNANDES, 2000, p. 42) 

O uso da repetição descrito por Fernandes abarca o modelo o qual repetir é ferramenta 

de consolidação de um determinado modo de dançar. No entanto, a coreógrafa Pina Bausch 

experiencia  a  repetição de outras  maneiras em seu processo criativo.  Em seu método “A 

repetição  torna-se  instrumento  criativo  por  meio  do  qual  os  dançarinos  reconstroem, 

desestabilizam  e  transformam  suas  próprias  histórias  como  corpos  estéticos  e  sociais” 

(FERNANDES, 2000, p. 42). Esse modo de explorar as possibilidades da repetição vai de 

encontro com a proposta da repetição da coreografia como um ponto de estabilidade passível 

de mudanças que proponho ao olhar para a dança através da TGS. 

A repetição no trabalho de Pina Bausch é ferramenta que amplia as possibilidades do 

corpo e da dança.  A ampliação que a repetição provoca não é dada apenas na aptidão do 

bailarino, mas também na forma como obra e público se relacionam. É dessa relação entre 

obra  e  contexto  que  a  estabilidade  da  repetição  pode  se  transformar.  No  entanto,  as 

possibilidades da repetição são encontradas na ação de repetir. 

Assim como propõem Suzana Mafra e o coreógrafo Murray Louis, compreendo que o 

treinamento e os ensaios são necessários, pois eles garantem que os bailarinos dancem com 

propriedade. Contudo, a rotina traz o risco da desatenção, de um engajamento acomodado ou 

um desempenho  mecanicista.  Parece  indispensável  encontrar  maneiras  de  conduzir  essas 

práticas para que elas sejam potencializadoras, tanto no processo de criação como no período 

de circulação do espetáculo. É preciso se perguntar “como repetir?”.

Para Suzana Mafra, o assistente tem a responsabilidade de encontrar os caminhos para 
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um ensaio que assegure os princípios coreográficos. Segundo ela: "no ensaio, o protagonista é 

o assistente. No palco, é o bailarino" (MAFRA, 2004, p. 84). Esse prestígio dado ao assistente 

revela também um pouco do contexto de trabalho descrito pela autora. Sua tarefa consiste, 

principalmente, em compreender a proposição do criador e orientar os bailarinos para que eles 

a executem com rigor.

Em Werwolf tal responsabilidade está na parceria entre Marcos Klann e eu. A partir do 

meu olhar sobre o trabalho nos ensaios, sou capaz de fazer apontamentos neste sentido. As 

respostas para lidar com as possíveis acomodações e mecanizações advêm tanto do trabalho 

perceptivo do artista como de nossas conversas a respeito da obra.

Em  uma  das  cenas  do  trabalho,  Marcos  Klann  executa  uma  outra  sequência 

coreográfica  pré-estabelecida  anteriormente.  Diferente  do  outro  momento  mencionado 

anteriormente – quando o artista se posiciona diante o vídeo projetado em cena e opera um 

desencadeamento de ações específicas – o qual ele age através de coreografia, o espaço está 

silencioso e ele se guia por uma noção de tempo interno que ele criou durante os ensaios – 

neste momento, suas ações estão conectadas ao ritmo da trilha sonora. 

A relação com a trilha sonora constitui uma diferença no manejo do tempo para agir. É 

necessário atentar para uma particularidade no vínculo entre música e dança nessa cena em 

Werwolf.  Ao contrário de lidar com o ritmo numa relação mais restrita – em que cada ação 

está  precisamente  encaixada  numa  contagem musical  –  Marcos  Klann  opera  com  maior 

flexibilidade para manusear o tempo. 

Para  explicar  essa  abertura,  descrevo  brevemente  a  cena  e  seus  parâmetros  de 

funcionamento. No início, o intérprete caminha pelo palco, desenhando um grande círculo que 

abrange todo o espaço. Cada um de seus passos respeita o andamento proposto pela música. 

No entanto, durante essa caminhada Marcos Klann constrói, gradativamente, um sorriso no 

rosto. Tal sorriso gasta um certo tempo para ir de uma pequena tensão nos lábios até alcançar,  

nitidamente, um estado de alegria. 

Este tempo é moldado de acordo com o percurso que o artista traça. A cada novo local 

de apresentação é necessário fazer ajustes, pois o tamanho do palco, por exemplo, interfere no 
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tamanho da circunferência que ele percorre para dançar. Nesse manejo, Marcos Klann cumpre 

a instrução da caminhada que incita a alegria, adaptando-se às necessidades do espaço. 

Há ainda outro parâmetro que orienta o tempo que o artista tem para efetuar esse 

procedimento. A ação seguinte tem um local determinado no espaço para acontecer. Portanto, 

Marcos Klann precisa regular também suas passadas de acordo com a música para conseguir 

estar na posição pré-definida no instante preciso em que termina a frase musical. 

Em Werwolf as coreografias criadas por Marcos Klann são resultado de uma pesquisa 

que parte das metáforas de solidão que ele cria como ambientes da cena. Em seu artigo sobre 

a dramaturgia na dança, a pesquisadora Rosa Hércoles (2004) reforça a ideia de uma dança 

que emerja do processo de criação, sem estar vinculada a um vocabulário de passos definidos. 

A autora explica que a relação entre dramaturgista e criador é potência para a elaboração de 

tal modo de mover. Segundo ela:

a dramaturgia da dança diz respeito ao entendimento, organização e formalização de 
um processo  de  implementação  de  um pensamento  no  movimento,  construído  na 
singularidade  da  experiência.  Este  processo  se  diferencia  pela  não  utilização  de 
vocabulários já prontos" (2004, p. 109). 

Em Werwolf Marcos Klann e eu trabalhamos na construção de uma dança a qual não 

precedia um vocabulário, o importante era o modo como a solidão articulava o mover.

Em contraposição à proposta que preza pela coreografia que não se utiliza de passos já 

existentes,  trago como exemplo  a  coreografia  de  Pedaços de  Vontade  (2013) da qual  fui 

diretora. Neste processo trabalhei com Cristina Schmitt, uma bailarina clássica por formação. 

A proposta da pesquisa era de encontrar outros modos de operar a técnica clássica, que não 

fosse  pela  combinação  de  passos  orientados  pela  música  mas  sem  descartar  o  amplo 

conhecimento de Cris Schmitt desse vocabulário pré-existente. 

Além disso, adotamos a noção de coreografia regida por parâmetros, de modo que a 

dança não se organizava a partir de sequências pré arranjadas, encontrando outros modos para 

ligar os já conhecidos passos de balé.

Neste caso,  o vocabulário de passos do balé clássico faz parte  da corporeidade da 
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bailarina. Trabalhar a partir de uma técnica específica com um vocabulário estabelecido não 

reduziu as possibilidades de uma dramaturgia emergente do processo. Para ativar a qualidade 

do seu mover, Cristina Schmitt parte do vocabulário do balé clássico. Ao seguir as instruções 

coreográficas que regem Pedaços de vontade, a bailarina aciona esse vocabulário para lidar 

com as situações geradas pela coreografia. 

Por  exemplo:  num  momento  a  bailarina  se  coloca  em  situação  de  equilíbrio.  A 

instrução inicial  era de colocar  o corpo numa posição apoiado em apenas um dos pés. A 

posição  não era determinada previamente,  mas ela  poderia  escolher  entre  uma porção de 

posições de equilíbrio existentes no balé clássico. O parâmetro que gerencia essa momento é o 

modo de lidar com os desequilíbrios desse apoio precário. Ao pender o corpo para alguma 

direção, tanto por cansaço como por provocação, Cristina Schmitt estabelece um modo de 

reorganizar o equilíbrio, mesmo que para isso seja preciso encontrar uma outra posição para o 

corpo.
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Imagem 8 – Pedaços de Vontade, 2013

Fonte: Pedaços de Vontade, com Cristina Schmitt. Foto de Rhaisa Muniz, 2013.  Acervo de Jussara Belchior.

Ao  lidar  com  a  repetição  desse  espetáculo  era  preciso  estar  sempre  atento  às 

resoluções encontradas pela bailarina diante das situações. Alguns de seus hábitos aparecem 

fortemente,  como ligar  certos  passos que  comumente  são ligados.  Desse  modo,  a  prática 

instaura-se como um desafio. A proposta, neste caso, é de estar sempre disposto a operar a 

partir de onde se está: percebendo a posição do corpo no espaço, quais vetores de força agem 

no corpo, quais os apoios presentes, quais os apoios possíveis etc. Isso quer dizer que ela pode 

programar  finalizar  um  giro  numa  determinada  posição,  mas  ao  invés  de  forçar-se  para 

cumprir  esta  meta  ela  percebe  como o  giro  continua  a  agir  em seu  corpo  e  deixa  esse 

movimento reverberar. 
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A continuidade da coreografia tem a ver com a percepção dessas reverberações e com 

o modo como o corpo utiliza delas para propor uma nova ação. Um desequilíbrio não se 

resolve com a necessidade de manter a posição a qualquer custo, mas na exploração deste 

mesmo desequilíbrio até que uma nova situação de equilíbrio se instaure. A finalização de um 

giro pode valer das forças que ainda repercutem no corpo e seguir o movimento ao invés de 

formalizar uma parada.  Dessa forma, é  possível  encontrar novas formas de conduzir  essa 

coreografia. Cada desequilíbrio sugere ao corpo um novo formato para sua reorganização ou, 

também, cada giro aponta novas possibilidades de continuidade do mover. Repetir tais ações é 

estar sempre atento às possibilidades do instante; é treinar para perceber as variadas formas de 

continuar a dançar. 

O exemplo do balé clássico é importante para a noção de dançar o erro que dá título a  

esse subcapítulo. Em Pedaços de vontade, uma técnica consolidada e que tem parâmetros bem 

claros de execução, como o balé clássico, é experimentada de um outro modo, a qual não há 

erros, ou ainda, a qual os erros tornam-se motores de continuidade, tornam-se a potência dessa 

dança. Dançar o erro é compreender o corpo no presente da ação, é se permitir errar para 

encontrar outros caminhos.

Entendo que  esses  exemplos  –  os  processos criativos  de  Werwolf,  de  Pedaços  de 

vontade  e do Grupo Cena 11 Cia de Dança – apontam para o desafio que é a repetição na 

dança.  No entanto,  este  é  um desafio necessário.  A obra  precisa  da repetição para tornar 

perceptível  suas  possibilidades  e  desdobramentos,  bem  como  seus  hábitos.  É  nessa 

observação que o corpo é capaz de reparar na estabilidade da ação, notar principalmente se ela  

se  encaminha  para  a  acomodação  e  mecanização,  ou  se  ativa  um fazer  técnico  que  está 

disponível a manter a dança em sua potência.

Acredito que as  reflexões  trazidas  nesse  primeiro capítulo  multiplicam ainda mais 

discussões sobre a repetição no fazer da dança. Nos capítulos seguintes, pretendo explorar 

alguns desses aspectos, como os conceitos de mapas coreográficos regidos por parâmetros, 

hábito e técnica. Estas são noções que transitam no campo da repetição e, principalmente, em 

como ela acontece.
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Por ora,  concluo esse  capítulo  que  aborda,  principalmente,  a  repetição  a  partir  da 

experiência com assistência de direção, problematizando-a em relação ao dramaturgista da 

dança e ao ensaiador. O objetivo destas tensões é de evidenciar que cada processo constitui 

um  contexto  singular,  e  que  os  envolvidos  no  processo,  em  suas  diferentes  posições, 

colaboram na construção das estratégias para levar a experiência a cabo. 

Minha  experiência  como assistente  de  direção  em  Werwolf  e  os  outros  exemplos 

tratados aqui miram a repetição como uma potência de elaboração técnica perceptiva que 

treina o corpo para o mover, ou ainda, treina o corpo para errar. Em processos como esses, o 

papel  da observação é entendido como uma interferência  propositiva (mesmo quando aos 

sussurros) que está disposta a olhar para as possibilidades de ativar a dança. Desse modo, a 

dança emerge de um processo compartilhado e que se fortalece na medida em que a repetição 

não apenas "limpa" o movimento, mas esclarece o modo como ele pode ser acionado. Nesse 

sentido, cada repetir é um refazer.
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You define me, I believe you. You embrasse me, I 
deceive you. Hedra Rockenbach

2 A REPETIÇÃO ENQUANTO PERMANÊNCIA PROVISÓRIA 

Imagem 9 – Ensaio do Grupo Cena 11 Cia de Dança

Fonte: Ensaio de Carta de amor ao inimigo, de Cena 11; da esquerda para a direita, Marcos Klann, Mariana 
Romagnani, Adilso Machado, Jussara Belchior, Karin Serafin e Anderson do Carmo.  Foto de Cristiano Prim, 

2012.

Estamos de mãos dadas. Juntos nós corremos num mesmo sentido, dançando a partir 

da premissa de agirmos em conjunto. Assim é a ação o qual nomeamos Tempestade, trecho de 

Carta de amor ao inimigo (2012), coreografia do Grupo Cena 11 Cia de Dança. A partir da 

descrição de um momento específico como a  Tempestade  é possível  argumentar  sobre as 

possibilidades da repetição incluída no fazer dessa companhia a qual integro há quase dez 

anos.
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No entanto, é importante destacar alguns aspectos de trazer para essa discussão o uso 

das  metáforas  elaboradas  durante  os  ensaios.  Primeiro  é  relevante  notar  que  o  apelido 

Tempestade opera apenas no campo do ensaio, este funciona como um denominador comum 

entre  nós  bailarinos,  o  coreógrafo  Alejandro  Ahmed,  a  musicista  Hedra  Rockenbach  e  a 

assistente de ensaios Malu Rabelo.  Tempestade  é, portanto, uma metáfora que compartilho 

aqui para que o leitor se aproxime ainda mais do modo como o grupo trabalha em processos 

de criação, ensaios, preparação e treinamento. 

A imagem  da  tempestade  não  está  vinculada  a  um  campo  de  significados  que 

pretendem  ser  levantados  quando  dançamos  na  expectativa  de  serem  capturados  pelo 

espectador, ela está, com efeito, agindo como um ponto de acesso a nós que praticamos e 

discutimos essa ação na sala de ensaio. Esta nomenclatura nos remete aos parâmetros que 

guiam esse momento coreográfico. Quando durante os ensaios falamos sobre a  Tempestade, 

estamos dialogando sobre os parâmetros que gerenciam este fazer e, também, sobre o modo 

como ativamos esses parâmetros.

A Tempestade inicia  num  grande  círculo  que  ocupa  as  extremidades  do  espaço, 

estamos posicionados de frente para o centro com os braços estendidos para os lados. Este 

círculo não sucede numa pausa – não há muitos momentos de pausa nesta coreografia,  o 

corpo está sempre pesando, pendendo ou preparado para seguir. Esse círculo ocorre como 

continuidade de uma ação a qual estávamos muito próximos, apoiados uns nos outros até que 

a  sustentação  torna-se  não  mais  possível,  provocando  um  afastamento.  Desta  separação 

organizamos nossos vetores de movimento numa caminhada ou corrida de costas até formar 

essa grande circunferência. Deste modo, ela é breve como um respiro, assim que o círculo é 

formado nós voltamos a nos aproximar.

Nesse reencontro nos unimos pelas mãos. Não há uma colocação programada para 

cada bailarino. Em geral, a coreografia em  Carta de amor ao inimigo  se dá na constante 

reorganização  espacial  e  vetorial  nas  ações  que  o  elenco  executa.  A  Tempestade é  um 

momento em que tais reorganizações tornam-se evidentes, pois os parâmetros que regem-na 

exigem que mudanças sejam feitas constantemente. É preciso que troquemos de lugar o tempo 
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todo, através dessas alternâncias é que se instaura essa dança.  A partir  da necessidade de 

estamos  unidos,  girando  em  conjunto  num  mesmo  sentido  mantemos  nossa  coesão  no 

encontro das possibilidades de inverter posicionamentos,  de se lançar para as pontas num 

deslocamento  de  maior  velocidade  ou  de  explorar  como  o  centro  estende  ou  dobra  os 

formatos que essa ação desenha no espaço.

O desafio é lidar com as velocidades, as forças, os encontros entre os corpos e as 

possibilidades de continuidade que essa incessante reordenação provoca. Cada bailarino age a 

partir  dos  ajustes  possíveis  entre  sua  velocidade,  seu  posicionamento,  seu  cansaço,  entre 

outros, em relação aos outros. Todas as atitudes afetam o todo e a coreografia efetua-se nesse 

constante  manejo  o qual  apresenta a  cada instante  um novo leque de possibilidades  para 

continuar a dança.

Para ser ainda mais específica, é preciso atentar para as particularidades do elenco que 

executa essa ação.  Carta de amor ao inimigo  é dançado por seis bailarinos, no entanto, no 

período em que apresentamos esse trabalho – entre agosto de 2012 e dezembro de 2014 – o 

elenco era composto por sete bailarinos: Adilso Machado, Aline Blasius, Anderson do Carmo, 

Karin Serafin, Marcos Klann, Marina Romagnani e por mim. Esse número de bailarinos nos 

permitia um certo revezamento nas apresentações.

Essa  possibilidade  traz  à  tona  uma característica  relevante  sobre  o  modo  como a 

coreografia é manuseada. A inversão mais recorrente foi entre Karin Serafin e Anderson do 

Carmo. Contudo, não se trata de uma substituição a qual ambos executam a coreografia da 

mesma forma, como se não houvesse distinção entre eles. Assim como os outros intérpretes, 

Karin Serafin e Anderson do Carmo seguem os parâmetros coreográficos estabelecidos pelo 

coreógrafo Alejandro Ahmed, mas seus corpos são diferentes, e essa diferença é sentida e 

agregada ao fazer.

A cada repetição a coreografia se organiza no encontro das possibilidades entre os 

corpos, mas tais alternativas são construídas no momento em que são dançadas, elas não estão 

dadas. Portanto, os seis corpos que executam essa ação lidam não apenas com as regras que 

devem ser cumpridas, mas também com as confluências que se dão em tempo presente. Logo, 
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é relevante notar que a diferença (na coreografia) não se instala apenas na inversão entre 

algum intérprete, tal mudança sucede a cada vez que a coreografia é dançada. Este modo de 

fazer permite que um elenco tão múltiplo como o do Cena 11 possa manter a coreografia 

ativa,  mesmo quando diferentes  intérpretes  venham a  executá-la.  Isto  porque o treino do 

grupo está voltado para a disponibilidade de lidar com a emergência do acontecimento.

A partir desse entendimento, pode-se observar como os corpos se portam na realização 

de cada repetição. Numa primeira mirada, este modo de trabalhar em conjunto pode parecer 

apresentar uma efervescência das perspectivas do agir, pois lidar com o corpo do outro é um 

constante  desafio.  Esta  constatação  é  um  ponto  relevante  na  operação  da  repetição  da 

coreografia, em  Carta de amor ao inimigo, é preciso estar sempre atento aos parceiros em 

cena, lendo as possibilidades de resolução do seu mover e do outro. No entanto, a rotina do 

grupo proporciona muita familiaridade entre o elenco, o que aponta uma possível estabilidade 

do  agir  em grupo.  A partir  de  uma  estabilidade  construída  em conjunto  é  viável  pensar 

também numa maneira criada em grupo para lidar com tal estabilidade.

Trago, portanto, minha experiência com a companhia Cena 11 afim de problematizar 

algumas estratégias detonadas em grupo para lidar com a repetição. Além disso, o modo de 

executar  uma  coreografia  nesse  contexto,  torna  pertinente  também retomar  as  discussões 

sobre organização coreográfica, desenvolvendo a noção de mapa que guia o acontecimento. 

Ou seja,  quando as  regras  permitem que o  intérprete  realize  sua ação de acordo com as 

alternativas  que  encontra  no  instante  presente  para  efetua-las.  Diferente  da  noção  de 

coreografia pré-determinada, uma coreografia como um mapa que oferece alguns caminhos 

possíveis.

2.1 A COREOGRAFIA COMO MAPA TRANSITÓRIO

Dançar as coreografias Carta de amor ao inimigo (2012), Monotonia de aproximação 

e fuga para sete corpos (2014) e Protocolo Elefante (2016) do grupo Cena 11 é mover num 

constante acionamento das possibilidades oferecidas pelos mapas coreográficos. Estes mapas 
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sugerem até mesmo uma leitura sobre os caminhos mais visitados. Enquanto estou de braços 

dados com meus companheiros (como na  Tempestade,  cena descrita anteriormente) percebo 

de que maneira cada ação, mesmo que pequena, interfere no sistema que estamos construindo 

ao dançar. 

Nessas três criações mais recentes do grupo, a coreografia emerge da nossa habilidade 

de agirmos juntos, da possibilidade de perceber e fazer escolhas de acordo com as instruções 

que devemos levar a cabo e o modo como estas estão sendo organizadas no momento em que 

as dançamos. Tal aptidão, advém de um treinamento o qual nos capacita a entender como 

habitar uma permanência provisória. Ou seja, como criar juntos um sistema em que para agir 

em conjunto é preciso agregar as singularidades de cada um.

Na  trajetória  do  grupo  Cena  11  é  possível  observar  uma  mudança  estética  nos 

trabalhos29, a forma como as coreografias são estruturadas atualmente o grupo passou por uma 

série  de  mudanças,  mudanças  despontadas  de  um  processo  para  o  outro.  O  coreógrafo 

Alejandro Ahmed costuma explicar que cada criação sugere um novo campo de atuação que 

ele segue para realizar um novo processo criativo, como se cada nova coreografia gerasse os 

novos questionamentos que guiam a continuidade da pesquisa do grupo.

Entre  Respostas sobre dor  (1994) e  SIM – ações integradas de consentimento para  

ocupação e resistência (2010) o grupo investe em sequencias pré-ordenadas, reinventando-as. 

A diferença nesses dezesseis anos é notável aos olhos de quem pode observar todas essas 

criações com a distancia temporal que se tem agora. Um estudioso ou curioso a respeito do 

trabalho  do  grupo,  ao  contemplar  os  registros  em  vídeo  dessas  criações,  respeitando  a 

linearidade cronológica das obras, pode perceber tais mudanças estéticas.

Não  apenas  uma  outra  forma  de  experimentar  os  movimentos  são  testadas  pela 

companhia, como a relação com a gravidade no agir, ou seja, nos relaxamentos ou nas tensões 

musculares que propiciam os movimentos soltos e torcidos e até mesmo as quedas que levam 

29 Cf.  Para  conhecer  mais  sobre  as  discussões  acerca  da  evolução  do  trabalho  do  Cena  11  desde  1993 
recomenda-se a leitura de  A dança dos encéfalos acesos  de Maíra Spanhgero (2003), o livro organizado pela 
pesquisadora Jussara Xavier Cena 11: dançar é conhecer (2015) que reúne artigos de bailarinos e ex-bailarinos 
da companhia e de profissionais da dança que acompanham o trabalho do grupo, bem como o documentário 
Limiares  (2014) dirigido  pela  pesquisadora  Sandra  Meyer  Nunes,  que  trata  da  história  de  Anderson  João 
Gonçalves, bailarino e diretor do Grupo Cena 11 em sua formação original em 1985 quando o grupo se dedicava 
ao modern jazz e também integrante do elenco que passa a ser dirigido por Alejandro Ahmed em 1993.
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o corpo de encontro ao chão. Outras relações espaciais vão sendo exploradas, não delimitando 

um local único onde a ação tem que acontecer, mas propiciando que os bailarinos encontrem 

um espaço adequado para realizá-la. 

As pequenas mudanças nas experimentações do fazer do grupo consolidam-se, ao meu 

ver, em Carta de amor ao inimigo (2012). Essa trajetória de reinvenções torna a pesquisa do 

grupo voltada para esses modos de controle remoto do mover. A dança acontece não apenas 

porque os bailarinos obedecem as regras coreográficas, mas porque ao obedecê-las elas criam 

algo, uma situação que se apresenta para o público.

O caminho traçado pela companhia parece ter tomado um rumo irreversível, que abre 

espaço  para  o  inevitável,  ou  ainda,  para  uma  forma  de  controle  que  abriga  um  certo 

descontrole, um “não saber” ao certo como as coisas vão se dar. No entanto, as noções de 

organização coreográfica pré-determinadas não estão excluídas, negadas ou esquecidas e sim 

transformadas. Existe uma pré-organização, ela apenas acontece de uma outra forma.

A teórica da dança Fabiana Britto (2008, 2011) propõe a noção de historiografia da 

dança em contraposição ao entendimento tradicional de história o qual descreve um processo 

linear de transformações regido por substituições de procedimentos. Tal crítica sugere que os 

modos  de  gerenciar  uma  coreografia  não  surgem  espontaneamente.  Eles  emergem  das 

condições do ambiente, isto é, do modo de trabalho na sala de ensaio, na reflexão sobre o 

modo como a criação tem sido trabalhada por seus pares, nas leituras e contaminações através 

das outras áreas de conhecimento etc..

A autora  enfatiza  o  processo  (não  só  da  dança,  mas  da  cultura)  como  terreno 

transitório,  interativo  e  irreversível  “cuja  complexidade  não  permite  identificar  início, 

trajetória ou os sujeitos envolvidos" (BRITTO, 2011. p. 06). Desse modo, é possível afirmar 

que as organizações coreográficas descritas nessa dissertação não retratam um processo de 

superação, mas de coexistência. 

A partir dessa premissa, Britto lança a noção de situação coreográfica, em contraponto 

a coreografia, como campo de evidência da transitoriedade, interatividade e irreversibilidade 

nos modos de fazer,
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Diferentemente de uma coreografia, o que chamaremos situação coreográfica 
formula-se como resultante da dinâmica relacional instaurada entre o elenco e  

os  demais  participantes  (espectadores?)  pela  co-adaptação  entre  as  ações 
coreográficas  previamente  estabelecidas  e  as  ações  reativas  ou impulsivas 

concebidas no momento de sua realização, como sínteses comportamentais 
resultantes da experiência sensóriomotora que o corpo processa relacionando-

se com tudo o que faz parte do contexto formulado – é, portanto, um conjunto 
de condições para os processos instaurarem-se (2011, p. 06)

Ao contrário de Britto, defendo o uso do termo coreografia, sobretudo porque acredito 

que as reinvenções dos entendimentos são parte da vida. As mudanças são as estratégias de 

sobrevivência que emergem do existir. Ou, em outras palavras, reinventar-se pode ser uma 

forma que o sistema encontra para manter-se vivo, transformando-se a partir da interação com 

o ambiente, como explica a Teoria Geral de Sistemas. Ao propor a noção de coreografia como 

um mapa transitório exponho uma forma de produção de conhecimento específica da dança, 

que implica um território movediço.

A mobilidade do terreno onde a dança acontece é o que permite o entendimento desta 

como um procedimento  relacional  e  interativo  entre  os  elementos  envolvidos  (bailarinos, 

objetos, trilha sonora, entre outros) a qual deriva de uma instância que não pode ser revertida 

e que encontra permanências provisórias. 

Ao  incluir  os  espectadores  na  sua  fala  Britto  oferece  modos  de  envolve-los  na 

experiência dançada30, o compartilhamento da experiência se estende dos bailarinos, aqueles 

que gerenciam o acontecimento,  para  os  outros  elementos,  numa co-implicação,  isto  é,  o 

acontecimento afeta a todos e desencadeia novas organizações, o que requer que o artista 

esteja  sempre  preparado  para  lidar  com  o  instante  presente  e  atento  para  perceber  as 

alteridades. 

A pesquisadora da dança Susana Tambutti  (2016) provoca também uma reflexão a 

30 Nesse artigo:  Corpo, dança e ambiente: configurações recíprocas  (2011) Britto problematiza os modos de 
atuação  e  entendimento  da  dança  contemporânea  remetendo-se  ao  trabalho  SIM  –  Ações  Integradas  de  
Consentimento para Ocupação e Resistência (2009) do Grupo Cena 11 Cia de Dança, dirigido por Alejandro 
Ahmed.  Nessa  criação  elenco  e  público  dividem  o  palco  numa  área  retangular  delimitada  e  sem assentos 
disponíveis. As ações do bailarinos demandam um posicionamento do público e uma constante reconfiguração 
espacial, simultaneamente as ações do público reorganizam o modo de agir dos bailarinos, evidenciando assim a  
co-implicação no fazer da dança.
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partir da noção histórica de coreografia. Em seus estudos acerca da dança no contexto latino-

americano ela explica que neste ambiente os processos de aprendizagem da dança sucedem de 

maneiras distintas aos meios europeus e norte-americanos (2016, p.156). Segundo Tambutti, 

isto  acontece porque “embora todos participem da contemporaneidade,  a  dança em nosso 

meio começou a ser construída em períodos diferentes e dentro de relações sociais diferentes” 

(2016, p. 156). A pesquisadora argentina tem como objetivo problematizar não apenas a noção  

de dança e de coreografia na história, mas também de analisar a complexidade envolvida num 

processo histórico de países colonizados onde a cultura se constrói no choque do encontro 

com um outro.

A autora evidencia a perspectiva social no campo da proliferação e aprendizagem da 

dança quando explica que o termo coreografia associado a noção de registro do movimento 

opera também como uma instância de controle, ou ainda, como modo de institucionalizar a 

dança (2016, p.150). A autora defende que o “sistema de notação e os sistemas de escrita que 

sucederam não são apenas ferramentas de registro, mas também criam conceitos determinados  

e unificadores para o 'meio específico';  por trás destes sistemas,  se esconde a vontade de 

controle  e  domínio  da  diferença”  (TAMBUTTI,  2016,  p.  151).  Tal  constatação  sugere, 

sobretudo,  uma  preocupação  sobre  o  modo  como os  espetáculos,  ou  ainda,  os  discursos 

artísticos são produzidos e replicados. 

A coreografia  regida  por  um vocabulário  específico  dado  anteriormente  segue um 

determinado modo de  controle  do  discurso.  Deste  modo,  repete-se não apenas  passos  de 

dança, mas a forma como os argumentos são construídos para a cena. Em situações as quais a 

coreografia obedece a diferentes regras em seu modo de organização – como os exemplos 

trazidos  aqui  na  produção do grupo Cena 11 –  outros  modos  de  articulação estão sendo 

explorados e repetidos.

Ao explorar o termo coreografia proponho uma reflexão não apenas sobre o modo 

como  os  criadores  formulam  seus  argumentos  artísticos,  mas  também  em  como  tais 

construções operam lógicas capazes de serem reproduzidas. Em outros termos, preocupo-me 

sobre como as organizações coreográficas tornam-se estratégias para a repetição de modos de 
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articular o pensamento. 

Da expansão da noção de coreografia no tempo percebe-se a mudança no modo como 

os  criadores  manejam suas  propostas.  Susana  Tambutti  expõe que a  dança não está  mais 

restrita ao campo da exploração cinética, principalmente a partir do século XX o qual difundiu 

uma  certa  contaminação entre  diferentes  campos  artísticos  (2016,  p.153).  Deste  modo,  é 

possível compreender como outras formas de se articular coreografia estão sendo testadas 

pelos  criadores.  A  partir  dessa  premissa  é  compreensível  que  os  criadores  estejam  se 

preocupando  não  apenas  com  o  movimento  do  bailarino  em  cena,  mas  com  todos  os 

elementos que compõe a obra.

No entanto, destaca-se o modo como os criadores tem se disponibilizado para lidar 

com o  acaso,  o  imprevisto  e  a  não  linearidade  em seus  trabalhos.  A noção de  situação 

coreográfica  trabalhada  por  Britto  (2011)  dialoga  neste  viés.  Por  se  tratar  de  uma 

circunstância  a  qual  demanda  que  as  resoluções  sejam  levantadas  no  instante  do 

acontecimento os bailarinos devem treinar para dançarem de tal modo. Repetir uma mesma 

situação que suscita diferentes arranjos exige precisão técnica para que a coreografia nem se 

perca, caminhando em outras direções, nem que ela fique aquém em sua potência. 

A metáfora do mapa colabora na compreensão desses limites entre o se perder ou não 

trazer o acontecimento à tona. Quando a coreografia se estabelece ela delimita um campo de 

ação, isto é, um mapa de possibilidades. O processo de criação e de ensaios pretendem instruir  

os intérpretes para navegar por esse mapa e desenhar trajetos ao dançar. Dançar caminhos não 

antes mapeados demonstra a disponibilidade dos bailarinos em se aprofundar na experiência 

transitória do mapa. 

Contudo, há sempre o risco de que a deriva afaste os intérpretes do campo de ação 

balizado nas orientações da coreografia, a ponto de os lançarem para fora do mapa. Portanto, 

é importante perceber que mesmo dentro dos limites das instruções coreográficas há infinitas 

possibilidades de encaminhar essa dança. Estar fora do mapa implica numa falta de atenção às 

regras que orientam o acontecimento.

Por um outro lado, a experiência de repetir o mapa coreográfico exige um certo rigor, 
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pois, como observo, é comum retomar caminhos ou refazer trajetos. Em grupo esse esforço se 

intensifica, pois é necessário construir os percursos juntos. Deixar que a coreografia perca sua 

potência aponta um fazer desajustado, o qual os bailarinos não conseguem entrar em acordo 

para dançar o mapa. Ou ainda, quando o mapa deixa de ser uma detonação de possibilidades e 

se torna limitado, apresentando apenas um caminho o qual é executado sem a devida atenção, 

como se os movimentos estivessem mecanizados. Não é mais o caminho da descoberta e sim 

o da certeza.

Explorar os caminhos possíveis para a ação revela uma estima pelo modo como as 

coisas acontecem. Por volta de 1957 a criadora Anna Halprin (1920 - ) instaura uma método 

acerca dos “comos”, ou seja, sobre como o corpo realiza as tarefas que compõem a cena. A 

partir da noção de “tarefas”, Anna Halprin pesquisa como instruções simples ou movimentos 

cotidianos podem fazer parte da obra artística. 

A pesquisa de Anna Halprin sucede num campo de proliferação de metodologias da 

dança, tal incidência revela a coexistência a qual Fabiana Britto (2008) nos lembra. Dança 

clássica, dança moderna e outras experimentações em dança não apenas habitam um mesmo 

tempo, mas estabelecem diálogos com as questões que envolvem seu contexto.

O pesquisador Élcio Rossini (2014) explica,  em seus estudos sobre as “tarefas” de 

Anna Halprin, que “o interesse pelas ações comuns e cotidianas, em especial, no caso dos 

artistas  americanos,  entre outros aspectos,  visava a uma aproximação da arte  e da vida e 

questionava  o  papel  do  artista”  (2014,  p.  209).  Na  pesquisa  de  Anna  Halprin  esse 

questionamento se voltou para o modo como o corpo pode se comportar em cena expandindo 

ainda mais a noção de dança e de coreografia. 

Ativar a dança através de tarefas simples propõem, além de uma outra formalidade 

para a cena, outros modos de treinamento para esse fazer. Elcio Rossini comenta que a noção 

de tarefa está, geralmente, associada a repetição mecanizada, aquela que não exige atenção 

nem imaginação para ser realizada (2014, p. 213). No caminho avesso, Anna Halprin instaura 

um jeito diferente de compreender a “tarefa”, já que nesse contexto experimentá-la é sempre 

um desafio de expansão e compreensão sobre o que se está a fazer.
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Rossini explica ainda que é na repetição das tarefas que se torna possível observar as 

possibilidades de desdobramento desse fazer. Desse modo, Anna Halprin recorre a prática da 

improvisação, tanto como meio de provocar essa ampliação como também forma de evitar 

possíveis hábitos e predileções no movimento de seus bailarinos (2014). Visto de outro modo, 

as tarefas podem ser encaradas como um método de improvisação que propõem uma restrição 

clara para o intérprete que a executa. Esta demanda uma certa apropriação nessa execução, ou 

seja, uma atenção que expande as possibilidades que estão delimitadas nesses parâmetros. 

O trabalho de Anna Halprin tem como objetivo revelar a individualidade de cada um 

que pratica esse modo de fazer, já que “as tarefas não moldam os corpos, são os corpos que as 

moldam, elas adaptam-se às condições físicas do sujeito que as realiza” (ROSSINI, 2014, p. 

217). Quando o corpo se disponibiliza para realizar a tarefa ele é capaz de vivenciar uma ação 

que, embora simples e possivelmente repetitiva, apresenta uma porção de nuances as quais os 

intérpretes percebem enquanto estão a agir. A percepção destas nuances proporcionam que a 

ação repetida seja um novo acontecimento.

Trazer  à  tona  a  singularidade  dos  corpos  através  de  tarefas  é  uma  ferramenta  de 

criação em dança que dialoga com a noção de coreografia como um mapa transitório. A noção 

de  tarefa  abriga um amplo  espaço de exploração  do mover  e  opera  como um mapa  que 

delimita um campo, mas que comporta os mais variados percursos para a dança acontecer. 

Evidenciar a individualidade de cada bailarino implica uma mudança no trabalho do 

coreógrafo,  segundo Rossini “as tarefas  modificaram a noção de coreografia  retirando do 

coreógrafo  a  supremacia  da  criação”  (2014,  p.  210).  Os  intérpretes  não  estão  apenas 

obedecendo  as  proposições  do  coreógrafo,  mas  articulando  seus  próprios  argumentos 

artísticos no modo como executam as tarefas. 

A repetição da coreografia a qual apresenta a fala de cada corpo se distancia daquela a 

qual todo argumento artístico está centralizado no coreógrafo. No contexto do grupo Cena 11 

esta  descentralização acontece  de  maneira  remota.  Há uma hierarquia  bem clara entre  os 

membros da equipe, o coreógrafo Alejandro Ahmed é responsável por propor as questões do 

processo criativo, definir o campo de exploração (desenhar os limites do mapa), decidir o 
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nome do espetáculo e alinhavar a dramaturgia do trabalho. No entanto, ele faz isso através do 

que recebe como resposta as suas instruções aos bailarinos. Para tanto, seu trabalho de direção 

acontece na tensão entre a projeção dos caminhos que suas orientações podem desencadear e 

na observação de como os bailarinos gerenciam esse mover. 

Alejandro Ahmed busca instaurar a dança do grupo numa prática de exploração de 

comportamento, ou seja,  o diretor está interessado em como o elenco lida com determinada 

situação. Logo, as propostas que ele lança aos bailarinos geram algum comportamento, algum 

modo de se mover para realizar tal proposta. Desta experimentação o que se extrai são as 

estratégias que fazem a situação acontecer,  ao contrário de preservar  os  movimentos que 

tornaram possível o acontecimento. O acontecimento não é tratado como um “produto” que 

pode ser repetido, mas como dança a ser ativada.

O que se busca repetir nos ensaios do grupo Cena 11 são as ativações técnicas que 

proporcionam as instruções dadas pelo coreógrafo. Deste modo, é possível perceber que as 

situações dançadas pelos bailarinos, embora traçadas pelo coreógrafo, evidenciam uma certa 

coautoria dos envolvidos nesse fazer. Se a autoria se espalha entre proposição do coreógrafo e 

resolução dos bailarinos  ela  também se espalha  entre  os comentários  e  interferências  das 

assistentes  (Malu  Rabelo,  Karin  Serafin  e  Mariana  Romagnani)  e  também  pela  criação 

musical de Hedra Rockenbach pois em cada repetir habita um refazer engendrado na reflexão 

do acontecimento.

Em Guia de ideias correlatas (2008) o grupo criou uma espécie de palestra dançada 

que abordava os conceitos da sua prática. A noção de coautoria é destacada na noção de que o 

corpo é sujeito e objeto da própria ação, ou seja, “o sujeito da ação não é um  indivíduo, é 

uma função agenciadora que se espalha entre os fatores participantes da situação, sugerindo 

uma causalidade não-linear, distribuída, com ênfases simultâneas e transitórias” (AHMED e 

BRITTO, 2009 s/p., grifo do autor). A dança do Cena 11 não apenas percebe a coautoria dos 

elementos que a envolvem – tais elementos se estendem desde os bailarinos até o tempo e o 

espaço  onde  a  dança  acontece  –  mas  também procura  evidenciar  tal  coautoria  para  seu 

espectador.
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Os conceitos articulados pelo grupo emergem do fazer diário o qual o grupo vivencia. 

Além das noções apresentadas em Guia de ideias correlatas, o coreógrafo Alejandro Ahmed 

apresenta a proposição de composição generativa, que surge no decorrer do processo criativo 

de  Carta de amor ao inimigo,  em meados de 2011. A noção de  composição generativa  se 

relaciona com a proposta de situação coreográfica de Fabiana Britto e das noções de tarefas  

instauradas pela  criadora Anna Halprin.  Pois essas proposições se interessarem, de algum 

jeito, pelo gerenciamento da ação e como tal gerência acaba por trazer a dança à tona.

Composição generativa  é um termo que abarca o modo como as situações fazem a 

dança emergir. Ou ainda, como as instruções podem desencadear o acontecimento dançado 

através do engajamento dos bailarinos, da relação que eles criam entre si, das memórias que 

trazem o acontecimento para o presente, das interferências e comentários feitos pelo diretor e 

seus assistentes (que faz parte da memória desse processo), pela interferência da trilha sonora, 

pela relação com o espaço onde a ação está sendo realizada e a relação com o tempo que se 

gasta para este dançar.

Esse termo tem como referência a “ teoria da gramática generativa” do linguista Noam 

Chomsky (1928 - ), que, em poucas palavras, propõe a gramática como um conjunto de regras 

finito  o qual  permite arranjos  infinitos  para formar  frases gramaticais.  Tal  aposta  aparece 

como reflexo da  habilidade  do  humano em criar  novos  arranjos  gramaticais  e,  ainda,  da 

capacidade de ser entendido por quem os escuta. Em paralelo a gramática, a qualidade da 

dança  em ser  generativa  implica  na  sua  capacidade  de  gerar  outros  moveres,  ainda  que 

respeitando as regras do jogo, ainda que se mantendo nos limites do mapa. 

Neste  sentido,  é  possível  somar  ainda  outras  provocações  e  entendimentos  sobre 

modos de agenciar o acontecimento. A performer e teórica da performance Eleonora Fabião 

(2014)  trabalha  com a  proposta  de  Programa Performativo como  modo  de  concepção  e 

gerenciamento  da  performance.  Em  seu  artigo  Programa  Performativo:  O  corpo-em-

experiência, ela sugere que este seja uma programação, um enunciado de ações, que funciona 

como um guia não determinista. Pretende-se, assim, viabilizar um grau de abertura no modo 

de agir do performer, pois ele está disponível a lidar com o acontecimento e, principalmente, 
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com o imprevisível. Portanto, é preciso rigor e flexibilidade.

A proposta  de abertura e disponibilidade que está  delineada por uma programação 

prévia, assim como a seriedade do performer que leva essa experiência a cabo são discussões 

ambientadas  no campo da  performance deslocadas  para a dança nesta  pesquisa.  Isto quer 

dizer  que  a  repetição  do  “programa coreográfico”  não  indica  apenas  uma reprodução  de 

movimentos, não se trata de cópia e sim de um novo acontecimento, que é criado todas as  

vezes que o programa é dançado.

Faz-se  necessário  apontar  uma  implicação  em  trazer  para  a  dança  um  conceito 

trabalhado num outro campo artístico, como a performance. Para Fabião esta é uma prática 

sem ensaios, que permite a experimentação de uma temporalidade diferente. Diferente não 

apenas do tempo cotidiano mas também do tempo “do espetáculo, do ensaio, da improvisação 

e da coreografia" (FABIÃO, 2014, p.4.). A autora lança o questionamento acerca do ensaio no 

âmbito  teatral,  especialmente  sobre  como  ensaiar,  e  responde  a  pergunta  relativizando, 

“Depende" (2014, p. 09). A resposta estaria nos modos de organização do trabalho, no que 

este pede ao artista e no compromisso da realização do programa. 

Na dança, e especificamente nos trabalhos discutidos nessa dissertação, a prática do 

ensaio é imprescindível. A relativização de Fabião abre espaço para entender como o ensaio 

pode ser ativador de potências, ou ainda, como a realização do programa pode depender do 

ensaio para se tornar potente. Para tanto, o ensaio deve ser encarado como o momento de 

descobertas, momento de aprender a dançar incertezas.

O trabalho com o grupo Cena 11 cabe como exemplo o qual depende do ensaio como 

ferramenta norteadora do processo de criação e de manutenção da coreografia. O coreógrafo 

Alejandro Ahmed preza por uma rotina de dedicação intensa ao trabalho, o grupo ensaia cinco 

dias por semana, por volta de cinco horas diárias. Tal constância demonstra a preocupação 

com o refinamento no modo de agir dos bailarinos. 

O treino  está  voltado a  preparar  os  bailarinos  para  lidar  com a transitoriedade da 

estrutura coreográfica. Cabe então perguntar o que mais se treina quando o ensaio não está 

voltado  apenas  para  o  aprimoramento  físico  e  mecânico  desse  fazer?  A percepção.  A 
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especialização da percepção permite que os bailarinos lidem com as incertezas de dançar o 

mapa transitório. 

A especificidade desse trabalho está no modo como a percepção atua na ação que os 

bailarinos  executam,  ela  está  o  tempo  todo  a  indicar  diferentes  possibilidades  para  o 

movimento dentro das situações que estão sendo construídas nesse dançar. O ensaio se torna 

indispensável no contexto de trabalho do grupo Cena 11, pois a repetição do acionamento 

coreográfico depende não apenas de um condicionamento físico mas também de um treino 

específico da percepção. Um treino que permite ao corpo perceber a familiaridade da situação 

que se instaura, mas que, ainda assim, viabiliza que o corpo reviva esse acontecimento como 

um novo fazer.

Contudo, a transitoriedade do mover nessa dança encontra na repetição um risco de 

estagnação.  Quando  a  dança  está  estagnada,  quando  ela  perde  a  provisoriedade  da 

permanência  de  suas  estratégias,  quando  as  respostas  para  um acionamento  insistem em 

acontecer de uma mesma forma não se trata mais de uma dança de emergência.

Ao  dançar,  uma  resposta  suficiente  para  a  resolução  de  um  problema  pode  ser 

acionada novamente quando tal dilema torne a acontecer, no entanto, é necessário observar o 

motivo  de  tal  escolha.  Problema  aqui  opera  como  um  sinônimo  de  situação,  durante  a 

coreografia algumas situações podem ser mais complicadas para se lidar, devido aos riscos 

que cabem aos corpos as executam. Repetir uma resolução pode ser um caminho mais simples 

e mais claro entre os envolvidos no mapa de ação, principalmente quando essas escolhas estão 

sendo feitas em grupo, pois há um número maior de acordos que devem ser feitos para que a 

ação continue a se instaurar. Mas, repetir a mesma resolução pode também ser uma alternativa 

advinda do não discernimento de outra possibilidade. 

Repetir é ferramenta de treino da percepção, portanto,  repetir  algo que pretende se 

instaurar como um novo fazer exige foco para estar atento as possibilidades que se revelam no 

presente  da  ação.  Quando  o  corpo  não  percebe  outras  formas  de  navegar  pelo  mapa 

coreográfico há algum entrave que precisa ser captado durante os ensaios. Este é um dos 

motivos pelos quais as figuras que habitam o campo do ensaio se tornam relevantes em suas 
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funções. O olhar do bailarino, do diretor e do assistente em relação a repetição tem algumas 

especificidades. Na soma dessas particularidades o trabalho mantêm seu constante dialogo 

entre a permanência e a provisoriedade.

O objetivo dos ensaios é de treinar o corpo para perceber quais são as estratégias de 

ativação técnica do fazer. Sobretudo, o ensaio permite compreender quando o acontecimento 

está  sendo  gerido  por  tais  estratégias  ou  quando  ele  está  sendo  reproduzido  por  uma 

necessidade  de  atingir  metas,  de  executar  produtos,  de  dançar  nas  sombras  de  um 

acontecimento que se deu no passado na expectativa de que ele seja reproduzido novamente. 

A dança que emerge como um acontecimento não é da ordem da certeza, nem das metas ou 

dos produtos fixados, mas da abertura para a incerteza, da percepção do instante presente.

Em outras palavras, o ensaio pode se encaminhar por,  pelo menos,  duas vertentes: 

numa delas a repetição é ativada através da percepção de como se pode lidar com a situação 

do momento, na outra o ensaio formata o corpo em permanências estagnadas, limitando sua 

percepção e mobilidade. A diferença,  por vezes, pode parecer tênue,  mas é relevante para 

compreender  as  nuances  de  uma arte  de  presença,  uma arte  viva  que  está  o  tempo todo 

agenciando sua existência.

Os ensaios atuam como momento em que o corpo testa e explora os caminhos para 

dançar o mapa coreográfico. Realizar a coreografia é acionar caminhos para percorrer esse 

mapa. Para tanto, há algo que se estabiliza na ação dos bailarinos, algo que permanece para 

que  a  dança  seja  instaurada  a  cada  repetição.  Cabe,  portanto,  entender  como  opera  a 

estabilidade num ambiente o qual a repetição é ferramenta fomentadora das estratégias de 

sobrevivência de algo. A partir desse entendimento pode se ampliar a noção de permanência 

provisória  que  atravessa  esta  dissertação,  a  qual  possibilita  transformações  que  se  fazem 

necessárias.

2.2 DAS CONDIÇÕES DA ESTABILIDADE

Durante  o  período  de  ensaio  de  uma  coreografia  observo  que  o  corpo  tende  a 

estabilizar ações. O momento da  Tempestade  em  Carta de amor ao inimigo,  por exemplo, 
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exige uma certa precisão. A ação de trocar de lugar numa linha que simultaneamente gira em 

seu próprio eixo, demanda destreza e velocidade, entre outras coisas. As duas pessoas que 

estão nas pontas precisam mover com rapidez suficiente para que se lancem ao centro. As 

pessoas que estão no centro precisam abrir espaço para os que chegam, sem que tal encontro 

estanque os vetores de continuidade da ação. 

Imagem 10 – Ensaio de Grupo Cena 11 Cia de Dança

Fonte: Ensaio de Carta de amor ao inimigo, de Cena 11; da esquerda pra direita Adilso Machado, Karin Serafin, 
Marcos Klann, Jussara Belchior, Aline Blasius e Mariana Romagnani. Foto de Malu Rabelo, 2103.  Acervo do 

grupo.

Manter-se nas pontas é trabalho de grande explosão muscular que todos passam por 

alguns momentos do fazer, por conta dos vetores de forças que atuam sobre os corpos de 

forma centrífuga. No entanto, é notável as diferenças do sistema como um todo quando as 

pontas estão ocupadas por pessoas que tenham mais facilidade de gerenciar tal esforço físico 

ou quando é tomada por alguém mais lento. Contudo, essa diferença faz parte da dramaturgia 
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da cena.  Volto a destacar  que o relevante desse modo de operar  a  coreografia  não é um 

equilíbrio entre os corpos que executam essa ação, mas as tensões que engendram esse fazer. 

Agir  em conjunto,  no grupo Cena 11 é um aproveitamento das alternâncias causadas nas 

diversas reorganizações do fazer, diferente de uma homogeneização no modo de agir.

Alejandro Ahmed preza por manter um elenco o qual a diferença entre os corpos é 

muito evidente.  Os bailarinos se diferenciam em formato,  formação,  facilidades,  idades e 

assim por diante.  A dança do Cena 11 pretende se fortalecer nessas diferenças, por isso o 

treinamento  do  grupo  não  está  focado  apenas  na  mecanicidade  do  fazer,  pois  não  há  a 

necessidade de que todos tenham força de explosão, ritmo, resistência ou outros atributos 

similares. É preciso que os bailarinos percebam as qualidades dos movimentos uns dos outros 

e lidem com essa realidade. 

Dançar através dessas diferenças também não implica num treinamento diferente para 

cada corpo. Pelo contrário, a diferença está na condição de existência de cada corpo, não é um 

objetivo a ser alcançado. Ou seja, a partir da compreensão das diferenças que constituem os 

corpos que executam essas ações, o treinamento se desenvolve de maneira a não apaziguá-las 

num processo de homogeinização. 

Para dançarmos a Tempestade é preciso estarmos ciente do instante presente e perceber 

o posicionamento de cada um, a velocidade que o grupo está tomando, o modo como o espaço 

está sendo ocupado entre outras coisas. A cada interferência novos arranjos se apresentam. A 

continuidade da ação é organizada nesse fazer, na leitura do que está acontecendo e de como 

engendrar novas trocas ou interferências.

O risco da estabilidade pode irromper ao adotarmos a mesma solução para que essas 

trocas sejam feitas, ou ainda, quando manipulamos as regras para que a ação aconteça de uma 

determinada forma, forçando os encontros ou os reposicionamentos que advém destes. Tais 

artifícios podem ocorrer de maneira sutil,  isto é, podem parecer uma maneira coerente de 

dançar esse mapa coreográfico. Se a noção de coreografia estiver ligada somente a realização 

das tarefas pensadas pelo coreógrafo é notável que, mesmo manipulando o modo como as 

reformulações dos encontros entre os corpos que dançam a Tempestade aconteçam, as regras 
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ainda  estão  sendo  cumpridas.  Porém,  insistir  em alternativas  como  essas  talvez  seja  um 

estreitamento do treinamento da percepção. 

Tender a dançar a situação de uma mesma maneira implica numa hierarquização no 

modo de agir. Ou seja, forjar para que os intérpretes mais velozes se mantenham por mais 

tempo  nas  extremidades  revela  um  prestígio  pela  velocidade  da  Tempestade.  Embora  a 

velocidade seja importante, ela não deve ser a única norteadora da ação. Ou então, manter 

insistentemente  os  bailarinos  mais  flexíveis  nas  posições  centrais  demonstra  uma  certa 

preferência pelas dobras que essa linha pode desenhar pelo espaço. Novamente, encontrar 

formas de tracejar o espaço é importante, mas este traço deve acontecer como vestígio dos 

tempos e forças que os corpos gastam para ocupar o espaço.

A Tempestade deve ocorrer na tensão entre as possibilidades específicas de velocidade 

e de ocupação do espaço engendradas nos parâmetros que guiam esta ação. Ou seja, esta 

dança acontece na relação emergente entre tempo e espaço, que só se faz presente quando os 

bailarinos percebem as interferências dos moveres de cada um. Quando as velocidades, os 

direcionamentos no espaço e os encontros – que estão sempre a se fazer e desfazer – 

acontecem como um argumento construído em conjunto, arranjado na percepção das 

possibilidades do tempo presente.

Entendo, portanto, que o risco da estabilidade reside na aposta de execução da cena 

utilizando a movimentação como algo que suficientemente mantêm a aparência da ação. Ou 

seja,  como  se  o  acontecimento  pudesse  emergir  sempre  da  mesma  forma.  Contudo,  tal 

limitação acaba por restringir o modo de ação quando outras possibilidades deixam de ser 

percebidas. Isto é, aparentemente ainda se trata do mesmo mapa coreográfico, no entanto, os 

caminhos percorridos pelo dançar não são mais os da descoberta, mas os da certeza pois não 

se trata mais dos caminhos ( os “comos”) mas dos lugares, de pontos fixos no mapa. 

A pesquisadora do corpo Christine Greiner (2005) trabalha com a noção de mapa e 

propõem  uma  contradição  entre  o  mapa  e  o  decalque.  Em  seus  estudos,  o  mapa  revela 

processos  de  territorialização  e  desterritorialização  na  organização  da  comunicação  e  da 

percepção da realidade. Estes, “ocorrem na medida em que um representa o outro mas sempre 
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como mapa e jamais como decalque” (2005, p. 118), os mapas permitem constantes rearranjos 

entre o que já está mapeado e o que ainda não está, ao contrário do decalque que está fixo.

A metáfora de mapa trabalhada por Greiner parece ser uma referência relevante para 

esta pesquisa. No campo da repetição da coreografia, dançar o mapa é uma operação que 

baliza os campos das territorializações e desterritorializações, pois o terreno a ser desvendado 

precisa  acessar  uma  memória  para  inventar  o  seu  existir.  Na  via  contrária,  o  decalque 

estabelece uma imagem fixa, movimentos certeiros, um modo estagnado. 

Trazer a coreografia à tona como um mapa que manuseia seus trajetos e territórios é,  

no entanto, um trabalho preciso, que não abriga qualquer caminho ou qualquer decisão. A 

necessidade de instaurar o mapa pode acabar por desviar o corpo dos caminhos da incerteza 

para  a  retomada  de  escolhas  bem  sucedidas  anteriormente,  acionando  decalques  que, 

aparentemente, são suficientes. Afinal, viver um processo de transformação pode trazer um 

risco de extinção.

É possível encontrar correlações na Teoria Geral de Sistemas (TGS) trabalhada pelo 

professor Jorge Albuquerque Vieira, da seguinte forma: “Por uma questão de conforto mental, 

existe  uma tendência  governada  pelo  parâmetro  permanência,  para  a  crença  de  que  esse 

sistema é suficiente, logo podendo ser conservado. Mas os sistemas conceituais são abertos e 

sujeitos à instabilidades" (VIEIRA, 2006, p. 63). A estabilidade do agir parece, portanto, ser 

um recurso que visa a permanência, porém, a possibilidade de algo acometer essa estabilidade 

é constante.

Ou seja, no campo da repetição das proposições coreográficas, é compreensível que as 

ações realizadas pelos bailarinos encontrem um certo grau de estabilidade para serem feitas. 

No entanto, a vitalidade da coreografia, ou ainda a permanência provisória desta, é garantida 

na habilidade dos bailarinos – integrantes desse sistema coreográfico – de se adaptarem de 

acordo com as interferências que estão sempre a suceder.

Para abarcar esta noção de permanência provisória retomo as noções da TGS, pois 

encontro nesta teoria um campo referencial muito concreto, isto é, em minha prática constato 

as  descrições  de  organização  e  possibilidade  de  mudança  tratados  por  esta  teoria.  A 
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coreografia como um mapa opera como um sistema que tende a permanecer, que está em 

relação com o ambiente  e  que  gera  sua  autonomia  de  alguma forma.  Nesse  processo  de 

existência, o sistema se organiza e se possibilita mudar, ou, pelos termos da TGS, evolui. 

A evolução do sistema coreográfico pode ser notada na forma como a coreografia se 

organiza,  se  mantêm e  se  transforma.  É  possível  acompanhar  essas  nuances  através  dos 

parâmetros evolutivos descritos pela TGS, estes denotam a relação temporal dos sistemas, ou 

seja, o seu estar no tempo. Estar no tempo é, portanto, um agenciamento das permanências 

provisórias dos sistemas, já que para permanecer é preciso mudar.

Os  parâmetros  evolutivos  são:  composição,  conectividade,  estrutura,  integralidade, 

funcionalidade e organização (VIEIRA, 2000). Estes também pressupõe uma hierarquia entre 

eles. Apresento-os de forma resumida, seguindo as notações de Vieira (2000). A composição 

é, como o termo indica, o que compõe o sistema, cada um de seus agregados. A conectividade 

estabelece  as  conexões  entre  os  agregados,  já  a  estrutura  diz  respeito  ao  número dessas 

conexões. A integralidade exprime a criação dos subsistemas entre os agregados, isto é, dentro 

de um sistema há diversos tipos de conexões possíveis. Para se relacionar, os subsistemas 

interagem uns com os outros e assim operam sua integralidade. A funcionalidade emerge das 

relações de integração do sistema, ou seja, este adquire alguma função. A organização denota 

que os parâmetros anteriores estão organizados de alguma forma.

Assim  como  os  parâmetros  básicos  permanência,  ambiente  e  autonomia;  os 

parâmetros evolutivos seguem uma hierarquia que advém da emergência de cada parâmetro 

no  processo  de  formação  do  sistema.  Esse  desencadeamento  hierárquico  evidenciam  a 

processualidade que enreda a permanência do sistema.

Descrever  Tempestade  do  grupo  Cena  11 parece  ser  um  exemplo  relevante  para 

compreender como percebo essa teoria aplicada à prática. Já de antemão é preciso destacar 

que este momento da coreografia é um trecho do sistema Carta de amor ao inimigo, portanto, 

a Tempestade  é um subsistema que se conecta e cria relações com outros subsistemas deste 

mapa coreográfico. Os subsistemas se organizam tal qual o sistema, portanto, ao olhar para a 

Tempestade como um recorte do objeto desta pesquisa torna-se viável elencar os parâmetros 
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deste sistema.

A composição da  Tempestade  se dá em cada um dos bailarinos que executam essa 

ação, nas regras que gerenciam esse mover, na relação com o espaço que tal ação acontece, na 

relação com a trilha sonora tocada ao vivo durante esse dançar e também no tempo que está 

ação dura. Nesta breve citação de elementos que compõem o sistema, que não se apresenta 

como uma lista definitiva e encerrada, pode-se reparar que a composição desse sistema abre 

espaço para  uma certa  transitoriedade.  Ao incluir  o  espaço onde  a  ação se  dá  como um 

agregado do sistema, por exemplo, abriga-se uma relação que está sempre a se reconfigurar, 

de acordo com os diferentes espaços os quais a coreografia acontece.

Tal abertura revela a conectividade do sistema e os parâmetros que seguem como algo 

a ser instaurado cada vez que a coreografia é dançada. A efemeridade desta dança evidencia 

como  a  repetição  da  coreografia  é  um  novo  instaurar  deste  sistema.  Cada  vez  que  a 

Tempestade  inicia  nós  bailarinos  temos  de  reconhecer  os  elementos  que  a  compõem  e 

perceber como o relacionamento entre eles pode se dar no momento em que dançamos.

Se a conectividade do sistema Tempestade muda de acordo com sua composição, sua 

estrutura, ou a quantidade de relações estabelecidas também são reflexos desse novo instaurar. 

Deste fazer, novos subsistemas emergem realizando a integralidade do sistema, ou seja, da 

percepção dos vetores de força, dos pesos e contrapesos dos corpo, do espaço que está sendo 

ocupado entre outros, os agregados conectam-se, estruturam-se e integram-se. Neste decorrer 

vão sendo atribuídas suas funções, o contrapeso, por exemplo, pode servir como alavanca 

para lançar alguém que está na extremidade da linha para o centro. Assim, o desencadear 

desta ação opera sua organização e traz o acontecimento à tona.

Dançar a Tempestade é percorrer um caminho muito familiar e ao mesmo tempo muito 

incerto. Sei, por exemplo, que enquanto eu estou na ponta da linha que desenhamos no espaço 

tenho que aumentar a velocidade da minha ação, contudo, não sei como vai se dar os motores 

que afetam este fazer. Enquanto eu estou correndo na extremidade eu percebo como posso 

permanecer e como posso mudar. Quando me lanço ao centro desse sistema eu carrego e 

transformo  meus  vetores  de  força.  Dessa  incerteza  eu  opero  uma  dança  que  instaura 
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permanências provisórias.

2.3 DANÇAR INCERTEZAS

Repetir  uma  coreografia  é  parte  da  rotina  dos  bailarinos.  O  grupo  Cena  11,  por 

exemplo, ensaia cinco vezes por semana, visitando em todos esses dias o mesmo trabalho ou 

partes dele.  Na trajetória do grupo, até então, não é comum que a companhia dance dois 

trabalhos diferentes por muito tempo. A última apresentação de Monotonia de aproximação e  

fuga para sete corpos – trabalho que antecede a produção mais recente do grupo,  Protocolo  

Elefante –  foi realizada em setembro de 2016. Neste período já tinha sido realizada a pré-

estreia de Protocolo Elefante, em agosto do mesmo ano, mas o processo de criação deste teve 

início no final de 2014. Durante os anos de 2015 e 2016 a rotina da companhia se dividiu 

entre os ensaios de Monotonia de aproximação e fuga para sete corpos e Protocolo Elefante.  

A organização desta rotina se dá, principalmente, em função das agendas de apresentação da 

companhia. Ainda que o cotidiano do grupo seja ajustado pela necessidade de ensaiar um ou 

outro trabalho, as familiaridades são criadas na constância desse fazer, nas diversas visitas aos 

mapas coreográficos dançados pela companhia.

Além disso, a preparação ou o aquecimento para os ensaios do grupo Cena 11 tem sido 

estabelecido através de algumas práticas que também são experiências que voltam a se repetir. 

O  coreógrafo  Alejandro  Ahmed  delimita  essa  prática  através  de  exercícios  os  quais  ele 

acredita proporcionar um estado corporal específico de atenção para a realização dos moveres 

que engendram as coreografias do grupo. 

Em 2007, quando eu passei a integrar a companhia a rotina do grupo era dividida em 

duas partes: tempo de treinamento e preparação corporal e tempo de ensaio e investigação 

compositiva. Durante a semana eram intercalados dias em que o coreógrafo Alejandro Ahmed 

guiava o aquecimento e dias em que Malu Rabelo ministrava aulas de balé clássico31. Deste o 

31 É relevante mencionar que as aulas de balé clássico ministradas por Malu Rabelo para a companhia não estão 
amparadas no senso de que a técnica clássica é capaz de preparar o corpo do bailarino para qualquer situação. No  
artigo  Premissas para uma encarnação tecnológica. Exemplos de uma pulverização técnica  (DO CARMO e 
SANTOS, 2015), que escrevi em parceria com Anderson do Carmo explicamos como as aulas da Malu Rabelo  
são influenciadas pelas diversas técnicas de Educação Somática que ela experimentou em sua trajetória. Em suas  
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processo  criativo  de  Carta  de  amor  ao  inimigo,  que  estreou  em  2012,  o  grupo  tem 

experienciado algumas práticas que reformularam um pouco a centralização do coreógrafo 

Alejandro Ahmed em propor o treinamento. 

No início  de  2012 o  grupo passou por  um período  sem espaço determinado para 

realizar sua prática. Para dar continuidade ao trabalho o grupo encontrou alguns parceiros que 

forneceram espaço para os  ensaios  até  o  grupo firmar  uma parceria  com o Jurerê  Sports 

Center, sede da companhia até os dias de hoje. Nesse período de adaptação de ensaiar em 

diferentes salas32 o grupo passou por um bom tempo mantendo uma prática de preparação um 

tanto mais autônoma. Durante quarenta e cinco minutos cada um era responsável pelo seu 

próprio aquecimento, propondo para si mesmo os exercícios que preparavam seu corpo para a 

dançar a coreografia. Num outro momento, após a estreia do espetáculo e quando o grupo já 

estava sediado no Jurerê Sports Center, o coreógrafo adotou uma outra metodologia, convidou 

o bailarino Adilso Machado – integrante da companhia naquele momento – para aplicar uma 

prática influenciada por seus estudos em Educação Física e Técnicas Circenses.

Tal recurso pareceu proveitoso, já que em Carta de amor ao inimigo o esforço físico 

era muito intenso, exigindo explosão muscular, trabalho aeróbico e resistência para suportar 

os cinquenta minutos quase inteiros em cena. A rotina do grupo se dividiu então entre as 

proposições de Adilso Machado, mais voltadas para o âmbito do fortalecimento cinético e as 

proposições de Alejandro Ahmed, direcionas a um campo de exploração dos modos de fazer 

dessa coreografia. 

aulas, o balé clássico é combinado a outras práticas. A proposta de Malu Rabelo é de oferecer ferramentas que  
propiciam o entendimento de vetores de força, de equilíbrio e estruturação do corpo. O objetivo é de ampliar a  
consciência do mover dos bailarinos.
32 Desde a reformação da companhia em 1993 quando o coreógrafo Alejandro Ahmed passa a ser o diretor  
artístico, o grupo teve uma parceria com a Academia de Ginástica do Colégio Catarinense, que sediou os ensaios 
do grupo até o final de 2011. No primeiro semestre de 2012 alguns espaços colaboraram para que o grupo  
pudesse  manter  sua  rotina  de ensaios.  São eles:  Centro Multiuso de  São José,  Cenarium Escola  de Dança,  
Associação Cultural Arte.Dança, UDESC e Célula Dança. Na estreia de Carta de amor ao inimigo o grupo pôde 
agradecer as pessoas que fizeram esta colaboração possível, disponibilizando esses espaços, em uma carta que 
acompanhava o programa do espetáculo.
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Em 2015, uma estância do processo criativo de Protocolo Elefante interfere na rotina 

do  grupo.  Os  artistas  Wagner  Schwartz33,  Michele  Moura34 e  Eduardo  Fukushima35 são 

convidados a integrar e conduzir a rotina do grupo por um período entre dez e quinze dias. 

Em cada uma dessas visitas, ocorridas entre dezembro de 2014 e abril de 2015, esses artistas 

provocaram reflexões a respeito da prática do grupo.

Sobre  essa  influência  pude  apresentar  um  artigo  no  IV  Encontro  Nacional  de 

Pesquisadores em Dança, realizado pela Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – 

ANDA em junho de 2015, no Comitê Dança em Configurações Estéticas o qual propunha 

uma aproximação entre as práticas repetitivas propostas pelos artistas convidados a interferir 

na rotina da companhia e a problemática da repetição enquanto construção que ativa o corpo a 

realizar a coreografia mantendo sua vitalidade, discussão que guia esta pesquisa de mestrado.

Em  A repetição  como  potência  numa  instância  de  espelho (2015)  falo  sobre  as 

propostas de cada um desses encontros denominados Espelho. O Espelho é um momento do 

processo criativo de Protocolo Elefante que visa balizar as noções consolidadas que o grupo 

tem de si mesmo, provocando um “choque / colisão” com o outro, como Alejandro nomeou 

após finalizados os encontros.

33 Wagner Schwartz nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro,  em 1972. Seus trabalhos coreográficos são 
fortemente influenciados pela literatura. Cada qual problematiza as experiências do estrangeiro entre línguas,  
culturas, cidades e instituições através de um procedimento definido por ele como "dramaturgia da migração". 
Schwartz trabalha com dança contemporânea e vale-se dos modos de composição de texto, som e imagem para 
fazer visível a fisicalidade de seus experimentos. Selecionado pelo Rumos Itaú Cultural Dança em 2000/2001, 
2003/2004, 2009/2010 e 2014, seus trabalhos são citados em publicações dentro e fora do Brasil, como no livro  
O fazer-dizer do corpo: dança e performatividade, de Jussara Sobreira Setenta (Salvador: Ed. da UFBA, 2008) 
ouAm Rand der  Körper:  Inventuren  des  Unabgeschlossenen  im zeitgenössischen  Tanz (À  borda  do  corpo: 
inventários da dança contemporânea inacabada),  de Susanne Foellmer (Berlin: Transcript, 2009).  Na França, 
criou peças em colaboração com Rachid Ouramdane e Yves-Noël Genod. Vive em São Paulo e Paris.
34 Michelle Moura é performer e coreógrafa. Em suas criações desenvolve estratégias para responder a pergunta:  
“o que move um corpo?”. Trabalhou com Dani Lima (RJ), Alex Cassal (RJ), Fabian Gandin (AR) e Vincent  
Dunpont (FR). Foi co-fundadora e integrante do extinto Couve-flor Minicomunidade Artística Mundial. Estudou 
Dança na  FAP;  Casa Hoffmann;  Essais  –  Centro National de  Danse  Contemporaine d'Angers.  Mestre  pelo 
AMCh Amsterdan Master of Choreography da AHK.
35 Eduardo  Fukushima  trabalha  como  Coreógrafo,  Dançarino  e  Professor.  Formado  em  Dança  no  Curso 
Comunicação das Artes do Corpo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realiza pesquisa solo em 
dança contemporânea desde 2007, criando os trabalhos: Canto! (2007), Entre Contenções (2008, prêmio Funarte 
Klauss Viana, projeto 10 Solos e Reverberações pelo núcleo key zetta e cia e prêmio Proac circulação pelo 
Coletivo de Solos em 2009), Como superar um grande cansaço (prêmio Rumos-Dança Itaú cultural 2009/2010) 
e Homem Torto 2013/2014 ( Prêmio Rolex de Artes), apresentado em 2013 na Italia. Premiado pela Bolsa suiça 
Rolex Mentor and Protègè Arts  Initiative 2012/2013 para estudar durante  1 ano em Taiwan ( Republica da 
China) com o coreógrafo Lin Hwain Min e Prêmio Denilton Gomes 2014 de composição de Movimento pelo 
Homem Torto e Prêmio APCA de melhor espetáculo de dança com Tira meu fôlego, de Elisa Ohtake. É praticante 
de técnicas corporais orientais como Chi Kung e Seitai-ho desde 2005.
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Protocolo Elefante é uma proposta de reinvenção do grupo, que encontra na metáfora 

do elefante que se afasta do bando quando está próximo da morte, um flerte com a extinção a 

qual a companhia é constantemente acometida devido aos moldes de financiamento público 

que dificultam a continuidade das pesquisas no campo da dança. 

Em um campo o qual a instabilidade financeira está sempre iminente, que a pesquisa 

continuada é  uma luta,  estudar a estabilidade pode,  até  mesmo, parecer  contraditório.  No 

entanto, a resistência do grupo Cena 11 permite abordar alguns recortes dentro dos vinte e 

quatro anos de companhia e, assim, se aproximar dos processos criativos, das reinvenções 

necessárias de uma existência artística que dialoga com assuntos de seu contexto – até mesmo 

a iminência da extinção. A estabilidade transitória no modo de mover do Cena 11 é resultado 

de sua estratégia de permanência, que, para tanto, está sempre a se reformular.

A certeza da transitoriedade pode ser encarada como motor de criação e, desse modo, 

o artista acaba por reinventar modos de continuidade no seu fazer. O processo de Protocolo  

Elefante é exemplo de uma proposta que procurou se adaptar no balizamento entre os planos 

projetados no início do processo e  as reais  possibilidades  de realizações destes.  As cinco 

estâncias  que  guiaram  este  processo  –  Auto-retrato,  Espelho,  Solilóquio,  Reencontro  /  

Acontecimento e Estreia – provocam campos de incerteza para a companhia, mapas a serem 

desvendados por caminhos desconhecidos. 

O Espelho  é  uma das  estâncias  que  abriga  tal  incerteza.  O encontro  com Wagner 

Schwartz,  Michelle  Moura  e  Eduardo Fukushima  foi  proposto  pelo  coreógrafo  Alejandro 

Ahmed devido as conexões que ele percebe entre o fazer da companhia e  o fazer  desses 

artistas (SANTOS, 2015, p. 09). No entanto, nenhuma determinação prévia estabelecia como 

se daria o encontro. Coube ao instante dessa união tornar possível um diálogo de troca e 

transformação que reverberam na estabilidade da companhia.

Outra estância prevista pelo projeto passou da incerteza para a inviabilidade. Em um 

último momento do processo o grupo pretendia residir por um mês no Japão em parceria com 

Kyoto  Experiment  International  Performing  Arts  Festival,  onde  Alejandro  Ahmed  havia 

apresentado seu  solo Sobre  expectativas  e  promessas (2013).  A experiência  de  Alejandro 
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Ahmed no Japão, no final de 2013, instigou nele a vontade de colocar o grupo inteiro numa 

situação de não familiaridade, de redescobrir-se diante o desconhecido.

O projeto Protocolo Elefante foi selecionado pelo Rumos Itaú Cultural 2013 – 2014. 

Contudo, nenhuma parceria foi realizada entre os festivais e instituições artísticas do Japão, e 

a verba do projeto destinada a essa viagem acabou por ser insuficiente. O orçamento feito em 

2013 não condizia com os custos atualizados para essa viagem entre 2015 e 2016, período em 

que se pensava realizar tal estância. 

O coreógrafo precisou repensar as estratégias para finalizar a construção de Protocolo  

Elefante.  A não viagem em grupo ao Japão impôs mudanças na organização estrutural do 

projeto, as cinco estâncias previstas pelo projeto são diferentes daquelas que foram possíveis 

de serem realizadas para compor o espetáculo Protocolo Elefante. As estâncias Auto-retrato e 

Espelho  aconteceram como previsto, a estância  Solilóquio  juntou-se a estância  Reencontro-

Acontecimento estabelecendo a terceira estância, já que uma é continuidade da outra. A quarta 

estância foi realizada através de algumas residências que a companhia conseguiu realizar e a 

quinta  estância se restringiu a pré-estreia de  Protocolo Elefante  realizada no Auditório do 

Ibirapuera em São Paulo, ainda em parceria com o Programa Rumos Itaú Cultural.

Tais mudanças parecem coerentes com a proposta de Protocolo Elefante e com a real 

possibilidade de levar a cabo este projeto. No entanto, me parece relevante salientá-las já que 

boa  parte  desse  processo  foi  compartilhado  com  o  público,  como  no  Reencontro-

Acontecimento, ou nas aberturas públicas das residências. A reorganização desse processo se 

tornou necessária diante das possibilidades econômicas de realizar o projeto. Entretanto, as 

soluções encontradas são adaptações que também emergem das necessidades do fazer.

Embora atualmente Alejandro Ahmed compartilhe a experiência desse processo sem 

os detalhes sobre essa reformulação – quando fala sobre este processo em oficinas ou debates 

– transformar as estâncias do projeto foi o jeito que o grupo encontrou para viver as nuances 

do processo, percebendo assim o que se torna indispensável no caminho da criação. Ou ainda, 

encontrando durante o processo as possíveis respostas para a pergunta “como continuar”, que 

norteia a pesquisa. 
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Em minha trajetória tenho compartilhado o processo de criação de Protocolo Elefante  

também em encontros acadêmicos e artigos36, portanto, me parece relevante também atualizar 

minha escrita relatando as diferenças entre a proposta prevista e a ação realizada, pois elas 

convergem com a noção que venho trabalhando sobre o fazer que desponta seu desenrolar.

A longa residência em grupo num lugar desconhecido e não familiar foi substituída 

por algumas breves residências que tornaram viável que o grupo se dedicasse a criação num 

ambiente diferente de sua sala de ensaios. São elas: Residência Convívio/criação: Vestígio e  

continuidade, durante Bienal SESC de Dança, em Campinas – SP, com uma abertura pública 

na programação do festival, em 2015; a residência realizada em junho de 2016 na Tanzhaus 

nrw,  em Düsseldorf,  onde o  grupo apresentou parte  do processo e,  por  fim,  a  residência 

Vestígio e Continuidade, no SESC Consolação em São Paulo, com duas aberturas públicas do 

processo criativo, efetuada em agosto de 2016.

Tanto na Tanzhaus em Düsseldorf como no SESC Consolação – SP, o grupo pôde 

habitar  um  espaço  de  teatro,  oportunidade  que  amplia  muito  o  fazer  da  companhia  na 

experimentação  desse  processo.  Protocolo  Elefante  propõe  uma  ocupação  entre  palco  e 

plateia que se molda na relação entre os bailarinos e o espaço. Desde o início da coreografia, 

os intérpretes estão no espaço da plateia e finalizam sua preparação enquanto público adentra 

a sala. Nesse momento,  os bailarinos trocam suas vestimentas pelo figurino do trabalho e 

fazem uma maquiagem amarela no rosto.

A musicista e iluminadora Hedra Rockenbach também ocupa o espaço da plateia, de 

onde opera luz e som do espetáculo. Toda coreografia é engendrada nesse vai e vem dos 

intérpretes que sobem ao palco para dançar os parâmetros da coreografia e retornam a plateia, 

ampliando seu campo de ação. Esta forma de ocupar o espaço aumenta também o ambiente 

perceptivo dos espectadores que estão sendo rodeados pelas ações dos bailarinos tanto no 

palco como nos corredores da plateia.

A experiência de habitar palcos diferentes no processo criativo de Protocolo Elefante  

36 Apresentei e publiquei os artigos: A repetição como potência numa instância de espelho  no IV Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Dança - Comitê Dança em Configurações Estéticas em Junho de 2015 e  Um 
protocolo de vestígio e continuidade na Jornada Latino-Americana de Estudos Teatrais: O teatro de hoje e seu  
tempo – Ação artística e ação politica em 2015 que falam sobre as estâncias do projeto Protocolo Elefante.
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proporciona complexidade na repetição de uma ação que está sempre a ser moldada de acordo 

com os espaços disponíveis para ser ocupados. Isto é, a repetição em  Protocolo Elefante  é 

gerenciada na competência dos bailarinos de se relacionarem com os diferentes espaços de 

apresentação os quais a coreografia passa.

Há ainda uma questão relevante sobre o treino dessa coreografia na sala de ensaio e a 

realização desta  nos espaços cênicos. A sala de ensaios do Cena 11 é ampla e possui um 

espaço além do tablado o qual os bailarinos ocupam para dançar.  Este formato permite  o 

treino de ferramentas para a ocupação do espaço da plateia. No entanto, o espaço disponível 

na sala de ensaios para a dança que se estende pela plateia não oferece muita distância como 

acontece nos teatros. Nem os degraus, muitas vezes presentes nos corredores das plateias. 

Também não oferece uma diferença expressiva de altura entre os dois ambientes (tablado e 

área restante).
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Imagem 11 – Ensaio Aberto de Protocolo Elefante

Fonte: Registro de Ensaio Aberto de Protocolo Elefante, do Grupo Cena 11 Cia de Dança, Foto de Cristiano 
Prim, 2017. Acervo de Jussara Belchior

As ferramentas de ativação da ocupação da plateia em Protocolo Elefante operam no 

campo  da  virtualidade,  na  percepção  de  algo  que  está  presente  em cada  fazer  e  que  se 

materializa no instante do mover, no encontro entre bailarino e espaço, na atenção dos lugares 

que os bailarinos ocupam enquanto transitam entre palco e plateia.

O espaço  na  Tanzhaus era  composto  por  arquibancadas,  poucas  fileiras  e  grandes 

degraus que os bailarinos deveriam subir e descer e nenhuma diferença de altura entre fileira 

da frente e espaço cênico. Já o Sesc Consolação possui dois corredores que ligam palco ao 

fundo da plateia mais um corredor central que divide o espaço na transversal. Nesse teatro o 

palco é pouca coisa mais alta que frente da plateia. O Auditório do Ibirapuera, por sua vez, 

local onde o grupo realizou a pré-estreia do espetáculo, em agosto de 2016, tem cinco longos 

corredores que ligam o fundo da plateia ao palco. Possui também um corredor central que 

corta o espaço transversalmente e o palco está a uma altura maior de um metro de distância do  
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chão da plateia.

Descrever  brevemente  alguns  dos  espaços  diferentes  os  quais  a  coreografia  já  se 

apresentou revela o quanto é necessário que o grupo crie estratégias de ocupação para que os 

bailarinos estejam aptos a se adaptar às configurações dos espaços. Durante a coreografia é 

preciso estar atento aos detalhes sobre qual a ocupação de cada um e quais as possibilidades 

de realizar as trocas de posicionamento.

Enquanto estou no palco percebo e crio os momentos para minhas saídas. Esta escolha 

é feita por mim, mas precisa ser absorvida e acatada pelo grupo, portanto, não é só minha. 

Não é permitido que eu desça ou suba do palco no momento que me convir, é preciso gerar 

um acordo entre os bailarinos. São esses os acordos que treinamos em sala de ensaio. Como a 

ação  se  transforma  e  como  esta  pode  transformar  também  o  espaço  são  aspectos  que 

conversamos  durante  os  ensaios,  pois  são  essas  nuances  que  criam  as  permanências 

provisórias que constituem essa coreografia.

Por  mais  que  a  relação com o espaço seja  diferente  em cada ambiente em que a 

coreografia é apresentada, é necessário que os bailarinos encontrem na repetição dos ensaios a 

potência desse modo de operar,  ativando assim, estratégias que são capazes de moldar as 

relações entre corpo, tempo e espaço das quais a dança se instaura. 

A composição deste trabalho integra ao treino do bailarino a incerteza de como se dará 

essas relações. Saber dessa incerteza provoca no corpo um engajamento com a materialidade 

transitória da coreografia. O processo de reinvenção o qual o grupo se proporcionou no início 

do processo criativo parece ganhar forma também no modo como a coreografia é instaurada, 

num constante reconhecimento entre a familiaridade e memória do que se está a dançar e a 

disponibilidade de ocupar os espaços (novos ou velhos conhecidos).

Repetir em Protocolo Elefante é ação que cria permanências provisórias ao apostar na 

transitoriedade inerente para que seja  possível  habitar  diferentes espaços de apresentação. 

Neste caso, se a estabilidade criar estagnações talvez seja ainda mais evidente para aqueles 

que assistem a ação,  pois não há como os corpos dos bailarinos  ajam sempre da mesma 

maneira, ignorando as especificidades de cada espaço. Fixar o modo de agir parece não caber 
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nessa coreografia que evoca em cada repetição uma nova experiência de encontro no tempo 

presente.

Ao  discutir  sobre  a  composição  em  dança,  a  pesquisadora  Fabiana  Britto  (2008) 

ressalta que a estabilidade é necessária por uma questão de aprendizagem cognitiva-motora, 

ela pode ser detectada no treinamento técnico, na exploração de movimentos e na organização 

coreográfica (2008, p. 107). A partir disso, é possível afirmar que a estabilidade é estância 

imprescindível que garante a existência da coreografia no tempo. 

Portanto,  é  possível  sustentar  que  num  contexto  de  pesquisa  e  criação  de  um 

espetáculo  de  dança  contemporânea,  a  repetição  cria  estabilidades,  ou  ainda,  cria 

permanências provisórias para aprender a lidar com as situações previstas ou imprevistas. Ou 

seja, o corpo navega a partir do que já conhece para perceber outras organizações do que é 

possível.

No caso de  Protocolo Elefante,  os bailarinos conhecem os parâmetros que regem a 

ação,  experimentam-os  nas  repetição  durante  os  ensaios.  Este  modo  de  repetir,  pretende 

explorar  as  virtualidades  desse mover,  ou  seja,  as  possibilidades  que  nele  estão inclusas. 

Desse  modo,  cada  repetição,  ou  cada nova experiência  desse  fazer amplia  ainda  mais  as 

virtualidades e possibilidades implicadas no mover. 

Em sua abordagem em dança contemporânea, Fabiana Britto (2008) fala da repetição 

não apenas como estratégia, mas também como necessidade: “O corpo, implicado que está na 

irreversibilidade, só estabiliza padrões de acionamento cognitivo-motor se repete, e quanto 

mais repete, mais oportunidades de variação ele cria" (2008, pp. 106 e 107). A repetição se 

instaura como uma necessidade de garantir a existência do argumento coreográfico, e este, 

fomenta-se da capacidade que a repetição gera em fornecer outras possibilidades ambientadas 

num mesmo acordo.

A escolha desta pesquisa em abranger os períodos de ensaio, das apresentações e das 

reapresentações  tem como objetivo  acompanhar  a  repetição  como um processo  que  está 

sempre  a  levantar  modos  para  ser  ativado.  Cada  fazer  cria  os  arranjos  possíveis  do  seu 

navegar por mapas coreográficos, num trajeto desenhado pela atenção que se dá na realização 
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de tal tarefa. 

O Processo de  Protocolo Elefante,  por exemplo, trouxe interferências relevantes no 

modo  de  preparação  do  grupo  para  vivenciar  essa  dança  que  se  estabelece  no  instante 

presente.  As  influências  das  experiências  dos  Espelhos  causadas  pelos  encontros com os 

artistas Wagner Schwartz, Michelle Moura e Eduardo Fukushima aproximaram o grupo de 

práticas  orientais  como  o  Seitai-ho,  Tai  Shi,  Ritmoprática  e  a  Kundalini  Yoga  e  estas 

experiências reverberam no cotidiano da companhia (SANTOS, 2015). 

As reverberações desses encontros não pretendem se resumir a trazer para o cotidiano 

do grupo os exercícios aprendidos com esses outros artistas. A metáfora do espelho tem como 

objetivo balizar os entendimento do grupo sobre seus modos de existência, de trazer um outro 

jeito de olhar para si. A própria experiência do grupo de se deixar conduzir prioritariamente 

por  alguém que não é  o  coreógrafo  gera  uma disponibilidade do  grupo de  se  consolidar 

enquanto grupo, ainda que mantendo as hierarquias.

As estâncias desse projeto, em geral, causam algumas dúvidas relevantes de serem 

discutidas nesse contexto. O Espelho reverbera na continuidade do fazer do grupo, mas não 

necessariamente é algo que se nota na coreografia, ou pelo menos, não é preciso enxergar a 

presença de Wagner Schwartz, Michelle Moura e Eduardo Fukushima na dança de Protocolo  

Elefante. Pois esses artistas interferiram nos modos de gerenciarmos a pesquisa do grupo, ao 

contrário de intervir diretamente na coreografia.

Assim como a  estância  Solilóquio,  a  qual  cada  um dos  integrantes  da  companhia 

esteve recluso por quinze dias refletindo sobre a noção de pertencer a um grupo. Cada um 

escolheu o destino e a rotina que vivenciaria durante esse período. Contudo, não se trata de 

um momento de exploração individual com o intuito de levantar material coreográfico que é 

apresentado ao coreógrafo para criar uma justaposição dessas experiências. O  Solilóquio  é 

uma proposta de reconhecimento do que é estar ou viver em grupo.

Os isolamentos de Alejandro Ahmed, Aline Blasius, Anderson do Carmo, Edú Reis 

Neto, Hedra Rockenbach, Karin Serafin, Malu Rabelo, Marcos Klann, Mariana Romagnani e 

meu tinham como regra em comum o compromisso de gerar registros da experiência37.  O 

37 Em meu solilóquio escolhi me aproximar da natureza e passei quinze dias na Ilha do Mel, no Paraná. Nesta 
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formato destes registros foram escolhidos por cada um de acordo com o ambiente em que 

estiveram e os aparatos que puderam utilizar em suas experiências.

O nosso reencontro foi uma das estâncias propostas pelo projeto – ou a continuidade 

da estância Solilóquio,  após a reorganização do projeto – o Reencontro / Acontecimento,  foi 

realizado ao final  dos quinze dias  de isolamento,  em agosto de 2015.  Durante três horas 

estivemos no espaço do Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis ocupando o espaço com ações as 

quais não combinamos previamente. O público podia entrar e sair durante esse período ou até 

mesmo participar da ação, como alguns fizeram.

Um  encontro  de  incertezas  e  de  reconhecimento.  A  expectativa  era  de  que  a 

particularidade que nos une enquanto grupo fosse capaz de trazer à tona algo, mesmo sem 

acordos  prévios,  sem parâmetros  que  configurassem mapas.  Esta  estância  é  caracterizada 

também por sua efemeridade, sua irreversibilidade, como um acontecimento único, o qual não 

pode ser realizado novamente. 

O que interessa refletir na aproximação entre uma pesquisa a respeito da repetição das 

experiências coreográficas e um evento único como Reencontro/Acontecimento é o fato deste 

ter  sido vivido por um grupo que passa diariamente pela repetição.  Esta parece ter sido a 

investida do coreógrafo Alejandro Ahmed com a proposta do Solilóquio e do encontro que o 

seguiu, uma aposta em um método que revela que uma potência de grupo nas singularidades 

de cada escolha.

O Reencontro / Acontecimento funcionou como uma apresentação do processo criativo 

de  Protocolo Elefante,  uma forma de compartilhar com o público parte de uma experiência 

que foi atravessada de várias formas. Desde os encontros com os artistas que participaram da 

estância do Espelho, como por cada vivência em cada um dos Solilóquios. A escolha de tornar 

público esse reencontro remete o quanto o coreógrafo investe num método capaz de ativar a 

dança do grupo, já que através deste modo, o grupo pôde instaurar algo em conjunto durante 

as três horas em de acontecimento. 

A  experiência  do  Reencontro  /  Acontecimento  é  uma  aposta  na  vitalidade  das 

ilha só é possível chegar de barco e por lá só se anda a pé ou de bicicleta. Como registro dessa experiência criei o  
blog: http://womaninthesun.tumblr.com/ 
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estratégias que o grupo pesquisa em sua dança. Embora o grupo não trabalhe na construção de 

seus argumentos através de práticas de improvisação e sim na vivência da transitoriedade dos 

mapas coreográficos traçados pelo coreógrafo, este evento se caracteriza na singularidade e na 

coletividade que o dá existência.

A pesquisadora  Fabiana  Britto  propõe  uma  noção  a  qual  noto  correlações  com  a 

proposta de singularidade e coletividade imbrincadas. A autora explica: “O entendimento da 

dança, deslocado para o eixo da instabilidade, reorganiza nossos conceitos estabilizados: põe 

no  corpo  o  que  estava  na  coreografia:  a  dança;  põe  na  dança  o  que  estava  no  corpo:  a 

identidade; e põe na relação entre todos o que estava em cada um: a autoria”(2008, p. 109). 

Desse modo, a autoria é um acontecimento emergente que envolve a todos.

Entendo o  Reencontro /  Acontecimento  como uma aposta  na identidade  emergente 

dessa dança criada em grupo. O público teve acesso ao processo criativo desse trabalho após 

uma  série  de  experiências  transformadoras.  Transformações  essas  que  são  da  ordem  do 

coletivo, do singular e do transitório. 

Alejandro Ahmed tem trabalhado desde meados de 2013, tanto na rotina de trabalho 

do grupo Cena 11, como em oficinas e workshops que ministra, a noção de identidade através 

da entropia, um conceito emprestado da Termodinâmica38. A “identidade enquanto entropia” 

quer dizer que o corpo está o tempo todo reconfigurando a si mesmo, sem nunca ser capaz de 

se fixar.

O sistemista Vieira apresenta uma definição do conceito de entropia calcado em seus 

estudos  sobre  Ilya  Prigogine  (1917  –  2003),  segundo  ele,  “A entropia  é  a  medida  da 

desordem, um termo como já dito algo ambíguo, que se refere mais à desorganização, ou seja, 

ao rompimento da integralidade de um sistema, com queda de sua coesão e dissolução de seus 

subsistemas” (2003, p. 292). Ou seja, a entropia tem a ver com o gasto de energia de um 

sistema e o grau de desordem a que ele é acometido.

Para Ahmed, a identidade dos corpos só se afirma quando esta não pode ser apoiada 

num único sentido. O corpo está sujeito a mudanças constantes e necessárias, essa pluralidade 

38 A Termodinâmica, em termos gerais, é um ramo da Física que estuda os efeitos das mudanças de calor,  
temperatura, trabalho e energia no comportamento dos sistemas físicos em condições de equilíbrio ou próximas  
deste. O termo origina-se das palavras gregas: therme, traduzida por calor e dynamis, traduzida por movimento.
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pode se ancorar na proposta de Laurence Louppe, importante historiadora e crítica da dança 

no século XX, uma vez que “o corpo não é uma matéria central nem isolada: ele é concebido 

no movimento que lhe permite encontrar a sua própria identidade” (2012, p. 76). ou seja, 

encontrar  sua própria  identidade pelo movimento  parece ser correlato  à  ideia  de entropia 

tratada por Alejandro Ahmed, à desordem que faz emergir propriedades.

Considero que colocar o corpo na posição de não saber ao mesmo tempo que está 

preparado para os desafios requer treino. A palavra ativação, que tenho adotado para indicar o 

modo como a repetição se instala no fazer dos mapas coreográficos, parece ser pertinente por 

delinear um acionamento que é possível de ser treinado mas que não está fixo, sua potência 

reside na sua habilidade de ser flexível. 

Para tanto, aposto nas descrições das minhas experiências com a repetição. Através 

dessas descrições  parece ser possível  compreender como a repetição é capaz  de refinar  a 

escuta, sugerir possibilidades que já estão contidas na ação e perceber as virtualidades do agir. 

A diferença entre a repetição que condiciona e limita e a repetição que amplia possibilidades, 

parece estar na postura de quem age, no modo de perceber como o corpo faz tal ação.

O trabalho compositivo é propício para solicitar  ao corpo outras possibilidades do 

mover. Então, lidar com a repetição desde a criação até as apresentações pode ser encarado 

como formas de se lidar com o desconhecido ou o incerto. Seja em cena ou em processo 

criativo,  dançar  incertezas  é  uma  forma  do  corpo  instaurar  no  instante  presente  o  que  é 

necessário e o que é suficiente na ativação dos caminhos dos mapas transitórios. É, sobretudo, 

um meio de dançar permanências provisórias.
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com pouco ou muito esforço, resisto. resisto para 
não estagnar.  para não padecer.  resisto para lidar 
com  as  múltiplas  direções  que  surgem  a  cada 
instante.  elas  tendem  à  me  levar  à  estagnação, 
então eu me movo. eu me movo para não estagnar.
eu me movo, é meu modo de resistir. e, por mais 
que  breves  desistências  façam  parte  do  meu 
resistir, acima de tudo, eu nunca desisto39. 
Daniela Alves

3 REPETIÇÃO E ATIVAÇÃO TÉCNICA

O pesquisador e sistemista Jorge Albuquerque Vieira (2006, p. 48) apresenta a criação 

artística  como  proposta  de  exploração  das  possibilidades  da  realidade.  A  partir  desta 

prerrogativa,  entendo que na dança  esse processo pode se dar  de diversas formas,  pois  a 

pesquisa do corpo e no corpo faz possível emergir dentro de cada proposta o seu próprio 

desenrolar.  A mobilidade é  um dos principais  focos  de estudo do bailarino,  o  que venho 

tratando no decorrer desta pesquisa é que isto não se limita a execução e ao aprimoramento 

mecânico de movimentos. Mas também em como dialogar questões de um processo, como 

apresentá-las ao público e como mantê-las vivas.

Durante o processo de criação, o corpo se coloca em diversas situações laboratoriais, 

adotando metodologias que pretendem ampliar e complexificar as discussões propostas. No 

entanto, o corpo aprende os novos padrões e passa a praticá-los nos ensaios e futuramente nas 

apresentações. A repetição faz parte de um condicionamento necessário, porém a prática se 

expande na necessidade de treinar dispositivos que mantenham o corpo em estado de atenção 

para lidar com as permanências provisórias instauradas na repetição. 

Neste  capítulo,  abordo  o  estudo  dessa  atenção  como  técnica  emergente  do  fazer 

trazendo minha experiência nos processos de criação dos espetáculos  Pedaços de Vontade 

(2013) de  direção minha com atuação de  Cristina Schmitt  e  Direção Múltipla  (2014) de 

Daniela Alves, o qual trabalhei como codiretora. A experiência da repetição nesses processos 

passam por particularidades que elucidam a propriedade da repetição em gerar o modo como 

ela pode ser ativada. 

Em  Direção  Múltipla,  destaco a  noção  de  desdobramento  visitada  no  mapa 

39 Release do espetáculo Direção Múltipla 2014, de Daniela Alves.
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coreográfico. Em outras palavras, os parâmetros coreográficos que guiam a ação de Daniela 

Alves foram criados através de desdobramentos que se fizeram notar em seu fazer. O mapa 

desta obra é organizado por parâmetros similares, isto é, instruções que derivam umas das 

outras. Portanto, esta dança requer um trabalho atento para não restringir a ação do corpo. 

Além disso, há, neste caso, o risco de escolher caminhos semelhantes para dançar instruções 

semelhantes, ou seja, redundar os argumentos dançantes criados no mover.

Em  Pedaços  de  Vontade  há  um  encontro  entre  minha  experiência  em  dança 

contemporânea e a experiência de Cristina Schmitt com a técnica da dança clássica. Neste 

encontro foi possível experimentar um outro jeito de ativar a dança clássica no corpo desta 

bailarina. A partir da noção da coreografia como um mapa Cristina Schmitt pôde utilizar do 

vocabulário de passos do balé clássico através de sua leitura sobre como continuar a se mover 

nas  situações  que  dança.  Ao  contrário  de  seguir  uma  sequência  ordenada  previamente  a 

bailarina descobre no fazer quais são as continuidades de sua ação. O que se destaca deste 

processo não é apenas o fato da bailarina dançar através da técnica clássica sem cumprir 

sequências organizadas previamente, mas a ação de encontrar a solução para continuar a agir 

a partir do que se está a fazer num determinado instante.

A atenção de se lidar com parâmetros similares que desencadeiam um espetáculo ou a 

atenção para ativar a dança clássica de uma maneira diferente do usual são as experiências 

que descrevo nesse capítulo afim de ressaltar como o fazer cria estratégias técnicas ativadoras 

de dança. 

Repetir  diversas  vezes  uma  mesma  experiência  coloca  o  corpo  em  estado  de 

familiaridade com a situação. No entanto, por mais recorrente que a experiência seja, parece 

indispensável que, no campo das artes da presença, o artista seja capaz de instaurar sua ação 

com vitalidade toda vez que esta seja ativada. Ou seja, de viver a situação em tempo presente, 

independente de quantas vezes ele passa pela mesma experiência.

O corpo do artista  deve  estar  preparado para  repetir  suas  propostas  de  reflexão  e 

expansão da realidade em suas obras artísticas. Esta parece ser uma operação técnica advinda 

de uma disponibilidade da percepção do artista em sua interação com o ambiente.
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A pesquisadora  Christine  Greiner  (2005)  explica  sobre  as  mudanças  que  estão  a 

ocorrer o tempo todo nos corpos das pessoas e aponta as especificidades da vivência do artista  

em sua relação com o ambiente. Segundo a autora:

O corpo muda de estado cada vez que percebe o mundo. E o corpo do artista é aquele  
em que aquilo que ocorre ocasionalmente como desestabilizador de todos os outros 
corpos (acionando o sistema límbico) vai perdurar. Não porque ganhará permanência 
neste estado, o que seria uma impossibilidade, uma vez que sacrificaria a sua própria 
sobrevivência.  Mas  o  motivo  mais  importante  desta  experiência,  necessariamente 
arrebatadora,  nascem  metáforas  imediatas  e  complexas  que  serão,  por  sua  vez, 
operadores de outras experiências sucessivas, prontas a desestabilizar outros contextos 
(corpos e  ambientes)  mapeados instantaneamente de  modo que  o risco tornar-se-á 
inevitavelmente presente (GREINER, 2005, p. 122 e 123).

Neste trecho Greiner fala sobre a impossibilidade de viver em estado de desordem, ou 

seja, as transformações que tomam o corpo precisam passar por permanências provisórias. 

Isto é, as crises desestabilizam os sistemas, mas ao lidar com elas uma nova estabilidade passa  

a  se  instituir.  Todos  os  corpos  estão  em  fluxo  constante  de  transformação,  contudo,  a 

sobrevivência depende de um encontro com uma certa estabilidade que perdura até que uma 

nova mudança se instaura e reorganiza o sistema.

Greiner propõem ainda que a singularidade do artista é notável por este ser capaz de 

fazer dessa experiência  potência de novas desestabilizações,  de gerar metáforas40,  de criar 

imagens que detonam outras percepções sobre o mundo. Ou seja, o trabalho do artista é ser 

uma potência transformadora para os outros corpos. As “experiências arrebatadoras” como 

menciona Greiner, parecem ser a especificidade do corpo do artista. 

Ao meu ver, a qualidade de arrebatar o corpo do espectador parece dar ao artista uma 

notoriedade no seu modo de fazer. Entendo que o fazer artístico é uma prática constante, um 

trabalho  árduo,  que  está  sempre  a  criar  seus  modos  de  existência.  Observo,  em  minha 

experiência que esta é uma prática de cultivo, que requer treinamento e, muitas vezes, criação 

técnica. Os exemplos tratados nesta dissertação demonstram como esse treino pode ocorrer. 

Não se trata  apenas  de  afirmar o diferencial  do corpo do artista,  mas de expor  como as 

40 É relevante destacar que a noção de metáfora apontada aqui é amparada nas proposições dos pesquisadores  
George  Lakoff  e  Mark  Johnson (1999,  2002) que  identificam as  metáforas  como processos cognitivos.  As  
metáforas não são tratadas apenas como figura de linguagem, mas como acionadoras da atividade cognitiva do 
corpo. 
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questões vivenciadas pelo processo constroem as especificidades do mover de cada corpo e 

cada coreografia.

Interesso-me por esse treino, pela prática de experienciar um fluxo de transformações, 

ou uma rede de incertezas, pois acredito que a singularidade do corpo do artista não está dada. 

É preciso trabalho para a construção tanto da obra como do  modo como o artista pode se  

relacionar com esta. Esta pesquisa revela sobre parte dessas construções ao revisitar alguns 

processos criativos e atentar para os modos de lidar com a repetição que cada processo gera. 

A composição em dança é ativada pelos recursos que os artistas encontram em seu 

pesquisar para trazer tal estado à tona, para ativar seu argumento no instante do fazer. Repetir 

tal  acionamento  parece ser  um condicionamento  técnico  que visa  instaurar   instâncias  de 

presente possíveis.

Neste sentido, é possível ainda correlacionar aos escritos de Christine Greiner sobre a 

noção de fazer algo acontecer no instante presente:

É preciso ainda falar sobre o tempo, sobre o que se quer dizer com 'algo que se passa 
em tempo presente'. A informação nunca existe exclusivamente no presente como algo 
distinto do passado e do futuro. O que está confinado ao presente é apenas a sensação, 
organizada  a  partir  do  que  seria  uma  categorização  primária.  O  contato  com  o 
ambiente que já envolve analogias, mapeamentos e conexões diversas já não tem mais 
nada a ver  com o presente porque já apresenta uma lógica sucessiva de processos 
cognitivos.  Por  isso  tantos  artistas  insistem  no  fato  de  que  a  performance  não 
representa  nada,  mas  apenas  'apresenta'  algumas  possíveis  relações.  É  porque  no 
instante em que acontece, ocorre uma ambivalência entre a pesquisa de toda uma vida 
e o modo como o fenômeno se dá a ver naquele instante. Como se fosse uma fricção 
entre  operação  instantânea  e  o  nexo  com passado e  futuro  que  se  apresenta  logo 
depois. (GREINER, 2005, p. 115)

O tempo presente é apresentado por Greiner como um vislumbre entre os acordos a 

partir das experiências ambientadas no passado e o que se percebe como possibilidade de 

futuro. É sobre como gerir esse acordo que entendo que seja o trabalho do artista. Garantir um 

modo de estar no presente que aconteça a partir do choque entre o passado e o futuro.

Repetir  uma  experiência  é,  portanto,  um modo  de  proporcionar  esse  acordo,  essa 

colisão entre as informações que constituem a trajetória do acontecimento e a mirada nas 

possibilidades circunstancias para que tal acontecimento ocorra novamente. Dessa forma, a 

experiência que se repete revela a autonomia do bailarino que está a dançar. O modo como o 
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acontecimento é ativado dá a ver como ocorrem os acordos da percepção sobre as instâncias 

do passado, do presente e do futuro. 

Nos parâmetros da TGS, a habilidade do sistema de engendrar sua permanência revela 

sua autonomia. A autonomia é articulada na elaboração de informação a partir da relação com 

ambiente.  O sistemista  Vieira  (2006,  p.  22)  explica  que  para  se  manter  aberto  o  sistema 

precisa reter as informações que recebe do ambiente, contudo, não se trata apenas de um 

armazenamento, há uma certa flexibilidade e elaboração na manutenção dessas informações. 

Isto  caracteriza a  “função memória” do sistema,  que não apenas  guarda  informação,  mas 

opera um jeito do sistema de guardar as informações.

Organizar as informações que constituem a função memória trata  também de uma 

construção  de  temporalidade,  que  viabiliza  o  sistema permanecer  no  tempo.  Um sistema 

coreográfico, para ser construído, opera na articulação processual entre passado elaborado em 

função memória, presente fugaz e futuro possível. A repetição da coreografia passa por um 

modo de articular essas instâncias galgando meios de permanecer no tempo.

Acredito  que  para  que  a  repetição  coreográfica  seja  acionada  como estratégia  de 

permanência provisória é preciso uma construção técnica. Para tanto, é preciso esclarecer os 

entendimentos de técnica que percorrem esta dissertação, amparo essa noção principalmente 

nas discussões propostas pelo filósofo francês Jean-Luc Nancy (2014) e da teórica brasileira 

da  dança  Helena  Katz  (2005).  Em suas  propostas  a  técnica  não  se  apresenta  como uma 

operação fixa mas como algo relacional e possível de ser transformado.

Por fim, a discussão sobre a repetição abarca outro aspecto relevante estudado nesse 

capítulo:  a noção de hábito.  Para tanto,  contraponho conceitos de autores como Eleonora 

Fabião, Eduardo Passos e Jhonny Alvarez. A proposta é de olhar para as experiências que, de 

alguma forma, se tornam habituais para perceber como se dá a construção desse hábito no 

corpo. Sobretudo pretende-se atentar para como a constância de algo se manifesta no corpo e 

como tal acionamento pode revelar a autonomia desse corpo. 

A repetição, ao meu ver, pode ser um modo de visitar a memória, de explora-la e 

ativá-la como uma investigação sobre como pode se encaminhar para o futuro. A repetição se 
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estabelece como permanência provisória quando é um acionamento que converge vivências e 

possibilidades por vir, por isso está viva e é capaz de se adaptar. 
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3.1 DESDOBRAMENTO E REPETIÇÃO

Imagem 12 – Direção Múltipla, de Daniela Alves

Fonte: Foto de divulgação de Direção Múltipla, de Daniela Alves, Foto de Caio Cezar, 2014. Acervo de Jussara 
Belchior.

Direção Múltipla (2014) acontece como uma urgência, uma urgência do mover, do não 

se  fixar.  Através  da  proposta  título  de  seu  projeto,  Daniela  Alves  explorou  as  diversas 

vertentes que esta lhe sugeriu. Direção Múltipla é uma dança que testa os direcionamentos do 

corpo, isto é, as direções opostas e complementares que as partes do corpo da bailarina podem 

tomar.  Além  de  testar  também  as  possibilidades  de  continuar  sua  ação  enquanto  há 

divergência no apontar de seus movimentos. 

Essa dança se estabelece na investigação sobre como continuar a mover quando há 

forças que colocam o corpo em diversas direções, ou, em outras palavras, que movem o corpo 

para  diferentes  lados  simultaneamente.  Daniela  Alves  encaminha esse processo criativo a 

partir do seguinte questionamento: como não estagnar na estabilidade das forças contrárias 
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que atuam sob o corpo?

Muito próxima do chão, apoiada apenas pelas  palmas das  mãos e  plantas dos  pés 

Daniela Alves se movimenta lentamente e com muito esforço. Um esforço demasiado, que 

parece ser  além do necessário.  Ao explorar  literalmente  as  múltiplas  direções  a  bailarina 

afasta  os  pés  e  as  mãos,  abrindo  o  corpo  e  sustentando-o  com  os  precários  apoios  das 

extremidades. Seu esforço aumenta. A mão direita desliza para longe, ganhando o espaço, a 

cabeça aponta para o lado contrário e o ombro esquerdo se move para cima. Os pés também 

se deslocam, enquanto o pé esquerdo está firme no chão, o pé direito se torce, deixando o 

tornozelo tocar o solo. O quadril se volta para esquerda, assim como os ombros, no entanto 

estes não estão alinhados, o quadril se direciona levemente para trás.

Esta breve descrição tenta contemplar a complexidade do mover de Daniela Alves, há 

esforços  em  direções  diferentes  e  até  mesmo  opostas.  Direção  Múltipla  sucede  numa 

infinidade  de  possibilidades  para  continuar  a  ação,  no  entanto,  vivenciar  tantas  direções 

acarretam em momentos os quais as forças para continuar exercem um certo equilíbrio no 

corpo, dificultando sua ação.

Esse  esforço  opera  um  jeito  de  estar,  um  jeito  que  vai  além  da  sustentação,  ele 

demonstra uma vontade de continuar movendo diante a alternativa de se manter fixa. Ir para 

diversas direções simultaneamente coloca o corpo da bailarina em situações como esta, a qual 

é preciso muito esforço para permanecer em movimento. Este esforço perceptível na ação de 

Daniela Alves abriga a contradição de estar indo por muitos caminhos ao mesmo tempo, de 

dançar para todos os lados.

Descrever a mobilidade de Daniela Alves a partir de uma foto (imagem 11) gera um 

certo choque entre o mover e o pausar, já que o instante capturado pela câmera dá a ver o  

equilíbrio no qual  forças contrárias instauram. Não é possível  ter certeza da continuidade 

desse mover, não está claro qual direção terá mais força, ou qual será escolhida. Ela pode 

flexionar  joelho  e  cotovelo  esquerdos e  aproximar  seu  tronco ainda mais  do  chão.  Pode 

escolher por deslizar o pé direito pelo chão aproximando-o do esquerdo. Pode, ainda, apoiar o 

joelho direito no chão e apontar o quadril para cima.
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Essas  possibilidades  me  são  familiares,  pois  acompanhei  o  processo  criativo  de 

Direção  Múltipla,  no  entanto,  ao  observar  a  imagem acima  a  estagnação me  parece  tão 

presente quanto a escolha de continuar a mover. Esta sensação fez parte da criação desse 

trabalho e está presente no release do espetáculo escrito por Daniela Alves (vide pag. 97). 

Direção Múltipla abriga a insistência em mover mesmo quando a situação parece estabelecer 

estanques.

O título  Direção Múltipla  se desdobra ainda em outras metáforas, manifestando-se 

como ferramenta de composição para essa dança. O trabalho de Daniela Alves envolve uma 

porção de diretores para o seu mover, que interferem no processo criativo. Direção Múltipla é, 

de certa forma, o indicativo de uma dança que recebe direcionamentos múltiplos, de todos 

aqueles que se interessam em fazer parte desse modo de construir e operar dança.

Para falar sobre essas múltiplas interferências é preciso descrever como se deu esse 

projeto. Daniela Alves instaura em Direção Múltipla um processo colaborativo de pesquisa 

em dança.  Esta  investigação teve início a partir  de uma bolsa de estudos financiada pelo 

Projeto Laboratório Corpo e Dança organizado pela pesquisadora da dança Jussara Xavier41, 

contemplado pelo Programa Rumos Itaú Cultural Dança 2012-2014. 

O Projeto Laboratório Corpo e Dança42 prevê um movimento formativo na cidade de 

Florianópolis  através  do convite a  três criadores para ministrar oficinas  para estudantes e 

artistas interessados. Alejandro Ahmed (SC), Micheline Torres43 (RJ) e Vanilton Lakka44 (MG) 

trabalharam por cerca de 20 (vinte) horas com os vinte e cinco selecionados para participar 

desse laboratório. Após esse período, dois participantes das oficinas foram selecionados para 

41 Jussara Xavier  é  profissional da dança,  tem experiência como bailarina,  pesquisadora,  diretora  artística, 
curadora, crítica, professora e gestora cultural. Possui Pós Doutorado em Filosofia (UFSC). Doutorado em Teatro 
(UDESC).  Mestrado  em  Artes  -  Comunicação  e  Semiótica  (PUC/SP).  Especialização  em  Dança  Cênica 
(UDESC). Curadora do Festival Internacional de Dança Contemporânea Múltipla Dança que acontece na cidade 
de Florianópolis.
42 Para conferir mais sobre a iniciativa formativa do  Projeto Laboratório Corpo e Dança, de Jussara Xavier, 
segue a matéria publicada no site Idança: http://idanca.net/laboratorio-de-possibilidades-do-corpo-e-da-danca/ 
43 Micheline Torres é formada em balé clássico e dança contemporânea. Estudou Artes Cênicas na UNI-RIO e 
Filosofia na UFRJ. Trabalhou por 12 anos como bailarina e assistente da Lia Rodrigues Companhia de Danças.  
Desde  2000 desenvolve trabalhos próprios  situados entre  a dança contemporânea, a  performance e as  artes  
visuais. É integrante do coletivo internacional Sweet&Tender Collaborations.
44 Vanilton Lakka é coreógrafo mineiro. Mestre em Artes pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Foca  
suas  pesquisas  nos  temas:  danças  urbanas/hip  hop  e  suas  conexões  com a  dança  contemporânea,  técnicas 
corporais, formatação de trabalhos de dança em diferentes suportes/mídias e a relação arte-cidade no ambiente  
urbano com foco na criação e na formação.
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dar continuidade a pesquisa de movimento iniciada nesse processo e seguir com a orientação 

de Jussara Xavier.

Daniela Alves e Lincon Soares45 receberam o aporte financeiro previsto pelo projeto 

de Jussara Xavier para prosseguir em suas pesquisas. O projeto de Daniela Alves partiu da 

proposta de uma “direção múltipla virtual” como ferramenta criativa.  A artista  criou uma 

página virtual46 numa rede social e convidou algumas pessoas para fazerem parte desse grupo 

de troca.  Nesta  página,  ela posta  vídeos de seus  experimentos e  lança perguntas a serem 

respondidas pelos internautas/espectadores/diretores desse processo.  

As perguntas são: “o que você está vendo?”, e/ou “o que você sente ao vê-lo?” e ainda 

“para  onde ir?”,  as  duas  primeiras  tem um caráter  mais  descritivo  da  ação,  já  a  terceira 

envolve  direcionamento e pede por sugestões para prosseguir.  Na descrição da página do 

projeto, Daniela Alves explica o que ela espera como direcionamento: “sugerir caminhos a 

seguir,  ações  a  experimentar,  questões  específicas  a  explorar”  (2024,  s/p).  Ao  abrir  a 

possibilidade de comentar as especificidades de sua ação e sugerir caminhos, Daniela Alves 

encontra parceiros para um fazer colaborativo, o qual aposta na multiplicidade que tal formato 

pode aflorar.

Direção Múltipla é, portanto, uma dança construída por muitos ou por múltiplos. Ao 

dançar  este  espetáculo,  Daniela  Alves  repete  um argumento  artístico  que  toma forma no 

balizamento  entre  muitas  informações  e  vislumbres  de  possibilidades.  Direção  Múltipla,  

acontece no encontro ou no choque entre essas possibilidades realizado no corpo da bailarina. 

Além de seu “diretores virtuais” Daniela  Alves conta com a orientação de Jussara 

Xavier,  bem como o auxílio de Adilso Machado47,  que é convidado pela artista a ser  um 

diretor  “presencial”,  que  trabalha  com ela  na  continuidade  da  pesquisa  e  na  análise  das 

45 Lincon Soares atua como facilitador e terapeuta corporal no cruzamento entre dança e terapias corporais. 
Desenvolve o projeto Harmonie Essence, um trabalho único e perceptivo, baseado em sua vasta experiência, 
inspirado  principalmente  nas  abordagens:  Body-Mind Centering,  Técnica  Alexander,  Movimento  Autêntico, 
DanceAbility e Bioenergética.
46 Disponível em https://www.facebook.com/groups/direcaomultiplavirtual.danielaalves/ 
47 Adilso Machado é diretor artístico da CIRCAR Artes do Corpo. Integrou o elenco da Cie. Toula Limnaios –  
de Berlim na Alemanha (2015) e do Grupo Cena 11 Cia de Dança (2006 - 2014). Dançou na Anima Cia de  
Dança (RS/ 2001 – 2004), atuou como ator circense no Circo Teatro Girassol (2000 a 2002). Como bailarino e  
coreógrafo  independente,  realizou  os  trabalhos  Solidão  Pública  (2014)  Ruínas  (2012),  Interferência  dos  
encontros (2012), O estado em que me encontro (2011), entre outros.
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possibilidades advindas dos diretores virtuais. 

O processo organizou-se  da  seguinte  forma:  a  cada vídeo postado online,  Daniela 

Alves recebe uma porção de comentários descritivos e sugestivos de sua ação. De volta a sala  

de  ensaio,  dá  continuidade  a  sua  pesquisa  a  partir  dos  comentários  que  recebeu.  Dessa 

investigação a artista propõe um novo experimento em formato de vídeo e compartilha na 

página do projeto afim de receber mais descrições e sugestões de seus diretores virtuais.

A conclusão dessa fase do processo se deu numa apresentação do Projeto Laboratório 

Corpo e Dança na programação do 6o. Festival Múltipla Dança, realizado entre os dias 27 de 

maio  e  7  de  junho  de  2013,  na  cidade  de  Florianópolis.  Daniela  Alves  expôs  seus 

experimentos em vídeo e também os comentários de seus diretores virtuais numa projeção 

posicionada ao fundo do espaço cênico. Enquanto a projeção ambienta os espectadores do 

caráter laboratorial desse processo, Daniela Alves ocupa o espaço mais próxima ao público, 

dando  a  ver  seu  esforço  ao  movimentar-se  de  maneira  lenta  e  com alto  tônus  muscular 

explorando,  principalmente,  o  afastamento  entre  os  membros  inferiores  e  superiores, 

aproximando-a do solo.

Ao observar a dança presencial de Daniela Alves, bem como seus experimentos em 

vídeo junto aos comentários que sugerem possibilidades para esse mover, percebe-se como 

essa dança ganha forma. Este projeto se instaura como uma forma de compartilhar o processo 

criativo e se aproximar do tempo da criação. 

O grande esforço muscular realizado por Daniela Alves em Direção Múltilpa esteve 

presente  nessa fase inicial  da pesquisa e se manteve nas fases que seguiram. É relevante 

discutir não apenas sobre a repetição de algo que demanda muito esforço físico, mas também 

sobre algo que se repete através das escolhas de um grande grupo de influenciadores, afinal,  

mesmo com diversas interferências, o esforço para se mover em direções contrárias persiste 

nesta investigação. Neste caso, esta escolha não foi feita apenas pela artista, mas por todos 

que de alguma forma contribuíram nesse processo. 

Em 2014 o projeto  Direção Múltipla  é contemplado pelo edital catarinense Prêmio 

Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura/2013 o qual visa a montagem do espetáculo. Para 
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essa fase da pesquisa, Daniela Alves manteve a parceria com Jussara Xavier que continuou 

seu trabalho como orientadora. A artista manteve a proposta de compartilhar o processo e com 

seus  diretores  virtuais  e  se  influenciar  por  seus  comentários.  Além  disso,  convidou  três 

diretores presenciais para acompanhar o processo em diferentes momentos. 

Daniela Alves passou um tempo com a artista Valeska Figueiredo48 em São Paulo – SP 

e em seguida com a artista Andréa Bardawil49 em Fortaleza – CE. Nesses primeiros momentos 

a artista aproveitou esses encontros para explorar as particularidades das direções múltiplas 

que seu corpo pode tomar. Essa exploração é a principal responsável pelos desdobramentos 

dos parâmetros que guiam essa coreografia; nesse momento da pesquisa a noção de direção 

múltipla foi testada de diversas maneiras: alternando velocidades; invertendo expansão por 

encolhimento, variando entre os planos baixo, médio e alto do espaço; relacionando-se com 

objetos (como uma banqueta, objeto que faz parte do espetáculo) e descobrindo as nuances 

presentes na multiplicidade.

Para finalizar o processo e acompanhar a temporada de estreia em Florianópolis  o 

projeto previa o reencontro com o artista Adilso Machado, como terceiro diretor presencial. 

Contudo, devido a uma incompatibilidade de agenda entre os dois, Daniela Alves acabou por 

me convidar a ser essa diretora.

Fui colaboradora virtual do processo desde as primeiras publicações dos experimentos 

na página virtual do projeto. No entanto, o trabalho como diretora presencial demanda maior 

responsabilidade, afinal, não se tratava mais de apenas sugerir caminhos, mas de ajudar a 

escolhe-los. Tal função tem de levar em conta a construção do argumento artístico, do mapa 

48 Valeska Figueiredo atua como coreógrafa desde 1998. É doutora em Artes Cênicas (UNICAMP), Mestre em 
Educação (UFSC) e graduada em Psicologia (UFSC). Co-fundadora da Aplysia Dance Group, onde trabalhou 
como diretora, coreógrafa e bailarina. Suas principais criações são: Transborda, Regra de três: pequeno estudo 
verborrágico, Reconfigurações, Möbius e Amens. Atualmente é professora de dança na Escola Municipal de Arte 
de Iniciação (EMIA). Começou seu treinamento de dança em 1986. Suas práticas corporais são compostas pelo 
estudo do balé clássico, jazz, dança moderna, dança contemporânea, dança nova, improvisação de contato, yoga, 
capoeira, kung fu e pilates.
49 Andréa Bardawil é cearense, residente em Fortaleza. Tem formação em Dança Moderna e Sapateado. Em 
1991, iniciou os trabalhos da Cia da Arte Andanças, a qual dirige e coreografa. A partir  de 1996, tornou-se  
instrutora do Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará. Em 1999, ingressou no Colégio 
de  Dança  do  Ceará,  e  em 2003  assume como Assistente  Artística.  Coordenadora  do  Núcleo  de  Dança  do 
ALPENDRE – Casa de Arte, Pesquisa e Produção, de 1999 a 2005. Assessora Especial da Fundação de Cultura,  
Turismo e Esporte de Fortaleza – FUNCET, em 2005. Atualmente é coordenadora pedagógica do Encontro 
Terceira Margem, realizado pela Bienal Internacional de Dança do Ceará e do Curso Técnico em Dança.
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coreográfico como um todo. 

Por  se  tratar  de um papel  responsável  por  escolhas  sobre como delimitar  o  mapa 

coreográfico  de  Direção Múltipla  compreendo que  minha função se  compatibiliza  com a 

noção de codireção. Numa proposta como essa, a qual evidencia a coautoria dos envolvidos 

no processo criativo, acredito que adotar o termo codiretora indica, de alguma forma, como se 

dá a parceria entre Daniela Alves e eu.

A movimentação explorada por Daniela Alves parte, principalmente, do parâmetro que 

a faz expandir seu corpo, afastando membros superiores e inferiores, enquanto procura se 

mover  em  múltiplas  direções  simultaneamente.  Isto  é,  os  momentos  do  espetáculo  são 

variações que a artista encontrou a partir dessa problemática: os direcionamentos no espaço, o 

tempo  que cada  ação  dura,  as  possibilidades  de  deslocamento,  as  tensões  musculares,  as 

velocidades, entre outros aspectos são desdobramentos da noção de Direção Múltipla.

A repetição  dessa  instrução  torna-se,  nesse  processo  investigativo,  a  pulsão  que 

expande as possibilidades do fazer. Em meu trabalho como codiretora estive atenta para como 

esse  manuseio  da  repetição  pudesse  ser  um  caminho  de  deriva  no  mapa  coreográfico 

desenvolvido por Daniela Alves  através de seus parceiros diretores virtuais  e  presenciais.  

Repetir  uma  porção  de  parâmetros  que  são  derivados  uns  dos  outros  traz  o  risco  da 

redundância. Meu trabalho ao assistir aos ensaios desse processo era de encontrar caminhos 

de desviar desta.

Portanto, o trabalho da atenção com a repetição em  Direção Múltipla vai além das 

estratégias de vitalidade que ativam o mapa coreográfico afim de não confinar o corpo a uma 

só maneira de realizar a ação, é preciso perceber quais os caminhos acionados durante o fazer, 

para que as nuances do fazer revelem o estado do corpo da bailarina que percorre as múltiplas 

direções que se apresentam.

O parâmetro de afastamento das extremidades do corpo, por exemplo, orienta uma 

movimentação ampla. Quando a artista explora essa expansão entre os planos médio e alto sua 

ação faz seu corpo deslocar pelo espaço e deixa claro que as partes do corpo conduzem seu 

mover,  num grande  passo  realizado  através  do  alongamento  da  perna,  por  exemplo.  No 
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entanto, quando ela está entre os planos médio e baixo sua velocidade diminui, seu esforço 

aumenta e  a  ocupação espacial  reduz,  já  que  estar próxima ao chão em apoios  precários 

acarreta nesse aumento de força e redução da velocidade.

Para ganhar ainda mais em complexidade na exploração da multiplicidade de direções, 

a artista experimentou uma instrução avessa, isto é, ao contrário de uma exploração sobre 

como o afastamento das extremidades do corpo um cruzamento entre essas extremidades, 

direcionando-os para o interior do corpo, como se estas pudessem atravessá-lo. 

Para  dar  conta  desta  instrução  Daniela  Alves  se  move  com  velocidade,  criando 

interferências nas direções que explora, interrompendo seus movimentos para realizar outros. 

Sua movimentação passa da amplitude para o restrito, ocupando pouco espaço, aumentando a 

velocidade. Para explorar a metáfora de se direcionar para dentro do corpo a bailarina se 

torce: os joelhos não se alinham com quadril e pés; os cotovelos também não se alinham aos 

ombros e mãos; ombros não se alinham a cabeça e quadril.

A movimentação de Daniela Alves vai a extremos, da vontade de ocupar um espaço 

maior que seu corpo ocupa para a tentativa de ser menor. O corpo parece querer explorar seus 

limites.  Essas  são  características  que  percebo  ao  observar  a  dança  dessa  artista.  Sua 

necessidade  de  não  estagnar  conduz  seu  corpo  aos  limiares  que  a  multiplicidade  parece 

infligir. 
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Imagem 13 – Direção Múltipla, de Daniela Alves, 2014.

Fonte: Material de divulgação de Direção Múltipla. Foto de Caio Cezar. Acervo de Jussara Belchior.

Estas  são  algumas  das  instruções  que  fazem  parte  da  coreografia  executada  por 

Daniela Alves.  Embora elas tenham características similares elas são distintas,  portanto,  é 

preciso  que  estas  estejam  claras,  ou  seja,  que  as  diferenças  experimentadas  revelem 

alteridades.  O levantamento de tais  especificidades  foi  exercício  constante  durante  nossos 

ensaios. 

Repetir em Direção Múltipla é uma apurada ativação da percepção em relação à como 

agir. Visitar esse processo contribui para a noção de que o processo desencadeia as estratégias 

técnicas necessárias para lidar com o fazer artístico, tendo em vista que a particularidade da 

repetição de cada coreografia é fruto da construção de seu mapa coreográfico. 

Em Direção Múltipla Daniela Alves escolheu por explorar ao máximo como seu corpo 

poderia habitar as forças contrárias que movem seu corpo e que, de certa forma, estabilizam 
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seu corpo. Essa dança se caracteriza na vontade de continuar mesmo quando a situação parece 

instituir a pausa, para continuar a mover a bailarina articula permanências provisórias entre o 

estagnar e o resistir. 

3.2 REIVENTAR CAMINHOS

No projeto Pedaços de Vontade (2013), trabalhei junto a bailarina Cristina Schmitt, na 

iniciativa de investigar operações de desdobramento a partir da técnica clássica. A experiência 

em balé clássico de Cristina Schmitt vem desde sua infância e, atualmente, ela atua como 

bailarina  e  também como professora  da  técnica.  Esse  processo  se  apresentou  como uma 

novidade em sua trajetória, embora ela já tivesse participado de processos colaborativos, em 

que a coreografia é construída em conjunto e não somente pelo coreógrafo. Em Pedaços de 

Vontade era a primeira vez que Cristina Schmitt dançava através de mapas coreográficos ao 

invés de uma coreografia previamente arranjada.

No meu trabalho como diretora era imprescindível encontrar formas de incentivar essa 

metodologia, de instaurar no corpo da bailarina uma postura de disponibilidade, de maneira a 

não se utilizar da técnica clássica de maneira restritiva, como decalques de um caminho fixo 

ou como respostas automáticas na união do vocabulário de passos da técnica. Minha pesquisa 

neste processo caminha na busca por meios de entender a técnica clássica vivenciada por 

Cristina Schmitt como um dos agregados do mapa coreográfico de Pedaços de Vontade. Para 

tanto,  a  estratégia  foi  criar  situações  que  revelem  a  técnica  como  argumento  do  corpo, 

encontrando sua potência a medida que o corpo molda e é moldado pela ação.

O desenvolvimento do projeto incitou discussões sobre técnica e propostas sobre como 

expandir o entendimento, apropriação e manuseio desta. Nessa expansão o corpo é colocado 

em situações  as  quais  a  técnica  é  revelada  como potência  do  agir.  Cristina  Schmitt  tem 

treinamento extenso a partir da técnica clássica, contudo, nosso trabalho nesse projeto era de 

instaurar um outro modo de operar esta técnica. Este recurso veio do meu interesse em dança 

clássica atravessado pela minha trajetória em dança contemporânea. 
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A proposta inicial era trabalhar com um conceito de vontade como potência de algo, 

não algo específico, mas a ideia de movimento como potência (ou turbilhão). Este projeto foi 

contemplado pelo 17o. Cultura Inglesa Festival, este edital tem como requisito uma obra de 

origem britânica como estímulo criativo. Escolhi uma página do projeto  A Humument50 do 

artista Tom Phillips51:

Imagem 14 – Leaf Humument Document, de Tom Phillips

Fonte: Página do projeto A Humument de Tom Phillips. Acervo de Jussara Belchior

50 Mais informações sobre o projeto disponíveis em http://www.tomphillips.co.uk/humument 
51 Tom Phillips  é  um artista  que  investiga  diversos  formatos.  Pintura  (tanto  figurativa  e  abstrata),  ópera  
(compositor, livretista, cenógrafo), poesia concreta e formas ornamentais de escrita, escultura e design específico 
do local (mosaico, tapeçaria, objetos de armação de arame). Ele também assumiu vários papéis para-artísticos -  
crítico,  curador,  presidente  da comissão para  a  Royal  Academy,  tradutor.  Mais  informações disponíveis  em 
http://www.tomphillips.co.uk/ 
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O projeto de Tom Phillips consiste em proporcionar um tipo de revitalização para uma 

publicação antiga. Nesta página o artista usa de colagens e pintura para esconder e revelar 

palavras.  A partir  dessa obra  Pedaços de Vontade  se apresenta como um estudo sobre as 

descontinuidades, sobre o que permanece oculto e ainda assim faz parte de um todo, bem 

como aquilo que é apresentado.

A noção de “pedaços” surge como uma possibilidade de organização que está presente 

na obra de tom Phillips. Já a “vontade” advém de uma leitura possível da imagem produzida 

pelo artista. As palavras que ele escolhe deixar a mostra causam uma espécie de sensação, 

algo que mantêm o corpo preparado para algo. Dessa visão propus uma analogia a vontade 

como um motor. Me interessava mais por instaurar um estado de disponibilidade para mover 

do que por completar vontades ou atingir objetivos. 

A coreografia em Pedaços de Vontade acontece na perspectiva de ativar vontades de 

mover,  de encontrar caminhos possíveis para provocar o movimento.  Por isso me pareceu 

coerente trabalhar  o mapa coreográfico como desencadeador das possibilidades  do mover 

através do balé clássico. Este mapa coreográfico manifesta a continuidade do agir de acordo 

com as possibilidades do instante. 

De certa forma, aproveitei  esse processo para testar de maneira diferente algo que 

venho explorando com meus parceiros no grupo Cena 11. Trazer  o acontecimento à tona 

através  de  parâmetros  que  criam  circunstâncias  é  correlato  ao  modo  como o  coreógrafo 

Alejandro  Ahmed  organiza  suas  coreografias.  Contudo,  em  Pedaços  de  Vontade  Cristina 

Schmitt percebe as possibilidades de seu mover de acordo com uma técnica que ela aprendeu 

a controlar de uma maneira diferente.

O desencadeamento da coreografia se relaciona com quais movimentos podem ser 

acionados dentro dos preceitos da técnica.  No entanto, ao dançar esse espetáculo Cristina 

Schmitt não está apenas organizando uma nova sequência possível para os passos que ela 

conhece tão bem, mas está a desafiar o corpo provocando desequilíbrios e descontinuidades 

em sua movimentação, para então construir o percurso de sua mobilidade.

Nos parâmetros coreográficos de  Pedaços de Vontade,  Schmitt tem de revisitar seu 
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estoque de informações da dança clássica, sua “função memória” nos termos da TGS. Ao 

mesmo tempo, a bailarina tem que lidar com as possibilidades de movimento geradas pela 

situação.  Por  exemplo:  para  percorrer  um  caminho  criado  por  folhas  de  papel  no  chão, 

Cristina  Schmitt  pode  usar  qualquer  passo  de  deslocamento  dentro  da  técnica  clássica, 

entretanto ela precisa se manter dentro do desenho dos  papéis, então, precisa estar sempre 

preparada para lidar com essas restrições, ou ainda, com os limites do mapa.

Ao se deslocar pelas folhas Cristina Schmitt pode escolher realizar um grande salto. 

Em sua aterrissagem ela precisa perceber como a inércia de seu movimento continua a agir 

em seu corpo para então continuar esse movimento através dessa inércia. No entanto, para se 

manter no caminho dos papéis espalhados pelo chão ela talvez precise intervir nessa força, 

não  necessariamente  interrompendo-a,  mas  moldando-a  para  permanecer  no  espaço 

delimitado pelas folhas.

Imagem 15 – Pedaços de Vontade, 2013

Fonte: Pedaços de Vontade com Cristina Schmitt. Foto de Rhaisa Muniz, 2013. Acervo de Jussara Belchior

O  treinamento  que  propus  a  Cristina  Schmitt  se  diferencia  de  suas  experiências 
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anteriores por não se focar na boa realização dos movimentos da técnica clássica, mas por 

evidenciar a autonomia do corpo em lidar ou provocar imprevistos. Ela precisa escolher como 

moldar seu movimento a partir da inércia que age em seu corpo ao aterrissar de um salto ou 

finalizar um giro. 

As decisões da bailarina são tomadas de acordo com o contexto que está sendo criado 

no mover. Atirar-se para uma parte do desenho de folhas no chão através de algum grande 

salto  sem ter  a necessidade  de finalizar  o salto como determina a técnica.  Não é preciso 

também prever qual passo dará a continuidade desse mover, mas sim entender quais as forças 

agem no corpo no momento da chegada ao solo para então moldar essas forças alinhando o 

corpo aos preceitos da técnica clássica.

Como fazer essas escolhas é o treino técnico de Pedaços de Vontade. Embora o nome 

do  espetáculo  pareça  sugerir  que  os  movimentos  são  realizados  por  uma  vontade 

determinante, o que se pretende caminha numa direção avessa. A vontade é trabalhada na 

dança de Cristina Schmitt e na minha direção como ativadora da insistência na descoberta 

sobre como continuar. Não se trata da vontade de cumprir objetivos, mas da vontade de estar 

em deriva.

O  final  de  um  grande  salto  ou  de  um  giro,  geralmente,  pode  provocar  muita 

instabilidade no corpo. A ação de Cristina Schmitt é de aproveitar essa incerteza do vestígios 

de  força  que  atuam  nesses  momentos  para  moldar  o  corpo  em  alguma  outra  solução 

condizente com a técnica clássica. Isto porque faz parte do treino de seu corpo encontrar os 

caminhos para se reorganizar através dessa técnica.

Conhecer  os  passos  do  balé  clássico  possibilita  que  Cristina  Schmitt  adapte  sua 

movimentação quando passa por momentos de desequilíbrios, quando interfere em alguma 

continuidade ou quando lida com algum imprevisto. Este modo de agir revela a autonomia da 

bailarina ao dançar. 

Autonomia é encarada aqui no sentido proposto pela TGS, ela está relacionada com a 

propriedade do sistema em encontrar modos de permanecer no tempo em sua relação com o 

ambiente. Não se trata de um controle absoluto sobre a ação, mas de um acordo feito através 

118



das possibilidades percebidas no momento.

A autonomia é um dos parâmetros básico da TGS, o terceiro deles, seguindo uma certa 

hierarquia. A permanência, o ambiente e a autonomia são capazes de garantir a existência do 

sistema. Os sistemas abertos estabelecem essa relação hierárquica entre esses três parâmetros 

na medida em que engendram seu perdurar. Para tanto, é necessário algumas características, 

são elas: sensibilidade, função memória e elaboração (VIEIRA, 2006, p. 42).

A sensibilidade possibilita que o sistema perceba as diferenças nas informações que 

troca com o ambiente.  A função memória organiza as informações captadas pelo sistema, 

criando um passado e sua possibilidade de perceber a passagem do tempo como um processo. 

Por  fim  a  elaboração,  que  é  presente  em  sistemas  de  organizações  mais  complexas.  A 

elaboração permite que o sistema crie soluções para sua sobrevivência a partir de seu estoque 

de informações constituintes de sua função memória.

A evidência de autonomia no dançar é compreendido como o modo de agenciar as 

escolhas do corpo. Em Pedaços de Vontade Cristina Schmitt deixa transparecer a urgência na 

sua tomada de decisão. São escolhas feitas de acordo com o instante presente, mas que, de 

alguma  forma,  levam  em  conta  não  apenas  a  circunstância  gerada  pela  coreografia  mas 

também seu conhecimento e sua história com o balé clássico. 

O que se torna relevante para a discussão sobre a autonomia é a relação de controle 

sobre o que se está a fazer.  A pesquisadora Eleonora Fabião argumenta sobre este assunto, 

segundo ela, “A atividade do ator não é autônoma, mas relativa” (2010, p. 323). Entendo que 

a relatividade proposta por Fabião não permite que o corpo de quem age seja detentor nem 

determinador do que ocorre. A autonomia parece ser entendida pela autora como escolha que 

se explica pelo desejo de controlar.

Neste  recorte  a  performer explica  sobre conectividade  da  ação cênica,  ela  oferece 

pistas a entender que enquanto está em cena o ator é movido por um estado de presença que 

percebe a convergência de tudo que de alguma forma torna aquilo capaz de acontecer. Seja os 

parceiros em cena, seja olhar do público a cena é construída num entre-lugar que leva em 

conta a colaboração de todas as influências que trazem a cena à tona (FABIÃO, 2010, p. 323).

119



Acredito  que  Fabião  atente  aos  artistas  de  que  o  controle  da  cena  não  deve  ser 

almejado como uma segurança de troca ou comunicação com o público. Pelo contrário, o 

estado cênico parece demandar um outro tipo de controle, que não pode ser entendido como 

um controle absoluto. A cena acontece no manuseio das informações que a fazem engendrar. 

Isto é, a cena acontece na conexão estabelecida nas possibilidades entre os parâmetros 

que regem o mapa e as leituras das possibilidades de continuar. É importante ressaltar esse 

entre-lugar proposto por Fabião (2010, p. 323), pois este estabelece o lugar da relação. Ao 

meu ver a autonomia é justamente a capacidade de se relacionar na estância do “entre”.

Outros autores também trabalham um alargamento da noção de autonomia. O filósofo 

chileno Vladimir Safatle, professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP, traz, 

a partir de Hegel, o entendimento de autonomia que se distancia da proposta de controle. Para 

Safatle, a autonomia é a capacidade

de exprimir na ação a unidade reflexiva de dois momentos: a enunciação consciente 
da vontade (que leva em conta as exigências morais ligadas à realização de formas 
intersubjetivas  de  vida  conscientemente  assumidas  e  partilhadas)  e  o  impulso  do 
desejo. Unidade reflexiva entre o desejo que tenho e meu desejo de ter tal desejo 
(SAFATLE, 2012, pp. 75 e 76)

Isto porque este autor entende que as escolhas partem de uma noção de liberdade que 

leva em consideração o indivíduo e sua interação com o mundo. A convivência é, para Safatle,  

uma condição irrevogável para se discutir sobre o sujeito e suas escolhas, pois o que se é e 

como se age está ligado ao fato de viver em sociedade. 

A correlação que proponho aqui ao aproximar os estudos de Safatle aos conceitos da 

TGS se ampara na impossibilidade de pensar em fazer escolhas sem considerar o entorno. A 

discussão de Safatle (2012) gira em torno de uma noção de construção de identidade de um 

indivíduo que vive em sociedade. Ao meu ver, a singularidade da experiência artística dialoga 

neste  viés,  Cristina  Schmitt  avalia  suas  condições  de  acordo  com  as  possibilidades  da 

situação. Sua autonomia permite revelar a transitoriedade da repetição. 

No contexto de  Pedaços de Vontade, a repetição dos princípios está relacionada ao 

manuseio da técnica clássica, ou seja, a autonomia se evidencia na disponibilidade de operar o 
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mapa coreográfico. 

No balé clássico – seja em sala de aula, seja em coreografia – é comum que algumas 

sequências de passos sejam estáveis, até mesmo por uma questão de eficiência. Um grande 

salto, como o grand jeté (grande jogada), normalmente é precedido de um passo que ajude a 

impulsão,  como  um  glissade  (deslizamento).  No  modo  de  operar  a  técnica  proposto  em 

Pedaços de Vontade é possível que a necessidade (ou a vontade) de atravessar de um lado ao 

outro do desenho de papéis no chão, incite a bailarina a realizar um grande salto, mesmo que a 

preparação não tenha sido a mais usual, nem a mais “eficiente”. Isto porque a eficiência não 

está em realizar o passo adequadamente e sim em encontrar através da coleção de passos da 

técnica  clássica  um  jeito  de  ocupar  o  desenho,  sua  autonomia  é  revelada  por  sua 

adaptabilidade diante a situação.

Ocupar o desenho de folhas no chão é uma tarefa um tanto quanto restrita. No entanto, 

Cristina Schmitt não tem que obedecer a certas regras de finalização ou preparação para os 

movimentos. Ela pode decidir girar mesmo quando os braços não são capazes de proporcionar 

o impulso necessário. Este giro pode aos poucos se organizar dentro dos parâmetros de um 

giro reconhecível da técnica clássica, no entanto, quando a diferença no modo da impulsão 

acarreta em diferenças nesse giro. O desafio é acionar algum outro passo do vocabulário que 

seja desencadeado por esse giro e ainda assim mantenham a bailarina no espaço delimitado.

Provocar  continuidades  em situações  de  instabilidade  é  um motor  em  Pedaços de 

Vontade,  porém o risco de lidar de maneira semelhante com as situações ainda incide. Para 

operar o mapa coreográfico como um devir o corpo precisa se lançar no espaço, alternar as 

forças, os impulsos, as velocidades, é preciso aproveitar até o último suspiro da suspensão. 

Essas  modulações  geram alteridades  na  percepção e  ampliam a  capacidade  de  se manter 

instáveis.

O treinamento de balé clássico, geralmente, é voltado para a realização dos passos 

com eficiência. Em  Pedaços de Vontade  não há necessidade de saber se o impulso do giro 

promove precisamente duas voltas. O que se pretende é girar até que o impulso termine, para 

então descobrir qual será a próxima investida. 
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Ao observar Cristina Schmitt nos ensaios era preciso atentar para como ela organizava 

seus desequilíbrios e descontinuidades em outros passos de balé, já que nessa técnica, muitos 

passos estão usualmente conectados. Portanto, para evitar os acionamentos mais comuns ou 

mais automatizados a alternativa é de burlar as terminações dos movimentos, para que as 

diferentes finalizações pedissem por diferentes continuidades.

As alternativas criadas no processo criativo são as ferramentas técnicas que permitem 

que o artista esteja apto a ativar o seu fazer na relação do instante presente. Em Pedaços de 

Vontade essas alternativas são criadas a partir da familiaridade com um vocabulário de passos 

já existentes mas que instaura meios de ativá-los de maneira diferente. Este é um trabalho 

tanto de elaboração técnica quanto de reformulação de um modo de habitar.

A noção de técnica emergente do processo criativo pode ser amparada nas proposições 

do filósofo Jean-Luc Nancy (2014) que propõe a técnica como “uma estruturação de fins" 

(2014, p. 31). Ou seja, segundo o autor ela surge como resposta a problemas do ser humano 

(problemas criados por ele mesmo) que a natureza sozinha não dá conta. Simultaneamente, a 

técnica é compreendida como finalidade da própria natureza pois ela não está dissociada.

Compreendo  que  o  autor  propõe  que  a  técnica  aflora  como  uma  habilidade 

desenvolvida na prática da vivência, no contato com o entorno. A relação com o ambiente 

gera certos problemas, ou seja, faz com que as pessoas tenham que lidar com as situações que 

elas  criam  para  si  mesmas.  Resolver  as  situações  é  uma  resposta  desencadeada  pelas 

situações. 

Nesse sentido, a técnica é fruto do relacionamento entre corpo e ambiente. A vivência 

desencadeia tanto a  criação de problemas quanto a habilidade de criar soluções. A técnica é, 

portanto, parte desse processo, emergindo na provocação e solução de problemas nas relações 

com a realidade. A técnica é, sobretudo, moldada na confluência entre corpo e ambiente.

No  campo  da  criação  artística,  a  investigação  tem  como  premissa  instaurar 

questionamentos que engendram um fazer técnico a respeito do que se cria. Em Pedaços de 

Vontade o espetáculo articula uma espécie de expansão da técnica clássica na exploração de 

outros modos de se habitar a junção dos passos. 
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Esse modo é resultante das provocações que Cristina Schmitt faz no ambiente. Estas 

interferências são desde as mais literais como construir um desenho com folhas rasgadas pelo 

chão, alterando o espaço onde a ação acontece. Como também na diferença da execução dos 

passos de dança, que incidem de outras maneiras na ocupação espacial.  Pedaços de Vontade 

cria  um ambiente que sugere modos de lidar  com a coreografia,  assim como as ações da 

bailarina moldam o ambiente que está sendo criado.

Essa via de mão dupla é parte do mapa transitório que é dançado em  Pedaços de 

Vontade.  A disponibilidade  presente  no  corpo  da  bailarina  para  poder  realizar  sua  ação 

visitando seu estoque de informações sobre o vocabulário do balé clássico expõe o manusear 

da técnica. Nesse reinventar os modos de ativação da junção dos passos percebe-se o interesse 

em encontrar a vitalidade e a capacidade de adaptação de uma técnica que já sobrevive a tanto 

tempo.

A pesquisadora Helena Katz (2005) discute sobre a flexibilidade da técnica em sua 

crítica ao espetáculo Skinnerbox (2005) do grupo Cena 11, segundo ela,

A técnica, todavia, não pertence à categoria do superável. Suas regras e restrições, na 
medida em que ganham familiaridade no corpo que treina, promovem a aquisição de 

certos  padrões  de  movimento  e  esses  padrões,  por  estarem  em  um  corpo  vivo, 
também são vivos, ou seja, continuam se modificando ao longo do tempo ( 2005, s/ p)

A afirmativa  de  Katz  vai  de  encontro à  proposição que tenho explorado aqui.  Ao 

mencionar a capacidade, que tanto técnica quanto corpo que a opera, tem de se transformar 

Katz aponta para a disponibilidade necessária àquilo que pretende perdurar. Nessa crítica a 

autora destaca a qualidade de “sofisticação” que ela observa no mover do grupo Cena 11. 

Nesse  sentido,  é  possível  compreender  que  tal  sofisticação  é  resultante  da  capacidade 

adaptativa da técnica que o grupo instaura em sua trajetória.

O termo sofisticação indica um certo refinamento no modo como as coisas são feitas. 

É possível, até mesmo, entendê-la como um aumento em complexidade. A crítica Helena Katz 

(2005) confere este aumento em complexidade à produção do grupo Cena 11. Isto parece 

indicar  que,  segundo  a  autora,  o  grupo  soube se  reinventar,  soube instituir  as  mudanças 
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necessárias para sua existência.

Transportadas para o contexto de  Pedaços de Vontade,  o que está em jogo não é a 

trajetória de um grupo. A parceria entre Cristina Schmitt e eu foi formada para a realização 

deste  projeto.  Contudo,  a capacidade de reinvenção também é possível.  O que estamos a 

reinventar são os caminhos do próprio corpo ao propor realizar um outro fazer. 

Neste caso, o aumento em complexidade pode ser compreendido através da TGS. A 

sofisticação não está direcionada à técnica clássica, mas ao uso dela no corpo de Cristina 

Schmitt.  A complexidade  opera  no  âmbito  singular,  no  corpo  da  bailarina  enquanto  um 

sistema.

A complexidade é um parâmetro livre na TGS. Ela é capaz de surgir em qualquer 

momento da formação de um sistema. Os sistemas podem ser mais ou menos complexos, isto 

significa que há diferenças no modo como o sistema se organiza, como ele cria suas relações 

de permanência, de relação com o ambiente e de elaboração de autonomia.

As possibilidades de Cristina Schmitt em interagir com a técnica clássica aumentam 

quando ela dança  Pedaços de  Vontade,  não necessariamente porque a  coreografia  é  mais 

complexa,  mas porque os arranjos que ela faz ao se mover  ampliam as possibilidades do 

desenrolar da coreografia. Ao desviar dos caminhos usuais de união dos passos, este mapa 

coreográfico  estabelece  complexidade,  aumenta  as  conexões  estruturais  que  compõem  o 

sistema.

Perceber o ganho em complexidade pode ser um jeito de ativar repetições. A repetição 

ativa caminhos dentro dos limites do mapa, mas ainda assim explora a infinidade de arranjos 

que estes limites propiciam. Desta forma é possível vivenciar o mapa coreográfico como uma 

permanência provisória. A existência da coreografia se manifesta estabilizando escolhas, no 

entanto,  tais escolhas são da ordem da transitoriedade.  A cada repetição emerge um novo 

habitar, uma nova forma de permanecer. 

124



3.3 HABITAR A REPETIÇÃO

O verbo habitar indica a existência de uma morada, uma residência. No entanto, o que 

levanto  aqui  é  a  possibilidade  de  habitar  uma  situação.  Tal  proposta  vem amparada  nos 

estudos sobre a cartografia dos pesquisadores Johnny Alvarez e Eduardo Passos (2009) do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Psicologia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em Cartografar é habitar um território existencial (2009) os autores problematizam a 

noção de hábito a partir da experiência com a capoeira Angola:

Fui notando que, ao contrário do que normalmente se diz a respeito do hábito, esse  

não leva ao automatismo. Repetir e habitar certa forma de experiência pode não te 
cristalizar em formas automáticas, mas ao contrário permitir um acesso engajado à 

experiência que se quer investigar (2009, p. 139)

A vivência com a capoeira Angola provocam os autores a pensar o fazer repetitivo 

como uma exploração. Segundo esta proposta, os hábitos não são formas restritas de acessar 

alguma coisa, mas modos expansivos de vivenciar algo. 

O engajamento com a experiência é o que dá condições ao corpo de explorar os limites 

do seu fazer.  Essa exploração,  de certa  forma, opera alargamentos da compreensão sobre 

como agir, ou sobre como habitar um determinado instante. Repetir algo cria familiaridades, 

no entanto, essa familiaridade é forma de conhecimento que pode estar a se ampliar.

É possível retomar a proposta de Eleonora Fabião (2014), a respeito do  Programa 

Performativo. A autora aposta neste como um modo de ativar o acontecimento e problematiza 

como tal pode ser ativado: “Através da realização do programa, o performer suspende o que 

há de automatismo, hábito, mecânica e passividade" (2014, p.5).

Fabião parece associar hábito a automatismo, mas a distinção proposta por Alvarez e 

Passos parece ser um caminho fértil para compreender a repetição como processo cognitivo 

que amplia as possibilidades do corpo. Segundo esses autores: “Mais do que automatizar as 

condutas,  os hábitos  transformam o modo como percebemos e  interpretamos a  realidade" 
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(2009, p. 139). Desligado da ideia de automatismo, o hábito pode ser um modo de conhecer as 

formas possíveis de se fazer coisas.

Associo,  portanto,  o  hábito  como  um  avesso  do  automatismo.  Este  sim  pode 

desencadear a repetição desatenta e alienada.  Já os hábitos,  tem a ver com o modo como 

aprendemos  a  nos  relacionar  com a  realidade,  eles  nos  ajudam a  operar  as  constâncias, 

manejar os imprevistos e persistir nos desvios. Trata-se de “habitar um território existencial" 

(ALVAREZ & PASSOS, 2009, p. 131). Ou seja, não é uma prática do foco limitado, mas a 

prática da dilatação, do alargamento, do existir que agrega diferenças e transformações.

Habitar  a  coreografia  é  um modo  de  ativá-la.  Em  Direção  Múltipla  conhecer  os 

direcionamentos possíveis do corpo parece ser um jeito de dançar os parâmetros que estão a 

levar o corpo de Daniela Alves para um vai e vem no equilíbrio das forças. 

Perceber  os  caminhos  já  visitados  é  relevante  nessa  coreografia  e  é  um trabalho 

compartilhado por  muitos.  Durante a  temporada de estreia,  em outubro de 2014, Daniela 

Alves realizou seis apresentações em três espaços diferentes na cidade de Florianópolis. Após 

a apresentação o público era convidado a participar num bate-papo sobre o projeto. Estive 

presente em toda temporada de estreia e participei dessas conversas com o público.

Em  minha  trajetória  com  dança  contemporânea  já  tinha  participado  de  outras 

conversas ao final do espetáculo, afim de trocar experiências com o público. No entanto, em 

geral essas conversas são custosas, pelo menos no início, até que se instaure um ambiente 

mais  confortável  entre  os  participantes.  Falo  a  partir  da  minha experiência,  acredito  que 

muitas vezes a conversa pós espetáculo possa caminhar com fluidez, o que observo no entanto 

é que este fluxo, às vezes, demora um certo tempo pra se estabelecer.

As conversas pós espetáculo em Direção Múltipla tinham outra característica. Desde a 

primeira delas percebi que havia muita discussão sobre os aspectos da cena. As conversas 

eram  iniciadas  por  Daniela  Alves,  que  descrevia  seu  processo  e  explicava  sobre  seu 

dispositivo  de  “direção  múltipla  virtual”.  Então,  as  pessoas  que  conheciam  o  processo 

comentavam  sobre  as  direções  que  a  obra  tomou.  Os  que  desconheciam  o  processo  se 

interessavam em perguntar sobre esse mecanismo e sobre como são feitas as escolhas sobre a 
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cena.

Ao meu ver,  o compartilhamento com o público desde os  primeiros  momentos  da 

criação tornou o público engajado no processo interessado em conversar sobre. As minhas 

especulações amparam-se na comparação entre outras conversas que já presenciei. Acredito 

que  minha  percepção  esteja  enquadrada  num  contexto  o  qual  público  e  artista  estejam 

experimentando  outras  formas  de  comunicação  que  se  expandem  a  partir  da  obra.  A 

experiência em Direção Múltipla aponta uma estratégia para que isso aconteça. Participar do 

processo criativo integrou o público de maneira efetiva, não se limitando a essa única fase do 

projeto, mas na continuidade dele.

Essa  participação  foi  relevante  no  sentido  de  encontrar  soluções  para  a  situação 

coreográfica de Direção Múltipla. Na estreia do espetáculo uma espectadora comentou sobre 

a insistência do movimento de Daniela Alves. Durante todo o trabalho a bailarina explora 

meios de se mover pelo espaço e de preencher as direções as quais seu corpo pode apontar.  

No entanto, a observação feita por alguém do público chamou atenção para a necessidade de 

uma pausa.

Entre  a  primeira  e  a  segunda  semana  de  apresentações  Daniela  Alves  e  eu  nos 

encontramos  para  pensar  na  possibilidade  dessa  pausa.  A colocação  pareceu  coerente,  o 

release do  espetáculo  menciona  as  pequenas  desistências  que  fazem  parte  do  mover  da 

bailarina. Essas desistências são breves porque logo o corpo retoma o movimento, encontra 

um direção possível e volta a resistir.

Olhar para as formas dessas pequenas desistências nos fez perceber um outro modo de 

explorá-la.  Num  dado  momento,  Daniela  Alves  explora  uma  tensão  diferente  para  esse 

desistir.  Esta  ação torna seu corpo mais lento,  as  direções se  manifestam no corpo como 

presságios. Criamos então um momento o qual as direções não eram experimentadas com 

imediatismo mas com tanta calma que parece fazer o corpo pausar.

A conversa com o público foi relevante para trazer à tona uma necessidade que não 

tinha sido notada durante os ensaios. Ao investigarmos a possibilidade da pausa percebemos 

que era também uma outra forma de pesquisar as pequenas desistências, que já faziam parte 

127



da coreografia. Essa nova forma de habitar a breve desistência emergiu do compartilhamento 

com o público.

A familiaridade da obra é construída a cada vez que ela é dançada, por isso o público é 

capaz  de  também  perceber  os  caminhos  possíveis  de  habitar  esse  mapa.  Nas  conversas 

seguintes  expusemos  ao  público  como  se  deu  a  criação  daquele  momento.  O 

compartilhamento tornou-se ferramenta potencializadora desse fazer. A complementaridade 

desse instante de pausa foi percebido pelas pessoas que à assistiram no trabalho. Esta trouxe 

outras  camadas  para  perceber  o  confronto  entre  resistência  e  estagnação  proposto  no 

espetáculo.

Habitar  a  repetição  é  experiência  compartilhada  com  o  público.  No  processo  de 

Direção Múltipla essa alternativa foi explorada desde o início. Ao observar a ação de Daniela 

Alves  habitamos  com  ela  suas  escolhas,  suas  resistências  e  esforços.  A repetição  dessa 

experiência,  seja  para a  bailarina,  seja  para seus espectadores-diretores,  é fomentadora da 

multiplicidade do mover. 

Encontrar formas não fixas de ativar acontecimentos é parte importante da pesquisa 

artística. A repetição estabelece permanências provisórias quando o corpo encontra soluções 

coerentes  para  percorrer  sua  trajetória  no  mapa coreográfico.  É  preciso  disponibilidade  e 

treino para que tal incidência ocorra, no entanto, o processo criativo é capaz de moldar esse 

treino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendo que para a repetição ser um caminho de potência ela tem de ser ativada de 

uma  certa  forma.  Isto  não  quer  dizer  que  há  uma  forma  correta  para  não  se  perder  em 

automatismos. As estratégias de vitalidade são criações técnicas que fazem parte do processo. 

O presente  trabalho  aposta,  sobretudo,  que  a  repetição  é  ativada através  das  ferramentas 

técnicas desenvolvidas durante os ensaios.

A repetição pode sim acabar por fixar soluções do corpo, tornar-se banal. Contudo, o 

trabalho do artista, tanto em ensaio como em apresentação, é de perceber como não estagnar, 

como ativar sua arte de maneira a criar vínculos com passado, presente e futuro. A proposição 

artística cria laços com o público, cria conexões ou reflexões sobre a existência. Ao dialogar 

entre  as  estâncias  do  passado,  presente  e  futuro  o  artista  provoca  esse  estado  de 

transitoriedade no seu fazer e no seu entorno.

Os  trabalhos  descritos  nessa  dissertação  flertam  com  as  incertezas,  com  as 

possibilidades de dançar o erro. Não me parece viável que em trabalhos que pretendem, não 

apenas lidar com a imprevisibilidade mas evidenciá-la, que o intérprete possa cercar-se em 

certezas. A repetição ativada de um certo modo é um desvio da certeza,  uma experiência 

capaz de colocar o corpo novamente nesses estados de incerteza ou de erro. 

A  experiência  acadêmica  tem  me  auxiliado  na  construção  desse  fazer  que  é 

atravessado por todas as práticas do viver. A reflexão do presente trabalho emerge de uma 

observação que atravessa meu dia a dia. Procuro perceber como meu repetir pode ser um 

modo de habitar o conhecimento em dança. Minha atenção com a repetição não se direciona 

apenas  ao  modo  como conduzo  o  meu  movimento  ou  como percebo  o  mover  de  meus 

parceiros em processos criativos. Observo a repetição nas tarefas que estou o tempo todo a 

cumprir.

A preocupação  com  a  repetição  alienada  está  em  todos  os  contextos.  Em  Como 

conversar com um fascista (2015) a filósofa brasileira Marcia Tiburi afirma que o pensamento 

conservador  é  mantido  por  uma  repetição  esvaziada  de  ideias  formatadas  para  um  fim 
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determinado.  No  entanto,  aqueles  que  repetem  tais  concepções  acreditam  ter  chegado 

sozinhos a essas conclusões. Os conservadores se apropriam de um discurso blindado o qual 

não  cabe o outro.  O diferente  não tem lugar,  ele  passa a  ser  negado e os  discursos  que 

permitem tal exclusão tornam-se verdades consolidadas em formas imutáveis.

A autora  afirma  que  estes  são  “dispositivos  criadores  de  hábito”  (2015,  23),  esta 

postura, que é constantemente repetida e não se deixa questionar, faz parte do nosso cotidiano 

e às vezes está mais próximo do que se gostaríamos. A resposta de Tiburi para combater essa 

postura  excludente  está  no  diálogo.  A autora  aposta  que  a  conversa  é  capaz  de  elaborar 

brechas no discurso e de habilitar a reconstrução do argumento. Não mais a reiteração de um 

argumento pronto mas um pensamento crítico formado através da informações disponíveis.

O  hábito  é  trazido  nas  palavras  de  Tiburi  (2015)  na  lógica  do  senso  comum,  na 

compreensão de um fazer automatizado. No entanto, a prática da conversa como ampliação do 

conhecimento  e  da  formação  crítica  é  correlata  a  noção  de  hábito  como  um  habitar. 

Transformar o substantivo em verbo parece uma analogia coerente. Daquilo que nomeia e 

categoriza para aquilo que dá ação. Habitar é um modo de agir que não se limita a cumprir 

uma tarefa mas em compreender como ela pode ser realizada.

Em Werwolf Marcos Klann construiu um mapa que o faz transitar por territórios que 

precisam ser controlados de diferentes formas. Quando o artista está a executar uma ação 

ordenada  previamente  ele  lida  com a  atenção  de  se  manter  no  acionamento  desse  fazer. 

Quando  age  através  de  parâmetros  mais  abertos  está  atento  a  uma  continuidade  que  se 

apresenta no instante. Modular entre essas formas de controle é um aspecto singular deste 

mapa coreográfico. Lidar com a repetição é, neste caso, lidar com a variação nos modos de 

ação. Ainda assim, repetir esse mapa durante os ensaios possibilita ao artista de encontrar as 

nuances dessas modulações.

No meu lugar de ação, experimento a repetição em  Werwolf  através do meu olhar. 

Experimento-a também quando converso com o bailarino a  respeito  dos acionamentos  da 

cena. Pensando sobre o tempo das ações e sobre os caminhos que o artista percorreu durante 

seu fazer. Nesse processo criativo, o diálogo sobre como engendrar uma ação no corpo se 

130



torna  complexo  ao  compreender  como  conectar  ações  que  se  manifestam  de  maneiras 

diferentes.

No contexto do grupo Cena 11 venho de uma prática diária de quase dez anos. O 

elenco do grupo não é o mesmo que estava em 2007, quando entrei como estagiária. Alguns 

bailarinos permanecem, outros novos vieram a ocupar espaços abertos. A convivência, neste 

caso, agrega diferenças temporais entre o elenco. Essa variação que não é só de tempo na 

companhia,  mas  também de idade  e  formação interessa  ao  coreógrafo  Alejandro  Ahmed. 

Proporcionar  o  encontro  entre  corpos  diferentes  é  o  que  faz  de  suas  coreografias  um 

orquestrar do acontecimento. 

A repetição na minha prática como bailarina se torna uma preocupação quando estou 

há muito tempo pesquisando um modo de dançar. A investigação do grupo está sempre a 

encontrar modos de se atualizar, no entanto, os riscos são evidentes. Há muita familiaridade 

entre o elenco, muito conforto em lidar com o corpo do outro. Este aspecto é decorrente do 

nossa  convivência.  No  entanto,  a  preocupação  em  manter  a  vitalidade  da  coreografia  é 

compartilhada por todos.

Enquanto danço com meus companheiros do Cena 11, treino para estar atenta para 

como cada um pode intervir no acontecimento. A minha ação é simultaneamente proposição e 

resposta  às  situações  que  estão  sendo  instauradas.  Cada  repetição  abre  espaço  para 

compreender as possibilidades de viver essa experiência. Habitar a repetição que criamos em 

grupo é um fazer dos encontros, dos choques, das tensões que beiram o desabamento. A dança 

do Cena 11 é feita dos vestígios destas forças.

Na experiência com Direção Múltipla passei a ser co-diretora no momento em que a 

artista finalizava seu mapa coreográfico. Durante os ensaios trabalhávamos na construção das 

diferenças entre os parâmetros. Era importante encontrar quais as nuances de cada momento. 

Qual das ações pede por mais velocidade, qual momento deve ser preenchido por uma grande 

ocupação espacial  ou,  ainda,  qual  momento parece caber um movimento que sugere uma 

pausa. 

Criar esse mapa é também descobrir os modos de lidar com essas sutilezas. Repetir em 
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Direção Múltipla  é experimentar a multiplicidade nos direcionamentos do corpo. É,  além 

disso,  inventar  novas  direções  possíveis,  combinar  oposições,  alinhar  possibilidades 

desnivelando as forças, insistir em contradições, desistir para continuar.

O encontro com o balé clássico ativou em  Pedaços de Vontade  a possibilidade de 

repensar  os  caminhos  de  uma prática  familiar.  A repetição  desse  mapa coreográfico  visa 

instaurar cada vez mais uma postura de desafio, de se lançar para um não saber. De conhecer 

os caminhos, mas não conhecer o ponto de chegada.

Ao encarar  essa  empreitada  Cristina  Schmitt  pode experimentar  um outro  tipo  de 

controle de seu mover. A mudança não se caracteriza apenas na modulação a partir da técnica 

clássica. Há diferenças na relação com a trilha sonora, que não rege a acentuação de seus 

movimentos. Além da composição do cenário, que é construída pela bailarina em cena.

Os papéis os quais Cristina Schmitt utiliza como restrição para se mover no espaço são 

jogados por ela. Num momento da coreografia, a bailarina rasga folhas de um caderno em 

branco e as atira pelo espaço. Após esse momento, ela organiza esses pedaços de papel num 

desenho no chão. O formato desse desenho resulta de um alinhamento que o lançar das folhas 

causa. Cada repetição cria um novo desenho, criando assim outras possibilidades de conexão 

ao reviver a técnica.

Criar  desafios  é  uma  estratégia  que  fortalece  a  potência  da  repetição  em  gerar 

capacidade  de  variação.  Meu  trabalho  como  diretora  é  de  encontrar  meios  de  treinar  a 

disponibilidade de Cristina Schmitt de estar sempre disposta a dançar um não saber. Estas 

provocações podem ser até formas lúdicas de se vivenciar o acontecimento.  Girar mesmo 

quando a tontura invade o corpo, arremessar o corpo para o alto e encontrar de lá o caminho 

para o solo, insistir num equilíbrio precário até que o desequilíbrio seja capaz de reorganizar o 

corpo.

As repetições engendradas em Pedaços de Vontade operam no campo de reinvenção. 

Essa dança ativa outras formas de conhecer uma referência histórica de dança. A repetição dá, 

então,  a  ver  outras  possibilidades  as  coisas,  mesmo quando  elas  carregam familiaridades 

antigas. A repetição parece ser uma maneira de buscar outras formas de experimentar o estar 
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vivo.

Dançar incertezas é uma prática que tem sido presente no meu fazer artístico. No agir 

em grupo  com o  grupo  Cena  11,  na  prática  de  assistência  de  direção  que  vivenciei  em 

Werwolf,  de Marcos Klann,  na concepção e  direção de  Pedaços de Vontade,  dançado por 

Cristina Schmitt,  na direção virtual e presencial  do trabalho  Direção Múltipla,  de Daniela 

Alves  e  em outros  processos que estou  engajada na minha trajetória  artística,  como meu 

projeto solo Peso Bruto52 (2017), que não participa como exemplo descritivo das estratégias 

de  vitalidade  de  repetição  para  essa  dissertação,  mas  que  compõe  meu  fazer  artístico  e 

contribui de alguma forma na construção desse argumento.

A incerteza,  a  possibilidade  de  fazer  do  erro  um caminho  de  disponibilidade,  de 

habitar um mapa coreográfico são estratégias que condicionam o acontecimento artístico para 

a repetição enquanto permanências provisórias. Isto indica, sobretudo, que por mais que a 

estabilidade da repetição se instaure durante o acontecimento, ela mantêm-se transitória. As 

permanências provisórias abrem espaço para que a relação entre permanência, troca com o 

ambiente e elaboração de autonomia persista.

52 Peso Bruto é o projeto solo da bailarina gorda Jussara Belchior,  em andamento com apoio do Programa  
Rumos  Itaú  Cultural  2015/2016.  Essa  pesquisa  parte  do  estranhamento  do  corpo  gordo  na  dança,  
problematizando os preconceitos atribuídos aos corpos pesados, não apenas na dança mas também no cotidiano.  
O gordo  é,  em geral,  visto  como um corpo não  permitido,  não  belo  e não  desejável  que,  além disso,  não 
consegue controlar seus impulsos nem sua voracidade. No entanto, estar fora de um padrão determinado como 
correto pode ser  entendido como uma forma de resistência as  imposições sobre  os padrões de beleza e de 
comportamento.  Estas  são  questões  que  guiam o  processo  de  criação  desse  espetáculo,  Peso  Bruto  reflete 
também sobre a questão da aparência associada a noção de “peso bruto” para o mercado, que resulta da soma do 
peso do produto mais sua embalagem. Desse modo, é possível acessar possibilidades imagéticas do gordo não  
restritas a aspectos pejorativos. Este processo de criação em dança parte da imagem (da gorda) para gerar uma  
dança que dialoga entre o peso, o desejo,  o apetite  e a beleza,  colocando em contraposição o controle e a  
brutalidade. Mais informações sobre o projeto disponível em http://www.jussarabelchior.com/
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