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RESUMO 

 
A presente dissertação é fruto de um projeto de pesquisa que foi realizado 

através do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, nível mestrado, da 
FAV-UFG, e teve como objetivo mergulhar na prática de criação em dança-teatro, por 
meio de caminhos traçados pela coreógrafa alemã Pina Bausch, que me serviram 
como guia para o desenvolvimento da pesquisa e me auxiliaram a responder minhas 
questões, que tiveram como principal problema, descobrir como se dá a 
representação de nossas histórias, memórias e emoções no corpo. Esta pesquisa teve 
como início um debruçar sobre a história da dança, assim como no fazer criativo de 
Pina Bausch para compreender o seu processo de criação de imagens através do 
corpo e a sua representação por meio do cinema. O seu único filme “O Lamento da 
Imperatriz” teve um importante papel na estruturação do projeto, uma vez que a partir 
dele surgiram os meus questionamentos que foram compartilhados com dois outros 
bailarinos em uma prática imersiva, que levou à criação de um documentário que 
dialoga com a videodança e traz por meio de entrevistas, ensaios e pesquisas de 
movimentos uma mostra de uma experiência corpo-afetiva também compartilhada 
com alunos da licenciatura em dança do Instituto Federal de Goiás. Em um jogo entre 
teorias e relatórios busquei as diversas percepções sobre o corpo e dança, 
entrecruzando autores da cultura visual, pesquisadores do movimento, teorias sobre 
representação, documentário, que se mesclaram com os relatórios dos encontros com 
os bailarinos, relatórios das aulas de balé, e dança contemporânea e relatos de 
algumas oficinas. O intuito foi alcançar respostas tangíveis nesse desvendar dos 
caminhos do corpo e da imagem e encontrar a minha dança através do meu eu-corpo.   
 
Palavras-chave: corpo, imagem, representação, processo criativo, documentário.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work is the result of a research project that was conducted by the Graduate 
Program in Art and Visual Culture, master´s level, in FAV-UFG, and aimed to immerse 
in the dance theater practice, through paths traced by the German choreographer Pina 
Bausch, who was a guide in the development os this research and helped me to 
answer personal questions, which the principal aim was to discover how our histories, 
memories and feelings are represented in body. This research started with a watchful 
eye in the dance history, as well as in the creative process of Pina Bausch to be able 
to understand the method of creating images by the body and her representations 
through cinema. Her unique movie “The Lament of the Empress” had an important 
function in structuring the Project, since questions that were shared with two other 
dancers in an immersive practive came from it, and led to the creation of a 
documentary that dialogues with the videodance and brings through interviews, essays 
and movements research a sample of a body-affective experience also shared with 
students from the Federal Institute of Goiás. In a play between theories and reports I 
sought the different perceptions of the body and dance, crisscrossing authors of visual 
culture, movement researchers, theories of representation, documentary, which 
merged with the reports of the meetings with dancers, ballet lessons, contemporary 
dance and some workshops. The aim was to achieve tangible answers that unravel 
the pathways of the body and image to find my dance through my body.  
 

Keywords: body, image, representation, creative process, documentary.  
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de construção de um projeto de pós-graduação é passível de idas 

e vindas, de momentos de crise e transições, mas que de alguma maneira são 

capazes de trazer novos olhares sobre o mesmo objeto de estudo por meio desses 

constantes atravessamentos, uma vez que antes de ser definido transita entre muitas 

dúvidas e questionamentos. Assim sendo, afirmo que a definição do projeto inspirado 

e/ou baseado na obra da Pina Bausch não foi diferente. O início de sua construção 

partiu de algo emocional, o que por muitas vezes gerou conflitos, dúvidas e incertezas, 

mas que de toda forma, foram e se mostraram combustíveis para o desenvolvimento 

da pesquisa, pesquisa essa que sinto ter tido seu início há alguns anos, quando tive 

contato com a arte de Pina Bausch pela primeira vez, na cidade do Rio de Janeiro em 

2011.  

 

A emoção é a força motriz e consolidante. Seleciona o que é congruente e 
pinta com suas cores o que é escolhido, com isso conferindo uma unidade 
qualitativa a materiais externamente díspares e dessemelhantes. Com isso, 
proporciona unidade nas e entre as partes variadas de uma experiência. 
(DEWEY, 2010, p.120).  

 

A escolha do tema veio de um encantamento surgido no momento de uma 

vivência anterior com o teatro e trabalhos corporais. Após ser apresentado ao trabalho 

de Pina e conhecê-lo através de imagens, vídeos e leituras, surgiu em mim um desejo 

de mergulhar nesse universo e de alguma maneira extrair algo a mais a partir daí, 

tendo o meu corpo e as minhas questões também como objeto.  

Aflorou assim um interesse em explorar a dança-teatro de Bausch que expõe 

toda uma potência do corpo em seu trabalho e por meio do qual levanta uma série de 

questionamentos através de narrativas não lineares presentes em suas peças, filme, 

gerando em nós espectadores um acesso a sentimentos e memórias a partir das 

imagens criadas por seus bailarinos.  

O primeiro momento da pesquisa partiu de um debruçar sobre toda e qualquer 

bibliografia sobre a vida e obra de Pina Bausch que tive acesso. Já nas primeiras 

leituras me deparei com detalhes da história da coreógrafa alemã, que dentro de um 

contexto sociocultural de pós-guerra, trouxe muito do seu universo de dor e sofrimento 

para a dança, por meio de uma representação que pouco consegue escapar de temas 

representativos de indivíduos que se formaram como filhos de um período de lutas. 
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Os modos de ver de cada indivíduo dentro de uma virada da visualidade, 

definida por Mitchell (1995), apresentam o poder das imagens. Trata-se a visualidade 

e o seu papel nas transformações sociais e estéticas no mundo. Preocupa-se com as 

formas de ver, interpretar e fazer. “Refere-se antes às maneiras de ver, aos 

fenômenos do olhar, ao que se faz visível e ao que permanece invisível, à vigilância 

óptica e à visualidade cultural” (FERNÁNDEZ; DIAS, 2014, p.102). E dentro do 

trabalho de Pina percebo o poder da imagem, criada por um corpo que pensa, sente 

e é um todo e não uma materialização da mente, reflexo de novos modos de se 

enxergar o corpo.   

A maneira como o corpo foi sendo visto e explorado durante o tempo sofre 

mudanças significativas, quando se parte de uma visão modernista, que o concebe 

como corpo e mente e passa a percebê-lo como um todo, um corpo que pensa, sente 

e se expressa. Essa visão vem da quebra de um pensamento modernista de 

separação entre corpo e mente, conceito defendido por Platão e Descartes, que 

atribuíam importância apenas à inteligência, tornando o corpo um mero depositário da 

razão, contrário ao conceito defendido por Merleau-Ponty (1908-1961) que acreditava 

no corpo como um todo. “Sabe-se, com referência nos estudos e conhecimentos 

adquiridos em pesquisas in vivo das Ciências Cognitivas, que mentes e corpos não 

têm que se ‘integrar’, são integrados”. (RENGEL, 2007, p. 36). Para o autor, o modo 

como pensamos, agimos, sentimos, percebemos, são todos “corpoconectivos”, o que 

significa dizer que “ procedimentos cognitivos sensório-motores e conceitual-abstratos 

do corpo, são indissociáveis, tanto na formação de conceitos como na estruturação 

de experiências”. (RENGEL, 2007, p. 40).  

 

Um corpo atual, operante e atual, móvel e visível, vidente e visível, tocante e 
tocado, senciente-sensível. Para ele o corpo não é apenas um objeto visado 
pela consciência, ele é a própria consciência encarnada, o corpo não é 
apenas matéria a ocupar uma porção no espaço, não é apenas carne 
dissociada das sensações, ou um mero depositário da razão. Pois, se assim 
fosse, não haveria de se tratar do “corpo de um homem, e nem haveria 
humanidade”. O filósofo não separa o corpo da mente, da inteligibilidade, a 
sensação do pensar, o ver do raciocinar, a percepção da razão. Então, trata-
se de um corpo que pensa, um todo móvel que mantém as coisas em circuito 
ao seu redor, que se desloca no mundo visível, que o sente mundo de 
maneira singular e que faz parte dele. (MERLEAU-PONTY, 2004, p.17 apud 
MÜLLER, 2010, p. 18-19). 
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As formas de ver de todos nós, são retratos de quem somos, como afirma 

Kellner (1995), ao dizer que o que vemos é a imagem traduzida a partir das nossas 

próprias experiências e discursos anteriores a nós, esses que são repletos de outras 

vozes trazidas através de práticas e relações sociais. Dentro do pensamento de 

Merleau-Ponty, cada um vive um mudo diferente, cada indivíduo se apropria do mundo 

de forma díspar e as imagens percebidas e criadas são reflexo e consequência desse 

encontro com o mundo. De acordo com Merleau-Ponty (2004, p. 16, apud Müller, 

2010, p. 20) “ é oferecendo o corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em 

pintura. ”  

Para Tourinho (2010) as imagens buscam estimular discursos, diálogos, gestos 

e conexões estabelecidas com corpos, contextos e histórias. E é esse processo que 

percebo ao me deparar com o trabalho da coreógrafa Pina Bausch que desafia o 

espectador a mergulhar no universo de imagens criadas pelo corpo, e neste momento 

me desafia como pesquisador juntamente com meus colegas de pesquisa. 

De acordo com Fernández e Dias (2014, p.104) Boehm cunha também o termo 

“virada icônica” para expor a imagem como um paradigma, de objeto dotado de vida 

própria. A partir de sua perspectiva a virada icônica “é uma busca por compreender o 

poder das imagens na vida social”.   

Tomo o estudo do fazer criativo de Bausch, a partir dos meus olhos e de minhas 

experiências, como parte de um processo de pesquisa da representação da dança-

teatro no cinema e de uma autorrepresentação a partir do momento em que Pina 

constrói um filme sobre o seu próprio trabalho em “Lamento da Imperatriz” (1989). 

Esse filme será trabalhado como guia da pesquisa, e a partir de sua análise, irei 

trabalhar em um projeto prático pautado na A/r/tografia para se desenvolver. Todo 

esse processo ocorre a partir do que afirma Aumont (1995, pg. 90), a produção 

narrativa para a representação de um objeto acontece uma vez que “se quer dizer 

algo a propósito desse objeto”. 

O projeto se construiu com a ajuda de dois bailarinos parceiros que estiveram 

comigo nos estudos, além de um grupo de alunos do Instituto Federal de Goiás, que 

também entrarão em contato com o filme de Pina e com alguns questionamentos 

construídos por nós, possibilitando assim a criação de imagens por meio de seus 

corpos.    

No primeiro capítulo, apresento meu encontro com Pina e com o seu trabalho 

e a partir daí os meus objetivos com essa pesquisa, que compreendo não ser o de 
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recriar o processo criativo de Bausch, uma vez que nunca o vivenciei ou vivenciarei. 

Entendo que o seu intuito era fazer com que cada espectador descobrisse a sua 

mensagem a partir da própria sensibilidade e o fizesse frutificar por meio da intuição 

e da imaginação. Assim sendo, nesse processo de pesquisa que me propus a criar 

imagens através do corpo como resposta aos meus questionamentos, apresento a 

A/r/tografia como metodologia, que integra a arte e a escrita. Neste momento, trago 

também alguns relatos do contexto histórico em que viveu Pina Bausch, sobre sua 

dança-teatro e das personagens que foram importantes para a sua formação como 

bailarina e coreógrafa. Introduzo ainda o início da pesquisa de campo, que foi 

realizada com dois outros bailarinos. 

No segundo capítulo, trago algumas definições sobre o corpo e a relação que 

se estabelece entre os movimentos e materiais subjetivos presentes em cada um de 

nós que permitem a exploração de experiências e sentimentos através da dança, além 

da relação que se dá entre corpo-meio-cultura.   

O processo criativo de Pina Bausch também é descrito neste momento, 

demonstrando de que forma a coreógrafa encarou as suas criações e produções 

artísticas e por quais caminhos preferiu seguir dentre os vários atravessamentos 

sofridos por ela em todo o seu percurso produtivo na dança-teatro, e que são 

marcantes para a sua diferenciação. Apresento além disso novos momentos da 

pesquisa prática e relatos marcantes para o processo, como minha viagem à cidade 

de Wuppertal na Alemanha onde está instalada a companhia de Pina Bausch, e o 

encontro com a técnica de Contato Improvisação.  

Durante o terceiro capítulo pude me dedicar a compreender como Pina se 

utilizou do cinema para expor o seu trabalho e de que forma se deu esse diálogo com 

a sua dança. Neste momento trago referências sobre análise fílmica, que é algo que 

busquei realizar em uma tentativa de perceber as questões que permeiam este evento 

visual e de que maneira se dá a representação de imagens e identidades através do 

cinema em “O Lamento da Imperatriz”, único filme dirigido por Pina e lançado no ano 

de 1989. Essa percepção também se fez mais clara após a decupagem do filme, que 

permitiu realmente uma decomposição da obra em seus planos, cortes, sequências, 

trilha sonora, cenários, etc.   

Os conceitos de repetição e ressignificação, que perpassam quase toda a obra 

de Bausch, serão expostos mais adiante, assim como alguns aspectos relacionados 

à gênero e sexualidade, mas é importante pontuar que em nenhum momento Pina 
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Bausch afirmou trabalhar com essas questões, mas a liberdade de interpretação por 

parte dos espectadores era algo que ela prezava, e o que me possibilita enxergar isso 

em seu trabalho e querer percorrer essas temáticas.  

Essas temáticas serão analisadas a partir do que se tem de imagem, o que 

servirá como base para a produção do documentário, produto poético do projeto. 

O quarto e último capítulo foi pautado na relação que estabeleci entre a teoria 

e a prática na hora de criar. Apresento de que forma foi construída a narrativa por 

meio do meu olhar e de meus parceiros, quais autores me apoiaram na construção do 

documentário que dialoga com a videodança, e quais artifícios foram extraídos de 

cada um deles. Abri espaço para que os relatos dos encontros realizados com os 

alunos do IFG também fossem explicitados, uma vez que considero de extrema 

relevância a percepção de alunos de dança nesta prática que também se dispõe a um 

trabalho educativo de alguma maneira. Mesmo não sendo professor, estar neste lugar 

de artista e investigador que me coloco, me possibilita levar através da prática de 

pesquisa um novo olhar sobre a dança aos alunos da licenciatura, e receber de volta 

uma série de novas questões ainda não pensadas.  

A maneira como cada um de nós entrou em contato com o filme e com as 

questões despertadas por ele em suas representações imagéticas também foram 

expostas neste momento, uma vez que indicaram os caminhos metodológicos de 

criação da produção artística.  

Por todo o trabalho busquei estabelecer recortes e costuras que o construíssem 

e moldassem da forma como de fato ele foi se desenvolvendo, como se ele todo fosse 

um enorme relato, de uma pesquisa que me levou a um novo lugar como pessoa e 

também como artista/pesquisador.   
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CAPÍTULO 1. DESVENDANDO CONCEITOS E BUSCANDO CAMINHOS  

 

Pela dança o homem manifesta os movimentos do seu mundo interior, 
tornando-os mais conscientes para si mesmo e para o espectador; pela dança 
ele reage ao mundo exterior e tenta apreender os fenômenos do universo. 
Nessa tentativa ele se aproxima cada vez mais do seu Ser mais profundo. 
(VIANNA, 2005, p. 20).  

 

Descobrir a história da dança e o que eu entendia como dança, foi parte 

primordial e indispensável para o início da minha pesquisa, que partiu primeiramente 

de um estudo de bibliografias relacionadas ao tema, o que possibilitou um maior 

suporte para os passos posteriores. O encantamento com o trabalho de Pina Bausch 

me trouxe para um novo lugar de descobertas a partir da dança como pesquisa. 

Entender que a coreógrafa nunca quis entregar sua mensagem de mão beijada a nós 

espectadores é muito valioso, pois ela valoriza o poder de criação e imaginação de 

cada um, o que de certa maneira me deu coragem e firmeza, para compreender que 

nunca chegaria a entender seu processo criativo, e muito menos poderia recriá-lo, já 

que não estive nem estarei com Pina. O medo de assumir um processo meu se esvai 

quando entendo que a reação à sua arte se reverbera nesta pesquisa, que deve ser 

guiada pela minha sensibilidade, como ela mesma afirma: 

 
Sou o público, tenho de tentar pôr-me no seu lugar; é a coisa mais sincera que 
posso fazer. O público é composto de indivíduos, todos eles diferentes; posso 
mostrar ou oferecer uma certa coisa, e cada um reagirá segundo a sua própria 
sensibilidade. Cada pessoa do público faz parte do espetáculo: é importante 
que cada um tenha uma relação pessoal com o que se passa [...] Quanto à 
mensagem, não sei.... Não há mensagem. A melhor coisa é deixar a intuição e 
a imaginação agirem. É verdade que eu quero dizer com força qualquer coisa 
difícil de formular, qualquer coisa de escondido; mas são os espectadores que 
têm de o descobrir, eu não posso proceder demasiado diretamente. Frente a 
certos valores, é preciso, acima de tudo, sensibilidade. (VACCARINO, 2006, p. 
180 apud BERTÉ, 2011, p. 138).  
 

A pesquisa surge com intuito de recriar por meio de minhas percepções o 

método de criação de Pina, que formulava diversas perguntas aos seus bailarinos e a 

partir daí traziam experiências e emoções à tona por meio de imagens criadas no 

corpo, imagens que iam se complementando de forma descontínua e não linear, 

marca dos trabalhos da coreógrafa, o que gera uma das seguintes perguntas 

problema: Como se dá essa dança/criação de imagens que é feita a partir de 

questionamentos?  
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A partir desta pesquisa proponho uma conversa entre a dança e o cinema por 

meio da criação de um documentário mesclado à linguagem da videodança, que será 

criado a partir de uma pesquisa de campo. 

Busco uma compreensão de como se dá esse diálogo entre câmera e a 

personagem dançante. A videodança nada mais é que do que um registro artístico da 

dança, de uma coreografia adaptada para a câmera ou de danças pensadas para a 

tela. A videodança permite que a câmera dance com os bailarinos. A inserção da 

tecnologia permite a construção de novas linguagens artísticas. Como mesmo afirma 

Spanghero (2003), quando a dança é captada pelo olho da imagem, ela ganha uma 

outra existência. Este jogo adaptativo permite o florescimento de novas práticas para 

a dança e a modificação do corpo.  

A emoção, que permeia toda a minha pesquisa, permite trazer como objetivo a 

vivência das emoções e memórias através do corpo, que traz em si questionamentos 

outros a serem desvendados com o auxílio dos bailarinos que estarão junto comigo 

nesse processo, neste jogo de compartilhar e perceber o outro, possibilitando pensar 

em conjunto questões tais como: Como se dá a representação de minhas histórias a 

partir da dança? Que imagens surgem a partir do filme “O Lamento da Imperatriz” 

(1989)? O que essas imagens trazidas pelo filme me remetem? Como são expostas 

as questões de gênero e sexualidade na dança de Pina (tendo como recorte seu 

filme)? Como se dá a construção da dança a partir da repetição de movimentos? 

Enfim, essas são as questões que mais me trazem para o lugar de pesquisador 

e me instigam no intuito de estabelecer a prática, o trabalho de campo, como forma 

de desdobramento das diversas teorias que perpassam todo o trabalho. A A/r/tografia 

vem como metodologia uma vez que todo o desenho de como se daria o mergulho na 

arte de Pina Bausch e em minhas próprias questões, foi encontrando nela apoio e 

embasamento. Foi um processo que não se deu de forma cronológica, como bem 

afirmam, Martins e Tourinho (2013): 

 

[...] atualmente, seria também inadequado definir o referencial teórico e a 
abordagem analítica para, posteriormente, ir a campo em busca dos dados 
desejados que nos ajudem a alcançar os objetivos da investigação. Na 
pesquisa em cultura visual, essa visão cronológica impede que a investigação 
seja construída em sintonia com os eventos com que o (a) pesquisador (a) 
vai se deparando. Impede que a investigação possa se enriquecer com 
retomadas, retrocessos, saltos, paradas, oriundos de imprevistos, 
adversidades ou mesmo de opções que as ocasiões permitem/sugerem. 
(MARTINS; TOURINHO, 2013, p. 69).  
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1.1  As artes na A/r/tografia   

 

As artes estão presentes no processo da pesquisa qualitativa. Para Denzin e 

Lincoln (2006) a palavra “qualitativa” implica um destaque sobre as qualidades, 

processos e significados que não são medidos ou observados experimentalmente. 

Segundo eles os pesquisadores qualitativos destacam a natureza da realidade criada 

socialmente e a relação íntima entre o pesquisador e o que é estudado, além das 

limitações que influenciam a investigação.  

 

A pesquisa qualitativa consiste na escolha correta de métodos e teorias 
oportunos, no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, nas 
reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte do 
processo de produção de conhecimento. (FLICK, 2002, p. 20 apud PEREIRA 
E QUEIROZ, 2012, p. 3 e 4). 
 

De acordo com Denzin e Lincoln (2006) há em torno do termo pesquisa 

qualitativa uma família de termos e conceitos que possuem premissas distintas e 

objetivos diversos (FLICK, 2002 apud PEREIRA e QUEIROZ, 2012). Para Charréu 

(2013) a pesquisa qualitativa abre de fato a possibilidade de escolha de uma enorme 

quantidade de dados que permitirão ao pesquisador verificar como determinado tema 

é visto ou modificado em diferentes dados.   

Segundo Dias e Irwin (2013), algumas novas metodologias de pesquisa têm 

surgido, nos últimos 15 anos, de movimentos de pesquisadores que vêm buscando 

conceber a produção em arte como modalidade de pesquisa acadêmica, tais como a 

Pesquisa Baseada em Arte e a Pesquisa Educacional Baseada em Arte. 

 
O argumento-chave para essas metodologias é que elas, ao enfatizarem a 
produção cultural da cultura visual, rompem, complicam as metodologias 
normalizadas e hegemônicas [...] A PBA e PEBA buscam deslocar 
intencionalmente modos estabelecidos de se fazer pesquisa e conhecimentos 
em artes, ao aceitar e ressaltar categorias como incerteza, imaginação, ilusão, 
introspecção, visualização e dinamismo. (DIAS, 2013, p. 23).  

 

Para os autores, diferente de outras formas tradicionais de pesquisa que 

buscam um conhecimento exato que seja válido, a PEBA se trata de uma “melhoria 

de perspectivas” (BARONE; EISNER, 2006, p. 96 apud DIAS e IRWIN, 2013, p. 28), 

que permite a variação das qualidades estéticas, processos, produtos e concepção 

de projeto.  
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Na PEBA encontra-se a A/r/tografia, uma prática que traz uma abordagem mais 

dinâmica à pesquisa qualitativa, colocando a criatividade à frente no processo de 

pesquisa. Para Dias e Irwin (2013, p. 24) “o ponto crítico da a/r/tografia é saber como 

desenvolvemos inter-relações entre o fazer artístico e a compreensão do 

conhecimento”. A a/r/tografia, para os autores, é uma maneira de representação que 

privilegia tanto a imagem quanto o texto, a partir do momento em que se encontram 

híbridos.  

Nas palavras de Dias e Irwin (2013, p. 25) “começa visualizando uma 

abordagem de pesquisa, engajando em uma investigação, selecionando fontes de 

informação e ideias, e oferecendo então, interpretações com a abertura e criatividade”. 

O Artógrafo é ao mesmo tempo artista e pesquisador.   

É importante afirmar, que a a/r/tografia não surge com o intuito de sobrepor a 

arte à escrita, mas tem como objetivo buscar o espaço da arte na construção de 

conhecimento na academia. Ou seja, não há uma escolha entre um projeto artístico 

ou uma monografia, dissertação ou tese, ambos serão produzidos durante o processo. 

Como bem afirma Charréu (2013) uma das diferenças fundamentais da a/r/tografia é 

que seus artistas, professores e pesquisadores são capazes de criar, além de textos, 

artefatos artísticos que equivalem às interpretações adquiridas por meio das questões 

da pesquisa, mantendo sempre a atenção na evolução dessas questões guias da 

pesquisa.  

A A/r/tografia é também uma forma de investigação da Pesquisa Baseada na 

Prática – PBP (ou do inglês Practice based-research – PBR), que abrange as práticas 

do pesquisador e do artista. Para Springgay et. al (2008, apud DIAS e IRWIN, 2013, 

p. 28) a A/r/tografia é uma pesquisa viva, estando o sujeito e a forma de investigação 

em um constante estado de “tornar-se”, podendo os problemas de pesquisa estarem 

presentes durante todo o processo e em estado de evolução.  

Santos e Meneses (2010) apresentam a noção de sujeito epistêmico, que 

reflete e analisa a relação que estabelece consigo mesmo, com o conhecimento, com 

as técnicas de produção de dados utilizadas e também com a comunidade científica 

da qual é parte. Afirmam ainda, que o sujeito epistêmico é parte da cultura, ao mesmo 

tempo que (com) partilha pontos de vista, modos de perceber, ver, compreender e 

interpretar. A cultura visual, desta forma, não se preocupa apenas com este sujeito 

que vê, mas com aquele que põe imagens em circulação e controla o fluxo dessas 

imagens, como bem afirma Banks.  
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 [...] os estudos culturais se preocupam não apenas com quem está olhando 
(ou observando, ou controlando a circulação de imagens, ou seja o que for), 
mas com a quem a sociedade dá o poder de olhar e ser olhado e como o ato 
de olhar produz conhecimento que, por sua vez, constitui a sociedade. 
(BANKS, 2009, p. 61) 
 

A A/r/tografia une-se a esses aspectos, a partir do momento em que se 

compreende o ato de olhar não apenas como cognitivo, “mas também afetivo, 

envolvendo memória, sensibilidade, experiências e subjetividades”. (MARTINS e 

TOURINHO, 2013, p. 72).  

Acredito que o que muito me aproxima dessa prática metodológica é a 

possibilidade de me envolver nas investigações artísticas de forma a explorar minhas 

questões e ideias inspiradoras de minhas “curiosidades e sensibilidades estéticas”, 

como bem afirmam Dias e Irwin (2013, p. 29). 

Dois autores, Barone e Eisner (2006, apud DIAS e IRWIN, 2013, p. 44) 

levantaram um questionamento muito pertinente quando se fala em uma pesquisa 

baseada nas artes: em que medida as artes podem dar conta de um processo de 

investigação? Para eles, a Investigação Baseada em Artes se utiliza de procedimentos 

artísticos sejam eles visuais, performativos ou literários “para dar conta de práticas de 

experiência em que tantos os diferentes sujeitos como as interpretações sobre suas 

experiências desvelam aspectos que não se fazem visíveis” quando se fala em 

diferentes tipos de pesquisa. Para esses autores, a PBA se caracteriza pela utilização 

de elementos artísticos e estéticos e por buscar diferentes maneiras de olhar e 

representar a experiência. Mesmo havendo outras pesquisas, que se baseiam em 

textos, com propostas similares, para Barone e Eisner (2006, apud DIAS e IRWIN, 

2013) estas pesquisas não permitem a transformação dos pensamentos, sentimentos 

e imagens de forma estética.  

Dentro da investigação baseada em artes, nos deparamos com algumas 

perspectivas, tais como a literária, a artística e a performativa, e esta última, acredito 

ser a que mais se aproxima do meu projeto, uma vez que se centra na ação artística.  

 

Nos fazer repensar sobre nossas posições, localizações, sobre nossos 
papéis como criadores e/ou espectadores, colapsando as fronteiras entre 
artista-obra de arte; artista-espectador e obra-espectador. A relação entre 
artista, sujeito e público nos anima a pensar sobre os métodos através dos 
quais fabricamos histórias e histórias da arte, para repensar os modos nos 
quais compreendemos como tem lugar o significado e abrindo deste modo a 
subjetividade como algo particular e implicado em redes de relação. 
(VIDIELLA, 2005 apud DIAS e IRWIN, 2013 p. 54).     
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  Na obra organizada por eles, os autores trazem uma definição bem clara de 

como se dá a prática a partir da A/r/tografia, um processo de fazer arte e escrever de 

forma interligada, estando um e outro tramados na produção de significados. Este 

engajamento na pesquisa baseada em arte, significa para Dias e Irwin (2013, p.108) 

uma imersão dos pesquisadores em uma viagem de descoberta sobre si mesmo e 

sobre o eu em relação com os outros. Afirmam existir uma relação orgânica onde “o 

pesquisador e a pesquisa fazem parte de uma dança complexa que está sempre 

evoluindo”. Esta prática nova de pesquisa chama para um novo lugar ainda bastante 

fechado na academia, que é exposto por Martins e Tourinho (2013, p.74 e 75), que 

afirmam haver um vício dentro da pesquisa com/sobre imagens como algo que se 

realiza apenas textualmente, nos moldes da academia padrões duros que “limitam ou 

até definem como deve ser o produto final da pesquisa”. E este é um alerta ao 

constante aborto da “tão desejada inovação nas formas de narrar pesquisas 

construídas a partir de imagens e visualidades”. Para Nascimento (2013, p. 243), uma 

pesquisa que tem como enfoque a cultura visual está interessada em responder 

questionamentos sobre a forma como as imagens “nos fazem ver, ouvir, falar, agir e 

pensar de um determinado modo e não de outro”. Segundo ele, esta é uma forma de 

compreender como nos tornamos o que somos, ou como somos provocados a sermos 

diferentes do que somos, a partir dos discursos veiculados pelas imagens.   

O que me chama a atenção nessa metodologia de pesquisa, “que se esforça 

para ultrapassar as limitações da linguagem como veículo de expressão de 

experiências humanas que só as artes podem proporcionar” (CHARRÉU, 2013, p. 

105), é a liberdade com que são vistos os problemas de pesquisa, uma vez que os 

rumos da pesquisa podem ser alterados inesperadamente e novas perguntas podem 

surgir no meio do percurso, que possui a expressão artística como cerne da 

investigação. Na A/r/tografia o saber surge ao envolver o ensino/aprendizagem à 

produção artística, por meio da pesquisa viva.  

A partir do momento em que se concebe a pesquisa, o ensino e o fazer arte 

como atividades que se entrelaçam, está se criando uma mestiçagem, “um espaço 

entre e dentre as categorias” (IRWIN et al.,2006 apud DIAS e IRWIN, 2013, p. 127), 

indo em direção a categorias complicadas de intra e intertextualidade, que integram a 

criação, a ação e o saber. 
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A/r/t não apenas reconhece a identidade que cada indivíduo tem, mas 
também permite que todos nós tenhamos um momento de imaginação ao 
apreciarmos e entendermos que os processos e produtos envolvidos na 
criação da obra de arte, não importando se são objetos ou tarefas 
profissionais, são formas exemplares de integração entre saber, prática e 
ação. Os processos e produtos são experiências estéticas nelas mesmas, 
pois integram as três formas de pensamento (ou possivelmente mais). É 
nessa integração que convergência e divergência têm de trabalhar juntas 
para resolver momentos de contradição, ainda que pedagógicos. (DIAS e 
IRWIN, 2013, p. 128). 

 

 A arte para os autores é compreendida como reorganização visual da 

experiência que simplifica o que parece complexo e que torna complexo o que se 

mostra simples. A pesquisa é o significado revelado pelas interpretações e o ensino é 

saber gerado entre estudantes e relacionamentos significativos. A A/r/tografia é uma 

forma de representação que valoriza tanto a imagem como o texto, quando se 

encontram nesse processo de mestiçagem, no entanto, Dias e Irwin (2013, p. 131) 

definem que “é sobre cada um de nós que vivemos uma vida de profundo significado 

vivificado através de práticas perceptivas que revelam o que esteve uma vez 

escondido”. Para os autores, (IRWIN et al., 2009) enquanto as outras formas de 

pesquisa estão interessadas em reproduzir um conhecimento existente, ou encontrar 

um conhecimento que precisa ser descoberto, a a/r/tografia se interessa em criar 

circunstâncias para gerar conhecimento e compreensão.  De acordo com Irwin (2012, 

apud CHARRÉU, p. 111) o trabalho de um pesquisador em a/r/tografia tem quatro 

características fundamentais: refletivo (repensa e revê o que se passou e o que poderá 

acontecer em relação à investigação); recursivo (permite a evolução das ideias); 

reflexivo (questiona os próprios conceitos, crenças, preconceitos) e responsivo 

(possui responsabilidade de atuar eticamente).  

A A/r/tografia é esse processo de desdobrar texto e arte juntos que 

desestabiliza a percepção e relação com o tempo e o espaço, uma vez que passam 

de algo que flutua uniformemente ou é um vazio gigantesco, respectivamente, para 

um novo viés que passa pelo artista, considerando o tempo como mutante, duradouro, 

e o espaço como fragmentado e aberto. Segundo (DIAS e IRWIN, 2013, p. 145) “os 

artistas veem o tempo e o espaço como condições de vida: condições de compromisso 

com o mundo através da pesquisa”.  

“Essa prática metodológica está constantemente interrogando, uma prática viva 

geradora de experiências, que incluem materiais textuais ou não em seu processo em 

curso” (RICHARDSON, 1994, apud DIAS e IRWIN, 2013, p. 147). Permite variadas 
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formas de coleta de dados qualitativa, além de qualquer forma de pesquisa artística. 

“ O que é importante é a atenção que se dá ao andamento da pesquisa por meio de 

uma evolução das questões da pesquisa e das compreensões”. A construção de uma 

pesquisa a/r/tográfica vai além de colocar imagens na dissertação ou uma transcrição 

de dados, é uma forma de ser relacional.   

Para Irwin (2008) os a/r/tógrafos não necessariamente são educadores ou 

artistas profissionais, mas são sim comprometidos com a investigação da arte ao 

longo do tempo. Assim como Dewey (1933 apud DIAS e IRWIN, 2013, p. 164) propôs, 

o processo se desenvolve a partir de questionamentos sobre uma determinada 

situação, o que nos leva a investigá-la e a resolvê-la. A cada novo passo uma resposta 

surge, o que determinará o próximo passo a ser dado.  

 

Para estar comprometido com a prática da a/r/tography significa que 
deveremos inquirir no mundo por intermédio de um processo contínuo de 
fazer artístico, em qualquer forma de arte, e de escrita, não separada ou 
ilustrativa de cada uma, mas interconectada e tecida por intermédio de cada 
uma dessas formas de arte, para criar significados adicionais e estimulantes. 
O trabalho a/r/tográfico é estruturado por intermédio de conceitos 
metodológicos de contiguidade, pesquisa vivencial, abertura, 
metáfora/metonímia, reverberações e excesso, que são ativados, 
apresentados ou representados quando uma condição de pesquisa 
relacionada esteticamente é considerada como compreensão e intercâmbio 
corporizado entre arte e texto, e entre as identidades, amplamente 
concebidas, de artista, investigador e professor. A/r/tography é inerentemente 
sobre o “eu” como artista/investigador e professor. (SINNER et al.,2006, p. 
1224 apud CHARRÉU, 2013, p. 106).    

 

O desenvolvimento de pesquisas em arte, de acordo com Aguiar (2011, apud 

DIAS e IRWIN, 2013, p. 170) tem se mostrado ainda um desafio, uma vez que como 

ela mesma afirma: “ o empenho de pesquisadores em arte para legitimar o fazer 

artístico como experiência acadêmica é antigo e contínuo. ” No entanto, existem 

pesquisas emergentes que estudam metodologias que valorizam o fazer artístico, 

entendendo-as como capazes de produzir conhecimento, tais como a pesquisa 

baseada em artes e a pesquisa educacional baseada em artes, que abraça a 

a/r/tografia.   

Dias (2011) em texto publicado em versão revisada e atualizada por Dias e 

Irwin (2013, p. 198-206) afirma que em sua ação de desenvolvimento de 

conhecimento por meio de um processo criativo, há a possibilidade de “romper o 

conceito de um conhecimento coerente, esquematizado e sólido, dentro da definição 
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formal de ensino e aprendizagem na academia”. Essa não linearidade se explicita na 

fala da autora: 

 Se imaginarmos um mapa de uma cidade detalhado e imaginarmos a nossa 
rota, do ponto A para o ponto B, seguir uma linha reta, poderia ser eficiente, 
mas poderíamos perder uma série de dados contextuais se não nos 
permitirmos a nós próprios desviarmo-nos ocasionalmente (ou 
sistematicamente) da linha reta. Permitindo chegar a mais informações ao 
longo do caminho, divergindo da rota original e explorando outros atalhos, 
poderá aparecer uma jornada (investigativa) desfocada, mas, ironicamente, 
poderá ser até bem mais focada agarrando as particularidades do lugar. Mais, 
apesar de o ponto B poder ter sido o destino original, a região do ponto B 
poderá tornar-se o foco, exploramos o conceito de entre-lugares e, portanto, 
movemo-nos para a apreciação da complexidade e das particularidades desse 
espaço. (IRWIN, 2012, p. 86-87 apud CHARRÉU, 2013, p. 111).    

 

A a/r/tografia nos permite contar histórias, recriar experiências vivenciadas por 

meio da escrita e da arte. “Histórias nos educam porque elas nos levam a ver, saber, 

transformam-se em outra coisa, como o coração cresce ou murcha, como a mente se 

conecta ou se liberta”. (FOWLER, 2002 apud DIAS e IRWIN, 2013, p. 193). De acordo 

com Prendergast et al. (2008, apud DIAS e IRWIN, 2013) uma história experienciada 

visual e textualmente permite que se repense em suas próprias práticas e no potencial 

para impactar a prática de outros. A a/r/tografia parte de uma perspectiva que “amplia 

o conceito da investigação-ação, fazendo-o evoluir para uma espécie de prática 

definitivamente vivencial” (SUMARA; CARSON, 1997 apud CHARRÉU, 2013, p. 107) 

de modo que, como afirma Irwin (2012 apud CHARRÉU, 2013) as práticas de 

pesquisa não são apenas adicionadas à vida de seu investigador, mas “são” a vida do 

investigador.  

 

Essa metodologia é, portanto, pesquisa vivencial (tradução nossa do inglês 
original living inquiry) e uma aproximação corporizada (isto é, que tem uma 
forma, um som, um texto, um movimento corporal etc.) à realidade 
constituída, tanto por interpretações e experiências artísticas e textuais como 
por representações artísticas e textuais. [...] Conhecendo o conservadorismo 
do mundo acadêmico, não é de admirar, pois, que para muitos investigadores 
seja inaceitável a própria ideia de as obras artísticas (visuais, textuais, 
musicais, corporais, etc.) serem os “dados” da investigação, assim como o 
próprio processo de pesquisa. (CHARRÉU, 2013, p. 107 e 108).  

 

 De acordo com Iwrin (2012, apud CHARRÉU, 2013) o processo de investigação 

acaba por se tornar importante, e por vezes até mais importante que as 

representações do conhecimento “apercebido”.   

Neste processo, identifico que a A/r/tografia e o olhar dos pesquisadores e 

professores Raimundo Martins, Odailso Berté e Rosa Berardo me abriram os olhos 
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para que eu me apropriasse do meu processo de pesquisa e me desvinculasse de 

uma obrigatoriedade em seguir à risca o que foi desenvolvido por Pina Bausch. A 

compreensão gerada pelo que destacaram os autores em relação à importância do 

processo, me mostraram que todo o meu encantamento pela sua obra e arte é o que 

tem que servir de estímulo, e não o pensamento em uma obra acabada que se 

assemelhe à dela. Como a própria coreógrafa afirmou, a ela não importava como as 

pessoas se moviam, mas o que as movia. E acredito que o que me move é o que 

tenho que mostrar. A minha (cria)ação começa assim.  

 

1.2  Indo atrás da Dança 

 

Pina Bausch surge em um período rico em movimentos artístico-culturais, que 

tiveram influencias significativas em sua obra. Pina nasce em 1940 na cidade de 

Solingen, na Alemanha. Seus estudos em dança começaram em 1955 na escola de 

Kurt Jooss, chamada Folkwang Hochschule. Mudou-se para os Estados Unidos no 

ano de 1960 após ganhar uma bolsa de estudos para estudar na Julliard School of 

Music na cidade de Nova York. A Julliard School2 (nome alterado já que atualmente 

abriga estudantes de teatro e dança) foi criada em 1905 como uma academia de 

música americana, que proveria uma experiência educacional comparável aos 

conservatórios europeus. Com os anos foi expandindo e hoje oferece formação em 

Dança, Teatro, Música e Artes Liberais. Atualmente configura-se como uma das mais 

importantes escolas de formação artística dos EUA e é referência mundial.  

De acordo com Wosniak (2015, p. 161) foi nos Estados Unidos que Bausch 

teve contato com tendências contemporâneas da dança, partindo de jovens artistas. 

Recebe também o convite para participar do Metropolitan Opera House como 

bailarina. No entanto, depois de um curto, porém intenso período de estudos volta à 

Alemanha como solista da companhia de balé de Jooss, a Folkwangballet. Segundo 

Fernandes (2000) Pina começa aos poucos a criar pequenos trabalhos para a 

companhia o que a leva em 1969 a assumir a direção do grupo que tem seu nome 

alterado para Tanztudio.    

                                                            
2 Mais informações no site oficial da escola: http://www.juilliard.edu 
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Nas palavras de Wosniak (2015, p. 161), “embora o termo dança-teatro tenha 

sido utilizado em diferentes concepções, desde os anos 1920, na Alemanha, é com 

Bausch e o Tanztheater Wuppertal que o termo borra fronteiras”.  

Pelo que se sabe através das palavras de Cypriano (2005), o trabalho de Pina 

Bausch teve seu início dentro da companhia alemã Tanztheater Wuppertal em 1973, 

e a sua trajetória foi trilhada com a ajuda de duas importantes personagens na história 

da dança moderna europeia, Rudolf von Laban e Kurt Jooss. Mas antes de dar 

continuidade ao histórico de Pina, acredito necessário introduzir o início da pesquisa 

de campo neste projeto, que também contou com duas importantes personagens e a 

apresentação de Pina Bausch. 

A pesquisa de campo tem início quando decido mergulhar nos 

questionamentos levantados em mim por Pina em seu trabalho, mais precisamente a 

partir de seu único filme “O Lamento da Imperatriz” (1989). Compreendo que a união 

de outras vozes seria importante, uma vez que vi na arte da Bausch a alteridade como 

peça chave também de seus processos, já que a partir do outro tomamos consciência 

de nossas próprias identidades, além de ser por si só um trabalho que não existe se 

não for compartilhado, o que possibilita uma troca entre corpos, culturas, experiências 

e percepção de mundo e corpo.  

Assim sendo, busquei somar ao meu processo de pesquisa trazendo pessoas 

da dança, que poderiam me levar a um outro lugar e a uma nova percepção do meu 

corpo que sempre esteve ligado ao contexto do teatro, mas que a partir desse 

momento precisaria se aproximar de uma outra forma de contato. Para isso convidei 

Rousejanny Ferreira e Frederico Côrtes para embarcarem comigo nesta viagem, 

pessoas que tive o prazer de conhecer ao dar os primeiros passos nesse processo. 

Rousejanny Ferreira é bailarina e pesquisadora nas áreas de ensino e história 

da dança acadêmica com ênfase no balé. É mestre em Performances Culturais pela 

EMAC-UFG, graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás; 

especialista em Filosofia da Arte pela IFITEG/UEG, e Pedagogias da Dança pela 

PUC-GO. Já coordenou e lecionou nos cursos de Licenciatura em Dança do Instituto 

Federal de Brasília - IFB e Programa de Segunda Licenciatura em Dança IFB-GDF. 

Atualmente leciona no Instituto Federal de Goiás - Campus Aparecida de Goiânia. Já 

foi bailarina do Nômades Grupo de Dança e hoje integra a formação do Das Los Grupo 

de Dança.  
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Frederico Côrtes tem formação a partir de cursos livres de dança 

contemporânea e balé. A dança também sempre foi seu modo de ligação com a arte 

de se expressar. Integrou a formação do grupo Nômades, assim como Rousejanny e 

também da Quasar Jovem. É graduado em Fisioterapia pela UEG e também mantém 

o vínculo com a dança dentro da profissão, atendendo bailarinos de alguns grupos 

goianos. Diz ter começado o seu “relacionamento” com a dança desde 2005 e a partir 

daí tem se deixado conceituar pela dança, que em seu ato de dançar conceitua o que 

o corpo pensa, como afirmam Greiner e Katz (2005).    

Definimos que para a desenrolar da pesquisa, nos reuniríamos semanalmente 

para trabalharmos em conjunto. Infelizmente, não foi possível realizarmos encontros 

entre todos, já que os horários não permitiram, mas assim mesmo me reuni com 

Rouse e posteriormente com Frederico em dias alternados da semana.  

No primeiro encontro com Frederico Côrtes e Rousejanny Ferreira apresentei 

um pouco da história da coreógrafa alemã que estava me levando para este lugar de 

pesquisa, e me colocando ali frente a eles nesse processo de revisitar ensinamentos 

e aprendizagens de minhas experiências com o corpo e com o teatro.  

Me reuni com a Rouse no IFG de Aparecida de Goiânia que nos cedeu o espaço 

para realização do projeto. Conseguimos uma sala bem equipada com espelhos, barra 

e tablado o que facilitou bastante o andamento da pesquisa. Já com Frederico, por 

uma dificuldade de tempo o espaço acabou se tornando o salão de festas do seu 

edifício, mas que com toda a sua não estrutura, nos deu de presente o silêncio e 

quatro telas em branco de alvenaria a serem pintadas a cada novo encontro pelos 

nossos corpos.  

No primeiro momento, apresentei as premissas do projeto, o intuito de 

desvendar os caminhos do processo criativo de Pina Bausch e compreendê-los na 

prática, mas sem partir para uma cópia, mas tendo-o como um guia. Conversamos 

um pouco sobre as possibilidades de pesquisa teórica durante os encontros, momento 

em que entreguei o primeiro texto para estudo: O corpo dançante entre a teoria e a 

experiência: estudos dos processos de realização coreográfica em duas companhias 

de dança contemporânea (DANTAS, 2011) e posteriormente partimos para os 

exercícios práticos, o que será melhor detalhado a frente.  

Essa prática vivenciada hoje por mim é parte de uma evolução que modifica a 

maneira de perceber a dança e permite que bailarinos formados pela corrida, yoga, 

tai chi chuan, pelo teatro etc., encontrem seu lugar de expressão, que se apoia nos 
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ideais da dança moderna, se distanciando assim do tecnicismo do balé clássico, algo 

que Isadora Duncan (1878 – 1927), pioneira da dança moderna, acreditava. Segundo 

Mônica Dantas (2011, p.5), autora do primeiro artigo estudado no grupo de pesquisa, 

afirma que Duncan supunha que o corpo, através da dança, “poderia manifestar uma 

natureza original e originária”, um corpo livre dos códigos e convenções da dança 

clássica, que tinha como obstáculo as pressões e regras da sociedade, que deformam 

o corpo e impedem a livre manifestação de sua arte.    

Segundo Garaudy (1980 apud SILVEIRA, 2009, p.1) “o início do século XX 

revelou, com força crescente, o fracasso do modo de vida individualista e a 

necessidade de encontrar formas de vida mais solidárias”. Para o autor, a dança 

moderna buscava estar no processo de humanização da vida, sendo contrária à 

mecanização “dos processos produtivos e das relações sociais”, o que fez com que 

os vanguardistas da dança moderna buscassem recuperar a relação do homem com 

seu corpo e com o mundo.  

 

Ao contrário do balé clássico, onde os passos e seus encadeamentos 
obedeciam a uma ordem pré-estabelecida, a dança moderna procurou 
compor a forma do movimento como expressão de um significado interno. 
Contra o exclusivo virtuosismo mecânico das pernas, pôs o corpo todo para 
trabalhar, privilegiando, em lugar dos membros, periféricos, o centro gerador 
de todo o movimento, o tronco (GARAUDY, 1980, p. 48 apud SILVEIRA, 
2009, p.2). 

 

A dança moderna questionava assim o formalismo da dança clássica o que 

acabava por distanciá-la da realidade do mundo. O surgimento deste estilo de dança 

ocorreu em uma época em que a Europa enfrentava fortes mudanças no pensamento 

e nas artes, de acordo com Silveira, (2009, p. 2). "Antigos dogmas eram postos em 

questão nas artes, nas ciências, nas sociedades e nas religiões, por isso, as artes 

tiveram que descobrir novas maneiras de expressar as necessidades e sentimentos 

de sua própria época”. A dança moderna procurou novos métodos criativos que 

permitissem ao corpo novos meios de expressar experiências de vida, estabelecendo 

uma conexão entre a arte e o contexto histórico presente na época, havendo maior 

liberdade dos indivíduos nas diversas formas de expressão.  

 

Tomando por base a liberdade expressiva do corpo, a dança moderna refletiu 
o momento histórico que a gerou: a de um mundo governado por máquinas, 
no qual o ser humano se debate em busca de novas relações consigo mesmo 
e com a sociedade (PORTINARI, 1989, p. 133, apud SILVEIRA, 2009, p.3). 
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 A compreensão dessas mudanças sofridas na transição do balé para a dança 

moderna foi melhor compreendida na prática por mim.Tive a oportunidade de realizar 

uma oficina em Goiânia, chamada: Do Balé ao Contemporâneo ministrada pelo 

coreógrafa e bailarina Tassiana Stacciarini, que abriu as portas para receber 

dançarinos, estudantes e pessoas curiosas em descobrir mais sobre a dança e sua 

história, traçando um caminho desde o balé até a dança contemporânea, passando 

pela dança moderna. Neste momento, já estava realizando aulas de balé clássico e 

dança contemporânea, o que permitiu que a oficina se tornasse ainda mais 

interessante, uma vez que as percepções em relação a esses estilos de dança 

estavam mais presentes em mim. A parte teórica da oficina foi ministrada pela 

bailarina e prof.ª Rousejanny Ferreira. De início a minha reação foi perceber a grande 

diversidade de pessoas que estavam ali. Mulheres e homens de idades bem variadas 

e das mais distintas profissões, no entanto, grande parte já tinha alguma ligação com 

a dança e poucos nunca haviam feito nada. Iniciamos com uma aula teórica sobre o 

surgimento do balé, suas raízes históricas e onde ele se encontra atualmente. 

Posteriormente fizemos um jogo para tentar encaixar em um quadro características 

das seguintes modalidade de dança: balé, moderno e contemporâneo. Percebemos 

nesse momento que em vários aspectos as danças se encontram, sendo o balé o 

estilo mais rígido e clássico, passando pela dança moderna que já permite uma quebra 

maior das posturas e ações, até chegar ao contemporâneo que permite uma liberdade 

ainda maior de criação, utilizando-se bastante do artifício da improvisação.  

Após a introdução teórica do balé partimos para a aula prática. Relembrei 

muitas informações que recebi nas primeiras aulas de balé, o que me serviu para fixar 

a posição de ombros, quadril e pés. A professora Tassiana partiu da base, pois alguns 

ali nunca haviam praticado nada de dança e aquele estava sendo realmente o primeiro 

contato. Aproveitei para perceber os diferentes corpos e as maiores dificuldades de 

cada um, incluindo a mim. A posição da coluna é algo realmente estranho para a 

grande maioria, pois sentimos que estamos jogando o nosso tronco muito a frente, e 

é o que deixa a nossa postura reta para o balé, já que temos que manter o alinhamento 

dos quadris com os ombros.  

Depois de introduzir alguns movimentos partimos para um trabalho de 

percepção das posturas. Fizemos uma coreografia simples de balé passada pela 

professora e posteriormente fomos compreendendo o que se altera quando passamos 

de uma modalidade de dança para outra. Entendi que a base é quase uma só e o que 



30 
 

altera são nuances que ganhamos nos braços e costas com a dança moderna, por 

exemplo. Depois desse exercício fomos encorajados a criarmos a nossa própria 

coreografia seguindo alguns limites que haviam sido definidos na escolha de 

movimentações do balé, como exemplo: perna direita a frente, braço direito sobe a 

frente e esquerdo na lateral, mantendo essas premissas tudo era permitido. 

Independente de como faríamos para chegar ali o importante era passar pelas 

posições marcadas. Foi muito bom ver os diversos caminhos que cada corpo pode 

percorrer e como a criatividade é ilimitada.  

No outro dia de oficina começamos com uma parte teórica sobre dança 

moderna e contemporâneo. Depois passamos para um exercício de improvisação que 

já havia realizado juntamente com o Das Los Companhia de Dança, (como será visto 

mais a frente). Neste exercício, deveríamos percorrer o corpo do outro a partir do 

nosso corpo (percorrer com a mão o pé, a cabeça, etc.), e ao final pararmos em uma 

postura escolhida por nós e ficarmos imóveis. As possibilidades que surgem a partir 

desse exercício são imensas, uma vez que novas pessoas com diferentes percepções 

e vivências se juntam para criar. Por último, Tassiana nos orientou a montarmos 

duplas e trabalharmos uma partitura única de movimento, unindo fatias das 

coreografias que cada um havia montado no dia anterior, prática de criação bastante 

comum na dança contemporânea. Foi bom para trabalhar união de movimentos e ao 

mesmo tempo perceber que nem tudo que criamos é interessante para o outro e vice-

versa. Aprender a abrir mão de uma representação própria é uma tarefa árdua, mas 

muito válida.  

 

                               
Imagem 01 - Cedida por Tassiana Stacciarini                  Imagem 02 - Imagem cedida por Tassiana 

 

Segundo Bergsohn-Bergsohn (2003, apud SILVEIRA, 2009, p.4) o pai da dança 

moderna na Europa é considerado Rudolf von Laban (1879-1958). Laban foi um 

estudioso do “sistema de movimentos corporais harmônicos” desenvolvido por 
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Delsarte. O francês François Delsarte concentrou seus estudos em compreender os 

mecanismos através dos quais o corpo traduz seus estados interiores sensíveis, uma 

vez que para ele a expressão é obtida por meio da contração e relaxamento dos 

músculos, tendo cada sentimento a própria tradução no corpo. Todos esses conceitos 

foram fundamentais para os estudos de Laban que também possuía um interesse 

muito grande em pesquisar os ritmos naturais do corpo, assim como fazia Dalcroze, 

professor de música que buscava a harmonia a partir do seu método, denominado 

Euritimia, fazendo “um estudo de todos os elementos da linguagem musical através 

do ritmo mediado pelo corpo” (SILVEIRA, 2009, p.4).   

De acordo com Bradley (2009, apud SILVEIRA, 2009, p. 6) o treinamento que 

era oferecido por Laban aos bailarinos alemães nos anos 1920 baseava-se na 

“exploração e no refinamento do movimento [...]. O processo de aprendizado 

encorajava a profundidade dos sentimentos muito mais do que o virtuosismo na 

execução”, ao contrário do que pregava o balé. Segundo a autora, Laban gostava de 

explorar fronteiras e possibilidades, tendo participado de movimentos marcantes na 

história, como o Dadaísmo, momento pós 1ª G.M. no qual jovens escritores e artistas 

expressaram suas reações às horríveis consequências da guerra.  

 

Esta nova dança-teatro quer encontrar uma síntese de todas as 
possibilidades de expressão, unindo-as novamente. Esta síntese pode ser 
dança tragédia, dança balada (música), dança comédia, ou sinfonia de 
movimentos. (LABAN apud BRADLEY, 2009, p. 64 -65, apud SILVEIRA, 
2009, p. 7).  
 
 

Pelas palavras de Fernandes (2006), Laban em seu método também trabalhava 

com improvisações com palavras, a chamada dança-tom-palavra, onde se poderia 

usar a voz e pequenos poemas eram criados. Para Laban o movimento e o sentimento 

eram elementos de uma contínua transformação. 

Os estudos de Laban3 - Arte do Movimento -, segundo Locava (2006), foram e 

são essenciais para que se explore a capacidade criativa humana e para que cada 

um tenha consciência de seu processo pessoal de criação, uma vez que todas as 

ações se realizam dentro desse espaço-corpo. Para ele a dança era um fato físico e 

                                                            
3 Para um conhecimento mais aprofundado da obra de Laban, sugere-se a leitura de LABAN, Rudolf; 
ULLMAN, Lisa (Org.). Domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978.  
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dentro do espaço cênico o que deveria se destacar era o bailarino e o seu movimento. 

O movimento em si era a sua maior preocupação.   

Nas palavras de Sánchez (2010, p.41), para Rudolf Laban a dança era o meio 

de dizer o indizível, o movimento era uma possibilidade de exteriorizar os sentimentos 

interiores. A sua dança buscava estar intimamente ligada à vida. Laban “trabalha, 

porém, enaltecendo um pensamento motriz mais do que verbalizado, em função de 

experiências vividas, de sensações e reações ao imediato próprio a cada indivíduo. ” 

Esse encontro com as teorias de Delsarte e Laban, de uma crença no 

movimento como uma possibilidade de exteriorizar os sentimentos interiores e estes 

tendo a sua própria tradução no corpo, me fez reviver o contato que tive com a Cia. 

Amok, companhia de teatro do Rio de Janeiro, com quem realizei algumas oficinas e 

treinamentos físicos, que tiveram grande utilidade na pesquisa de campo.  

A Cia Amok se tornou reconhecida por um importante trabalho corporal 

realizado com seus atores, advindo de um virtuosismo do movimento na criação da 

partitura corporal de suas personagens representadas. Tudo tendo como ponto de 

partida um estudo dos estados anímicos do corpo, e da técnica da Mímica Corporal 

Dramática, criada por Etienne Decroux (1898 – 1991) - artista-criador-teórico francês 

que estudou e experimentou a arte do corpo por meio de um trabalho que parte do 

entendimento de uma dramaturgia física como base para o trabalho do ator, como 

afirma Soum (2012) - recriada no Brasil pela Cia Amok. 

De acordo com Stelzer (2010) a mímica corporal surge na França em 1923, 

quando durante as aulas de máscara na escola de teatro do Vieux Colombier de 

Jacques Copeau, descobriu o método de improvisação corporal, como uma crítica ao 

império do texto e do movimento do naturalismo no teatro. O Naturalismo deu lugar 

ao Surrealismo no início do séc. XX, o que fez com que alguns autores como Artaud 

(1896-1948) voltassem sua atenção para a escritura corporal, excluída a palavra.  

 Etienne Decroux desenvolve assim sua técnica corporal, que elimina a palavra 

e foca na realização de movimentos não naturalistas, tendo o tronco como núcleo do 

movimento, assim como na dança moderna, a partir do que definiu Garaudy, (1980 

apud SILVEIRA, 2009). De acordo com Stelzer (2010, p.25) “para ele toda ação e 

pensamento é trabalho suscetível de uma expressão material através do corpo, que 

deve ser capaz de criar seu próprio discurso independente das palavras. ”  

A Mímica Corporal Dramática, muito se assemelha ao trabalho de Artaud, uma 

vez que há uma valorização da linguagem corporal e física, em detrimento do texto. 
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Artaud foi poeta, escritor, ator e diretor de teatro francês, que também rejeitava a 

supremacia da palavra no teatro.  

Segundo Stelzer (2010) para Artaud o ator deveria ser um “atleta afetivo”, 

sendo capaz de materializar as emoções em cada músculo do corpo, o que se liga às 

crenças de Delsarte e Laban. No entanto, o que diferenciava Artaud de Decroux era 

a busca por movimentos não artísticos, mas sim a vida real mostrada no palco, a partir 

de um corpo que se chama extracotidiano, este definido por Eugenio Barba, 

pesquisador e diretor de teatro italiano e importante personagem na evolução do 

teatro mundial. Andrea Stelzer foca assim sua pesquisa no entendimento deste corpo 

extracotidiano, que se torna seu principal elemento de investigação, que a leva até a 

companhia de teatro Amok.  

Durante o tempo em que passei com a Cia Amok, recebi parte do treinamento 

que é passado aos atores da companhia e pude perceber, assim como a autora 

afirma, que o objetivo ali era que os atores adquirissem uma qualidade expressiva, 

baseada em movimentos orgânicos.  

Decroux em sua criação da Mímica Corporal Dramática, estava em busca de 

criar um novo ator, capaz de um controle do corpo, seu instrumento de expressão, e 

nesse processo teve o auxílio de algumas disciplinas que passou a pesquisar, como 

a escultura, que o levou à crença de que a potência do movimento está na imobilidade, 

o que Barba vai chamar de estado de alerta gerado pela surpresa dos acontecimentos. 

Quando o ator sabe o que vai acontecer ele relaxa e o público também. O drama 

acaba.  

Segundo Stelzer (2010, p. 41) Decroux sistematiza assim alguns princípios 

fundamentais da sua técnica: tronco como eixo de onde partem os movimentos e os 

estímulos da expressão (princípio do esforço); o equilíbrio instável, capaz de criar 

áreas de tensão; contrapeso, que dá ao gesto uma “força dramática”; formas 

geométricas, uma vez que o corpo pra ele “deve ser visto como uma escultura 

tridimensional” que elimina os movimentos que sujam a partitura do ator e apura o 

gesto; dínamo-ritmo, que se caracteriza por uma interrupção e contradição de um 

movimento contínuo; articulação; equivalência e imobilidade, estado que antecede as 

ações físicas.  

O que Eugenio Barba definia, era que o corpo cotidiano já era colonizado, 

havendo um código cultural presente, sendo assim necessário um treinamento e uma 

nova colonização, que permita a liberação para uma expressão espontânea e ao 
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mesmo tempo o aprendizado de princípios cênicos, fortalecendo a expressão e a 

presença. Assim como Decroux, buscava uma linguagem cênica que não fosse mera 

imitação, mas sim uma reconstrução artística. 

Durante todos os encontros da pesquisa de campo com Rouse e Frederico, 

iniciei a prática com um alongamento aprendido com a companhia Amok e durante o 

curso de formação de atores pela Casa das Artes de Laranjeiras no Rio de Janeiro. 

Este alongamento é importante para o preparo corporal, uma vez que as articulações 

são trabalhadas, os músculos são alongados, evitando contusões ou qualquer dano 

ao corpo. Ao mesmo tempo, é uma maneira de entrarmos em contato com o corpo 

que será requisitado para trabalho. 

Após o alongamento partíamos para o aquecimento que buscava apoio na 

técnica de Irmgard Bartenieff, levada por Rouse, que se baseia em princípios básicos 

do movimento, que estão muito ligados aos estudos de Laban, que foram base para 

os trabalhos de Pina Bausch como visto anteriormente. Durante o aquecimento 

geramos muita energia para o corpo e busquei em nós a percepção do centro 

energético ou também determinado de koshi, definidos por Barba e Savarese (2012, 

apud FINARDI, 2014), que se relaciona a esse centro de gravidade que mantem o 

corpo em equilíbrio, técnica também aprendida com a Cia Amok.  

 

Esta noção de “centro” é presente em grande parte das práticas corporais 
ocidentais e se refere a antigas perspectivas sobre o corpo, mente, controle 
de energia e disciplina. Tradições espirituais chinesas, japonesas e indianas 
referem-se à parte mais baixa do abdômen como o centro de energia vital. 
No entanto, essa é também uma noção perpetuada nas práticas teatrais 
contemporâneas. (MIRANDA, 2010, p. 143, apud FINARDI, 2014b – tradução 
livre4).     

 

Posteriormente, depois da percepção do centro energético, partíamos para a 

pesquisa corporal com os estados primitivos, estados anímicos ou também definidos 

como matriz. Defini que seria interessante esse estudo inicial com as matrizes, uma 

vez que nos possibilitaria abrir um caminho para percepções individuais do corpo, que 

futuramente ao chegarmos nas questões a partir do trabalho de Pina, nos levariam 

mais facilmente a perceber de que forma o nosso corpo reage a cada uma das 

questões e que resposta tem esse corpo.   

                                                            
4 This notion of the “centre” is present in most of the Eastern tradicional body pratices and refers to ancient perspectives on the 
body, mind, energy control, and discipline. Chinese, Japanese, and Indian spiritual and corporeal tradicions regard the lower part 
of the body’s abdômensn as the centre of its vital energy. However, it is also a notion perpetuated in contemporary theatre 
practices. (MIRANDA,2010, p. 143). 
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Simioni define o conceito de matriz como uma corporificação dos ‘cataclismos 
emocionais’ do ator. Se traduzirmos cataclismos emocionais por ações 
físicas/vocais orgânicas, poderemos dizer que, uma ação física e vocal 
orgânica e pessoal, descoberta e pesquisada pelos atores e que dinamiza 
suas energias potenciais, é chamada de ‘matriz’ (FERRACINI, 2001, p.116). 

 

Para que fique mais claro, Carlos Simioni é co-fundador do Lume – Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Universidade de Campinas, juntamente com 

Luís Otávio Burnier, e juntos estudaram a arte do ator, a partir de práticas orientais e 

ocidentais. 

Essa ideia de matriz, parte da compreensão de Burnier (2001), que determina 

que só se pode sentir algo na medida em que esta coisa se transforma em corpo, em 

tensões musculares. Assim sendo, iniciamos um trabalho com os sentimentos 

primitivos do corpo, partindo da “alegria”, e posteriormente com os estados da tristeza, 

raiva, medo e tesão.  

Realizávamos a pesquisa corporal de olhos fechados, para que não houvesse 

interferência do olhar do outro e nem de nossos próprios pré-julgamentos. O ato de 

vendar os olhos durante as pesquisas de partituras corporais foi algo aprendido por 

Decroux dentro da escola de Jacques Copeau, uma vez que obriga o ator a se 

expressar com todo o corpo.  

A pesquisa de Laban, que se aproximava muito das crenças dos autores 

trazidos para discussão, como visto acima, teve sua continuidade com alguns de seus 

discípulos, e acredito ser pertinente destacar a figura de Kurt Jooss, discípulo que teve 

grande influência na formação e no trabalho de Pina Bausch.  

Para Bergsohn-Bergsohn (2003, apud SILVEIRA, 2009, p. 7) o encontro de 

Laban e Kurt Jooss (1901-1979) se deu em Stuttgart onde Jooss estudava música. 

Por estar um pouco insatisfeito e se sentindo até vazio, decidiu visitar Laban, de quem 

já havia ouvido falar e acabou se entregando ao mundo da dança, tornando-se um 

dos bailarinos modelo, após ter absorvido o material formulado por Laban. Foi incluído 

no grupo de profissionais que realizavam apresentações e posteriormente na 

companhia fundada por ele, denominada Tanzbühne Laban. Em pouco tempo, de 

acordo com Walther (1993 apud SILVEIRA, 2009), Jooss tornou-se assistente de 

Laban, mas depois de alguns anos o desejo de desenvolver seu próprio trabalho levou 

Kurt Jooss a deixar o grupo. Em 1927, funda juntamente com outros artistas a 

Folkwang Hochschule, escola onde Pina Bausch estuda por alguns anos. 
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Segundo Partsch-Bergsohn (1988), o discípulo de Laban, em declaração a 

respeito dos movimentos, explica que seu objetivo era sempre a dança-teatro, 

considerada uma técnica de coreografia dramática, e acima de tudo havia a 

preocupação com os seus intérpretes. Em sua escola a dança clássica era integrada 

a várias outras práticas como danças de salão, danças folclóricas, pantomima, 

escultura, design entre outros, o que influenciou de maneira determinante a formação 

de Pina Bausch.  

Sabendo dessa formação da coreógrafa, que era muito valorizada também em 

relação a seus bailarinos, que tinham diariamente aulas de balé clássico, 

contemporâneo e dança moderna, busquei me inserir nesse contexto para de alguma 

forma vivenciar a dança, o que foi muito importante para o desenvolvimento da minha 

pesquisa, uma vez que meu contato com o trabalho corporal havia vindo apenas do 

teatro. 

Comecei as aulas de balé em uma turma de iniciantes das mais variadas idades 

e com tempo de experiência em balé variado também. Crianças na faixa de 11 anos 

até pessoas mais velhas que eu. Logo de início podemos ver que o balé não é uma 

modalidade de dança muito realizada por homens, uma vez que em uma turma de 12 

alunos, apenas 3 eram homens, incluindo a mim. A aula se iniciou com posições 

corporais na barra, que para os que estavam ali, já eram conhecidas. As posições vão 

de um a cinco e seguem um padrão postural: modo de alinhar os pés; maneira de 

colocar os braços, mãos e até dedos. O braço sempre acompanha a movimentação 

do corpo, que está sempre muito bem estruturado, rígido e longilíneo. O abdômen 

precisa estar sempre contraído, pois ele é o responsável por sustentar a coluna e 

manter o corpo alinhado. Senti que trabalhei diversas partes da musculatura que 

nunca havia trabalhado em nenhum outro tipo de exercício físico. A relação entre 

homens e mulheres neste primeiro momento não se mostrou importante. Isto foi algo 

que dediquei atenção, uma vez que a relação entre gênero e sexualidade e dança me 

parece latente no trabalho de Pina, e busquei compreender como se dava na prática 

esse diálogo entre temáticas. Todos realizaram os mesmos movimentos da mesma 

maneira. No entanto, ao chegar para a segunda aula percebi de fato diferenças entre 

os movimentos dos bailarinos homens e das bailarinas mulheres, já que estavam 

ensaiando uma coreografia para uma apresentação. Obviamente, em apresentações 

de balé isso fica nítido, mas naquele momento estava mais atento a certas 

percepções. Identifiquei um corpo mais firme nos homens, mesmo que os movimentos 
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ainda sejam suaves, o que para as bailarinas é uma constante. Essa firmeza se 

justifica no apoio que ele deve dar à bailarina em determinadas movimentações de 

giros, saltos, etc. Apesar da resistência, a movimentação é sempre suave e leve, como 

se não houvesse esforço algum na realização do movimento. 

Nesta aula aprendi a enrijecer os músculos das nádegas que não somos 

acostumados a trabalhar, pois ele também é muito importante para que a linha reta se 

forme no corpo na hora de se movimentar. Entretanto, como estava me sentindo 

desmotivado e pouco assistido decidi procurar uma nova escola e encontrei. Nesta 

nova escola da professora e bailarina Tassiana Stacciarini tive uma atenção quase 

individual por parte da professora. Como éramos apenas 4 alunos (2 homens e 2 

mulheres) a atenção ficava bem dividida e focada. Finalmente aprendi a primeira e a 

segunda posição. Percebi de forma mais clara como a postura é realmente importante, 

além do respeito do limite do nosso corpo para que não tenhamos problemas 

futuramente, uma vez que somos todos adultos com uma formação corporal mais bem 

estruturada. Enquanto copiava a posição de outros bailarinos na escola anterior, não 

conseguia perceber o alinhamento correto do corpo. A ideia era de uma postura ereta 

e pronto. Os alinhamentos de ombro, quadril, joelho e pés são essenciais para um 

desempenho de movimento correto e daí vem a consciência corporal, essencial em 

qualquer tipo de dança. Começamos a sentir onde realmente está trabalhando, que 

musculatura está sendo ativada, o que é muito positivo. Na primeira aula na nova 

escola, a professora iniciou com as posturas e depois passamos para movimentos 

básicos que são a base para todo e qualquer movimento posterior no balé. Me senti 

muito bem. Os braços ainda não estavam na hora de começar a se movimentar, como 

tentava fazer na outra escola. Isso é um processo mais avançado. Estar sendo 

corrigido a cada nova postura me deu uma maior segurança de que realmente estava 

aprendendo. Entendi que toda a força que temos que ter para nos sustentar deve ficar 

presa ao nosso corpo. Barriga, nádegas e bacia são as regiões que devem sustentar 

o corpo que deve ser suave e demonstrar o mínimo de esforço a cada movimentação. 

Os ombros devem estar alinhados ao quadril o que leva o tronco suavemente para 

frente, como se estivéssemos nos inclinando para alcançar algo a nossa frente, mas 

sempre mantendo a postura ereta. O sorriso é essencial, disse a professora, porque 

a tendência é fazermos muitas caretas. O alongamento também foi feito antes e 

depois da aula. Como trabalhamos uma musculatura que não é solicitada no dia a dia, 

é de extrema importância tê-la aquecida na hora de começar.  
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Três meses depois de ter iniciado as aulas de balé percebi que ele exige muita 

força de musculaturas que quase não utilizava, mas que tenho ativado toda aula. 

Existe um movimento chamado relevé que é um pequeno salto para que você fique 

em meia-ponta dos pés. No entanto, para que o salto aconteça a musculatura das 

pernas, calcanhar e pés devem estar muito bem fortalecidas, caso contrário o 

movimento não é realizado corretamente. Consegui chegar em um estágio que 

consigo realizar com mais facilidade, mas ainda está longe de estar totalmente certo. 

Dou o meu máximo, mas procuro respeitar os limites do meu corpo. 

Acho importante dividir aqui uma questão. No mesmo lugar onde realizávamos 

as aulas de balé, que é uma academia, havia um espaço onde aconteciam aulas de 

judô. E era inevitável perceber os olhares dos judocas, uma vez que querendo ou não 

o balé tornou-se estigmatizado como uma dança feminina e os homens que praticam 

por serem homossexuais. Essa temática é até levantada pelo filme “Billy Elliot” (2000), 

que traz um garoto de 11 anos que era obrigado pelo pai a praticar box, mas se 

apaixona pelo balé e decide largar tudo pela dança e sofre preconceito da própria 

família. Ter vivido isso na pele foi muito bom, pois me trouxe uma bagagem emocional 

importante para o processo de pesquisa. A questão de gênero e sexualidade na dança 

é ainda hoje muito presente e mesmo as mentes mais esclarecidas parecem estar 

presas a antigos dogmas e estigmas. 

 

             
                      Imagem 03 -  Acervo pessoal                         Imagem 04 - Acervo pessoal 
 

Na segunda escola que comecei a estudar balé (imagens acima), percebi uma 

atenção da professora em relação a cada aluno, para que os limites do corpo fossem 

sempre respeitados. E de acordo com Silveira (2009), era algo que Jooss levava ainda 

mais além, já que os valores individuais eram estimulados por ele em sua escola de 

formação. O bailarino não era enquadrado em moldes fixos, mas sim encorajado a 

trazer para os estudos da dança aspectos pessoais. É importante observar, que a 
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colagem e a simultaneidade de ações, características marcantes nas peças de Pina 

Bausch, foram primeiramente experimentadas na dança-teatro de Jooss, que trouxe 

aprendizados de Laban sobre o movimento e os uniu às contribuições da dança 

clássica. E a título de curiosidade, Bergsohn-Bergsohn (2003, apud SILVEIRA, 2009) 

afirma que Mary Wigman, também discípula de Laban, discordava desta conexão 

entre as duas danças, uma vez que para ela a moderna e a clássica eram 

incompatíveis, ela acreditava no rompimento da tradição como caminho para se 

chegar a expressão individual que ela buscava.  

Jooss se estabelece em um momento em que a onda revolucionária do teatro 

e da dança já haviam sido substituídas por outras tendências como a Nova 

Objetividade, que para Cypriano (2005), dialogava com sua dança-teatro. Segundo 

Silveira (2009, p.14) os artistas da Nova Objetividade trabalhavam diferentes estilos, 

mas tinham em comum temáticas como: os horrores da guerra, a decadência moral, 

desespero da classe pobre, etc. A vida real era a inspiração desses artistas, que se 

utilizavam de humor e ironia em suas obras, e Jooss apresentou tudo isso em suas 

criações. “Jooss estava conectado com os acontecimentos sociais de seu tempo e a 

crítica social sempre esteve presente em suas peças. Os temas: guerra, trauma pós-

guerra, solidão, ditadura confirmam seu envolvimento social”, como artista e também 

como ser humano. Em 1933, após conflitos com o regime nazista Jooss deixa a 

Alemanha, porém volta em 1949 e retoma a direção da Folkwang Hochschule, escola 

que possui um importante papel na formação de Pina Bausch.  

 

Jooss tinha sido um dos fundadores da escola, que englobava vários 
programas de estudo, incluindo todas as artes. Havia duas seções distintas 
no mesmo edifício: a primeira seção incluía as matérias vinculadas ao teatro, 
como a música e a dança, e a segunda, todas as artes visuais, a fotografia, a 
escultura, a pintura e assim por diante. O programa de dança era muito vasto: 
estudava-se a dança clássica, os diferentes tipos de técnicas modernas, 
todos os gêneros de folclore europeu, muitas matérias teóricas e ainda a 
composição, ou seja, aulas em que os alunos eram estimulados para a 
criatividade. E em todas estas coisas eu era muito ativa, estava muito 
envolvida. (BAUSCH apud BENTIVOGLIO, 1994, p. 12, apud SILVEIRA, 
2099, p.15).     

 

1.3 Pina Bausch e sua Dança  

 

O processo de descoberta sobre Pina Bausch e a sua dança foi muito prazeroso 

e estimulante. Lembro de quando vi seu trabalho pela primeira vez e como meu 

encantamento foi instantâneo. Senti vontade de estar dançando como seus bailarinos 
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e de vivenciar tudo o que estava assistindo. A pesquisa sobre a coreógrafa se tornou 

uma constante e com o tempo comecei a compreender um pouco mais de onde partia 

a sua dança e quais eram as suas propostas. Ter a impressão de sua obra pelo olhar 

de vários pesquisadores foi e é ainda mais rico, porque a cada nova leitura me 

encontrei com uma nova percepção sobre o mesmo trabalho.  

Como visto acima, Laban e Jooss acreditavam em um estudo mais detalhado 

do movimento, em aspectos qualitativos de uma dança que deveria ser experienciada, 

percebida, entendida e sentida. Ao balé clássico era dado, por esses dançarinos e 

estudiosos, uma característica mais expressiva, contrária ao tecnicismo da dança 

clássica, gerando um balé dramático. Pina, neste contexto, teve como trabalho levar 

adiante a ressignificação do que entendia como dança-teatro a partir da 

desconfiguração e construção de novas ferramentas expressivas, menos formatadas 

à estética existente no período de reconstrução da Alemanha pós 2ª Guerra Mundial. 

Segundo Fernandes (2002, p. 36), “o início do século XX apresentou uma 

revolução estética que rompeu a barreira entre as artes em movimento como o Dada 

e a Bauhaus, originando a dança moderna como uma rebelião contra o tecnicismo do 

balé clássico”. A dança de Pina se deriva da Dança Expressionista que segundo 

Campos (2011), era um estilo que buscava retratar estados emocionais primitivos do 

ser humano. No entanto, de acordo com Susane Franco (2007, apud SILVEIRA, 2009, 

p. 12) o termo Ausdruckstanz (dança de expressão) foi erroneamente traduzido como 

“dança expressionista, tornando-se equivalente do movimento expressionista na 

literatura, pintura, cinema e teatro. Para a autora, criou-se aí uma afinidade estética e 

até ideológica com o Expressionismo alemão.  

 

[...] diferente do Expressionismo, que foi banido do regime nazista, a 
Ausdruckstanz continuou a florescer durante este regime e com seu suporte. 
O idealismo e a utopia associados ao Expressionismo alemão imediatamente 
após a I Guerra Mundial transformaram-se rapidamente em desilusão e em 
cinismo quando a política alemã deu uma guinada à direita. Para muitos 
artistas, as circunstâncias exigiam um posicionamento anti-idealista e 
socialmente engajado. (SILVEIRA, 2009, p. 12).    

 

De acordo com Silva (2005, p. 123), Pina trouxe para a cena uma fusão entre 

a dança expressionista alemã e a dança pós-moderna americana, uma vez que 

dançou por alguns anos nos EUA. Segundo Climenhaga (2009, apud SILVEIRA, 2009, 

p.17) em Nova York Pina pode presenciar importantes transformações na dança, 

teatro e performance. “Pessoas interessadas em dança e em performance 
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misturavam-se com as pessoas de todo o meio artístico como pintores, escultores, 

músicos etc. Os happenings, a dança pós-moderna americana e o Living Theater” 

surgem nessa época.  

 

Não se sabe ao certo qual a influência que estes movimentos tiveram sobre 
Pina Bausch, pois não foram encontrados registros referentes a este assunto, 
mas, como ela estava em Nova York na época, é provável que ela estivesse 
a par do que estava acontecendo. Podemos identificar vários pontos em 
comuns entre os procedimentos usados nos happenings e na dança pós-
moderna americana com os procedimentos usados futuramente por Bausch 
na dança-teatro: a presença visceral, direta e aberta para o público, numa 
tentativa de quebrar estruturas codificadas de atuação consideradas como 
inibidoras; o interesse no processo, mais do que no produto; a quebra das 
fronteiras entre as artes e a quebra das fronteiras entre arte e vida, entre 
outros. (SILVEIRA, 2009, p. 17).  

 

 Para a autora, a aproximação de Pina com a dança-teatro fez parte de um 

movimento comum dos grupos de dança na segunda metade dos anos 1960 na 

Alemanha. Os jovens bailarinos levaram às companhias de balé, discussões políticas 

presentes na época, fazendo reagir com suas obras. Assim como as peças de Jooss 

estavam cheias de críticas sociais, Silveira (2009) afirma que as de Pina também 

estão. “A dança-teatro de Pina Bausch torna-se um modelo por mostrar a relação da 

conduta corporal com o contexto social”. (WALTHER 1993, apud SILVEIRA, 2009, p. 

20).  

 Seu conteúdo de peças possui um traço claramente psicológico, segundo Silva 

(2005, p.123), e dialoga facilmente sobre a condição humana por meio de uma junção 

entre o gesto cotidiano e o abstrato. Para ela, sua representação “perpassa os 

diversos meios artísticos e cria uma nova e única linguagem”. Sua obra é 

questionadora e provocativa, uma vez que difere do que se tem como teatro ou como 

dança. Ela traz uma transcrição do teatro como dança e da dança como teatro.   

A existência humana sempre foi objeto de pesquisa dentro do trabalho de 

Bausch, como afirma Cypriano (2005). Para ela a pesquisa dentro da dança-teatro 

partia não de como as pessoas se moviam, mas do que as movia. A subjetividade era 

um dos princípios do seu sistema de criação. No entanto, a instrumentalização do 

corpo proposto por sua dança, iniciada na Alemanha do pós-guerra, não foi 

instantaneamente aceita e legitimada como dança-teatro, uma vez que fugia aos 

padrões institucionalizados dentro do sistema da arte, definido abaixo por Bulhões 

(1990). 
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[...] conjunto de indivíduos e instituições responsáveis pela produção, difusão 
e consumo de objetos e eventos, por eles mesmos rotulados como artísticos, 
e, também, pela definição dos padrões e limites da arte para uma sociedade, 
ao longo de um período histórico. (BULHÕES, 1990, p.17). 
  

O balé clássico legitimado como dança traçava um caminho oposto ao que Pina 

tinha como objeto. O balé se fazia presente, mas através de uma nova apropriação. 

A coreógrafa ansiava por uma nova significação da dança-teatro. Em suas buscas 

enquanto pesquisa, procurava problematizar e se aproximar das experiências 

subjetivas dos seus bailarinos e a partir delas propor uma retratação da realidade do 

outro, por meio de uma revisitação de fatos e vivências traduzidos em estética. Pina 

levava os espectadores a se defrontarem com a artificialidade presente nos 

movimentos e elementos da vida cotidiana, uma vez que não buscava quebrar a 

barreira entre a representação cênica e a vida cotidiana. O intuito era o de justamente 

mostrar a artificialidade de um e de outro. E isso era feito através da incorporação da 

técnica do balé unida aos movimentos cotidianos. Segundo Ciane (2007, p.26) “seu 

diferencial estava em não recusar a técnica do balé clássico, mas em usá-la de 

maneira crítica. ” 

A coreógrafa alemã Pina Bausch, referência ainda atual dessa hibridação 

artística, ao trabalhar a dança-teatro quebra em seu trabalho toda e qualquer 

delimitação relacionada à dança e ao teatro, uma vez que mescla performance, dança, 

mímica e linguagem falada em suas peças assumidamente de dança-teatro. Pina 

levava a dança e o teatro aos palcos como linguagem, mas não como uma totalidade 

de forma e conteúdo, como afirma Fernandes (2007). A lacuna entre essas duas 

estéticas era trabalhada através da repetição e da fragmentação, se chegando a um 

nível estético, social e psicológico. 

 

[...] a dança-teatro de Pina Bausch é um processo complexo, permeado de 
paradoxos que se lançam inteligentemente no palco e na plateia, ou seja, um 
desafio aos atores, mas principalmente aos espectadores; é um resultado 
cênico que valoriza o processo de construção, ao mesmo tempo em que o 
desnuda; assume o teatro, mas para criticar certas formas de teatro (o 
realista, por exemplo); reconhece-se como dança, mas deixa pistas 
suficientes para que se possa traduzir a dança como teatro. (MARFUZ, 1999 
apud SILVA, 2005, p. 123). 

 

Para Vieira (2005), Pina teve um papel muito importante na formação e 

representação desse híbrido entre a dança e o teatro, misturando elementos de 

fragmentação, improviso, questionamento e repetição em corpos que se expressam 



43 
 

fora dos padrões convencionais. Segundo o autor, seus espetáculos são fascinantes, 

pois não são dança nem tampouco teatro, mas dança-teatro. Pina Bausch nunca 

buscou engessar essa prática artística, mas sim encontrá-la em vários cantos e 

esquinas de questões pessoais, de sonhos, fantasias e memórias. 

Nas palavras de Silva (2005, p.123) Bausch “faz uma transcrição do teatro 

como dança e vice-versa. [...] A estrutura episódica de seus trabalhos, encaixa-se com 

a definição da nova narrativa da dança pós-moderna”. Sobre esse paradoxo que 

atravessa toda a obra de Pina Bausch, Gil (2002) afirma que ela carrega um fio que 

atravessa todos os gêneros de espetáculos ou performances. Em apenas uma peça 

ela é capaz de convocar elementos do ballet clássico, do circo, da dança moderna, é 

uma espécie de colcha de retalhos.  

O corpo na dança-teatro de Pina Bausch, pela visão de Campos (2011), é um 

corpo carregado de memória, e seus bailarinos são convocados a se apresentarem 

como seres humanos. De acordo com Travi (2012) o que Pina buscava em seus 

bailarinos, além de disciplina e talento, era personalidade. Buscava a capacidade de 

falar de si, de colocar seus sentimentos como matéria-prima de suas criações. Mesmo 

a própria coreógrafa tendo dito pouco sobre seu trabalho, ele nada mais é do que o 

que se vivencia, o que se experimenta ali. Suas linhas de criação eram cheias de 

significações e retratos de um tempo, de corpos e seres dançantes. 

 

Incorpora e altera suas influências. Seus trabalhos incluem a interação entre 
as diferentes formas de arte como nos Estados Unidos dos anos sessenta, 
mas de forma crítica. Suas peças apresentam um caos grupal generalizado, 
sob certa ordem, favorecendo processo sobre produto e provocando 
experiências inesperadas em dançarinos e plateias. [...] Suas peças 
apresentam a interação com as artes sem rejeitar a grandiosidade teatral. 
(FERNANDES, 2000, p.18).  

 

Pina é conhecida por uma estética de dança que afronta a significação cultural 

e histórica de corpos, segundo Caldeira (2010). Os corpos para ela eram documentos 

com assuntos, e o que tinha grande importância era a heterogeneidade na escolha de 

seu elenco, pois os escolhia em busca da expressão das histórias que cada corpo 

trazia individualmente e como se dava a relação com a sua história cultural. Em um 

grupo de vinte e poucos bailarinos dezessete eram de nacionalidades diferentes. Nas 

palavras da autora, o que Pina fez durante seu trabalho foi colocar o público frente a 

pontos de vista sobre o mundo mostrados através do corpo, como um local de 



44 
 

experiência perceptiva, capaz de construir representações sociais de gênero, raça e 

classe. 

 

1.4  Entendendo a Dança-teatro 

 

As raízes da dança-teatro estiveram em um território muito conhecido por Pina, 

e tiveram suas bases sustentadas por três nomes muito importantes na dança e nos 

estudos sobre corpo e movimento: Laban e seus discípulos Mary Wigman e Kurt 

Jooss.  

De acordo com Fernandes (2007) a dança-teatro, ou originalmente conhecida 

como Tanztheater teve sua origem nos anos 1970 e 1980, em um período de confronto 

com a situação política e cultural da Alemanha Ocidental do pós-guerra nos anos 

1960. Algumas outras influências tidas como marginais também estiveram presentes 

nesse despertar, tais como o happening ou a dança (pós-) moderna dos Estados 

Unidos, como visto anteriormente. No entanto, o conceito já havia sido apresentado 

por Rudolf Von Laban nos anos 20 na Alemanha.  

De acordo com Fernandes (2002), Laban descrevia a dança-teatro como uma 

arte independente de qualquer outra, baseada em correspondências harmônicas entre 

diferentes qualidades, dinâmicas de movimento e percursos no espaço. Seu método 

se fundamentava em uma dança que deveria ser experienciada, percebida, entendida 

e sentida. O dançarino de Laban era um ser integrado que pensava, sentia e fazia. 

Laban usa o termo dança-teatro em seu artigo Das Tanztheater. 

 

Laban escreveu em seu artigo "Das Tanztheater", no jornal Licht luft Leben 
Verlag Die Schonheit (The Jornal of Aesthetics and Beauty) (Dresden, 1924, 
Vol.XXII) que a dança-teatro era uma nova forma de arte. Neste novo gênero, 
o movimento em si mesmo era a principal preocupação; tudo o mais era 
secundário. A música poderia ser simples, ou, simplesmente, desnecessária. 
A música poderia mesmo ser composta por barulhos, ou o som da respiração. 
O mesmo em relação aos figurinos: ele usava o que encontrava ou o que ele 
sentia que poderia funcionar. (BRADLEY, 2009, p. 64, apud SILVEIRA, 2009, 
p. 10).  

 

Laban ao falar de dança-teatro não se referia a um terceiro tipo de dança, 

segundo Fernandes (2006), mas à dança em si. O termo fazia referência a uma dança 

proposta por uma geração nova de coreógrafos e dançarinos que começavam a 

explorar o corpo em interação com esse novo espaço. Era uma dança que se baseava 

nas leis do movimento do corpo em si mesmo, ao invés de enxergá-lo como 
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instrumento, como visto anteriormente, ou seja, não se via uma separação entre 

sentimento e forma pois o conteúdo era compreendido como inerente ao movimento 

humano. De acordo com Fernandes (2006, p.192) “para Laban, o movimento corporal 

não representa o sentimento. Ao contrário, o movimento é sentimento como forma 

espacial dinâmica, isto é, em constante transformação”. 

Fernandes (2005) em artigo publicado há alguns anos afirmou que mesmo após 

muitas pesquisas a dança-teatro não parecia necessitar de uma definição ou 

classificação específica, porém apontou que a percepção de alguns princípios gerais 

seria mais condizente, uma vez que ela está sempre em desconstrução, mutação e 

redefinição dos seus modos de ser e agir. Assim sendo, a autora afirma que a dança-

teatro reside no “entre”, no intervalo que existe. Define-a como a arte da fronteira, 

caracterizada por uma constante relação de alteração e troca. Ao diferenciar o teatro 

físico da dança, parte-se da formação dos corpos de quem os executa para 

estabelecer essa diferença. Por um lado, há uma necessidade de contar histórias 

através de movimento e de outro uma dificuldade em não executar movimentos 

perfeitos e belos. 

 

No mundo ocidental, o teatro é situado como arte da cena, em oposição à 
dança como arte corporal; uma separação que mostra a dança como arte do 
corpo e do movimento, ao passo que o teatro permanece arte da palavra. [...] 
Ambos são acontecimentos reais, na medida em que envolvem ações 
concretas de corpos reais, revestidos de uma semântica rítmica de imagens 
moventes, com suas diferenças apenas na concentração em ritmos e formas 
definidos pelo movimento em relação ao objeto cênico. (SÁNCHEZ, 2010, p. 
23). 

 

Em obra publicada alguns anos depois Fernandes (2007) discorreu um pouco 

mais sobre o tema. Segundo ela, a dança-teatro traz em si a marca de movimentos 

que estiveram em ebulição no séc XX, de acordo com Sánchez (2010), entendidos 

como modernismo, que contestavam na dança os gestos artificiais e muito rigorosos 

que partiam de códigos preestabelecidos. O intuito era uma desformalização da 

técnica existente. O que interessava era o impulso do criador e não elementos 

externos como enredo, linearidade, entre outros. Para Fernandes (2007), a dança-

teatro e o teatro dramático, muito se influenciaram mutuamente trazendo novas 

imagens estéticas, e novas possibilidades de linhas narrativas. Para a autora, esta é 

uma verdade desse tempo pós-moderno em que se vive, onde não é mais possível se 
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falar em entidades “puras”, ou seja, não há mais um teatro puro ou uma dança pura 

já que estão sempre em processo de desconstrução e construção. 

 

A dança vem como um elemento unificador, uma presença latente dos corpos 
que se confrontam com o espaço, o tempo e os ritmos do teatro. (...) A 
música, a palavra, o gesto, misturam-se com talento, colocando-se a serviço 
de verdades que são representadas por meio da dança, que tende a sublimar 
e a abstrair os movimentos. (VACARINO, 1995, pg.18). 

 

Uma definição simples de Fernandes (2012, p. 78) sobre a dança-teatro vem 

quando afirma que ela “não é a apenas a somatória de várias artes, nem apenas o 

rompimento de suas fronteiras, mas a descoberta de que a dança está presente em 

todas as formas de arte e na vida”. 
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CAPÍTULO 2. CORPOS EM MOVIMENTO  

 

A crença em um movimento não gratuito, mas advindo de estímulos corporais 

determinados era foco dos estudos destes pesquisadores (Laban e Jooss) da arte de 

se movimentar e das qualidades do movimento. Esses conceitos são facilmente 

percebidos no trabalho de Pina, que não trabalha o movimento pelo movimento, mas 

busca entender o que gera o movimento e de onde surge a ação corporal.  

Durante a pesquisa de campo o intuito foi desvendar como se dava em meu 

corpo e no corpo de Frederico e Rouse, o processo de produção de imagens através 

de estímulos às nossas memórias e experiências, a partir do filme “O Lamento da 

Imperatriz” (1989) único filme dirigido por Pina Bausch, que é repleto de imagens, 

questões e representa fortemente a maneira como seu trabalho era realizado. 

Obviamente, outras questões foram trazidas para a superfície, culminando em 

respostas dançadas pelos nossos corpos em um documentário que dialoga com a 

videodança. 

Sobre esse corpo que se movimenta, Laban (1978) afirma que o fazemos para 

satisfazer uma necessidade, seja ela um objetivo tangível ou intangível, uma vez que 

ambos podem inspirar movimentos. E quando falamos em criação de movimentos, 

como no caso da pesquisa, alguns fatores entram em destaque, além da própria 

criatividade e desprendimento. O autor traz o conceito de fluência do movimento que 

é controlada por centros nervosos que irão reagir a estímulos internos e externos, mas 

que só irão trabalhar a partir da energia entregue pelo corpo em um processo 

puramente físico. Outro fator são as formas e desenhos que cada um será capaz de 

criar no espaço. No entanto, Laban (1978) destaca que dentro dessa perspectiva 

criativa, há configurações de forma e desenho muito características dos bailarinos e 

dos atores, que possuem um estilo e modo de se movimentar quase que definidos. 

Nessa poesia de ações corporais, como ele considera a dança, há fortes conteúdos 

mímicos perceptíveis, também influenciados pela música e pela emoção.  

A dança, de acordo com Melo (2003), é parte integrante da nossa cultura e 

possui grande relevância no processo de desenvolvimento social. Para Amaral (2009), 

a dança tem alterado métodos, técnicas, concepções e ideias, assim como a cultura 

humana. Os indivíduos que a desenvolvem pertencem a ambientes próprios, o que 

faz dessa arte uma das mais revolucionárias, pois não é fixa. É uma arte efêmera e 
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cênica feita a partir de movimentos do corpo, sejam eles coreografados, estudados ou 

improvisados.  

Para Katz e Greiner (2001) a dança é a arte que se utiliza do corpo para estar 

no mundo. Grande parte das relações dos indivíduos com o mundo exterior pode se 

estabelecer através da dança. Quando se dança, o corpo é levado a percorrer novas 

experiências, dando ao dançarino acesso ao que lhe é próprio, ao que é subjetivo.  

Segundo Vianna (2005), o homem traduz a sua experiência existencial com a 

ajuda do próprio corpo. Seus sentimentos, dor; amor; medo; alegria, entre outros, são 

todos motivos para dançar. Por meio dos movimentos da dança cada experiência é 

aprofundada e a comunicação se realiza.  

Vianna (2005) afirma em sua pesquisa que é preciso muita flexibilidade mental 

para dançar. O treinamento do bailarino, para ele, deve começar pela cabeça. Muito 

mais importante que a técnica no início são as ideias, a personalidade do bailarino. 

Afirma que Pina Bausch não escolhia seus bailarinos pela técnica, mas sim pelo que 

pensavam, o que definia sua forma de trabalho, que não presava por uma técnica 

perfeita, mas por uma entrega genuína e verdadeira ao que estavam sentindo e 

comunicando através do corpo. “A chama de criatividade que leva à individualidade 

de cada artista, seu questionamento próprio – que é a mola propulsora da vida, da 

arte e de todo o conhecimento. ” (VIANNA, 2005, p. 76).  

     

O corpo humano permite uma variedade infinita de movimentos, que brotam 
de impulsos interiores e exteriorizam-se pelo gesto, compondo uma relação 
íntima com o ritmo, o espaço, o desenho das emoções, dos sentimentos e 
das intenções. Mas se a dança é um modo de existir, cada um de nós possui 
a sua dança e o seu movimento, original, singular e diferenciado, e é a partir 
daí que essa dança e esse movimento evoluem para uma forma de expressão 
em que a busca da individualidade possa ser entendida pela coletividade 
humana. (VIANNA, 2005, p.105) 

 

 Nas palavras de Klauss Vianna (2005,113), “o que é dançado é dançado por 

alguém que vive intensamente aquele movimento, aquele gesto, e, por isso, consegue 

expressá-lo plenamente”. Para o autor, as informações que o corpo dá são 

incontroláveis, o que cabe a nós é conhecer esses processos internos e dar espaço 

para que eles possam se manifestar, criando dessa forma a dança de cada um. 

Segundo Locava (2006, p. 169) cada indivíduo possui um repertório de movimentos 

que não exigem para sua realização nenhum empenho especial, pois tratam-se de um 

patrimônio pessoal. Entretanto, destaca que é importante que haja uma expansão 
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desse repertório para outras “qualidades do movimento”, gerando assim novas 

respostas mentais e sensíveis dos movimentos, pertinentes a cada novo momento. 

No entanto, o conceito de individualidade, que se mistura com a ideia de experiência, 

cultura, tempo e espaço é melhor trabalhada por duas autoras, que trazem à tona o 

conceito de corpomídia, esclarecendo de que forma pensam a relação corpo-meio-

cultura.  

 De acordo com Berté (2014, p.90) Greiner e Katz (2001, p.72) destacam a ação 

“criativa de um corpo no mundo ao (re)produzir determinados procedimentos que o 

engendram”, corpo esse que segundo elas, não esconde a “inevitabilidade de ser 

contaminado e contaminador”. Para Berté (2014, p.89) as autoras se fundamentam 

em “processos de adaptação entre corpo e ambiente, nos quais “a cultura encarna o 

corpo” e as informações que estão no meio se instalam nesse corpo aberto a trocas. 

O processo se dá tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, ao mesmo 

tempo em que o ambiente constrói o corpo, este constrói também o ambiente. Nenhum 

elemento está passivo neste processo, argumenta o autor. 

 

As informações do meio se instalam no corpo; o corpo, alterado por elas, 
continua a se relacionar com o meio, mas agora de outra maneira, o que o 
leva a propor novas formas de troca. Meio e corpo se ajustam 
permanentemente num fluxo inestancável de transformações e mudanças” 
(KATZ; GREINER, 2001, p. 90). 

 

Segundo Fernández e Dias (2014, p. 104) “nesta equação entre corpo e 

imagem externa, participa também o meio pelo qual a imagem se manifesta 

fisicamente visível”.  

 

O ambiente no qual uma informação é produzida, transmitida e interpretada, 
nunca é estático, mas uma espécie de contextosensitivo -  por isso, as trocas 
entre corpos e ambientes são possíveis, e o corpo, que está sempre 
transitando por vários ambientes/contextos, vai trocando informações que 
tanto o modificam como modificam os ambientes. Evidentemente, há uma 
taxa de preservação que garante a unidade e a sobrevivência de cada ser 
vivo, nesse processo de cotransfromações que não estanca entre corpo e 
ambiente. (KATZ, 2010, p. 123).   

   

Essa capacidade de adaptação do corpo é descrita por Feldenkrais (1977 apud 

MARTINS, 2008), ao afirmar que quanto maiores as possibilidades de organização, 

de diferenças de movimentos, mais complexidades, um maior número de redes 

neurais poderá ser ativado, nesta relação “corpóreo-cognitiva de aprendizagem” 
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(MARTINS, 2008, p. 33). Greiner e Katz (2005) afirmam que é por meio das estruturas 

e memórias presentes no corpo que cada conhecimento novo se soma a ele e o 

reorganiza: “o corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois 

toda informação que chega entra em negociação com as que já estão” (GREINER, 

2005, p. 131). Ou seja, o corpo não é apenas um lugar onde se armazena 

informações, mas onde se dá esse processo “co-evolutivo de trocas com o ambiente”. 

 

O corpo é o resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as 
informações são apenas abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo 
que o corpomídia lida, e não com a ideia de mídia pensada como veículo de 
transmissão. A mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo 
evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo. 
(GREINER; KATZ, 2005, p. 130-131, apud BERTÉ, 2014, p.91). 

 

Desta forma, segundo Greiner e Katz (2001 apud BERTÉ, 2014, p. 91), “o corpo 

como mídia, se refere à possibilidade de entendê-lo como resultado provisório de 

fluxos contínuos nas relações natureza/cultura, procedimentos e práticas de 

produção, armazenamento, transformação e distribuição” das informações. As 

autoras propõem assim o conceito de “corpomídia”. “Nesse processo, o corpo se 

constrói, interfere no seu meio e também se faz imagem/informação através da qual 

se manifesta como parte da sociedade, da história, da cultura”. (ibidem).  

Frederico e Rousejanny, meus queridos parceiros nessa pesquisa oferecem a 

partir da formação de cada um, ricas possibilidades de criação através de corpos que 

foram se construindo por meio das diversas informações, recebidas e assimiladas por 

eles, no caminhar de cada um, neste processo evolutivo do corpomídia. Ambos foram 

muito generosos em aceitarem fazer parte desta pesquisa, uma vez que a minha 

experiência com a dança não parte de nenhuma formação específica, além do teatro, 

mas vem de uma necessidade de expressão através do corpo, neste momento 

compreendido também como gerador de imagens. Ao mesmo tempo percebo a partir 

dos conceitos levantados por Greiner e Katz, que uma enormidade de experiências 

vividas por mim resultam no meu corpo hoje e que se vê inquietado por questões 

relacionadas à dança e que toma Pina Bausch como madrinha nesta empreitada. 

Rousejanny entra em contato com Pina Bausch na graduação a partir da leitura 

de alguns textos e posteriormente através de oficinas oferecidas pela Quasar Cia de 

Dança, que trouxe para Goiânia alguns pesquisadores que falavam sobre Pina, além 

de uma professora que já havia dançado com ela. O seu interesse tem início nesse 
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momento e a partir daí se torna uma apaixonada pelo trabalho da coreógrafa alemã. 

Já Frederico tem o seu primeiro contato com o trabalho de Bausch por meio desse 

projeto.  

 

2.1 Processo de Criação 

 

As atitudes criativas geram um processo de mudança e transformação. Para 
ela a criatividade inclui as estruturas que lidam com a memória, as emoções, 
as respostas sensoriais, a capacidade cenestésica e a propriocepção, a 
intuição, o raciocínio. (LOCAVA, 2006, p.159) 

 

Criar é parte de um processo que exige uma disposição interna em se deixar 

descobrir e ser capaz de respeitar o que o corpo está pronto para externalizar. Como 

diria Souza (2010), tudo o que se sabe, vê e sente é parte de nós mesmos, o corpo é 

o marco zero do mundo, é a fresta por onde percebemos, recebemos e capturamos 

os fragmentos que nos cercam.  

O processo de pesquisa surge tendo como inspiração o processo criativo de 

Pina, no entanto, após atravessamentos sofridos durante a pesquisa de campo 

(mudanças de percursos, desafios em sua execução, estímulos vindos de outros 

pesquisadores, etc.) percebi que poderia sim ter a dança de Bausch como guia, mas 

ela nunca poderia ser uma pesquisa que foge à minha subjetividade, afinal de contas, 

o meu corpo possui outros questionamentos, que não eram os de Pina e nunca serão 

e como já afirmado anteriormente, nunca conhecerei de fato como se dava o seu 

processo criativo, e esta não é a minha intenção nesta pesquisa. O que me inquieta é 

perceber a maneira como eu, juntamente com meus colegas de pesquisa reagimos 

ao que foi proposto pela coreógrafa como dança e forma de expressão.  

O processo de criação de Pina tocava bem fortemente na questão da formação 

e construção corporal. Através de questionamentos e temas levava seus bailarinos a 

desconstruírem corpos muito bem formados para contarem uma história ou recriarem 

experiências. Segundo Wosniak (2015) no início de sua carreira, como diretora da 

Tanztheater Wuppertal, as composições da companhia eram feitas por ela mesma, 

que ensinava aos seus bailarinos, mas a partir de um determinado momento decide 

solicitar ao seu elenco um envolvimento mais pessoal levando a uma coautoria das 

peças. De acordo com Caldeira (2009, p. 28 apud WOSNIAK, 2015, p.161) “é a 
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construção de cenas baseadas nos impulsos mais profundos, arquivados na memória 

corporal de seus bailarinos-atores”.   

 

Foi um período difícil, no qual eu preparava tudo, tinha sempre tudo pronto 
[...]. Depois, durante o trabalho, aconteciam coisinhas pequenas, laterais, que 
de repente me pareceram interessantes [...] Então, tornou-se uma hesitação 
entre seguir o meu plano à risca ou ir atrás destes pequenos detalhes que, 
por alguma razão me chamaram a atenção e que não faço ideia para onde 
vão me levar. Escolho esta última forma. Deixei de saber exatamente para 
onde vou. [...]. Só existe a vida... (GUERREIRO, 2007, 63 apud WOSNIAK, 
2015, p. 162.) 

 

Cada “tensão de movimento é expressiva de um sentimento ou emoção 

correspondente”, era nisso que Laban acreditava de acordo com Fernandes (2007, p. 

35). E mesmo Pina acreditando também nesta dança que deveria ser percebida, 

sentida, experienciada, sua técnica se diferenciava um pouco da dele por fugir de uma 

linearidade nas composições, que não partiam de um começo já definido, mas eram 

realizadas a partir da livre associação.  

Através do poder da palavra Pina buscava expurgar de seus atores-bailarinos 

todo e qualquer produto criativo que pudessem utilizar para dar vida à dança. Berté 

(2011, p. 121) afirma que Hoghe (1989) em meio à sua descrição sobre o processo 

criativo da peça “Bandoneon” coloca uma série de perguntas que Pina fez aos seus 

bailarinos, sejam elas: “O que se faz depois de ter prendido a respiração por um longo 

tempo? (p. 21). Em que o homem nota que o tempo passou tão depressa? O que 

vocês fazem quando tem muito tempo? (p. 26). 

O que vocês desejariam se pudessem começar outra vez? Onde e como gostariam 

de viver? (p. 27).” Como bem afirma o autor, através das perguntas percebe-se que 

seu trabalho não reconhece apenas a experiência do corpo, mas também o estimula 

a novas experiências de criação e recordação. A coreógrafa levava os corpos dos 

bailarinos a buscarem novos lugares e novas representações surgiam daí, seu 

trabalho surgia neste ponto. De maneira simples e sem um caminho traçado com início 

– meio – fim, Pina se permitia descobrir junto com seus bailarinos quais seriam seus 

próximos passos 

 

Há tantas coisas tão diferentes que nos influenciam [...]. Até mesmo os 
cheiros, as coisas que não vimos, os vários mestres, os países [...]. Tudo isso 
foi digerido e sofreu transformações metabólicas, de tal maneira que é difícil 
pra mim distinguir cada uma das partes do conjunto; é como um grande vento. 
Podia falar de pessoas excepcionais. O que um ser humano pode fazer é 
incrível, e o mais importante é o que se faz todos os dias; cada momento é 
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diferente de cada um dos outros. (VACCARINO, 2006, p. 181 apud BERTÉ, 
2011, p. 122).  

 

Seus bailarinos eram convidados a explorarem esse “eu-corpo”, podendo as 

respostas vir em forma de movimento, palavras ou por qualquer meio desejado. Pina 

compunha coreografias a partir de experiências improvisadas no palco que eram 

selecionadas e depois resultavam na montagem de uma peça. Suas montagens eram 

sempre baseadas nas histórias pessoais de seus atores, mas que levadas ao palco, 

sugeriam para Cypriano (2005), uma despersonalização, gerando múltiplos 

significados. Segundo Fernandes (2007, p.50) “a experiência original (significado) é 

relevante apenas como uma memória esteticamente reconstruída. ” 

 
Acho que cada pessoa tem de descobrir isso por si só. Não se pode dar 
conselhos. Cada um tem sua maneira de coreografar. Claro que é muito 
bonito ter uma riqueza variada de possibilidades, alguma coisa ligando as 
diferentes artes. Mas não sei dizer se é ou não a melhor forma, podem ser 
muitas coisas juntas em harmonia. Formar escolas é perigoso, porque breca 
a fantasia. Me parece importante que as pessoas mudem os momentos de 
suas vidas. O sentimento sobre o que está acontecendo no mundo é sempre 
um novo momento. (BAUSCH, apud FERNANDES, 2007, p. 19). 

 

Trago aqui relatos de Lícia Sánchez, pesquisadora que passou um tempo junto 

com a companhia de Pina na Alemanha, e apresentou como se deram os processos 

criativos da coreógrafa acompanhados por ela. Durante o tempo em que passou junto 

com a companhia do Tanztheater Wuppertal, Lícia Sánchez pode observar e participar 

dos processos de pesquisa. Durante a criação de um dos espetáculos, “Palermo” 

(1989) a companhia esteve na cidade de Palermo na Itália para uma pesquisa de 

campo, acontecimento que era frequente a cada novo espetáculo. Ali puderam 

vivenciar um pouco dos hábitos, crenças e costumes daquele povo, além de não 

apenas observar e ver, mas de sentir essa experiência de maneira viva. Assim sendo, 

as perguntas ou temas levantados pela coreógrafa aos seus bailarinos partia dessa 

experiência, mas nada era dito ou colocado explicitamente. Nas palavras de Sánchez 

(2010, p.53), “cada pergunta tinha o seu foco particular, que, não nos era revelado. ”  

Dentro desse processo, Pina não buscava a interpretação de nenhum 

dançarino, pois dizia que se o fizessem ninguém acreditaria no que estavam fazendo. 

Durante suas criações a coreógrafa era muito calada, se comunicava mais com o olhar 

ou um simples gesto. Em um determinado trecho de sua obra a autora expõe como 

enxergava o trabalho:  
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Não devemos fazer coisas excessivamente simbólicas; não devemos fazer 
uma simples associação, mas buscar uma conexão remota, individualizada, 
com o olhar interior voltado para os recônditos do nosso ser, na busca de 
uma forma não usual, que nos leve a um desligamento da obrigação da 
representação mimética, conduzindo-nos a um pensar e agir transcendentes. 
(SÁNCHEZ, 2010, p. 56).  

 

As criações eram muito livres e os comentários de Pina eram feitos de forma 

muito natural, nunca em tom de repreensão, pois não existia certo ou errado, de 

acordo com a autora. Ela dava apenas alguns direcionamentos muito importantes 

durante os processos de criação. O que importava, segundo Sánchez (2010) era que 

cada bailarino fosse verdadeiro com ele mesmo, sem atuação. Estimulava que 

investigassem a fundo suas memórias culturais, experiências, sensações e a partir 

daí tentassem ser o mais fiel possível ao tema, mas nunca partindo para o óbvio e 

também deixando de lado a busca por intelectualizar o movimento. O que Pina 

buscava era o simples, mas não o banal. Pensar se iriam entender o que estavam 

fazendo era algo também condenável por Bausch. O que importava não era uma 

aprovação ou reprovação, pois a expressividade deveria ser independente, sem 

limitações criativas.  

É interessante notar também que mesmo o processo parecendo ser uma 

criação coletiva, onde cada bailarino trazia para a peça as suas contribuições, é no 

papel de Pina que se encontrava a chave para o fechamento desse processo criativo. 

Não havia mais ninguém opinando no que deveria ser recortado ou não. A costura e 

palavra final eram sempre dela. 

Desta forma, durante semanas e meses Pina Bausch trabalhava seus temas e 

propostas que nunca apareciam por acaso. Sua lista de possíveis perguntas era 

enorme e seus espetáculos nasciam assim, das respostas que seus bailarinos davam 

às perguntas que eram realizadas. Todas essas respostas eram registradas e 

posteriormente passavam por uma escolha.  

Para Sánchez (2010, p.42) na dança-teatro de Pina Bausch há o que ela chama 

de “matriz-estímulo-pergunta”, de onde nascem a ação, a música, o cenário, o que 

sugere a busca por uma “arte total”. Em seu teatro-dança, por exemplo, o texto não é 

algo pronto que é agregado, mas deve nascer juntamente com o movimento gerado 

através da pergunta.  

 
Talvez não seja muito inusitado introduzir aqui a ideia de se pensar em termos 
de movimento, em oposição a se pensar em palavras. O pensar em 
movimento poderia ser considerado como um conjunto de impressões de 
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acontecimentos na mente de uma pessoa, conjunto para o qual falta uma 
nomenclatura adequada. Este tipo de pensamento não se presta à orientação 
no mundo exterior, como o faz o pensamento através de palavras, mas, 
antes, aperfeiçoa a orientação do homem em seu mundo interior, onde 
continuamente os impulsos surgem e buscam uma válvula de escape no 
fazer, no representar e no dançar. (LABAN, 1978 apud LOCAVA, 2006, p. 
161). 

Como afirma Gil (2002, p.169) “de fato, Pina Bausch mostra que as relações 

gestos-palavras se tecem em múltiplos níveis de sentido, de consciência e de ação. ” 

 

Uma palavra vem sempre rodeada de emoções não-definidas, de tecidos 
esfiapados de afetos, de esboços de movimentos corporais, de vibrações 
mudas de espaço. Forma-se uma atmosfera não-verbal que rodeia toda a 
linguagem. Quando Pina Bausch propõe “ternura” como palavra-chave, 
desperta nos seus bailarinos essa camada atmosférica não-verbal. Não se 
trata do silêncio, mas de qualquer coisa que não é da ordem nem da ausência 
[...]. Qualquer coisa que passa entre a fala e o silêncio e é o murmúrio do 
corpo que compõe o seu sentido irradiante. (GIL, 2002, p. 165). 

 

O diferencial de Pina é não se ater sempre ao movimento como elemento 

principal, mas além da forma, trabalhar também com o conteúdo psicológico, 

suscitado por um determinado gesto. A coreógrafa não oferecia soluções, mas 

articulava problemas. Era capaz de trazer para fora as motivações das pessoas, 

buscar o campo das emoções mais que o das formas, como afirma Sánchez (2010).  

Em seu processo criativo há uma disseminação do pluralismo das memórias e 

experiências que se misturam na dança-teatro, coreografada a partir do que se tem 

de materiais individuais, mas que ao mesmo tempo tem a singularidade destacada e 

dissolvida em todo o grupo.  

A coreografia de Pina é composta por experiências improvisadas no palco que 

são selecionadas e depois resultam na montagem de uma peça que é formatada pelo 

olhar de Pina que capta o que há de melhor nos conteúdos expressados e expostos. 

Essas montagens são baseadas nas histórias pessoais dos bailarinos e, segundo 

Cypriano (2005), tratam de questões existenciais como amor e ódio, medo e 

compreensão, solidão e companheirismo, repressão e alegria.  

 

Lembranças de infância, sonhos, medos, habilidades, amor, como fazer certa 
coisa, como ensinar outra, memórias de viagens, frases ouvidas em certa 
situação, frases nunca faladas, enfim, um universo de possibilidades onde a 
cada intérprete é colocada a necessidade e importância de se revelar 
enquanto indivíduo capaz de imprimir sua visão pessoal à cena (HOGHE, 
1989, p. 08).  
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No entanto, a inspiração de Pina para suas criações não está apenas nos seus 

bailarinos, a coreógrafa reflete sobre alteridade a partir de uma experiência que requer 

envolvimento com o outro, o que acontece em seus trabalhos, uma vez que a cada 

novo espetáculo é estabelecida a chamada residência artística, período de inspiração 

e estímulo por meio de curtas temporadas em diferentes localidades, como o exemplo 

de Palermo, citado por Sánchez (2010) anteriormente.  

Nas palavras de Fernandes (2007, p.22) as teorias e práticas de Bertold Brecht 

também tiveram um papel importante na formação da dança-teatro, com seus temas 

sócio-políticos e gestos socialmente significantes e não meramente ilustrativos.  

A influência do outro, a repetição exigida, os frequentes recortes alteram a 

forma como espectadores e bailarinos encaram as produções de sentidos e suas 

assimilações.  

O que é interessante notar nas construções de Pina é que elas são 

desenvolvidas juntamente com a criatividade e fantasia de cada participante. Segundo 

Caldeira (2010) os bailarinos mostram seus próprios recalques, esperanças, assim 

como intelecto e emotividade, o que faz com que eles constituam outros olhares sobre 

suas vidas que não aqueles já sabidos, mas novas construções que partem do coletivo 

e da influência do outro. Se colocam como coautores das peças.  

Suas criações pautam-se no corpo, um corpo que possui uma trajetória 

determinada, que é capaz de exteriorizar múltiplos significados.  

 

Diante disso, quando se pensa numa classificação, acredita-se que o teatro 
de dança de ontem reflete-se no atual com ideologia, no sentido de ser, 
segundo o Dicionário Houaiss, mais que uma forma, uma convicção filosófica, 
um conjunto articulado de ideias, valores, opiniões, crenças etc., que 
expressam e reforçam as relações que conferem unidade a determinado 
grupo social. (SÁNCHEZ, 2010, p. 8).  

 

Acredito que poderíamos chamar seus bailarinos de performers, uma vez que 

eles mesmos são os objetos de suas artes e estão na fronteira entre a vida e a arte, 

como bem coloca Cohen (2002, p.45-46), “a performance é basicamente arte de 

intervenção, modificadora, que visa causar uma transformação no receptor”. Nela há 

uma acentuação muito maior do instante presente, o que acaba criando uma 

característica de rito com o público não sendo somente espectador, mas estando 

numa espécie de comunhão, havendo menor distanciamento psicológico entre o 

objeto e o espectador.  
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O “performer” de Pina Bausch tem sim o papel de um representante de si 

mesmo a partir de outras imbricações, histórias, sensações e percepções 

compartilhadas. Há um pensamento de Locava (2009, p. 178) que penso definir bem 

o que foi exposto até então sobre o processo criativo de Pina. Segundo ela, mesmo 

havendo um tema para o estudo dos movimentos, um roteiro de ideias, a dança não 

é algo que se possa organizar linearmente. Ela surge da surpresa, das relações e 

dinâmicas durante os estudos, de novos modos de pensar, agir e sentir, da 

desconstrução de padrões. Como mesmo afirma, “cada dançarino constrói a dança-

pensamento com o que desenha seu caminho na vida. ” 

 

2.2 Embarcando numa viagem com a dança  

 

 Entender o processo de criação de Pina me deu bagagem para iniciar a minha 

pesquisa e entender qual seria o meu caminho a partir de então. Voltando um pouco 

ao início de tudo, acredito que a pesquisa de campo teve seu primeiro momento 

quando fui visitar a cidade de Wuppertal.  

Na metade do ano de 2014, mais precisamente em agosto, tive a oportunidade 

de ir até a cidade de Wuppertal na Alemanha, cidade da companhia de Pina Bausch, 

que mesmo depois de seu falecimento em 2009, continua ativa. Minha visita à cidade 

teve como intuito compreender de onde havia saído a dança de Bausch e quais as 

referências retiradas por Pina daquela cidade. A minha vontade maior era conhecer 

os bailarinos e tentar um contato direto com eles, uma vez que seria muito importante 

para a minha pesquisa, no entanto, consegui apenas um contato por telefone e por 

estarem prestes a estrear um novo espetáculo, estavam dedicados apenas a ensaiar 

e não puderam me receber na sede da companhia. Foi uma decepção muito grande, 

mas ao mesmo tempo me senti livre para explorar por conta própria a cidade e ver 

com os meus olhos o que aquele espaço tinha a oferecer e que elementos criativos 

de Pina estavam presentes na cidade. Neste momento entendi que as minhas 

questões estavam ali para serem respondidas e o meu palco era aquela cidade. O 

processo de transformar sentimentos e sensações em dança foi muito presente desde 

o primeiro momento em que me permiti viajar pelo meu corpo e criar imagens através 

dele por toda a cidade.  

Na cidade de Wuppertal tive a possibilidade de estar em algumas das locações 

do filme “O Lamento da Imperatriz” (1989) e do filme “Pina” (2011) de Wim Wenders. 
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Foi uma sensação indescritível, uma vez que através da imagem do cinema 

construímos uma realidade paralela que por vezes se distancia do real. Pude andar 

no monotrilho suspenso (schwebebahn), transporte público utilizado por todos e que 

cruza toda a cidade do alto de uma estrutura de ferro que passeia por sob um rio. Este 

monotrilho aparece no filme de Wenders e é realmente um elemento marcante da 

cidade, pois não importa onde esteja, ele sempre estará visível ou o seu barulho estará 

presente. Além de visitar a cidade como um andarilho, também pude vivenciar a 

experiência das performances, que foram realizadas no meio de ruas e praças por 

mim e pela minha câmera. De acordo com Schechener (2012) performance pode ser 

definida como uma ação, evento ou comportamento que está em um processo 

constante, sendo passível de mudanças no decorrer do tempo. 

 A ideia não era chamar a atenção de quem estava passando por perto, mas 

sentir na pele como é se apropriar de espaços urbanos para realizar uma dança, que 

não precisa estar em espaços institucionalizados para ser realizada. E era isso que 

Pina procurava realizar em seu trabalho, levar sua arte para locais não separados 

para a dança e ali realizava suas criações juntamente com seus bailarinos. 

Foi interessante notar que durante as performances que realizei dentro da 

cidade e nos mais inusitados locais, a reação das pessoas era a mais normal possível. 

Achei peculiar a naturalidade com que eles tratavam o que estava sendo realizado, 

considerei de um enorme respeito. Houve apenas um episódio que uma jovem moça 

me parou para perguntar do que se tratava e vibrei com aquele interesse, pois de 

alguma maneira senti que havia tocado sua sensibilidade ou qualquer que seja a 

sensação.  

Dentro da cidade de Wuppertal percorri diversas construções, diversos bairros, 

colhendo elementos e sensações para a realização da pesquisa de campo, que estava 

pulsando neste momento. Foi um enorme desafio me colocar como performer urbano 

em um centro de muito movimento. Escolhi locais que poderiam ao mesmo tempo ser 

plásticos e captar a reação dos observadores de alguma maneira. Foi realmente 

emocionante estar em frente ao teatro desativado onde por muitos anos a companhia 

ensaiou. Atualmente, havia ali apenas um enorme letreiro colado ao muro com a 

divulgação das próximas apresentações que ocorreriam na cidade. No momento em 

que estive no local não pude deixar de vivenciar e de registrar uma dança ao lado de 

seus bailarinos. Estar ali em Wuppertal foi como homenagear Pina Bausch por tudo o 

que despertou em mim com o seu trabalho. Essa enorme sensibilidade fez com que 
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me deslocasse de onde estou para mergulhar em seu universo. Pina me levou por 

suas ruas, suas praças, me levou a conhecer o seu povo, a sua língua, sua comida, 

assim como fazia com seus bailarinos em suas residências internacionais. Por alguns 

momentos me permiti viver a experiência de me desnudar de qualquer tipo de 

preconceito ou pudor e me entregar à dança, tendo como espectadores ônibus 

lotados, transeuntes, carros, moradores de prédios e algumas crianças que livres 

como eu dançavam à vida.  

Durante o tempo em que estive na cidade percorri os mais variados lugares e 

me deixei levar pela poesia de cada um para criar movimentos livres que se 

misturavam com uma partitura criada durante a viagem e que foi repetida inúmeras 

vezes em uma tentativa de vivenciar a repetição de Pina na prática. Repetir cada um 

dos movimentos apresentados nesses variados lugares representava um grito de 

liberdade, um flamular da minha bandeira nos locais que estava conhecendo e me 

apropriando com a minha dança fugaz. Cada repetição era feita com um sentimento, 

pois ela era nova ali onde estava. É realmente marcante a forma como nos 

comunicamos com os elementos de um espaço. Dançar na beira de um rio nunca vai 

ser igual a dançar em uma via movimentada ou dentro de um teatro fechado.  

De volta a Goiânia voltei às minhas aulas de dança que também me deram 

muita bagagem para o desenrolar da pesquisa. Em março de 2014 comecei a ter aulas 

de dança contemporânea com o Das Los Grupo de Dança.  

O professor e também bailarino da Quasar Cia. de Dança passou uma série de 

exercícios de alongamento e posteriormente demos início ao que parecia ser uma 

coreografia. Nos deitamos no chão com os joelhos dobrados e logo começamos a 

realizar movimentos com as mãos, que passavam pelo peito e chegavam até a outra 

mão que estava encostada no chão. Realizamos algumas variações desse movimento 

e depois partimos para outro. A minha maior dificuldade foi a coordenação motora. Os 

alunos da companhia pareciam ter facilidade em aprender as sequencias de 

movimento pelo tempo de prática mesmo. Outra percepção que tive é que todos ali 

pareciam ter uma base mínima de balé o que gera uma outra consciência corporal e 

tônus também, ao menos através do que estava enxergando, e isso foi confirmado 

quando soube que eles também tinham aulas de balé dentro da companhia e quando 

o professor me chamou a atenção para os meus movimentos, que estavam sendo 

realizados sem firmeza.  
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Na segunda aula de dança contemporânea já estava mais familiarizado em 

relação a como seria o andamento da aula. Primeiro começamos novamente com o 

alongamento e depois passamos para os mesmos movimentos que havíamos 

começado na aula anterior. Repetimos até que pudéssemos memorizar e depois o 

professor adicionou novos movimentos, e foi quando compreendi que realmente se 

tratava de uma coreografia. Comecei a perceber nos outros alunos a questão do tônus 

muscular, que foi algo que realmente me incomodou na primeira aula. Senti que o 

meu corpo não tinha a mesma firmeza na hora de realizar os movimentos, e ao mesmo 

tempo a agilidade na realização dos movimentos também era outra. Me senti muito 

perdido na grande maioria das vezes. A mescla com movimentos do balé mostraram 

o quão importante seriam as aulas de balé que estava realizando. O que não quer 

dizer que o balé seja indispensável para quem quer dançar. Para determinados tipos 

de movimento o balé se faz necessário, mas isso depende muito do que será 

realizado.  

Em relação ao gênero, diferente do balé o contemporâneo me pareceu ser uma 

dança mais aberta e mais bem aceita pelos homens. Na turma o número de homens 

e mulheres era quase o mesmo.  

 Nessa aula entendi que a coordenação motora e a consciência corporal são 

essenciais para um bom desenvolvimento motor. As ações físicas realizadas 

requerem um preparo corporal e uma consciência de movimento, além de muita força 

e domínio do corpo.  

Em uma outra aula, o professor após fazer alongamento e repassar alguns 

movimentos da coreografia, nos pediu para nos colocarmos todos de um lado da sala 

e nos dividirmos em duplas. O número de alunos era quase 20. Nos orientou que 

deveríamos realizar movimentos e depois ficarmos paralisados como estátuas, 

devendo o parceiro percorrer o nosso corpo (vice-versa) com alguma parte do corpo 

e da maneira que achasse conveniente. Após percorrer o corpo do parceiro 

deveríamos fazermos alguma ação e ficar parado também, até que chegássemos ao 

final da sala. Esse exercício foi muito marcante pra mim, uma vez que estávamos ali 

livres para jogar com o corpo do outro, sem amarras e sem limites. A cada nova 

postura ou posição percebia as possibilidades de movimento do meu corpo e do corpo 

do parceiro. Acredito que temos padrões de movimentos que nos são mais fáceis e 

seguros de realizar e são os que realizamos primeiro. Depois que o corpo já esgotou 

as possibilidades de movimentos já pré-prontos (movimentos que já estão marcados 
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no nosso corpo de alguma maneira) é que começam a surgir novas criações. É uma 

dificuldade tremenda se desnudar da vergonha de estar sendo observado pelo outro, 

do medo de fazer algo que não será aproveitado, por não ser interessante visualmente 

ou por algum tipo de movimento remeter a uma questão pessoal e muito íntima. O 

criar na dança é um processo muito difícil e a cada nova aula sinto o quanto é 

importante respeitar os nossos limites, mas ao mesmo tempo nos forçar a fazer algo 

que nos dá medo de verdade. Fazer dança tem sido um crescimento pessoal para 

mim. Pois nessas aulas tenho trabalhado a autoconfiança e uma segurança maior em 

relação ao meu corpo. Depois dessa aula fui perguntar ao professor que tipo de 

exercício era esse e se existia alguma linha de trabalho que se assemelhasse a esse 

jogo livre de movimentação entre duas ou mais pessoas. Ele me falou sobre a técnica 

de Contato Improvisação, e percebi que seria interessante ser trabalhada durante a 

pesquisa. Posteriormente notei que esta era também a técnica utilizada por alguns 

professores meus de teatro nas aulas de preparação corporal.  

  

             
                  Imagem 05 - Acervo pessoal                         Imagem 06 - Acervo pessoal  

 

Há duas causas fundamentais que obstruem um fácil domínio do movimento: 
inibições de ordem física e de ordem mental.  A inibição física quanto a um 
movimento definido será melhor afastada por um número suficiente de 
repetições das ações corporais difíceis de serem realizadas. [...] Deve-se 
tomar muito cuidado para observar as qualidades de esforço contidas na ação 
para que sejam claras e exatamente executadas, dentro de ritmos 
adequados. A execução em sequencias de esforço demanda uma 
concentração e uma atitude interiores correlacionadas. As causas do 
fracasso na realização de certas combinações, portanto, são de natureza 
mental tanto quanto física. (LABAN,1978 p.194-195). 

 

Cada uma das experiências citadas aqui foram de extrema importância para a 

realização da parte prática que tem também como matéria prima para a sua realização 

as memórias, conhecimentos e experiências passadas que perpassam cada um de 

nós pesquisadores. 
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Voltando ao trabalho iniciado com os sentimentos primitivos do corpo na 

pesquisa de campo, partindo da “alegria”, digo que foi importante me perceber neste 

lugar de criador e ao mesmo tempo muito gratificante. O que fizemos foi simplesmente 

deixar o corpo reagir ao estímulo da alegria, à essa sensação e estado que 

vivenciamos diariamente, mas que nem sempre damos espaço para a expressão 

genuína do corpo. Após esse exercício, decidi que seria importante que cada um visse 

o que o outro havia realizado e descoberto. Assim sendo, fiquei ali observando como 

as articulações, os dedos, o peso do corpo, a cabeça se deixavam reverberar por esse 

estímulo nos corpos da Rouse e do Frederico. Posteriormente, foi a minha vez de 

revisitar o que havia descoberto durante o tempo em que procurei expressar a alegria 

através do corpo e me deixar ser observado. Ao final nos sentávamos e discutíamos 

o que havia ficado para nós de cada exercício e os pontos em comum ou contrários 

encontrados. Primeiramente, percebemos que havia uma diferença na necessidade 

que a Rouse encontrava de se esvaziar a cada novo movimento. Para que uma nova 

ação fosse realizada era necessário que ela se esvaziasse e começasse novamente 

o estímulo a partir do seu corpo. Outro fator interessante, foi a busca rotineira por uma 

mesma matriz corporal ao experimentar a emoção da alegria. No meu caso, a busca 

era mais fluida, sem que isso gere um juízo de valor, era apenas diferente a forma 

como continuava a minha busca. Em nenhum momento senti necessidade de voltar 

ao início da minha matriz ou de me esvaziar para criar novos caminhos corporais. No 

encontro com Frederico percebi uma fluidez maior também, mas identificamos juntos 

que a forma de expressar alegria em cada um de nós era bem diferente. Ambos 

(Frederico e Rouse) iniciaram a expressão de maneira mais aberta, enquanto eu 

estava preso em pequenos movimentos e estímulos, que tinham início nos dedos 

muitas vezes e depois partiam para outros locais. No entanto, pensando em alguns 

pontos para deixarmos escrito ao final do encontro, nos veio à mente como nós três, 

em momentos diferentes, trabalhamos com a vibração de partes do corpo e 

posteriormente com uma necessidade de expansão do corpo a partir do estímulo da 

alegria. Frederico expressou durante os encontros a dificuldade em realizar 

movimentos muito livres e que não faziam sentido logo de início para ele. Sentiu-se 

por vezes preso a uma necessidade de realizar ações esteticamente perfeitas e belas, 

mas que aos poucos foi sendo quebrada.  

A cada encontro novas possibilidades surgiam, as conversas também eram 

importantes para um crescimento dos processos. Em um dos encontros pedi a Rouse 
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para propor os exercícios de alongamento e aquecimento, o que se repetiu 

posteriormente. Trabalhamos mais uma vez com a proposta de trabalho de Bartenieff, 

como já havíamos feito, entretanto, partindo para um viés diferente.  O alongamento 

foi realizado a partir da posição da estrela, buscando esticar ao máximo as pernas e 

os braços, mãos e pés dentro das direções opostas, percebendo também a 

força/energia que parte do abdômen, foco do nosso trabalho nesse momento com as 

matrizes (estados anímicos). A partir desta posição inicial começamos a evoluir para 

a posição fetal lateral; posição fetal para baixo; posição ajoelhada, sentada; e posição 

de elevação de um mesmo lado (braços e pernas esticadas), para que se exercite o 

equilíbrio, denominado por Barba e Savarese (1995) como extracotidiano, esse que 

exige um maior esforço físico e é responsável por dilatar as tensões do corpo. Para 

que fique mais claro trago algumas imagens abaixo.  

 

A característica mais comum dos atores e dançarinos de diferentes culturas 
e épocas é o abandono do equilíbrio cotidiano em favor de um equilíbrio 
“precário‟ ou extracotidiano. O equilíbrio extracotidiano exige um esforço 
físico maior, e é esse esforço extra que dilata as tensões do corpo, de tal 
maneira que o ator-bailarino parece estar vivo antes mesmo que ele comece 
a se expressar. [...] O ator que não consegue dispor-se a este equilíbrio 
precário e dinâmico não tem vida na cena: conserva a estática cotidiana do 
homem, mas como ator parece morto. (BARBA E SAVARESE, 1995, p. 34 e 
39).  
 

 

 

 

 

    

 

Imagem 07 – 1ª posição – acervo pessoal              Imagem 08 – 2ª posição – acervo pessoal 

            
Imagem 09 – 3ª posição – acervo pessoal                 Imagem 10 – 4ª posição – acervo pessoal  
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Imagem 11 – 5ª posição – acervo pessoal                 Imagem 12 – 6ª posição – acervo pessoal 

 

                                             

            Imagem 13 – 7ª posição – acervo pessoal  

 

Esses alongamentos também foram levados por mim ao Frederico em nossos 

encontros, e esta era uma prática já conhecida por ele através da dança. O que 

percebi vendo os dois que já sabiam realizar essas etapas executando-as era uma 

agilidade muito grande na hora de estabelecer a troca entre cada uma das posições 

relacionadas acima. A consciência e a ativação do abdômen é algo natural para nós 

três, mas a força exercida é específica e isso é conseguido apenas com o treino, e fui 

melhorando aos poucos a cada encontro.  

Após esse aquecimento partimos para alguns exercícios seguindo a técnica de 

Contato Improvisação. De acordo com Neder (2005), a técnica de Contato 

Improvisação foi criada nos anos 70 nos EUA por Steve Paxton, mas logo se difundiu 

pela Europa e outros países. É parte dos movimentos ocorridos no séc. XX, que 

buscavam questionar o formalismo da dança clássica. “Nos anos de 1960 e 70 o 

mundo passava por intensas transformações sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Além da liderança na corrida armamentista, os Estados Unidos também 

participavam na guerra do Vietnã” (FARIA, 2013, p.90), o que gerava na sociedade 

americana um enorme descontentamento. Neste momento surge a figura do jovem 

um novo sujeito no cenário público, que propunha novas formas de enxergar o mundo, 

segundo Faria (2013), além de novos comportamentos, buscava uma revolução não 

apenas política, mas também uma revolução cultural.   
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Entre os anos 60 e 70 havia nos Estados Unidos dois tipos de dança, que para 

Carvalho (2004, p. 13 apud FARIA, 2013, p. 91-92) “se aproximavam dos ideais de 

contracultura por serem de caráter igualitário e democrático: a dança experimental e 

as danças sociais, ou de salão. [...] levando a uma afirmação do individualismo e da 

igualdade entre os dançarinos”. O Contato Improvisação surge como consequência 

da dança experimental, que era praticada em sua maioria por estudantes das 

universidades, que se expressavam política e socialmente, questionando valores e 

estruturas sociais presentes na época, tais como: sexualidade, igualdade de gêneros, 

liberdade de expressão, e quebra de hierarquias na dança.  

 

Nesta modalidade de dança eram rejeitadas as ideias tradicionais 
relacionadas aos papéis sociais de gênero. A dança não mais representava 
um amor romântico como acontecia no balé clássico. Uma dança poderia ser 
realizada tanto por um homem com uma mulher, como por uma mulher com 
outra, ou por um homem com outro. Ela proporcionava aos dançarinos uma 
experiência de troca de peso com um parceiro de qualquer sexo e qualquer 
tamanho. Outra ideologia social incorporada pelo C.I. foi com relação às 
hierarquias sociais, pois geralmente um grupo de praticantes do Contato 
Improvisação, os contatistas, praticavam performances sem a presença de 
um diretor, simbolizando uma comunidade igualitária. (CARVALHO, 2004, p. 
14 apud FARIA, 2013, p. 92-93).  

 

Seus fundamentos criam uma dança espontânea, física e sensorial, que 

segundo o autor, nesses movimentos em que duas ou mais pessoas brincam com o 

apoio, o toque, a base, em um diálogo improvisado, o acaso, o caos e os movimentos 

aleatórios passam a fazer parte da estética criativa. Este tipo de trabalho abraça a 

total imobilidade até um alto nível de atletismo dos bailarinos em um jogo de 

descoberta do próprio peso e eixo corporal no espaço, buscando sempre uma 

harmonia com o parceiro.  

Como afirma Faria (2013.p 95), a técnica de Contato Improvisação “é um 

instrumental que auxilia nos processos de criação e ampliação de possibilidades para 

o movimento. ”   

    

O C.I. (Contato Improvisação) parece propor um caminho além dessas 
dúvidas, se libertando da necessidade de ser um estilo de dança, tornando-
se uma prática social transcultural e atemporal, sem estilo definido, 
metamorfoseando-se segundo tempo, lugar, circunstâncias e pessoas 
envolvidas na sua prática. (NEDER, 2005, p. 15) 

 

A base dessa dança para Kaltenbrunner (2004, p.10 apud FARIA, 2013) está 

em um contato corporal constante estabelecido entre trocas entre os pontos de apoios 
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e superfícies, entre um ou mais parceiros que brincam nesse jogo de impulso, 

gravidade e dinâmica. De acordo com Faria (2013) os dançarinos de Contato 

Improvisação (C.I.) faziam movimentos que não requeriam treinamento específico em 

dança, podendo qualquer um realizá-los, já que eram trazidas movimentações 

também do cotidiano. É importante afirmar que o C.I. é também utilizado como 

processo de preparação corporal, para o teatro, o balé clássico, dança moderna, entre 

outros.  

A pesquisa de campo seguiu, em um novo encontro, com exercícios de fluxo a 

partir do toque. Onde o parceiro tocasse o movimento deveria começar e deveria parar 

naturalmente, em um fluxo contínuo, assim como na dança, onde não há quebra de 

movimento (a não ser que seja intencional). Os toques iam se intensificando e era 

importante que houvesse uma enorme atenção, pois estávamos de olhos fechados. 

Após esse momento, partimos para uma visita guiada ao espaço. Ainda de olhos 

fechados o parceiro conduzia o outro com o corpo, mas ali buscamos percorrer o 

espaço utilizando não apenas as mãos ou os braços, mas todo o corpo na condução. 

A confiança entre as pessoas que realizam esse exercício é fundamental, uma vez 

que estando de olhos fechados não temos noção de onde estamos dentro do espaço 

e o outro deve ser realmente os nossos olhos. No encontro com Rouse senti total 

confiança mesmo quando correu comigo dentro da sala, já com Frederico, por 

estarmos em um espaço menor, tive medo de a qualquer momento me chocar contra 

a parede. Ao inverter a condução do exercício a segurança e confiança foi alcançada, 

e ambos conseguiram se soltar durante o percurso liderado por mim. Me forcei a um 

trabalho de procura pelos vários pontos de apoio e liderança que existem no corpo, 

algo que já praticava no teatro, durante o meu período de formação. 

Continuamos com os exercícios de contato improvisação, buscando o equilíbrio 

com os joelhos flexionados segurando a mão do parceiro que também está na mesma 

posição. Fizemos essa gangorra por alguns minutos (sobe, inverte o braço e desce 

novamente até encontrar o equilíbrio e indo quase que inteiramente até o chão). 

Depois passamos para uma nova etapa, após a gangorra nos jogamos um sobre o 

outro em diversas posições e nesta nova posição buscávamos o equilíbrio e caíamos 

novamente na posição da gangorra. Foi desafiador procurar as diversas posições, 

mas procurei não pensar e agir instintivamente, para que não bloqueasse o fluxo.  

Finalizada essa etapa, partimos para uma nova viagem pelo corpo e pelas 

sensações, memórias e afetos. Nesse dia deixei livre a escolha por qual dos estados 
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trabalharíamos: alegria, tristeza, raiva, medo e tesão. Iniciamos e acabei escolhendo 

pela tristeza, no entanto, percebi que estava sendo levado pela música. Não quis parar 

e decidi trocar o estado para o medo. Tive mais dificuldades que da outra vez, mas 

consegui realizar a busca. Após um tempo pesquisando esses movimentos, paramos 

e apresentamos um ao outro o que havíamos buscado. Para a minha surpresa a 

Rouse acabou escolhendo a palavra “aconchego”, pois segundo ela mesma: “a 

música indicou a palavra. Quando encontrei a mão com o pé, tive o insight de trabalhar 

com essa palavra”, afirmou ela. Foi interessante ver o poder da música. 

No encontro com Frederico já me atentei para a música e não a deixei mais 

presente durante a busca pelos movimentos. Nós dois trabalhamos a tristeza e mais 

uma vez percebi a minha limitação em realizar movimentos muito contidos quando 

comparado à movimentação dos dois. Assim sendo defini que no outro encontro me 

permitiria explorar novos tipos de movimentação.  

Durante o diálogo ao final destacamos a atenção durante o exercício do toque, 

para mover apenas onde sentimos que foi tocado pelo parceiro. E à medida em que 

os toques vão se intensificando é necessário que pensemos na qualidade de 

movimento a partir do momento em que a velocidade aumenta, o que é muito válido 

ao se pensar na dança, que traz em muitos momentos sequencias de movimentos 

que devem ser executados rapidamente.  

Em um novo momento de encontro após exercícios de alongamento, 

aquecimento, contato, partimos para a pesquisa de movimentação a partir do estímulo 

do medo, que já havia trabalhado com a Rouse uma vez, mas estava interessado em 

descobrir novas descobertas em movimentos mais abertos e menos contidos. Assim 

sendo, fizemos a pesquisa de olhos fechados e posteriormente realizamos a 

apresentação para um e outro. Em um primeiro momento, percebi que a Rouse havia 

se apropriado muito bem de sua partitura corporal. A representação dos movimentos 

na hora da discussão foi muito natural e o que ela me afirmou foi que como já trabalha 

com dança há muitos anos, essa costura e memorização das suas ações é algo que 

acontece de forma quase automática, o que para mim ainda é um desafio. Perguntei 

sobre qual o estímulo que havia tomado para iniciar o movimento, de onde vinha esse 

medo. Segundo ela o medo partiu do desequilíbrio. Como seu equilíbrio não é um 

ponto forte, de alguma forma isso a fez liga-lo ao medo e a sua movimentação partiu 

daí. Assim sendo, ficou nítido a necessidade real do corpo de se colocar sempre em 

desequilíbrio. Em nenhum momento, como espectador, suas ações me soaram falsas 
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ou exatamente programadas. O que percebi foi um fluxo natural da movimentação que 

fez todo sentido a partir da fala dela. Em contraposição a isso, a minha movimentação 

veio de um medo externo. Por vezes, enquanto pesquisava essas ações físicas, 

percebi que o meu corpo parecia fugir de um medo que vinha das minhas costas, da 

lateral ou da frente, e a resposta era uma fuga ou um enfrentamento de alguma 

maneira, por vezes tímida. O que não está certo ou errado. O interessante é notar os 

diversos caminhos para a criação. Um outro aspecto que discutimos, foi a minha 

dificuldade em representar novamente os movimentos que havia pesquisado. Como 

me deixei mais livre e me permiti uma movimentação maior e menos fechada, senti 

que esvaziava muito rapidamente o meu centro de energia e ao mesmo tempo, tive 

dificuldade para lembrar em forma de sequência o que havia feito. Ou seja, contando 

com a memória corporal consegui realizar alguns dos mesmos movimentos para a 

Rouse, já outros percebi que foram novas criações que surgiram. O que surgiu em 

ambas as partituras foi a presença de movimentos fechados e retraídos ligados ao 

medo, um encolhimento, uma fuga, assim como uma repetição de ações, causada por 

um receio ou pelo próprio medo. Como exemplo cito a ação de retirar e colocar os pés 

no chão novamente.     

Com Frederico o processo foi um pouco diferente. Como meu encontro com ele 

se deu depois, o estímulo do medo parece ter encontrado o seu lugar de conforto e 

por diversas vezes foi necessário parar e experimentar novas ações, diferentes das 

que eu já havia realizado anteriormente a partir do mesmo estímulo. Em contraposição 

ao que me ocorreu nesse encontro, quando busquei movimentações menos contidas, 

Frederico se sentiu paralisado pelo medo. Sua descrição do que sentiu foi algo como 

se estivesse em uma bolha, como se sua movimentação estivesse sendo vigiada e 

qualquer ação mais brusca pudesse ser descoberta. Ao ser questionado sobre qual 

estímulo havia tomado para iniciar o movimento, de onde vinha seu medo, ele me 

respondeu que do outro. O olhar do outro, um outro escondido, à espreita, podendo 

surgir a qualquer momento foi o que motivou o seu medo. A partir de um mesmo 

estímulo respondemos ao que temos de memória. Como afirma Greiner (2005) o 

nosso corpo é formado pelo ambiente, assim como o ambiente forma o corpo e toda 

informação internalizada no corpo é transformada imediatamente. Berté e Tourinho 

(2014, p. 76) afirmam, a partir da autora, que “nesse processo, o corpo se constrói, 

interfere no seu meio e também se faz imagem/informação ao reunir marcas, registros 
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de traços da sociedade, da história, da cultura”. Isso se dá mesmo em relação aos 

registros da memória, que passa por processos constantes de recategorização.  

Outro momento dos encontros que acho interessante destacar foi o trabalho 

com linhas imaginárias. Esse exercício aprendi durante uma oficina com um ator da 

Cia Amok, já apresentada anteriormente. Ele propõe que uma linha imaginária seja 

ligada ao corpo do parceiro em uma parte específica, assim como no corpo de quem 

propõe. Ou seja, uma linha que sai da minha cabeça que se liga ao braço direito da 

minha parceira, ou uma linha que está ligada ao meu cotovelo esquerdo e ao ombro 

direito do meu parceiro. A execução desse exercício foi muito fluida e por alguns 

instantes senti que estávamos dançando uns com os outros, mesmo sem nos 

tocarmos senti que estávamos ligados um ao outro, tanto com Frederico quanto com 

a Rouse. O que nos chamou a atenção foi a tendência natural de não nos desafiarmos, 

explorando lugares mais fáceis de ligar. O tronco, as costas, a bacia, não apareceram 

nesse jogo de fios que foram sendo trocados aos poucos. O que me manteve mais 

racional na execução desse exercício foi a necessidade de fazer movimentos mais 

claros com o corpo para que o outro pudesse entender e também executar o seu 

movimento.  

Um outro exercício que propus para realizarmos foi a das esculturas ou 

posturas. A ideia era construirmos três posições tridimensionais, que deveriam formar 

uma sequência de movimentos. Iniciamos com cada um criando uma primeira postura, 

depois o outro ia e moldava o que já estava criado, gerando uma segunda postura. 

Depois disso cada um criava a sua terceira postura. Criadas e memorizadas, tivemos 

que, em um fluxo contínuo, repetir as três posturas. O que percebi com a repetição, 

por mais que no início fosse difícil estabelecer como partir de uma para a outra, foi 

que ela trouxe um maior refinamento aos movimentos criados, assim como acontece 

na dança e no teatro de forma natural. A repetição traz uma certeza, ao mesmo tempo 

em que não é muito mutante. O que o Frederico e a Rouse relataram a partir de suas 

experiências com a dança é que realmente a repetição é um ingrediente bastante 

usado na dança, assim como no teatro (vivenciado por mim), no entanto, dificilmente 

é parte da coreografia.  

 Neste dia, decidi trabalhar com um novo estado anímico, o tesão. Para nós 

todos o tesão nasceu corporalmente a partir de um estímulo sensorial. A carícia, o 

toque, a tensão e o ato de arranhar, arrancar remeteram ao tesão. A utilização das 
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mãos percorrendo o corpo foi marcante nas partituras criadas, e além disso o contato 

do corpo com o próprio corpo ficou nítido, como se o estímulo partisse de nós mesmos.  

Os primeiros momentos de pesquisa de campo aconteceram de forma a nos 

levar a percorrer aos poucos as matrizes corporais de cada um de nós, formadas pelos 

estados anímicos já comentados acima. Cada um dos exercícios levados a campo 

nos permitiram perceber o ritmo dos nossos corpos, e liberá-los para danças bem 

pessoais. Fomos liberando as articulações, explorando diversos tipos de 

movimentações que nos levaram a uma outra consciência corporal para estarmos 

mais livres durante a segunda etapa.   

O passo posterior foi nos debruçarmos sobre o filme “O Lamento da Imperatriz” 

(1989) e buscarmos respostas a cada uma das questões que nos foram colocadas. 

Penso que esse percurso inicial traçado pelas matrizes, tenha sido essencial para que 

nosso corpo, ao buscar respostas, expusesse um pouco das raízes desses 

sentimentos e nos levasse a compreender mais claramente como organizamos as 

relações entre os estados anímicos e as memórias, experiências e vivências 

anteriores que estão marcadas em nós e os questionamentos que nos foram 

colocados a partir do filme.   

 
As imagens e artefatos midiáticos, por sua vez, misturam-se com os corpos 
no cotidiano: corpos que os veem, ouvem, sentem, tocam, dançam, são 
vistos, se apaixonam ou os repelem, numa espécie de sedução e erotismo 
profanos, sociais, comerciais, históricos e culturais. Nessas articulações, 
diariamente são tecidas identidades e identificações, subjetividades e 
objetificações [...]. (BERTÉ, TOURINHO, 2014, p.79).  

 

Pina Bausch conseguiu com seu filme traduzir como se dava o seu trabalho, o 

que acreditava e ao mesmo tempo reuniu elementos muito significativos da sua dança 

e processo criativo. Pela grande extensão da obra da coreógrafa, tomei este filme 

como um recorte, uma vez que foi o único filme de sua autoria e que teve a sua 

direção. Acreditei ser ainda mais válido perceber o seu trabalho pelos seus próprios 

olhos. Somadas às questões já expostas acima questionei meus parceiros ainda em 

relação aos seguintes aspectos: o que mais nos chamou a atenção no filme; como se 

dão as relações afetivas apresentadas; quais as questões levantadas sobre gênero e 

sexualidade; o significado da repetição; disparidades entre cenas internas e externas; 

figurinos apresentados, entre outras, questões que serviram como estímulos corporais 

para a “criação e usos de variadas formas narrativas imagética, sonoras e gestuais” 

(BERTÉ; TOURINHO, 2014, p. 96).  Levei-nos a refletir que imagens poderiam ser 
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criadas a partir do nosso corpo como resposta a tudo o que o “Lamento da Imperatriz” 

nos trouxe de dúvidas, perguntas e inquietudes.  

 

A experiência da visualização de um filme se constitui subjetivamente tendo 
em vista que os sentidos e significados que evocam são particulares, pois a 
percepção e compreensão das imagens passam por um olhar culturalmente 
e socialmente construído, sobretudo, a partir daquilo que é reconhecido em 
decorrência das experiências anteriormente apreendidas/significadas. 
(VALLE, 2014. p. 141).  
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CAPÍTULO 3: PINA BAUSCH E SEU LAMENTO NO CINEMA  

 

Um campo de indagação reflexivo que permite diferentes entradas sobre o 
visual e que não se limita exclusivamente a análise do ‘artístico’, mas que o 
compreende dentro de uma série de dinâmica culturais muito mais amplas. 
(BREA apud LÓPEZ, 2006, p. 3 apud TOURINHO e MARTINS, 2011, p. 58).  

 

Ao me propor a desenvolver um documentário mesclado à linguagem da 

videodança como produto final da minha pesquisa de campo, considerei como 

extremamente importante a compreensão de como Pina se utilizou da linguagem do 

cinema para expor seu trabalho. A partir do momento em que tinha como intenção 

dialogar com o seu processo criativo e por meio desse diálogo retratar um processo 

pessoal, acreditei ser imprescindível conhecer suas criações através das telas do 

cinema. Bausch realizou apenas um único filme, do qual também foi diretora em 1989 

chamado “O Lamento da Imperatriz”, tendo obviamente outros cineastas retratado o 

seu trabalho em outros filmes, como o exemplo de Wim Wenders que lançou em 2011 

o filme “Pina” como uma homenagem à coreógrafa. O filme de Pina foi analisado por 

meio da leitura de alguns autores que considero pertinente trazer para essa discussão, 

além de tentar expor de que maneira eu e os outros dois integrantes da pesquisa 

compreendemos o retrato de seu trabalho a partir do filme e quais questões o 

permeiam neste evento visual, que segundo Illeris e Arvedsen (2012, p. 285 apud 

BERTÉ; TOURINHO, 2014, p. 74) “referem-se às interações complexas que se 

estabelecem entre o observador e o observado, incluindo as interconexões entre o 

corpo que observa o fenômeno visual, o contexto de observação e o ato de olhar”.   

 

As imagens que vemos são vestígios dessa realidade, resultado de um 
trânsito entre, uma transferência de informações/eventos visuais entre o 
mundo externo e o mundo da mente/corpo. Essa transferência de 
informações e eventos visuais agrega um processo de estabilização que [...] 
dá sentido e continuidade ao que é visto como unidades separadas, ou seja, 
como fragmentos imagéticos. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 60 apud 
BERTÉ; TOURINHO, 2014, p. 76).  

 

A enormidade de detalhes, escolhas e decisões que precisam ser tomadas para 

que uma obra seja dada como acabada é realmente impressionante, no entanto, o 

que me proponho a fazer neste momento é destrinchar um pouco de todo esse 

processo para ver fluir as temáticas da dança-teatro de Bausch, o seu olhar sobre sua 

dança, além de perceber a dança pelas lentes das câmeras. Como afirmam Jullier e 

Marie (2009) as ferramentas de uma análise fílmica servem para determinar um estilo, 
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o que abarca a escolha de cenários, atores, pontos de vista, linguagem de câmera, 

entre outros. Cada uma das escolhas implica em um significado, uma vez que nada é 

feito por acaso. 

A análise de um filme, não tem por obrigatoriedade definir as condições e os 

meios de criação artística, como afirmam Aumont e Marie (2009, p. 14-15), nem expor 

juízos de valor. Cada análise se pautará no seu próprio método e objeto.  

“Decerto cada analista deve habituar-se à ideia de que precisará mais ou 

menos de construir o seu próprio modelo de análise, unicamente válido para o filme 

ou o fragmento do filme que analisa”. Para os autores não existe um método universal 

de análise, ou uma análise “pura”, mas as análises sempre partem de pressupostos 

teóricos, mesmo as que não se pautam na teoria, não conseguem evitá-la totalmente. 

A análise pode vir como uma forma de verificar uma teoria; como uma maneira de 

inventar uma teoria ou como uma demonstração.  

A questão da análise para os autores é delicada uma vez que entra em 

discussão a aceitação de uma interpretação, já que pode ser vista pejorativamente 

como um divagar subjetivo e abusivo. No entanto, afirmam que a interpretação se 

mostra como o motor “imaginativo” da análise, sendo esta bem-sucedida quando 

consegue manter a interpretação em um nível verificável.  

Os autores citam em seu trabalho as denominadas “fichas cinematográficas”, 

que se tratavam de um estudo detalhado, uma análise composta por uma parte 

informativa; descritiva e analítica; e traziam questões suscitadas no filme. Esse estudo 

era publicado por revistas especializadas que voltavam suas produções aos amantes 

amadores do cinema. Percebe-se assim, a enorme possibilidade de análise de um 

filme. E para Aumont e Marie (2009, p. 31) “devemos primeiramente perguntar-nos 

que tipo de leitura desejamos praticar”. 

De maneira geral, três tipos de instrumentos são utilizados para a análise de 

um filme, segundo os autores: descritivos; citacionais e documentais, mas em suma 

buscam extrair tudo o que há intra e extra-filme. As imagens, os sons, as nuances 

presentes em cada imagem, informações externas que complementam de forma 

contundente a análise do filme, tudo isso é trazido para essa atmosfera de 

interpretação, que parte de bases não científicas, mas de um empirismo real, de se 

deixar mergulhar na “letra” do filme.  

Contabilizar sequências, planos e o tempo de cada um é parte de uma entrega 

na análise, que decompõe a obra, na chamada découpage, que se traduz em cortes, 
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recortes e divisões, o que foi uma das etapas desse processo de análise, que buscou 

de alguma forma percorrer os caminhos descritos pelos autores citados acima, 

destacando a maior parte dos elementos formadores da obra de Pina. Assim sendo, 

meu intuito foi buscar uma compreensão das escolhas de cenário, movimentação de 

câmera, temáticas, enquadramentos, representação dos atores etc., para que tudo 

ganhasse um sentido mais claro e pudesse servir de base para o desenvolvimento do 

processo criativo dessa pesquisa, juntamente com as outras referências trazidas 

sobre o processo de Bausch.  

Desta maneira, partindo-se para o objetivo deste capítulo é importante afirmar 

que outros autores já estiveram presentes neste contexto e analisaram a obra de Pina 

em “O Lamento da Imperatriz”, assim como fez a autora Solange Caldeira (2007). A 

autora define que a estética do filme de Bausch traz referências marcantes de seu 

processo de composição: gestos fragmentados; repetição de sequências; closes; 

câmera lenta e rápida, como se a forma de coreografar fosse apoiada na câmera. Não 

há uma divisão dramatúrgica tradicional ou uma curva dramática com um clímax. Há 

na verdade um enorme número de blocos cênicos justapostos em cortes secos que 

apresentam metáforas e outras várias linguagens. Para Valle (2014, p.142) os 

“sistemas de representação, criados e veiculados pelas produções cinematográficas, 

ativam e potencializam imaginários ao dar forma àquilo que antes de se tornar 

visualmente comum/cotidiano era apenas algo do mundo das ideias”. Para o autor, 

por meio do cinema esse imaginário visual ganha voz, movimento, forma e ritmo, 

dando às imagens um status de imagem/pensamento, que articulam uma infinidade 

de relações, conceitos e definições que são apenas possibilitados através do que o 

olho capta e reformula na mente como consequência desse encontro afetivo, 

psicológico e emocional.  

 

O Lamento da Imperatriz é um filme que mobiliza, sem economia, os recursos 
da metalinguagem e do distanciamento para dialogar com o próprio corpo no 
cinema, e semear vestígios de uma arte que pensa por imagens e discute o 
próprio ofício com suas ferramentas usuais: o humor, o deboche, a ironia, o 
kitsch. O que é praticamente indubitável, é que esta é mais uma obra que 
intriga e afasta mais espectadores do que arrebata e arrebanha. Entre outros 
motivos, porque alegoriza a cidade de Wuppertal, oferecendo ao espectador 
posições e ângulos nada óbvios desse urbano, transformando-o em artigo 
visível de experiência. (CALDEIRA, 2007, p.316).  

   

Para Caldeira (2007) nesta obra a coreógrafa recorreu a diversas metáforas 

para construir arquétipos da natureza humana. Ela se faz presente como diretora-
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autora, mas em nenhum momento se mostra solidária às suas personagens, as 

defende ou condena. Entretanto, traz sempre uma postura e perspectiva crítica. O 

filme se passa na cidade de Wuppertal na Alemanha, dentro das estações da 

primavera, outono e inverno. De acordo com a minha percepção é complicado definir 

uma linearidade na narrativa de Bausch, e Caldeira (2007, p. 03) me conforta ao dizer 

que o “sentido vai sendo construído através das cenas fragmentárias” e através de 

um plano narrativo não convencional, que a meu ver dialoga com a linguagem da 

videodança. A autora traz um dado importante ao afirmar que o aspecto da 

temporalidade é trabalhado, uma vez que Pina Bausch apresenta o mesmo espaço 

em três momentos diferentes: uma mulher que toca acordeão na neve; um campo 

cheio de carneiros e uma mulher com uma enorme máquina de fazer vento em um 

campo coberto de folhas secas. Assim sendo, apresenta as três estações de forma 

poética e se utiliza dos significados de cada uma para somar às suas intenções 

fílmicas a serem representadas através das imagens criadas, que trazem 

personagens em uma tentativa de afirmarem suas identidades a partir de histórias 

contadas     

 

          
                 
                    Imagem 14 -  Frame 1 (52’:36’’)               Imagem 15 - Frame 2 (1: 02’: 45’’) 
 

                                 
                                                          
                                                      Imagem 16 -  Frame 3 (00’:32’’) 
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Trago como destaque a necessidade de se compreender o que se entende por 

representação, uma vez que esta questão deve estar amparada a conceitos sobre 

representatividade.   

 

3.1 A representação presente em seu filme  
 
 
A representação conecta significado e linguagem à cultura. Mas o que 
exatamente as pessoas entendem por isso? O que a representação tem a ver 
com a cultura e o significado? No senso comum significa dizer que: 
‘Representação significa usar a linguagem para dizer algo significante sobre, 
ou apresentar, o mundo significativamente, para outras pessoas. (HALL, 
1997, p. 15 – tradução livre)5.  

 

A ideia de representação trazida por Hall (1997), de forma simples, é parte de 

um processo no qual o significado é produzido e trocado entre membros de uma 

cultura. Envolvendo assim o uso da linguagem, imagens, sinais que significam ou 

representam coisas.  

O autor define cultura como um sistema de linguagem e códigos 

compartilhados que passa a fazer sentido a partir do momento em que se tem uma 

linguagem de acesso comum que possibilita a partilha dos significados. Greiner e Katz 

(2001, p. 68 apud BERTÉ; TOURINHO, 2014, p. 76) “propõem pensarmos cultura 

como um processo que, seja por meio de imagens, ideias, informações, música etc., 

tem lugar dentro e fora dos corpos”, como um processo que faz emergir as práticas 

do “cotidiano cultural”.  

Acredito que podemos pensar na dança de Pina como criadora de 

representações através de imagens, não pinturas ou imagens televisionadas, mas 

imagens criadas pelo corpo.  

Pina quando “abraça” em suas peças homens e mulheres das mais variadas 

formas, tanto físicas quanto culturais, com as mais diversas experiências e histórias 

se depara com uma enorme gama de vida. Vidas que foram vividas de maneiras 

lineares ou de maneiras outras, ambas trazendo em si conteúdos riquíssimos que são 

apanhados por ela e transformados em corpos em movimento. Esse apanhar de 

                                                            
5 Representation connects meaning and language to culture. But what exactly do people mean by it? 
What does representation have to do with culture and meaning? One common-sense usage of the term 
is as follows: ‘Representation means using language to say something meaningful about, or to 
represent, the world meaningfully, to other people.  
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histórias, vivências, experiências, afetos e memórias é algo encantador e me 

aprofundar nesse processo foi o que me propus.  

Em seu processo criativo Bausch demonstra de que forma se lança no ato de 

criar, juntamente com seu corpo de baile, que a alimenta com corpos dançantes 

estimulados por questionamentos e temas catalisadores de ações e partituras 

corporais.   

Os relatos que se tem de seu processo criativo auxiliam na elucidação da forma 

como ocorre esse jogo de representações entre seus bailarinos, que na minha opinião, 

já trazem também como estofo, imagens colhidas na multidão. E quando falo no 

conceito de “multidão” me refiro sim ao que foi pensado e conceituado por Deleuze e 

Guattari e posteriormente sustentado por Negri e Hardt (2005) como singularidades 

que agem em conjunto, em comum. E o que mais interessa dizer sobre o conceito de 

multidão é que ele nada tem a ver com o conceito de massa, definido por Canetti 

(2005), sendo a multidão, heterogênea, complexa, formada por um conjunto de 

singularidades. 

 Desta forma, é possível determinar que Pina Bausch tinha em seu grupo de 

trabalho, dentro de sua companhia, uma multidão de bailarinos que traziam em cada 

corpo, memórias, afetos, sensações que são a base para sustentar as suas criações.  

A ação de representar tem início em um estágio anterior, pois ela vem como 

bagagem de seus bailarinos. Tudo o que é representado supõe-se que já foi visto 

anteriormente. É uma determinação da visualidade que se constrói socialmente. De 

acordo com Fernández e Dias (2014, p. 104) Bernard Stiegler (1996 apud BELTING, 

2005, p. 73) defende também que “nunca houve imagens físicas sem a participação 

de imagens mentais, uma vez que a imagem é sempre algo visto (e só é algo quando 

é visto) ”. 

Nós aprendemos a ver a partir da cultura. Não há como diferenciar o social do 

visual. A cultura formata o nosso modo de ver. Como afirma Català Domènech (2011, 

p.21) “não podemos ver se não a partir de um filtro culturalmente construído”. Desta 

forma, todo material levado e produzido por seus bailarinos no primeiro momento já 

determina a existência de uma representação, pois parte-se de algo visto, filtrado e 

novamente colocado à disposição da visão. 

De acordo com Tourinho e Martins (2011, p.60) vemos o mundo através de 

filtros, esses produzidos por meio de “histórias/trajetórias pessoas e pela cultura. 

Noções de cor, forma, textura, gesto, movimento [...] o modo como reconhecemos e 
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usamos tais especificidades é mediado por” categorias e relações que são o resultado 

da imersão de cada um de nós no mundo da cultura.  

 

A naturalização do que ocorre através dos filtros da cultura dá estabilidade e 
coerência visual ao mundo, ao modo como o vemos e reconhecemos. 
Capacita-nos a compreender e explicar o mundo através da nossa habilidade 
de manter uma ilusão visual da realidade, ou seja, daquilo que vemos e como 
vemos. [...] Quando vemos um objeto, uma cena ou forma pela primeira vez, 
buscamos situá-lo/localizá-lo no nosso repertório visual. Rastreamos algum 
tipo de relação que seja familiar ou corresponda a categorias visuais 
conhecidas. Imagens, objetos ou formas que não esperamos ver ou que 
vemos e não reconhecemos geram surpresa, estranhamento. (TOURINHO e 
MARTINS, 2011, p. 60).    

 

Hall (1997) afirma em sua obra que há um enorme número de teorias sobre a 

representação, mas o autor constrói distinções entre três diferentes teorias: reflexiva, 

intencional e a construcionista. Na teoria reflexiva, a linguagem funciona como um 

espelho, refletindo o verdadeiro significado já existente no mundo, através de objetos, 

pessoas, ideias ou eventos. Na teoria intencional o autor, ou falante é quem vai impor 

o seu significado através da linguagem. Já a construcionista, reconhece o caráter 

social da linguagem, e a construção do significado socialmente. Se apoia nos sistemas 

de representação para produzir significado.  

Dentro desse contexto, determina que a perspectiva construcionista é a que 

mais tem sido explorada, devido ao significativo impacto que tem tido nos estudos 

culturais nos últimos anos. Hall (1997) dedicou seus estudos sobre o conceito da 

representação a partir de uma investigação de como se constrói o significado. Os 

signos ou sinais (variação da tradução de signs) são de acordo com o autor os 

detentores do significado compartilhado e são os representantes de ideias, 

sentimentos e conceitos, que podem ser interpretados ou decodificados da mesma 

maneira.  

 O nosso corpo e tudo o que representamos está diretamente ligado ao 

ambiente em que nos colocamos, não existe um corpo distinto do que foi criado 

culturalmente. Como abordado pelo conceito do corpomídia que “propõe a 

inexistência do corpo fora da cultura, corpo e ambiente se codeterminam” (KATZ, 

2010, p. 127), compreendendo a cultura como uma possibilidade de trânsito de um a 

outro, entre o interno e o externo (GREINER; KATZ, 2001).  Quando se atenta para a 

escolha das locações de “O Lamento da Imperatriz” é perceptível que a coreógrafa se 

apropriou de novos espaços cênicos, indo além dos palcos, trazendo novas maneiras 
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de se pensar o espaço interno e externo que neste filme trazem diferentes 

significações.  

Em depoimento presente no trabalho de Silveira (2009) sobre como eram 

desenvolvidos os cenários de seus espetáculos Peter Pabst (apud SERVOS, 2008, p. 

257) afirma que Pina Bausch e ele gostavam muito de trabalhar com materiais 

naturais, água, terra, uma vez que consideravam algo divertido. Esses elementos 

permitiam uma transformação do espaço físico do teatro. Para ele “as coisas que não 

são arte são muito mais interessantes”, uma vez que o que já se tornou arte e 

encontrou a sua forma perde o seu caráter interessante como material. Por ser tão 

variada a natureza nunca se torna cansativa. Os materiais naturais em sua percepção 

são sensuais, uma sensualidade que é transmitida a todos os corpos que dançam. 

Desta maneira fica mais clara a compreensão de por que Bausch utilizou em seu filme 

tantos lugares abertos, tantas paisagens diversificadas. Fez dos campos, morros, 

matas fechadas o seu palco em uma acentuação de um espaço cênico vivo, capaz de 

se comunicar com os seus bailarinos a cada momento.  

Pina além de deixar isso sedimentado também coloca as suas personagens em 

relação direta com esses elementos, e esses parecem gerar uma conexão entre os 

bailarinos consigo mesmos. Há uma mulher que dança na chuva, outra que se alegra 

dançando na neve, um homem que se liberta embaixo da chuva através de 

movimentos e sons como se estivesse regendo uma orquestra, e ainda um casal que 

se comunica pelo olhar também sob chuva torrencial.  

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                 Imagem 17 - Frame (25’ 36’’)                  Imagem 18 - Frame (37’ 05’’)               

 
                      
                               
 
 
 
 
 
 
        Imagem 19 – Frame (43’)                    Imagem 20 – Frame (41’ 47’’) 
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Ao se deparar com a relação estabelecida entre os dançarinos de Pina com as 

locações há uma potencialização dos sentimentos e sentidos presentes nesse corpo 

expandido que dança nos locais onde são realizadas as cenas. O filme apresenta em 

vários momentos uma mulher vestida de coelhinha da Playboy, personagem-fetiche 

construída dentro dos padrões heteronormativos masculinos, andando a esmo em um 

morro de terra. A personagem representada traz em si uma desconfiguração da 

imagem do belo e do fetiche, uma vez que apresenta as roupas desajustadas no 

corpo, sapatos nas mãos, suja e com os seios parcialmente a mostra. O local, neste 

instante, complementa a ideia a ser passada por Bausch ao denotar um abandono 

daquela personagem, solidão, e incomunicabilidade, característica que Caldeira 

(2007), em sua análise, vê de forma geral em todas as cenas externas. Já nos 

ambientes fechados tais como: salão, quarto, sala de ensaio etc., afirma haver 

diálogos textuais e corporais, o que revela relação entre as personagens, suas ideias 

e características. Para a autora, a cidade e o urbano trazem à tona momentos de crise 

e reflexão. Como exemplo pode-se citar a cena da mulher que fuma um cigarro em 

meio a um cruzamento; cena do homem de terno que faz a barba em uma poça d’água 

no meio fio; da mulher que dança sozinha ao lado de ruas movimentadas, entre outras.   

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Imagem 21- Frame (1’:40’’)              Imagem 22 -  Frame (30’ 14’’)                 
 

 

 

 

 

 
                                        Imagem 23 - Frame (08’ 32’’) 
  

Os cenários escolhidos por Pina são o mais variados possível. Por vezes seu 

filme parece a descrição de trechos de um sonho. As ações e representações de seus 

bailarinos parecem deslocadas no tempo e no espaço e há um enorme 
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estranhamento, mas que se mostra proposital numa tentativa de gerar reflexão sobre 

movimentos cotidianos e vivências que passam despercebidas em seus locais de 

origem.  

Bausch afirmou há alguns anos sobre seu filme: “não é um filme propriamente 

dito: simplesmente, foi como ter um palco maior à disposição” (BAUSCH apud 

CYPRIANO, 2005, p. 38). E neste enorme palco Pina trouxe a representação das 

ações físicas, do Gestus que a aproxima da obra Brechtiana. 

 

Chamamos esfera do Gestus aquela a que pertencem as atitudes que as 
personagens assumem em relação umas às outras. A posição do corpo, a 
entonação e a expressão fisionômica são determinadas por um Gestus social; 
as personagens injuriam-se mutuamente, cumprimentam-se, instruem-se 
mutuamente etc. Às atitudes tomadas de homem para homem pertencem, 
também, as que na aparência são absolutamente privadas, tal como a 
exteriorização da dor física, na doença, ou a exteriorização religiosa. A 
exteriorização do Gestus é, na maior parte das vezes, verdadeiramente 
complexa e contraditória, de modo que não é possível transmiti-la numa única 
palavra; o ator, nesse caso, ao efetuar uma representação necessariamente 
reforçada, terá de fazê-lo cuidadosamente, de forma a nada perder e, pelo 
contrário, reforçar todo o complexo expressivo (BRECHT, 2005, p. 155).  

 

Bausch trabalha com o conteúdo das ações físicas, que falam por si só. De 

acordo com Servos (2008) as condições sociais podem ser percebidas no 

comportamento físico das pessoas. Seus bailarinos falam pelos seus próprios corpos, 

que não são o meio, mas sim o assunto. Enquanto Brecht parte do social para chegar 

ao indivíduo, como afirma Silveira (2009), Pina Bausch parte do indivíduo para chegar 

ao social. O distanciamento da linguagem cotidiana explicitada no filme, nada mais é 

do que uma maneira de se chamar a atenção para temáticas, por meio do 

estranhamento. O deslocamento do cotidiano para o extracotidiano potencializa os 

significados. Como exemplo, cito um outro momento do filme em que uma mulher de 

vestido longo perambula por uma mata fechada como se estivesse perdida ou 

procurando algo. Essa ação, sentimento e desordem presente na representação da 

bailarina se intensificam pelo local onde ela está sendo realizada. Se Pina Bausch 

tivesse realizado esta cena dentro de um espaço fechado como um apartamento ou 

em um palco, as informações nos chegariam de maneiras diferentes e com novas 

denotações.  

Bausch, assim como faz em seus espetáculos, não se utiliza do óbvio de 

maneira óbvia, mas preenche o cotidiano com a diversidade. Como afirma Caldeira 

(2007) há um diálogo espaço-tempo-corpo durante todo o filme. Segundo ela as 
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imagens escolhidas pela coreógrafa se apoiam em metáforas para construir, de forma 

descontínua, arquétipos da natureza humana. Quando digo que ação e cenário estão 

em descompasso me refiro a essa representação de um cotidiano arquetípico repleto 

de novos significados.  

A autora se utiliza da noção de cronotopo definido por Mikhail Bakhtin que liga 

cronos: tempo e topo: lugar, para trabalhar essa relação espaço-tempo explícita no 

filme “O Lamento da Imperatriz”, uma vez que traz em sua estrutura grandes blocos 

que se interligam pela harmonia de tempo e espaço. Segundo Amorin (2006, p. 103), 

“a concepção de tempo traz consigo uma concepção de homem e, assim, a cada nova 

temporalidade, corresponde um novo homem. ” Entende-se assim que as categorias 

de tempo e espaço moldam as representações trazidas no filme. 

Acredito e percebo que todos os cenários escolhidos por Pina Bausch em seu 

filme possuem um papel definido e cada um transmite uma nova ideia a partir de uma 

diferente representação. Vamos então a eles: o campo aberto coberto por folhas 

secas permite no meu entendimento trazer o aspecto da diversão comentado por 

Pabst o que se traduz com a representação que beira uma tragicomédia, quando 

vemos uma personagem controlando e puxando uma enorme máquina de fazer vento 

e que ao mesmo tempo demonstra prazer, desespero e sofrimento em sua ação 

solitária. O morro coberto de terra e desmatado mantém a dor, o medo e o desespero 

nas cenas da personagem vestida de coelhinha da Playboy; nas cenas dos senhores 

que caminham a esmo pelo morro e no momento em que um homem engravatado 

enterra algo que não é mostrado. Este mesmo espaço aparece novamente em outro 

tempo coberto de neve e já traz uma significação diferente em relação à representação 

dos bailarinos de Bausch. Há neste momento a cena de uma mulher tocando 

acordeão, já apresentada acima, e de um homem que dorme na neve e 

posteriormente perambula pelo morro. O sentimento presente aí é de solidão, a meu 

ver, que novamente se repete em outro tempo, mas no mesmo espaço, em um campo 

aberto agora verde, repleto de carneiros em rebanho durante a primavera. No entanto, 

o sentimento de abandono e em algum momento de resiliência em relação à vida 

aparece. Os ambientes verdes de mata e bosque presentes em seu filme trabalham 

em conformidade com cenas que trazem esse misto de sentimentos de dor, sofrimento 

e abandono. Há uma mulher que anda perdida a esmo no bosque; crianças que 

choram ao serem levadas por senhores de idade bosque adentro; um homem que 

carrega um peso maior que seu corpo é capaz de aguentar (metáfora do bailarino que 
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leva um guarda-roupa nas costas em um campo aberto) e uma criança que é erguida 

por uma corda até o alto de uma árvore e depois é amarrada a ela.  A mim espetador 

a sensação era de extrema angústia a assistir a todas essas cenas.  

A utilização dos espaços urbanos externos por Pina Bausch nas palavras de 

Caldeira (2007), faz sorrir em alguns momentos, mas posteriormente levanta reflexões 

complementares sobre o peso da solidão humana. Neste instante pode-se citar 

novamente a cena da mulher que fuma em meio a um cruzamento e de um homem 

que faz a barba no meio-fio. Em nenhum momento as pessoas param para dar 

atenção àquelas cenas, simplesmente passam por elas. Nem o estranhamento que 

temos ao ver se explicita na cena que foi gravada dentro da rotina da cidade. A 

extrema solidão e de certa maneira fuga da realidade é demonstrada na cena em que 

uma mulher anda apressadamente em um lugar que aparenta ser um espaço 

abandonado, uma construção antiga. Está vestindo apenas uma blusa, uma jaqueta 

e uma calcinha. Os trajes neste momento foram escolhidos por uma razão, vão ao 

encontro desta fuga, representam uma realidade dura. Outra cena de fuga é mostrada 

um tempo depois por uma mulher de vestido que corre chorando e gritando rua abaixo. 

Há uma enorme sensação de medo e desamparo.  

Só nesse trecho que narro algumas das cenas e o que me trouxeram como 

resposta desse ato de ver, é possível determinar várias histórias que estão sendo 

contadas e ao mesmo tempo interrompidas por secos cortes. Vemos a 

re/apresentação de várias identidades por meio de imagens que “fazem parte desse 

contexto de afetos e informações que não chegam imunes aos corpos, mas podem 

provocar reações agradáveis ou agressivas, triste e alegres, prazerosas ou 

angustiantes” (BERTÉ; TOURINHO, 2014, p. 82).  

Moscovici (1978) afirma que as representações sociais na sociedade são 

equivalentes aos mitos e crenças nas sociedades denominadas primitivas. Há uma 

referência à maneira como os homens pensam, agem e procuram compreender o 

sentido de suas ações e pensamentos.  

O intuito da representação social para o autor é transformar o desconhecido 

em conhecido, o não familiar em familiar e uma das formas de se conduzir esse 

processo é através da imagem. Entretanto, quando falamos em imagem e em sua 

compreensão há que se levar em conta o seu receptor. Que como visto anteriormente, 

com a ajuda de alguns autores (Tourinho, Martins, Berté), a partir do momento em que 

o espectador divide uma mesma experiência com outros, absorve-a filtrada por seus 
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pontos de referência e acesso a informações distintas, uma vez que cada sociedade 

possui o seu contexto sócio-histórico e o fluir de seus processos de produção cultural 

são embebidos de características, códigos e convenções próprias, significativas da 

vida social.  

Da mesma maneira em que as identidades e os significados são formados 

pelos bailarinos de maneira subjetiva dentro de um grupo social heterogêneo e nos 

são apresentados através do filme “O Lamento da Imperatriz”, assim também 

acontece com a sua compreensão e apreensão por quem as vê. Há a representação 

não apenas de um roteiro, mas suas próprias identidades pessoais são expostas, a 

partir de uma incorporação constante da alteridade e de suas experiências de vida. 

Assim como coloca Woodward (2000, p.39), as identidades são produzidas 

através da “marcação da diferença que se apresenta a partir das relações que são 

estabelecidas com o outro. Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de 

sistemas simbólicos de representação quanto por meio de formas de exclusão”. Há aí 

um processo de subjetivação que se vê modelada pelas diversas máquinas de 

produção de subjetividade: classes sociais, produtos artísticos, também 

determinantes da identidade cultural. Mendes (2002) vai relatar a importância do outro 

no processo da construção de identidade, pois sem o outro não há possibilidade de 

amadurecimento da consciência, uma vez que as interações sociais determinam a 

configuração da personalidade.  

Segundo Borges (2012) a identidade pode ser definida como as várias posições 

de sujeito às quais nos apegamos para representarmos a nós mesmos. O recurso 

discursivo da alteridade é o responsável por construir a identidade. A diversidade e 

diferenciação são responsáveis, de acordo com Pacheco (2007), por 

(re)construir/(re)produzir a alteridade, por definir quem é o outro tornando-o 

identificável, ideia essa que é coadunada por Frossard (2003, p.42) quando afirma 

que a representação social de si mesmo por parte do sujeito é compreendida como 

“conjunto de informações, imagens, símbolos, definições, ideias, crenças, saberes, 

concepções culturais que surgem das inter-relações coletivas do ser em um dado 

contexto social”.  

  

Determinadas identidades ou, caso se preferir facetas de uma identidade, 
manifestam-se em função das condições espaço temporais em que o grupo 
está inserido. Finalmente, a(s) identidade(s) implica(m) uma busca de 
reconhecimento que se faz frente à alteridade, pois é no encontro ou no 
embate com o outro que buscamos nossa afirmação pelo reconhecimento 
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daquilo que nos distingue e que, por isto, ao mesmo tempo, pode promover 
tanto o diálogo quanto o conflito com o outro. (HAESBAERT,1999, p. 175)  

 

Segundo o autor, estas relações também interferem na construção das 

identidades sociais individuais. Pacheco (2007) acredita que a identidade cultural do 

sujeito atual é muito mais diversa, assim como inconstante e plural e juntamente com 

essas novas formas de identidade, novas formas de alteridade são produzidas.  

De acordo com Silva (2008) não há uma identidade que não seja híbrida, uma 

vez que a identidade cultural é fruto de suas relações com a diversidade, como se 

pode acompanhar na contemporaneidade, uma vez que atualmente tornou-se 

complicado falar em um conceito objetivo e/ou fixo de formação identitária, dentro de 

uma realidade povoada pelas tecnologias da informação, onde as fronteiras entre 

nações caem por terra e os produtos das mais diversas culturas circulam livremente 

em vários locais. 

No filme de Pina percebemos identidades em construção através de histórias 

que nos são contadas por diferentes cortes, ângulos e formas. Algumas personagens 

aparecem poucas vezes e já outras perambulam por todo o filme como marcas de 

todo o processo narrativo.  

Dentro de “O Lamento da Imperatriz” Bausch escolhe trabalhar com a maioria 

dos planos médios ou americanos e em alguns momentos gerais e closes. 

Obviamente cada um deles possui um significado diferente, mas percebe-se assim 

que o foco está dividido entre o cenário e as personagens determinando a importância 

de ambos. Os momentos de close aparecem em trechos específicos do filme e em 

sua maioria trazem um desligamento da realidade a partir da tristeza. Dois momentos 

que mais me marcaram foram, uma sequência que uma mulher chora em silêncio e 

suas lágrimas estão aparentes e ainda vivas escorrendo pelo rosto; e outro momento 

em que uma mulher pintada chora de olhos fechados também em silêncio. Há uma 

terceira sequência que parece fugir aos padrões do filme ao mostrar uma mulher com 

o busto nu e uma tarja preta nos olhos. Essa sequência me remeteu a todo e qualquer 

tipo de violência física e psicológica contra as mulheres. De alguma maneira uma outra 

sequência parece se relacionar a essa pelo estado de vulnerabilidade em que duas 

mulheres se encontram, ao estarem de maiô debaixo de chuva no meio de uma 

estrada vazia.  

 



86 
 

                                        
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
         Imagem 24 - Frame (04’ 08’’)         Imagem 25 - Frame (11’ 24’’) 
 

                           
                               
 
 
 
 
 
      Imagem 26 - Frame (35’ 13’’)                 Imagem 27 - Frame (22’ 39’’)            
 
 
Caldeira (2007) estabelece divisões muito específicas e por vezes estanques 

sobre os diversos cronotopos no filme, o que não concordo, uma vez que acredito não 

haver um distanciamento muito grande de um sentimento para o outro havendo muitas 

vezes uma mistura confusa de vários deles, tais como: angústia, frustração e tristeza.  

Entretanto, a autora desperta a atenção para um cenário específico onde o 

transcurso do tempo gera uma modificação, que é o salão. Nele ela destaca as cenas 

de um rapaz baixo e moreno. Em uma das cenas ele passa por um treinamento muito 

rigoroso de balé, depois enfrenta nova tensão ao tentar dialogar com uma mulher e 

não dominar a língua, até finalmente ter um momento de prazer ao dançar com um 

outro rapaz e posteriormente em um jantar ter uma demonstração de afeto recíproca 

de um rapaz que aparenta ser seu companheiro. Essas cenas já demonstram uma 

nova forma de abordar a questão de gênero, que aparece no filme de Pina em alguns 

momentos, e de forma muito natural e cotidiana.  

Para o espectador a naturalidade com que as questões são abordadas no filme 

ganha um caráter de estranhamento, uma vez que são representadas situações nada 

corriqueiras através de um viés cômodo. Explicita-se uma reciprocidade amorosa na 

relação entre um casal homossexual ou travestido, o que denota uma dificuldade na 

relação entre homens e mulheres, em um distanciamento que faz com que ambos não 

se permitam uma aproximação. Isso pode ser interpretado na cena do casal que está 

na cama, mas que não se toca, pois, a mulher sempre arruma as saias volumosas do 

vestido impedindo que o homem se aproxime, o que acaba por gerar um efeito cômico. 
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Em outro momento há um casal de homem e mulher, ambos de vestido justo, sapatos 

de salto alto caminhando por um salão. Já em outra parte, dois homens dançam uma 

dança de salão diferente, uma vez que um segura a perna do outro que está 

entrelaçada em sua cintura. Esses mesmos homens aparecem novamente em um 

suposto jantar e há ternura e amorosidade no olhar dos dois, o que supõe que sejam 

um casal, como afirmado acima. Um novo casal de homem e mulher aparece em uma 

cena nada corriqueira. A mulher estapeia o homem enquanto sobe em seus ombros 

até se colocar de pé. Ambos andam se equilibrando pelo espaço. O desequilíbrio da 

mulher e da suposta relação dos dois é atenuado pelo equilíbrio da ação corporal, 

mas não se percebe o afeto entre os dois. Outro momento de refuga de afeto é 

encontrado na cena em que uma mulher em close, muito bem maquiada, começa a 

ser tocada com carinho por dedos masculinos como afirma Caldeira (2007). 

Entretanto, parece ignorar, enquanto todos procuram o amor. O afeto entre casais 

heterossexuais se transparece, no entanto, em novas cenas, a partir de um olhar 

quase pueril, onde um casal se diverte em um banheiro com espuma e outros dois, 

ambos de vestidos longos esvoaçantes, brincam com suas saias em cima de uma 

cama.  

 

                                
                              
 
 
 
 
 
 
 
            Imagem 28 – Frame (38’ 38’’)                   Imagem 29 -  Frame (38’ 43’’) 
 

Em seu filme, Pina traz para cena, assim como faz em seus espetáculos, 

homens e mulheres com roupas que expressam papéis sociais muito claros, tais como 

homens de terno e gravata e mulheres de vestido e salto alto, que ao invés de servirem 

como mera estética traduzem uma imagem de ideais de beleza e suas mazelas.  

Entretanto, há que se observar que a coreógrafa deixa em aberto um espaço 

para que reflexões sobre gênero e sexualidade sejam colocadas em prática a partir 

do momento em que: há um casal heterossexual com a figura masculina de vestido 

(isso acontece em mais de uma cena); há dois homens vestidos socialmente como 
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homens, mas que aparentemente possuem uma relação afetiva; coloca um homem 

de camisola transparente, entre outros momentos.  

Caldeira (2010) afirma que em algumas obras de Bausch as mulheres se 

arrastam mostrando-se para homens inquietos o que demonstra uma submissão 

frente à figura masculina, o que pode ser visto na cena da peça “A Sagração da 

Primavera” (1975) onde o homem se apresenta como a figura dominante. Os figurinos 

utilizados em vários momentos, são típicas roupas de homens e mulheres que desde 

o início já questionam suas funções sociais, vestidos, ternos, salto-alto. No espetáculo 

“Cravos” (1983) mulheres são protagonistas de violência física e psíquica mostrando-

se para homens medonhos. E o próprio contraponto é levantado por Pina quando 

coloca em dois momentos distintos homens em uma vestimenta feminina no 

espetáculo, homens que se comprometem, se arriscam e se expõem ao preconceito, 

tendo em si roupas como peles, que falham ao esconder medos essenciais de cada 

um. Segundo Caldeira (2010) Pina Bausch deixou como legado uma estética de dança 

que confronta a significação cultural e histórica dos corpos, que por meio dos atos 

performáticos questionam as relações de poder. Os temas de Pina tratam dos 

comportamentos humanos, dos medos, do amor impossível, da ternura entre corpos, 

da violência. Pelas palavras da autora, suas peças dramatizam a noção dos gêneros, 

masculino e feminino, mas como um fenômeno histórico e não natural. 

 

3.2 A arte de Pina Bausch através da repetição e ressignificação  

 

Como afirmado no início por Caldeira (2007), o filme traz muitas referências do 

trabalho realizado por Pina fora das câmeras. Silveira (2009) apresenta que o filme 

tem uma estrutura de colagem assim como suas peças, além de utilizar o artifício da 

repetição, em algumas cenas e para de alguma forma marcar a presença de 

personagens, como o homem sujo de lama que aparece em vários trechos dançando 

e em outros apenas sentado. Além disso pode-se notar a repetição de movimentos 

dançados que percorrem o corpo de alguns de seus bailarinos no filme, assim como 

acontecia ao longo de suas peças.  

 

[...] movimentos não completam palavras em busca de um ser total ou de uma 
presença mais completa; o corpo não completa a mente em busca de um ser 
total ou de uma presença mais completa no palco; mulher e homem não forma 
uma unidade liberando o indivíduo de sua solidão. Repetição quebra a 
imagem popular de dançarinos como “seres espontâneos”, revelando suas 
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insatisfações e desejos numa cadeia de movimentos e palavras repetitivas. 
(FERNANDES, 2000, p.22).  

 

Nas palavras de Fernandes (2000, pg.42) “por meio de extensiva repetição, as 

cenas pessoais são gradualmente moldadas em uma forma estética, dissociada da 

personalidade do dançarino” o que é capaz de gerar múltiplos significados. Há uma 

desterritorialização de significados instituídos e fechados.  

Falar em repetição é relembrar célebres momentos do trabalho de Pina Bausch. 

Grande parte de suas peças apresentam o artifício da repetição e consequente 

ressignificação por parte de gestos e ações que são realizadas inúmeras vezes com 

variações de tempo e intensidade e que alteram, por vezes, o sentido do que é 

mostrado inicialmente. Acredito que este seja um trunfo de seu processo e de seus 

bailarinos que com tamanho domínio e entrega desnudam novos significados a cada 

repetição.  

Bausch, neste sentido, trabalhava com a técnica da colagem com associação 

livre, onde pequenas cenas ou sequências de movimento eram editadas 

(fragmentadas, alternadas), sem um desenvolvimento definido na direção de uma 

conclusão. A posterior repetição constante de movimentos escolhidos por ela acabava 

por ressignificá-los tanto para os espectadores quanto para os bailarinos. Como 

exemplo, pode-se citar uma cena de uma de suas clássicas obras, Café Müller (1978), 

que apresenta esse processo de ressignificação a partir da repetição quando mostra 

um casal que se abraça e cujo abraço é manipulado por um terceiro bailarino diversas 

vezes. Fazendo o mesmo movimento cada vez mais rapidamente, o casal começa a 

repetir a manipulação mesmo sem a presença do terceiro bailarino em um movimento 

incessante durante o qual se percebe a presença de novos sentidos e sentimentos 

que surgem nos bailarinos e chegam a nós espectadores. O uso da repetição 

constante traz uma potência à situação dramática apresentada o que permite uma 

transformação a cada nova repetição. 

 

Toda vez que o abraço do casal reaparece em Café Müller, mesmo que em 
meio a outras cenas, lembramos do momento em que presenciamos seu 
nascimento. O abraço pode, então, ser feito no chão, pela metade, ou deixado 
como rascunho incompleto, pois mesmo assim nós o identificamos. A 
consciência de que a cena já apareceu antes é ativada pela lembrança que a 
própria coreógrafa nos concede com seus pequenos souvenirs “a 
consciência surge no lugar do traço de lembrança” (FREUD, 2010, p. 186). A 
genialidade de Bausch é que ela escolhe aquilo que entra para a memória do 
espectador e depois pinça a lembrança quando lhe convém ao oferecer 
pequenos souvenirs da experiência inicial. (MORAES, 2012, p. 3)  
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De acordo com Fernandes (2007), Pina em seu processo criativo trabalhava 

com a repetição para que as construções gestuais da técnica ou da própria sociedade 

fossem desconstruídas. Assim sendo, ela vem como um instrumento criativo que 

permite que os dançarinos recriem, reconstruam e transformem suas histórias, 

enquanto corpos estéticos e sociais. Primeiramente, a repetição vem para reconstruir 

as experiências passadas esteticamente e de forma extensiva acaba por dissociá-las 

da personalidade do criador. De acordo com Sánchez (2010) a repetição quando 

levada ao limite permite uma quebra na representação, chegando a gestos mais 

simples, à matriz de onde foram gerados.  

Nas palavras de Deleuze (2006, p.20) a repetição se dá através de algo único, 

singular e original, e esta é uma característica da obra de arte. Assim sendo, a cada 

nova repetição de uma coreografia nasce algo novo, pois esse processo não envolve 

apenas a cabeça, mas também a alma que é o “objeto amoroso da repetição”.  

 

A dança vem como um elemento unificador, uma presença latente dos corpos 
que se confrontam com o espaço, o tempo e os ritmos do teatro. [...] A música, 
a palavra, os gestos misturam-se com talento, colocando-se a serviço de 
verdades que são representadas por meio da dança, que tende a sublimar e 
a abstrair os movimentos. (VACCARINO, 1995, pg.18).  

 

O trabalho com a repetição abre possibilidade para que haja a visualização do 

real em suas mais variadas possibilidades, sejam elas dadas ou instituídas de início 

ou não.  

Um gesto quando é feito pela primeira vez no palco pode ser interpretado, 

segundo Fernandes (2000), como uma expressão espontânea, no entanto, a sua 

repetição faz com que seja exposto como um elemento estético. Inicialmente vem 

dissociado de uma fonte emocional, entretanto após diversas repetições provocam 

sentimentos e experiências em ambos, espectadores e bailarinos. De acordo com a 

autora, Bausch trabalha com gestos tanto técnicos quanto cotidianos. Fernandes 

(2007, p.29) afirma que “através da repetição, Bausch não apenas expõe a natureza 

simbólica da dança-teatro, mas também explora o mapa corporal adquirido através da 

repetição desde a infância”. Em vários casos, o gesto técnico é repetido até ganhar 

uma significação social, já os gestos cotidianos são levados ao palco e por meio da 

repetição tornam-se abstratos e não necessariamente conectados às funções sociais 

anteriores a ele. Segundo Laban todo estado emocional está ligado a uma tensão 

corporal muito bem definida. 
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De acordo com Fernandes (2007, p.34), “a filosofia de Pina compreendia o 

movimento e a dança como energia natural e comunicação linguística. ” A repetição 

vem como um instrumento criativo, demolidor das construções gestuais da técnica ou 

da própria sociedade.  

 

A repetição inicialmente usada para reconstruir experiências passadas, e 
então para moldar a forma estética, mais tarde provoca diversas e 
imprevisíveis experiências no dançarino e em sua plateia, aumentando as 
possibilidades de interpretação e associação pessoais. [...] A partir do 
processo criativo descrito, as composições permitem sua própria 
transformação através e dentro desta estrutura repetitiva. (FERNANDES, 
2007. p.51-52). 

 

Na dança de Pina, um significado leva a uma forma e posteriormente a 

repetição da forma leva a um novo significado. A plateia também é convidada a 

participar dessa experiência, não é apenas um observador passivo à medida que as 

danças de Pina transformam as expectativas dos espectadores implicando em um 

questionamento constante de sua atividade e papel como espectador, assim como 

afirma Fernandes (2007).  

Os gestos e as palavras são repetidos pelos bailarinos como se não tivessem 

compreendido da primeira vez. Já o público assiste as representações que ao invés 

de esclarecerem os significados recriam outros. Pina ao escolher trabalhar com a 

repetição rompe a convenção da dança como uma expressão espontânea, como 

afirma a autora. “Porque a mente tem memória e adquire hábitos, ela é capaz de 

formar conceitos em geral e de abstrair algo novo, de subtrair algo novo da repetição 

que ela contempla” (DELEUZE, 1997, p. 14 apud MORAES, 2012, p. 4).  

Brito (2010, p. 102 e 103) expõe em sua pesquisa a presença da repetição na 

dança-teatro de Pina como um artifício que desnuda a fragilidade da “aparente 

estabilidade e controle da escrita cênica”. A repetição por vezes acontece como uma 

tentativa de eliminar o erro, mas com o verdadeiro intuito de demonstrar a 

impossibilidade de controle da perfeição. Como afirma a autora, “a rasura é exposta”.  

 

A exposição da rasura na dança de Pina Bausch é uma constante 
fundamental. Sua obra apresenta um forte viés crítico contra a aparência e 
convenções de valores sociais e culturais. A exposição dos erros e 
imperfeições está nos movimentos de sua dança, da mesma forma que nos 
corpos dos bailarinos, que supostamente deveriam ser esteticamente 
perfeitos e saudáveis, mas que contrariam essas expectativas. (BRITO, 2010, 
p.103).  
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A repetição é utilizada como recurso para a construção dramatúrgica em dança 

por diversas companhias de dança. E sobre isso, Moraes (2012, p.1) que também 

percebe uma sedimentação do uso da repetição em suas criações, diz se interessar 

pela maneira como a repetição “opera na construção de significados” por meio de 

diversas estratégias de organização do tempo e do espaço em cena. Sobre a 

repetição em Bausch afirma que “as cenas engolem a si mesmas, aniquilam-se e 

caminham para trás através da repetição compulsiva”. “ A repetição compulsiva seria 

aquilo que não quer ser ‘relembrado’, ela quer ser revivida eternamente através da 

repetição” (MORAES, 2012, p. 3). Phelan (1997, apud MORAES, 2012, p. 2) afirma 

que “repetimos porque não conseguimos sustentar e porque não conseguimos 

conter”.  

Algumas companhias utilizam do recurso descrito pela autora acima, de 

apresentar pequenos souvenirs, seja em um mesmo espetáculo, seja em espetáculos 

diferentes com o intuito de criar uma identidade de movimentação da companhia ou 

muitas vezes para contar uma história ou construir uma narrativa a partir disso. A 

repetição também possibilita esse processo narrativo. E consigo identificar na fala de 

Henrique Rodovalho (diretor artístico da Quasar Cia. de Dança), durante a realização 

da oficina “Uma abordagem teórica e vídeográfica sobre espetáculos e processos 

criativos das obras da Quasar Cia. de Dança” realizado em maio de 2015 na própria 

sede da companhia, uma reafirmação de que a partir de movimentos ou sequencias 

coreográficas iguais a Quasar durante todo o tempo em que esteve ativa deixou em 

cada um de seus espetáculos souvenirs aos seus espectadores, utilizando da 

repetição para gerar identidade e ligação entre um trabalho e outro, como um carimbo 

da companhia.  

E assim Pina realiza em seu filme “O Lamento da Imperatriz”, repetição de 

gestos, trechos de coreografias e cenas de personagens de forma a estabelecer uma 

narração seja ela linear ou não linear.  

Em “O Lamento da Imperatriz”, assim como em suas peças Pina mescla a 

realidade e a representação, uma vez que são experiências diárias vividas ou 

imaginadas pelos bailarinos que são trazidas e entregues aos espectadores. 

 

Tudo é sempre diretamente visível e cada espectador pode compreender de 
imediato com seu próprio corpo e seu próprio coração. Essa é a maravilha da 
dança: que o corpo seja uma realidade pela qual se atravessa. Ele nos dá 
algo bastante concreto que se pode captar, sentir e que nos move. Os 
espectadores são sempre uma parte do espetáculo, tal como eu própria sou 
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uma parte do espetáculo, ainda que não esteja no palco. E cada espectador 
é convidado a confiar em seus próprios sentimentos. Em nossos programas 
também nunca há uma indicação de como as peças devem ser 
compreendidas. Temos de fazer nossas próprias experiências, como na vida. 
Isso ninguém pode nos impedir (BAUSCH, 2000, p. 13). 

 

O espectador-leitor de Pina, não deve ser simplesmente um observador 

passivo, pois há que se ler sua obra, segundo Caldeira (2010, p.122), há que se entrar 

em diálogo com o seu texto através de um processo ativo de produção de sentidos. 

“O espectador-leitor necessariamente contaminado por outras leituras e por 

experiências de vida, grau cultural e preconceitos diversos atualiza com cada nova 

leitura a obra. ” 

A obra de Pina Bausch no cinema está repleta de incentivos à reflexão crítica. 

Em diversas cenas promove o estranhamento através do humor, mas que vem como 

um instrumento capaz de levar-nos a reflexão a respeito da solidão humana, por 

exemplo. Em alguns momentos apresenta espectadores reais das cenas flagrados 

pela câmera, tal como a cena de uma senhora que observa um casal através da 

janela, e ao perceber que está sendo filmada fecha a janela rapidamente. Já em outro 

há um grupo de crianças observando um homem equilibrar um pedaço de pau na 

testa. Assim sendo, Pina nos coloca como observadores de situações reais 

juntamente com as representações realizadas pelos seus bailarinos. Somos 

convidados a nos tornar voyeurs de situações cotidianas e extracotidianas. Segundo 

Caldeira (2007) as personagens estão transitando na fronteira entre o sonho e a 

realidade.    

 

As pessoas vão ao cinema para se ver, numa sequência de imagens que 
mais do que argumentos lhes entrega gestos, rostos, modo de falar e 
caminhar, paisagens, cores. Ao permitir que o povo se veja, o cinema o 
nacionaliza. Não lhe outorgando uma nacionalidade, mas sim o modo de 
senti-la. (BARBERO, 2003, p.244).  

 

A trilha sonora do filme desperta essa capacidade de nos levar a duvidar do 

real acontecimento do que estamos presenciando, uma vez que chegamos a indagar 

se apenas se trata de uma ilusão da personagem. A forma quebrada e 

descompassada que Pina constrói sua narrativa aparenta ser uma necessidade de 

expor seu modo de encarar o real. Em suas peças as músicas eram propostas após 

a criação das cenas, nunca antes. Os bailarinos traziam o que consideravam 
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interessante, mas não havia nunca uma regra fixa. Seus assistentes procuravam onde 

pudessem, lojas, coleções entre outros.  

 

Há algo muito específico sobre a música. Quando você experimenta uma 
cena com dez músicas diferentes, é uma história diferente a cada vez. 
Algumas vezes eu tenho uma música que eu gostaria de usar, mas eu não 
posso, porque ela não se encaixa com a peça. Algumas vezes, cinco anos 
depois, a música volta numa peça em que se encaixa. Mathias Burket cuida 
disso. Ele me pergunta o que eu penso que pode ser usado e depois nós 
procuramos por isso e, algumas vezes nós não encontramos nada por um 
longo período (BAUSCH apud CLIMENHAGA, 2009, p. 46, tradução da 
autora).  

 

A trilha sonora de seu filme é diversa e acompanha ou distorce o que está 

sendo mostrado como representação. Tem humor e tem vida. Mistura línguas com 

instrumentos em músicas que mantém uma regionalidade e outras que parecem 

vindas de um não-lugar. Pina dá lugar ao som ambiente, de uma chuva que cai, por 

exemplo, ou de um som que sai de um ator ao simular uma orquestra. A diretora dá 

livre arbítrio às suas canções e permite que nos levem a passear pelo humor, pela dor 

e sobretudo pelo amor.  

Pina não traz apenas a tristeza, a solidão e o abandono em seu filme, em muitas 

cenas reverencia a liberdade humana. Em alguns momentos Bausch coloca seus 

bailarinos para dançarem, com patins, livremente em um salão, ou para correrem nus 

dentro da plateia de um teatro. Esses instantes são libertadores para quem assiste, 

uma vez que é possível enxergar a beleza e a individualidade de cada um na 

diferença. O que cada um tem de único ali é explorado e abraçado.  

 

                  
                          
 
 
 
 
 
 
 
         Imagem 30 - Frame (59’ 01’’)                   Imagem 31 – Frame (59’ 50’’) 
 

O “Lamento da Imperatriz” é uma obra que expõe o que seu trabalho sempre 

presou por fazer, explorar o lado humano e todas as suas formas. A escolha de suas 

temáticas perpassa as nuances de nós indivíduos presentes em um mundo que extrai 

de cada um a cada novo dia novos sentimentos, sensações, ao colocar-nos para 
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experimentar uma enorme gama de vivências. Não há como não se identificar com os 

traços de vida aparentes em seu filme. A solidão; amargura; angústia; a busca 

incessante e incansável por amor; o afeto; o carinho; a dor; a alegria; a liberdade; a 

raiva e por aí vão tantos outros. Estes e um mundo de sentimentos que trazemos em 

nós são explorados pela coreógrafa em seu trabalho. Este filme é o retrato de vidas 

flagradas pelas lentes de uma câmera.  

Há relatos de que o “Lamento da Imperatriz” foi exibido no Fórum de Berlim de 

1990, importante festival de cinema da Alemanha, no qual Pina apresentou uma outra 

dimensão de seu trabalho, a possibilidade de também fazer cenas externas, permitida 

apenas pelo cinema e suas câmeras.  

Exponho abaixo novos trechos do filme que é arrebatador em sua simplicidade 

e loucura. 

 

  Imagem 32 – Frame (15’ 16’’)           Imagem 33 - Frame (06’ 28’’)        Imagem 34 - Frame (07’18’’) 
 

 Imagem 35 – Frame (11’ 45’’)             Imagem 36 - Frame ( 10’ 50’’)      Imagem 37 - Frame (10’ 08’’) 
           

      
     Imagem 38 - Frame (15’ 44’’)        Imagem 39 - Frame (17’ 17’’)    Imagem 40 – Frame (1h 10’ 20’’) 



96 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 41 – Frame ( 48’ 13’’)            Imagem 42 - Frame (31’ 55’’)      Imagem 43 - Frame (38’ 15’’) 

  Imagem 44 – Frame (19’ 20’’)             Imagem 45 - Frame (31’ 10’’)     Imagem 46 - Frame (51’ 01’) 
 
     

               

 

Imagem 47 - Frame (45’ 36’’)          Imagem 48 - Frame (44’ 31’’)        Imagem 49 - Frame (56’ 17’’) 

 

3.4 Decupando representações e identidades 

  

 Acredito ser pertinente trazer neste momento a decupagem técnica do filme “O 

Lamento da Imperatriz”, uma vez que considero possuir detalhes que somam à análise 

do filme realizada. A decupagem permite explorar todos os cortes, cenas, sequências, 

e cenários, e partir daí estabelecer a construção de uma narrativa mesmo que não 

linear. Por meio da decupagem pude destrinchar um pouco do olhar de Pina sobre o 

seu próprio trabalho e as ferramentas utilizadas por ela na sua representação. A 

decupagem permite a análise da linguagem cinematográfica utilizada e todos os 

elementos que a cercam, sendo assim importante para se compreender os caminhos 

a serem trilhados por mim, tomando como base o que foi construído por Pina Bausch 

em seu filme.  
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SEQ 
 

LOCAÇÃO 

PLANO  E 
MOVIMENTO DE 

CÂMERA 
 

AÇÃO ÁUDIO / DURAÇÃO 

SEQ. 
1 

Floresta - dia 
Plano Médio -  Câmera na 

mão 
Mulher de vestido e salto alto, 

conduzindo uma enorme máquina de 
vento. 

 
1min 4s 

SEQ. 
2 

Floresta – dia 
Plano Médio – Câmera na 

mão 
Duas mulheres de vestido preto 

andam com dois cachorros presos 
em coleiras 

23 s 

SEQ. 
3 

 

Floresta – dia 

Plano Médio – câmera na 
mão 

Mulher de vestido e salto alto, 
conduzindo uma enorme máquina de 

vento. 

 

9s 

SEQ. 
4 

Morro de terra 

- dia 

 

Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher vestida de coelhinha da 
Playboy, com sapatos de salto na 
mão, seios à mostra. Depois de 

andar um tempo calça os sapatos e 
continua andando. Aparenta estar 
cansada, pois está cambaleando. 
Parece fugir de alguém em alguns 

momentos. Cai no chão e se levanta. 

 
 
 

1min 11s 

SEQ. 
5 

Floresta - noite

Plano geral – câmera fixa Mulher corre de macacão azul curto e 
justo, com alguns enfeites coloridos 
na cabeça. Se aproxima e se afasta 

da câmera até sumir. 

 

69s 

Grita: “Mama” 

SEQ. 
6 

Floresta - dia Plano médio – travelling Mulher vestida de coelhinha da 
Playboy realiza as mesmas ações 

17s 
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SEQ. 
7 

Morro de terra 

- dia 

Plano médio - travelling Dois senhores bem vestidos andam 
em direção a algum lugar 

65 s 

SEQ. 
8 

Estrada/Camp

o - dia 

Plano médio – câmera fixa Duas mulheres de maiô estão na 
estada, segurando uma trouxa de 

roupa na cabeça, tapando a chuva e 
esperando alguém. 

14s 

SEQ. 
9 

Estrada/Camp

o - dia 

Plano médio - travelling Duas mulheres de maiô correm na 
beira da estrada com roupas na 

cabeça. 

13s 

SEQ. 
10 
 

Morro de terra 
Plano médio – câmera na 

mão 
Mulher vestida de coelhinha da 

Playboy corre sem norte e anda com 
cansaço. 

1min 44s 

SEQ. 
11 
 
 

Construção 

antiga  

Plano americano – 
travelling 

Mulher anda apressadamente. Está 
de calcinha, blusa e jaqueta. Fuma. 

1min 13s 

SEQ. 
12 
 

Estábulo – dia 
Plano médio – travelling Mulher com macacão curto, lenço na 

cabeça e salto, tenta levar uma 
ovelha de um estábulo a outro. 

21s 

 
Casa antiga –

dia 

Plano médio – travelling Mulher puxa um bode pelo chifre de 
um estábulo a outro. 

14s 

SEQ. 
13 
 

Casa antiga - 

dia 

Plano médio – câmera fixa Mulher (parece homem travestido) 
limpa o quintal 

52s 

SEQ. 
14 

Mata – dia  
Plano americano – câmera 

na mão/travelling 
Mulher com vestido de festa longo 

anda a esmo na mata. Está com uma 
garrafa térmica na mão. Realiza a 

1min 56s 
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ação de tirar e pôr o braço em uma 
das mangas.  

SEQ. 
15 

Rua – dia  

Plano médio – câmera fixa Mulher sentada em um sofá no meio 
de uma avenida movimentada, fuma. 
Está vestida com uma saia, casaco e 

sapato de salto. 

1 min 39s 

SEQ. 
16 

Mata - dia 

Plano médio – travelling Seis senhores andam com crianças 
chorando no colo. Uma senhora 

também. Um senhor anda com um 
garoto de mãos dadas. 

1 min 13s 

 
SEQ. 

17 

Sala de ensaio 
Plano médio – dolly 

out/travelling 
Homem vestido de calça, camiseta e 
um vestido longo por cima, anda de 

um lado a outro da sala. 

39s 

SEQ. 
18 

Morro de terra 

– dia  

Plano médio – câmera fixa Homem de terno e gravata enterra 
alguma coisa. Parece estar cansado. 

1min 18s 

SEQ. 
19 

Quarto - dia 
Plano americano – câmera 

fixa 
Mulher sem blusa, seios à mostra e 

olhos vendados está sentada e 
imóvel. 

13s 

SEQ. 
20 

Campo – dia Plano geral – travelling Homem de terno e gravata leva um 
guarda-roupa nas costas. 

2min 1s 

SEQ. 
21 

Sala de ensaio 
Plano médio - travelling Homem de vestido anda passando as 

mãos pela barra de balé. Está de 
olhos fechados. 

1min 8s 
 

Balbucia alguma coisa. 
SEQ. 

22 
Campo – dia Plano geral Homem sentado tenta colocar 

guarda-roupa novamente nas costas. 
1min 15s 

SEQ. 
23 

Quarto – dia 
Plano americano – câmera 

fixa 
Mulher sem blusa, seios à mostra e 

olhos vendados está sentada e 
imóvel. 

9s 

SEQ. 
24 

Campo – dia Plano geral Homem tenta colocar guarda-roupa 
novamente nas costas. 

1min 35s 
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SEQ. 
25 

Não se sabe 
Close – câmera fixa Mulher está com o rosto em close. 

Aparecem as mãos de um homem 
que começa a tocá-la.  

22s 

SEQ. 
26 

Estufa - dia 

Plano americano – 
travelling 

Mulher de vestido longo, puxa o cinto 
até o último buraco apertando 

bastante a sua cintura e começa a 
andar contando os segundos.  

1min 23s 

SEQ. 
27 

Estufa – dia  
Plano médio – câmera fixa Mulher em vestido longo está atrás 

de uma parede transparente de água, 
batucando no próprio corpo.  

35s 

SEQ. 
28 

Mata – dia 
Close – câmera fixa Mulher está deitada no chão de 

folhas sob uma placa de vidro 
transparente. 

1min 3s 

SEQ. 
29 

Mata – dia 

Plano médio – travelling Homem coloca uma criança 
pendurada em uma árvore com uma 
corda e vai subindo-a. Depois amarra 
a corda na árvore deixando a criança 

suspensa.  

1min 33s 

SEQ. 
30 

Morro de terra- 

dia  

Plano médio – travelling Dois senhores bem vestidos andam 
em direção a algum lugar 

30s 

SEQ. 
31 

Morro de terra 

– dia 

Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher vestida de coelhinha da 
Playboy começa a desenterrar 

alguma coisa. 

14s 

SEQ. 
32 

Floricultura Plano americano – 
travelling 

Homem sujo de lama e só de sunga 
dança livremente.  

1min 14s 

SEQ. 
33 

Clube 

Plano americano – câmera 
fixa (leve travelling) 

Mulher de vestido anda na bora de 
uma piscina. Arruma o bojo do 

vestido e volta a andar. A vemos por 
detrás do vidro.  

1min 53s 
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SEQ. 
34 

Não se sabe 
Close – câmera fixa Mulher está com o rosto em close. 

Aparecem as mãos e o rosto de um 
homem que começa a tocá-la. 

3min 16s 

SEQ. 
35 

Não se sabe Close – câmera fixa Mulher chora em silêncio. 20s 

SEQ. 
36 

Não se sabe Plano de ombros – câmera 
fixa 

Mulher está de vestido encostada em 
uma parede, sorrindo.  

57s 

SEQ. 
37 

Casa antiga – 

dia 

Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher está em cima dos ombros de 
um rapaz e ambos andam de braços 

abertos em linha reta. 

2min 6s 

SEQ. 
38 

Não se sabe Close – câmera fixa Mulher mestiça, maquiada como uma 
gueixa, corta um pedaço de papel. 

13s 

SEQ. 
39 

Não se sabe 
Plano americano – câmera 

na mão 
Mulher molhada, de vestido 

transparente, dança embaixo da 
chuva.  

1min 5s 

SEQ. 
40 

Não se sabe Close – câmera fixa Mulher mestiça, maquiada como uma 
gueixa, corta um pedaço de papel. 

15s 

SEQ. 
41 

Não se sabe 
Plano americano – câmera 

na mão 
Mulher molhada, de vestido 

transparente, dança embaixo da 
chuva. 

2min 54s 

SEQ. 
42 

Não se sabe 
Plano americano – câmera 

na mão 
Mulher de vestido longo vermelho 

dança a mesma partitura da seq. 41. 
Ela também está na chuva.  

14s 

SEQ. 
43 

Não se sabe 
Plano americano – câmera 

na mão 
Mulher molhada, de vestido 

transparente, dança embaixo da 
chuva. 

5s 

SEQ. 
44 

Não se sabe Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher com vestido branco 
esvoaçante dá estrelinhas contínuas. 

19s 

SEQ. 
45 

Não se sabe Plano de ombros – câmera 
fixa 

Homem molhado sem camisa, está 
coberto com uma capa de plástico.  

1min 

SEQ. 
46 

Não se sabe Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher com vestido branco 
esvoaçante dá estrelinhas contínuas. 

31s 
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SEQ. 
47 

Não se sabe 

Travelling Homem de vestido está dentro de 
uma caixa de vidro coberta com 

água. Ele realiza movimentos suaves 
dentro dela.  

1min 24s 

SEQ. 
48 

Não se sabe Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher com vestido branco 
esvoaçante dá estrelinhas contínuas. 

24s 

SEQ. 
49 

Não se sabe 

Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher sobe nos ombros de um 
homem. Ela está de vestido branco 
esvoaçante e se joga nos braços de 

um outro homem a sua frente. 
Repete a ação. 

1min 6s 

SEQ. 
50 

Rua – dia 

Plano médio – câmera fixa Homem faz barba no meio-fio com a 
água da chuva que está na rua. Os 

carros passam e jogam água em seu 
rosto, mas ele continua.  

12s 

SEQ. 
51 

Escadaria – 

dia 

Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher de vestido vermelho longo 
esvoaçante, quebra pedras que estão 
dentro de um pedaço de pano. Bate o 

pano no chão em movimento de 
martelo.  

1min 32s 

SEQ. 
52 

Banheiro – dia 

Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher de vestido liga para alguém e 
o coloca para ouvir o barulho da água 

correndo na torneira e depois da 
descarga da privada.  

1min 29s 

SEQ. 
53 

Área aberta – 

quintal 

Plongée Três cachorros olham para cima e 
latem.  

Latido dos cachorros. 7s 

SEQ. 
54 

Quarto Plano médio – câmera fixa Cachorro está em cima do sofá 
enquanto um bebê dorme.  

14s 

SEQ. 
55 

Não se sabe 
Plano americano – câmera 

na mão 
Mulher de vestido longo vermelho 

dança a mesma partitura da seq. 41. 
Ela também está na chuva. 

14s 
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SEQ. 
56 

Banheiro – dia Plano médio – câmera na 
mão 

Mulher começa a ligara para alguém. 18s 

SEQ. 
57 

Não se sabe 
Plano americano – câmera 

na mão 
Mulher de vestido longo vermelho 

dança a mesma partitura da seq. 41. 
Ela também está na chuva. 

1min 2s 

SEQ. 
58 

Restaurante – 

dia 

Plano médio – câmera fixa Homem de roupão e cinta-liga fuma 
em restaurante com vista para a rua. 

27s 

SEQ. 
59 

Sala interior Plano médio – câmera fixa Homem de terno está sentado. 
Apenas balbucia algumas palavras. 

1min 21s 

SEQ. 
60 

Não se sabe Close – câmera na mão Barriga de um homem fazendo 
movimentos de dança do ventre. 

32s 

SEQ. 
61 

Não se sabe  Close Mão de uma mulher com pigmento 
vermelho nas unhas.  

3s 

  
Close Mulher com olhos, nariz, lábios e 

bochechas pintadas. Chora de olhos 
fechados e em silêncio.  

31s 

SEQ. 
62 

Não se sabe 
Close – câmera na mão Mulher tem o rosto manipulado 

enquanto mão de homem raspa sua 
nuca com navalha.  

1min 24s 

SEQ. 
63 

Floricultura Plano americano – 
travelling 

Homem sujo de lama e só de sunga 
dança livremente. 

1min 16s 

SEQ. 
64 

Lugar aberto – 

dia  

Plongée Mulher de vestido estampado dança 
em meio a uma nevasca.  

37s 

SEQ. 
65 

Quarto – dia 

Plano americano – câmera 
na mão 

Casal está deitado em uma cama.  
Sempre que o homem tenta se 
aproximar a mulher que está de 

vestido o barra, seja para arrumar o 
vestido, brinco etc.  

1min 6s 

SEQ. 
66 
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SEQ. 
67 

Quarto – noite Plano médio – travelling Homem de cueca coloca uma 
camisola preta transparente. 

11s 

SEQ. 
68 

Quarto – dia 
Plano médio – câmera fixa Mulher está parada na janela e reage 

a alguma coisa que viu. Olha para 
câmera antes de fechar a janela.  

13s 

SEQ. 
69 

Quarto – dia 
Plano médio – câmera na 

mão 
Homem e mulher de vestido brincam 
com as barras dos vestidos sentados 
na cama, um de frente para o outro.  

10s 

SEQ. 
70 

Banheiro – dia 
Plano médio – câmera na 

mão 
Homem e mulher brincam com um 
copo cheio de espuma. Riem e se 

divertem.  

1min 

SEQ. 
71 

Apartamento Plano médio – câmera na 
mão 

Mulheres fecham a janela de seus 
apartamentos. 

8s 

SEQ. 
72 

Quarto- dia Plano médio – câmera na 
mão 

Homem e mulher de vestido brincam 
um com o outro.  

8s 

SEQ. 
73 

Banheiro – dia 
Plano médio – câmera na 

mão 
Homem e mulher brincam com um 
copo cheio de espuma. Riem e se 

divertem. 

6s 

SEQ. 
74 

Quarto – noite 
Plano médio – câmera fixa Homem de camisola preta, 

transparente, penteia o cabelo com 
um garfo.  

10s 

SEQ. 
75 

Mata – dia Travelling Um homem está em cima de uma 
árvore.  

16s 

SEQ. 
76 

Sauna 
Plano de ombros – câmera 

fixa 
Duas mulheres enroladas em uma 
toalha saem de quadro com alguns 

objetos na mão.  

16s 

SEQ. 
77 

Lugar aberto – 

dia 

Plongée Mulher de vestido estampado dança 
em meio a uma nevasca. 

27s 

SEQ. 
78 

Prédio – 

externa 

Plano médio – câmera fixa Crianças na janela 5s 
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  Plano médio – travelling Homem equilibra um cabo de 
madeira na testa.  

5s 

SEQ. 
79 

Lugar aberto – 

dia 

Plongée Mulher de vestido estampado dança 
em meio a uma nevasca. 

15s 

SEQ. 
80 

Não se sabe Plano de ombros – câmera 
fixa 

Homem estático em frente a câmera 15s 

SEQ. 
81 

Não se sabe Plano médio – câmera fixa Mulher de vestido está na chuva de 
pé e depois um homem se junta a ela 

1min 17s 

SEQ. 
82 

Não se sabe 

Plano médio – câmera fixa Homem de terno e gravata está na 
chuva. Faz barulhos como se 

estivesse fazendo melodia de uma 
orquestra. 

2min 16s 

SEQ. 
83 

Não se sabe Close – câmera fixa Mulher está parada na chuva com ar 
leve de felicidade. 

13s 

SEQ. 
84 

Não se sabe Close – câmera fixa Homem está parado na chuva  51s 

SEQ. 
85 

Não se sabe Close – câmera fixa Mulher está parada na chuva com ar 
leve de felicidade. 

15s 

SEQ. 
86 

Sala vazia – 

noite 

Plano médio – travelling Dois homens de vestido patinam 
livremente em uma sala.  

1min 52s 

SEQ. 
87 

Restaurante 

Plano médio – câmera fixa Homem e mulher jantam em 
restaurante. Mulher está com os 
seios de fora e depois os cobre 

novamente. Está usando um chapéu 
que parece a esfinge. Depois 

descobre os seios de novo. Fica de 
pé e seu vestido cai totalmente 

deixando-a de calcinha.  

3min 46s 

SEQ. 
88 

Não se sabe Plano de ombros – câmera 
fixa 

Mulher chora em frente a câmera 10s 
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SEQ. 
89 

Não se sabe Plano americano (pernas) 
– travelling 

Pernas em salto vermelho andam de 
um lado a outro.  

1min 25s 

SEQ. 
90 

Rua Plano geral – câmera fixa Rua com casas.  15s 

SEQ. 
91 

Mata Plano geral – câmera fixa Mata com riacho.  6s 

SEQ. 
92 

Janela Plano médio –câmera fixa Duas crianças observam a câmera.  7s 

SEQ. 
93 

Quarto - dia 
Plano americano – câmera 

fixa 
Mulher sem blusa, seios à mostra e 

olhos vendados está sentada e 
imóvel. 

3s 

SEQ. 
94 

Não se sabe Plano americano (pernas) 
– travelling 

Pernas de homem e mulher 
dançando tango.  

1min 9s 

SEQ. 
95 

Campo de 

neve 

Plano médio – câmera fixa Homem coberto de neve está 
deitado.  

23s 

SEQ. 
96 

Não se sabe Plano americano (pernas) 
– travelling 

Mulher de vestido anda na neve.  1min 14s 

SEQ. 
97 

Mata com 

neve - dia 

Plano médio - travelling Homem com roupa de asas brinca de 
tirar a neve dos galhos das árvores.  

21s 

SEQ. 
98 

Campo neve - 

dia 

Plano médio – Câmera fixa Mulher de vestido e galocha toca 
acordeão  

1min 56s 

SEQ. 
99 

Sala de ensaio 

balé 

Plano médio – Câmera fixa Aluno e professor em ensaio. O 
bailarino repete os movimentos 

solicitados.  

2min 55s 

SEQ. 
100 

Quarto/Sala 

Plano americano – dolly 
out 

Homem e mulher sentados tentam 
um diálogo sem sucesso. Só a 

mulher fala. Ele parece não entender 
nada.  

1min 22s 
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SEQ. 
101 

Salão  

Plano americano – câmera 
fixa 

Dois homens dançam juntos de 
forma divertida. Se divertem. Uma 
das pernas de um dos dançarinos 

está na cintura do outro. O que 
recebe a perna a segura como se 

fosse um braço. 

29s 

SEQ. 
102 

Cidade – Rua - 

dia 

Plano americano - 
travelling 

Mulher de vestido corre chorando e 
gritando rua abaixo.  

19s 

SEQ. 
103 

Salão 

Plano médio – câmera fixa Dois homens dançam juntos de 
forma divertida. Se divertem. Uma 
das pernas de um dos dançarinos 

está na cintura do outro. O que 
recebe a perna a segura como se 

fosse um braço. 

6s 

SEQ. 
104 

Cidade – Rua- 

dia  

Plano americano - 
travelling 

Mulher de vestido corre chorando e 
gritando rua abaixo. 

30s 

SEQ. 
105 

Salão 

Plano americano – câmera 
fixa 

Dois homens dançam juntos de 
forma divertida. Se divertem. Uma 
das pernas de um dos dançarinos 

está na cintura do outro. O que 
recebe a perna a segura como se 

fosse um braço. 

1min 14s 

SEQ. 
106 

Floricultura 

Plano americano – câmera 
fixa 

Homem coberto de lama está parado, 
imóvel. Vê-se uma fumaça subindo 
pela lateral, o que indica que está 

fumando.  

19s 

SEQ. 
107 

Cidade – vista 

de um prédio 

Plano geral – câmera fixa 
– vista panorâmica 

Homens e mulheres de vestido e 
terno dançam de patins dentro de um 

salão.  

16s 
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SEQ. 
108 

Teatro –platéia Plano geral – câmera fixa Mulheres nuas correm de um lado a 
outro. Algumas estão de patins.  

1min 14s 

SEQ. 
109 

Salão 
Plano médio Homens e mulheres de vestido e 

terno dançam de patins dentro de um 
salão. 

26s 

SEQ. 
110 

Floricultura 

Plano americano – câmera 
fixa 

Homem coberto de lama está parado, 
imóvel. Vê-se uma fumaça subindo 
pela lateral, o que indica que está 

fumando. 

13s 

SEQ. 
111 

Salão 

Plano americano – câmera 
fixa 

Homem e mulher de vestido (ambos) 
dançam abraçados uma dança lenta.  

Retira a mão da mulher de sua 
cintura e coloca em seu ombro.  

1min 1s 

SEQ. 
112 

Floricultura 

Plano americano – câmera 
fixa 

Homem coberto de lama está parado, 
imóvel. Vê-se uma fumaça subindo 
pela lateral, o que indica que está 

fumando. 

8s 

SEQ. 
113 

Cidade – Farol 

- dia 

Plano geral – câmera fixa Mulher de vestido está em cima de 
um farol correndo de um lado a outro 

apitando.  

21s 

SEQ. 
114 

Salão  Plano americano– câmera 
fixa 

Homens dançam abraçados uma 
dança lenta.  

36s 

SEQ. 
115 

Restaurante Plano americano – câmera 
fixa 

Dois homens de terno e gravata 
borboleta se olham e riem. 

19s 

SEQ. 
116 

Mata - noite Plano geral. Contemplação da paisagem.  13s 

SEQ. 
117 

Pasto – dia  

Plano geral – câmera fixa Mulher de vestido e salto bebe uma 
garrafa de álcool com uma ovelha 
filhote na mão e anda no meio de 

várias ovelhas.  

2min 41s 
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SEQ. 
118 

Pasto - dia 
Plano médio – câmera fixa Mulher deitada no meio de ovelhas 

em um pasto. A mesma mulher que 
estava bebendo.  

38s 

SEQ. 
119 

Pasto – dia  Plano médio - travelling Homem com roupa de asas anda no 
meio de ovelhas no pasto. 

24s 

SEQ. 
120 

Pasto - dia  
Plano médio – câmera fixa Mulher deitada no meio de ovelhas 

em um pasto. A mesma mulher que 
estava bebendo. 

5s 

SEQ. 
121 

Pasto – dia  Plano médio - travelling Homem com roupa de asas anda no 
meio de ovelhas no pasto. 

25s 

SEQ. 
122 

Pasto - dia  
Plano médio – câmera fixa Mulher deitada no meio de ovelhas 

em um pasto. A mesma mulher que 
estava bebendo. 

15s 

SEQ. 
123 

Sala - noite 

Plano americano - 
travelling 

Mulher briga com homem e bate nele 
até conseguir subir em seus ombros. 

Fica de pé e, ambos de braços 
abertos, andam pela sala.  

1min 12s 

SEQ. 
124 

Campo  Plano geral - travelling Homem corre atrás de pássaros. 10s 

SEQ. 
125 

Estrada 
Plano geral – câmera fixa Mulher vestida de coelhinha da 

playboy corre em direção à câmera 
até sair de quadro.  

41s 

SEQ. 
126 

Campo - dia Plano geral - travelling Homem corre atrás de pássaros. 37s 

SEQ. 
127 

Floricultura Plano americano Homem coberto de lama está de 
roupão vermelho e fuma.  

5s 

SEQ. 
128 

Metrô 

suspenso – dia 

Plano médio – câmera fixa Homem toca contrabaixo dentro do 
metrô.  

15s 

SEQ. 
129 

Telhado de um 

prédio – dia  

Plano geral – travelling Mulher de vestido corre sobre um 
telhado apitando.  

21s 
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SEQ. 
130 

Metrô 

suspenso – dia 

Plano médio – câmera fixa Homem toca contrabaixo dentro do 
metrô.  

15s 

SEQ. 
131 

Telhado de um 

prédio – dia  

Plano médio– travelling Mulher de vestido corre sobre um 
telhado apitando.  

13s 

SEQ. 
132 

Metrô 

suspenso – dia 

Plano médio – câmera fixa Homem toca contrabaixo dentro do 
metrô.  

29s 

SEQ. 
133 

Rua - dia Plano de ombros – câmera 
fixa 

Mulher de vestido dirige carro na rua 
de olhos abertos e depois fechados. 

16s 

SEQ. 
134 

Metrô 

suspenso – dia 

Plano médio – câmera fixa Homem toca contrabaixo dentro do 
metrô.  

7s 

SEQ. 
135 

Floricultura 
Plano americano Homem coberto de lama está de 

roupão vermelho e fuma. Se levanta 
e vai embora.   

34s 
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CAPÍTULO 4: CRIANDO MEU PRÓPRIO CAMINHO  

 

Acredito que as produções fílmicas conferem diversificadas visões de mundo, 
de ser, de estar e atuar nas mais variadas situações cotidianas. Não apenas 
aprendemos a olhar e a compreender as narrativas visuais desde a infância, 
mas também nossa forma de ver passa a ser articulada a partir do lugar que 
ocupamos – seja ele social, cultural ou histórico. De acordo com Fernando 
Hernández, não vemos um filme apenas como um ato físico ou perceptivo, 
mas o narramos exaustivamente, ou seja, reconstruímos e recontamos uma 
narrativa a partir daquilo que compreendemos da visualidade, daquilo que 
aprendemos a reconhecer, nomear, classificar e narrar. Por isso, tomar o 
cinema como dispositivo pressupõe desvelar imagens que são ou foram 
vistas, que lugar elas ocupam/ocuparam no nosso imaginário e como nos 
defrontamos com elas para pensar sobre nossas próprias questões. (VALLE, 
2014, p. 142-143).  

 

O filme “O Lamento da Imperatriz” possibilitou os mais diversos olhares sobre 

as suas representações. A maneira como cada um de nós o percebeu e o que em nós 

deixou florescer foi construído por meio de respostas verbais que posteriormente 

tornaram-se imagens corporais.  

De acordo com Valle (2014, p. 145) “o cinema, sob perspectiva da cultura 

visual, convida-nos a pensar sobre as visualidades que selecionamos, sobre aquelas 

que descartamos, mas sobretudo, convida-nos a questionar porque selecionamos 

algumas” e não outras. E além disso, quais os efeitos dessa atitude seletiva em nossas 

práticas sociais, “sobre o modo como ativamos, a todo o momento, essas imagens em 

nossas vivências”. Um filme ao ativar nossa capacidade subjetiva e sensível, por meio 

de imagens que são colocadas dentro de narrativas temporais possibilita o ato de ver, 

que segundo o autor, é determinado por cada um de nós, que vê o que quer ou 

aprendeu a ver por meio de uma posição histórica, cultural, social e ideológica. “Ver 

pressupõe interpretar. Interpretar está relacionado àquilo que o sujeito constrói 

subjetivamente com os subsídios que dispõe” (ibidem, p. 151).  

Para Elizabeth Ellsworth (2005 apud VALLE, 2014, p. 147) os filmes são 

pensados para públicos determinados e já têm os seus receptores direcionados. 

“Direta ou indiretamente, as narrativas fílmicas contribuem para configurar condutas e 

sentidos de ser da mesma forma que delineiam determinados conceitos que são 

incorporados nas atitudes públicas”.   

 

Assim o cinema se coloca como artefato cultural que favorece reflexões sobre 
aquilo que vemos de nós mesmos nas imagens, ou seja, pensar sobre o que 
vemos, como vemos e porque vemos desta maneira e não de outra. Incita-nos, 
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ainda, a pensar sobre nossa própria existência frente às imagens que se nos 
apresentam e/ ou nos representam. (VALLE, 2014, p. 153).  
 

 A partir das imagens que nos foram apresentadas por Pina em seu filme, 

encorajei Rouse e Frederico a se deixarem ser tocados subjetivamente pelo lamento 

construído por Bausch a fim de deixarem fluir nessa relação corpo, meio, cultura, 

história, as representações imagéticas do corpo, apoiadas ou não nos 

questionamentos comentados anteriormente, mas deixando prevalecer o modo de ver 

de cada um sobre essa narrativa inquietadora.   

 Neste momento, tivemos a liberdade de criamos individualmente. Percebi que 

esse era um espaço que solicitava um contato individual de cada um com suas 

memórias, experiências, que foram divididas posteriormente. A partir de cada uma das 

imagens presentes no filme de Pina nos deixamos ser questionados e levados a um 

outro lugar por meio de sua dança e representações visuais que são “portadoras e 

mediadoras de significados e posições discursivas que contribuem a pensar o mundo 

e a pensar sobre nós mesmos como sujeitos” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 02 apud 

VALLE, 2014, p. 160). 

 Tivemos a oportunidade de questionar os nossos modos de ver, de nos 

aproximarmos das imagens e de suas representações, relação essa que para 

Hernández (2014, p.336-337) “não se trata de tê-las como se fossem um exercício de 

decifração, mas de explorar os modos de relação nos quais elas nos colocam”. A 

função da representação das imagens não se sustenta tanto nas experiências que 

derivam desta relação ou do que elas mostram, “mas na maneira como cada um as 

interpreta. Trata-se, portanto, de inverter a pergunta e passar de: o que você vê nesta 

imagem a como esta imagem me vê”.  

 O olhar crítico foi extraído de cada um de nós, olhar esse que segundo Tourinho 

e Martins (2011, p. 61) é um olhar que “nos ajuda a desenvolver uma atitude analítica, 

reflexiva, que aguça nossa compreensão sobre o quê, porque e as condições em que 

estamos vendo, [...] nos habilita a extrair, dialogar e processar” as informações, 

construindo significados e diferentes maneiras de ver.    

 O que percebi durante esse processo de pesquisa individual foi em alguns 

momentos a dificuldade de ouvir o meu corpo e aceitar o que ele estava me 

entregando de material. Por vezes sentia que estava pensando para me movimentar 

e tentava voltar ao início da movimentação. No entanto, percebi que a criação envolvia 

tanto o pensar nos movimentos à medida que os estava realizando, assim como um 
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fluxo mais contínuo. Escrever sobre isso me fez relembrar que isso esteve presente 

no início das minhas pesquisas de movimento quando Rouse e eu nos deparamos 

com as diferenças na hora da criação de movimentos a partir das matrizes ou estados 

anímicos. Enquanto ela precisava zerar a sua movimentação e começar de novo, eu 

conseguia fazê-lo de forma contínua. Isso de fato foi um registro que ficou em meu 

corpo. O que é interessante falar é que esse registrar do corpo é presente também 

nas movimentações, uma vez que enquanto criava no solo, me vi repetindo 

movimentos aprendidos/apreendidos durante as aulas de dança contemporânea 

juntamente com o grupo de dança Das Los.  

 Cada um dos momentos em que tive contato com outros corpos em movimento, 

que passei por processos de criação, pesquisas de personagens, workshops, aulas 

de improvisação etc., marcaram meu corpo com repertórios de ações físicas que 

puderam ser acessadas agora a partir das necessidades encontradas. Tudo isso é 

muito rico, porque fica clara a história de um corpo que vive, experimenta, pensa, 

sofre, aprende, se movimenta e dança.  

 O filme de Pina nos trouxe de fato lembranças e nos fez viajar pelas nossas 

próprias estradas, relembrando experiências, momentos marcantes, vivências, dores, 

etc. Pensei muito em como a representação de minhas histórias se daria a partir da 

dança e estimulada pelo filme de Bausch. Mas o filme por si só trata de nos remeter a 

várias coisas, sem que para isso tenhamos que parar e pensar. Ao me deparar com 

aquele campo verde com várias ovelhas no filme, a sensação e a palavra de ordem 

foi saudade. A minha infância estava ali, os momentos em que estive na fazendo com 

meu pai, meus avós foram trazidos de imediato. E o processo de traduzir isso em 

corpo, penso eu, ter sido mais fácil pelo contato estabelecido anteriormente com os 

estados anímicos, pois foi como se uma porta para acessar esses sentimentos tivesse 

sido aberta e o corpo pudesse responder mais facilmente a esses estímulos.  

 As relações afetivas presentes no filme também foram muito representativas 

para mim. A forma como foram expostas as imagens entre os casais me trouxeram 

sensações incômodas que senti terem estabelecido relações corporais com as 

movimentações trazidas pelo estado do medo trabalhado anteriormente. As imagens 

da cidade de Wuppertal me levaram novamente a sentir aquele frio na barriga que 

senti quando cheguei ali. Uma ansiedade por descobrir o novo, uma inquietação que 

senti passar pelas pontas dos dedos e chegar nos joelhos, pés, braços. A dança 
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muitas vezes e a resposta do corpo não estava em movimentos perfeitos e belos, mas 

em impulsos e espasmos que iam sendo lapidados ou não ao longo dos ensaios.  

 O que mais me chamou a atenção foi o completo não controle que temos ao 

propor um processo como esse. As imagens possuem o poder de nos levar a qualquer 

lugar e a cruzar a linha do tempo da nossa vida e achar um momento específico ou 

pessoa que estava ali guardada há muito tempo. A cerâmica do banheiro, mostrado 

em uma das cenas do filme, me levou de volta a minha escola de infância. A cor dos 

olhos da bailarina que está sendo tocada por dedos curiosos me trouxe a imagem de 

uma tia distante. A bailarina que parece estar sendo barbeada compulsoriamente me 

trouxe a sensação agoniante desse momento corriqueiro ao ir ao cabeleireiro. Porque 

acredito que é assim mesmo que se dá o processo. O nosso cérebro vê o que ele já 

conhece, sentiu, percebeu, notou. O filtro entra em ação a cada nova cena.  

 As respostas a esses momentos, criadas através do corpo, foram repetidas 

inúmeras vezes e o processo de repetição retoma a questão da ressignificação que 

agora foi sentida por nós. Senti em alguns momentos que ao repetir uma sequência 

de ações físicas a intensidade do sentimento aumentava. Era como se fosse apurando 

aquele sentimento que foi despertado através da ação. Como exemplo, cito uma ação 

que realizei em um dos momentos da criação coreográfica, que foi um impulso para 

chegar para trás, que mantinha braços e mãos esticadas a frente, como se me 

protegendo de algo. Ao repetir essa ação o medo que havia me estimulado a esse 

movimento se tornou maior e senti como se realmente estivesse representando, 

criando uma imagem do medo a partir do meu corpo. O corpo ganhava mais vida a 

cada repetição, como se os movimentos agora se justificassem, como se o estofo 

necessário para os preencher surgisse com o intenso repetir.   

 O encontro com Frederico após o período de criação separados foi muito 

prazeroso. Ver e poder mostrar o que o filme tinha para nos dizer a partir do corpo do 

outro foi inspirador. De início não sabia que cena ou trecho do filme havia sido 

recortado, ou o que havia sido selecionado por ele como material de criação, mas o 

desconhecido gerou várias outras possibilidades de encontro a partir das minhas 

conexões com as representações imagéticas de “O Lamento da Imperatriz”. Fiquei 

muito feliz e pude admirar um trabalho que acompanhei de perto e fiz parte de alguma 

forma. A alteridade esteve sempre presente no decorrer desta pesquisa. Após 

apresentar o que havia criado conversamos e desnudamos os caminhos de cada um 

para criação. Frederico me falou sobre seu processo, que partiu de um revisitar de 
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antigos momentos dentro das companhias de dança pelas quais passou. Ele afirmou 

que em ambas as companhias esse momento de criação individual era recorrente e a 

dificuldade maior não foi estar sozinho criando, mas de acessar as respostas aos 

estímulos dados pelo filme através do corpo. 

 O filme para ele foi muito confuso, a existência de muitas ideias e de muita 

informação em pouco tempo. O Lamento da Imperatriz fez com que ele questionasse 

o que era dança, o que era a dança pra ele, se a dança seria apenas movimentação 

ou não. Seu entendimento partia de uma compreensão de que para ser dança a 

movimentação devia ser bem estruturada, redonda, mas não necessariamente com 

um início-meio-fim, como na dança clássica, mas que fosse capaz de dizer algo. A 

partir do contato com o trabalho da Pina, e mais especificamente com o filme, ele 

percebeu uma diminuição em sua cobrança na hora de realizar movimento sempre 

belos. O filme fez com que ele visse novas possibilidades, percebeu que Pina traz o 

cotidiano como dança, as movimentações mais simples como padrões também de 

dança, que ele passou a incorporar em suas criações. Durante esse processo a 

cobrança foi menor. Ele conseguiu se soltar mais, e além do que já foi comentado, 

trouxe a presença do espelho como limitador de seus movimentos, o feedback que 

ele dá ao bailarino. E já que não havia espelho onde desenvolvemos a pesquisa (salão 

de festas de seu prédio) percebeu uma maior liberdade criativa. 

   Entretanto, considerou o processo complicado, uma vez que nunca havia 

trabalhado dessa maneira. Nunca tinha trabalhado tendo como informação prévia um 

filme, mas que ao mesmo tempo foi interessante por ter sido um filme de dança feito 

por uma coreógrafa. As memórias e sensações estiveram sempre presente, já que 

considera que elas estão presas e que as carregamos sempre em toda e qualquer 

movimentação, como se fossem parte do nosso vocabulário de movimento. Alguns 

trechos do filme o levaram a percorrer experiências anteriores de aprendizado de 

dança e ao mesmo tempo trouxeram a saudade por meio da apresentação de uma 

figura materna que muito remeteu à sua vó, que ocupou esse papel em sua vida. Viu 

o seu corpo, a partir daí, carregado de material e conseguiu de forma menos 

complicada se expressar com menor rigor em relação à necessidade de movimentos 

belos e perfeitos.  

E sobre o foi criado por ele, notei em seu corpo movimentações mais fechadas 

e reprimidas, ao passo em que as minhas já estavam mais abertas e expansivas. Isso 

veio como um reflexo da nossa personalidade também, mas como um lugar mais 
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confortável para o nosso corpo, o que gerou estranhamento na hora de dividirmos e 

compartilharmos algumas ações físicas que seriam realizados por nós dois como um 

duo. Ensaiamos diversas vezes as partituras individuais e as compartilhadas o que 

permitiu gerar em mim e no Frederico novas significações em nossos corpos, que se 

apropriaram de movimentos criados por um outro corpo. Foi como se tivéssemos que 

encontrar um motivo para todas aquelas ações.  

Com a Rouse, o processo teve que ser interrompido, uma vez que por uma 

infelicidade durante um dos ensaios na companhia onde dança, ela torceu o joelho e 

teve que operá-lo impossibilitando a sua movimentação no tempo hábil que tínhamos 

para a realização do projeto. No entanto, caracterizo como indispensável a sua 

presença em todas as etapas vivenciadas ao seu lado, já que com ela aprendi 

bastante sobre o corpo em relação com o outro na dança, além de experimentar 

processos muito bacanas de pesquisa que abriram caminhos para chegar onde 

chegamos. No entanto, fiz questão de deixar presente as suas percepções como uma 

tentativa de elucidar de onde partiram e/ou partiriam suas respostas ao filme de Pina.  

Ela não conseguiu definir um sentido exato em relação ao filme O Lamento da 

Imperatriz. Viu muita desordem, um caos. Um cenário de caos. Pessoas em uma 

situação de perda, desorientação, algo que não se resolve muito bem. De acordo com 

ela as personagens pareciam tentar tatear alguma coisa, demonstravam uma postura 

de estarem perdidos. O processo criativo para ela foi muito bacana. Fazia tempo que 

não separava esse tempo para poder investigar coisas próprias. Afirmou que foi uma 

oportunidade boa para poder ativar sensibilidades adormecidas. Foi muito bom e 

curioso para ela. Poder buscar onde estão guardadas as memorias, impulsos de 

movimentos que muitas vezes nem lembramos que estão no nosso corpo ou mesmo 

construir novas. Uma provocação que eu acho que vem para que a gente crie novos 

frutos. Para Rouse esse projeto veio como um ponta pé para poder criar e investigar, 

um repertorio próprio de movimento, que pode desembocar em outras coisas. Pina 

fez com que ela refletisse sobre a importância de se compreender o papel do bailarino, 

o papel político, social. O próprio questionamento do que é dança ou não é dança para 

ela também surge, assim como para Frederico, como apresentado anteriormente.  

Durante o processo de criação a partir do filme, percebi ao iniciar as pesquisas 

de movimentação que a não declaração explícita de Pina em relação às questões de 

gênero e sexualidade só servem para reforçar sua posição em tratar das relações 

humanas como um todo, não estabelecendo nenhum tipo de segmentação. Isso foi 
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perceptível para mim a partir do momento em que me vesti de bailarina para 

representar uma cena realizada por Dominique Mercy no espetáculo Bandoneon 

(1980), que veste um “tutu” de balé clássico e realiza movimentos de plié repetitivos 

em uma constante queda até chegar a um acerto do movimento, cena essa também 

retratada por Wenders em seu filme. “O Lamento da Imperatriz” apresenta momentos 

bastante potentes e poéticos, nos quais busquei inspiração para a criação de algumas 

imagens para o documentário.  

Essa percepção em relação a essas temáticas veio, uma vez que compreendi 

que independente de como me movia, e de que forma me colocava (vestido de homem 

ou mulher) o que me interessava documentar eram os sentimentos e os movimentos 

realizados. Quando percebi isso na prática, a relação de Pina com o ser humano de 

forma geral fez muito mais sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Imagem 50 - Dominique Mercy –  
                                          Bandoneon (1980) por Ulli Weiss  

 

4.1 Criando uma narrativa  

 

A forma como toda essa pesquisa prática foi documentada partiu de interesses 

anteriores em buscar uma construção narrativa que pudesse ao mesmo tempo trazer 

dados concretos e claros sobre o processo a partir de entrevistas e narrações em off, 

por exemplo, como forma de gerar uma ligação entre as cenas e estabelecer uma 

linearidade e ao mesmo tempo pudesse explorar o estilo poético do documentário, 

que se aproxima da prática da videodança. 

As gravações tiveram início na cidade de Wuppertal, quando decidi percorrer a 

cidade onde Pina realizou seus trabalhos e com uma câmera e um tripé iniciar a 

criação de imagens a partir do meu corpo. Ali pude explorar as mais diversas 

possibilidades de enquadramento e modos de filmagem. Busquei me ater ao que Pina 
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havia me dado de imagens a partir do seu filme, “O Lamento da Imperatriz”, o que me 

levou a fazer vários planos gerais e mais abertos (como no filme) e me colocar como 

personagem dentro desse enorme espaço a ser explorado através da dança.  

Durante as gravações procurei documentar meu olhar sobre o espaço onde 

estava presente. A minha perspectiva era a forma de dar voz ao que estava 

representando frente às câmeras. Em diversos momentos, por estar sozinho, após 

captar os meus movimentos refazia toda a cena através dos meus olhos, o que no 

processo de montagem também valoriza o material e deixa-o mais potente, uma vez 

que o espectador se torna personagem por alguns instantes e é convidado a entrar e 

percorrer os caminhos trilhados por mim. Na minha estadia em Wuppertal fiz algumas 

panorâmicas da cidade e procurei por lugares que estavam gravados em minha 

memória visual, após a experiência com o filme de Pina e o filme de Wenders. E 

dessas experiências visuais algo que ficou marcado de fato foi a presença do metrô 

que corta toda a cidade por cima de um rio.  

 Me encontrei com o rio em diversos momentos e registrei cada um deles. Foi 

realmente emocionante estar nos vagões e estações que foram palco para lindas 

criações de Pina com seus bailarinos. As ruas contavam suas histórias para mim. Por 

cada esquina que passava sentia uma familiaridade estranha, pois tudo parecia já ter 

sido visto por mim em seus filmes.  

A relação de Bausch com a natureza também foi forte em seus trabalhos, como 

mostrado anteriormente, e estando em sua cidade percebi que há uma presença da 

natureza por todos os lados. Wuppertal é uma cidade muito arborizada e o rio marca 

toda a sua extensão, uma vez que para quase todos os lados da cidade há um 

encontro com ele. Entendo que Pina utilizou da natureza como personagem de suas 

criações, pois ela era personagem no seu dia-a-dia.  

De volta a Goiânia documentei algumas aulas de balé e de dança 

contemporânea, mas que acabaram permanecendo apenas em fotografias, pois senti 

que seriam melhor aproveitadas estando imóveis.  

Em todos os momentos da pesquisa tivemos a presença da câmera com um 

outro elemento. Durante alguns dias, antes de iniciarmos posicionava-a em um lugar 

que achava mais apropriado e em um enquadramento que pudéssemos ficar mais 

livres dentro do espaço.  

A câmera ficou boa parte do tempo estática nos observando, e em outros 

momentos era o nosso olhar sobre o corpo do outro. Como exemplo, por vezes optei 
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por ter uma visão geral do corpo da Rouse para entender a sua movimentação de 

maneira completa. Já ela focou nas minhas mãos e nos meus pés, em alguns 

momentos, locais onde identificou que a gesticulação ficava mais visível. Achei 

interessante esse raciocínio, porque quando vemos algo, realmente direcionamos o 

nosso olhar para algum ponto e nem sempre o todo é importante para nós. Frederico 

decidiu enquadrar o meu corpo todo enquanto me movimentava em sua maioria, pois 

para ele havia muita conexão entre as partes do corpo que ficaria perdida ao priorizar 

algo. A câmera nesses encontros foi colocada também à disposição para que fosse 

utilizada manualmente durante a execução dos exercícios. 

Os encontros com Rouse e Frederico foram todos registrados, o que serviu, 

além disso, para uma compreensão de como estava se desenvolvendo a nossa 

pesquisa de movimentos durante o processo. Nesses encontros tivemos novas 

possibilidades de ângulos e enquadramentos, pois a câmera não precisava mais ficar 

apenas no tripé. Dei liberdade aos meninos para que explorassem o olhar deles a 

partir da câmera, dando cada um a sua perspectiva. A visão subjetiva era o que 

buscava, nesta tentativa de dar voz a todos os envolvidos. Assim sendo, pudemos 

trabalhar com closes, planos americanos, plongée e contra-plongée, câmera na mão, 

além de outras experimentações como a câmera no chão que nos forneceu imagens 

muito ricas, pois houve a captação de detalhes que por vezes passam despercebidos 

por nós, além da captação de movimentos variados nos diferentes níveis e por meio 

de um novo ângulo capaz de nos surpreender.  

Os closes foram utilizados para dar destaque ao que nos era mais valioso na 

movimentação que estávamos percebendo, ou por permitirem recortes em quadros 

montados especialmente para eles.  

Durante um dos dias de ensaios individuais dividi com Yanke (ator e graduado 

em arte e cultura visual pela FAV) o domínio da câmera. Fizemos algumas imagens 

de plano aberto, fechado, closes, além de trabalharmos com uma luz bem dura e 

criarmos sombras em destaque. O trabalho com as sombras foi também algo que 

decidi utilizar durante as gravações das coreografias com Frederico, uma vez que 

percebi a possibilidade de criamos um outro personagem podendo interagir com o que 

estava sendo projetado.  

O filme de Pina serviu como cenário para algumas cenas. Os trechos mais 

marcantes para nós, após a sua análise, foram escolhidos como pano de fundo 

durantes algumas coreografias realizadas pelo Frederico e por nós dois. Na cidade de 
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Wuppertal a captação de cenas foi inteiramente externa já durante as pesquisas com 

Frederico e Rouse decidi que faríamos todas elas internas, de forma a segmentar os 

momentos da pesquisa.  

Assim sendo, mesmo dançando em uma sala, ter o filme projetado na parede 

nos transportou para um outro local, e além disso com a presença da luz dura e 

sombras marcadas nos tornamos de fato personagens desta história nada linear, 

bailarinos que dançaram e interagiram com os bailarinos de Pina. 

Como afirmado anteriormente, decidi por trabalhar com um documentário 

poético e participativo que me possibilitasse fugir da obrigação de ter uma tese a ser 

defendida e ao mesmo tempo me desse a liberdade de criar poesia com as imagens, 

palavras e música, algo que encontramos também na videodança, linguagem que 

resolvi mesclar em meu trabalho, que se molda a partir de uma linearidade só sua. O 

formato do documentário trouxe o espaço para as entrevistas que foram muito 

marcantes para nós três, e que são segundo Nichols (2005, p.159) “ umas das formas 

mais comuns de encontro entre cineasta e tema”.  A exposição de grande parte das 

questões vivenciadas por cada um foi feita através da dança, mas por meio das 

palavras, ao verbalizarmos o que sentimos, ganhamos consciência de uma série de 

outras percepções.     

 

4.2 Documendança: filmando repostas 

 

O que você obtém ao produzir um documentário? O processo o leva para 
debaixo da superfície da vida até regiões mais misteriosas, onde você 
começa a viver a vida mais profundamente. Documentaristas aprendem a 
valorizar a alegria, a dor, o comprometimento e o aprendizado que vêm do 
fato de estarmos vivos. [...] O que você mais precisa é de coragem, além de 
uma vontade apaixonada para resolver mistérios e da persistência para 
transformar o que você coletou em uma história que explodirá na mente do 
público. (RABIGER, 2011, p.8).  

 

Os documentários, segundo Rabiger (2011, p.14), diferem de outras formas de 

não ficção porque estão interessados em apresentar valores humanos, se preocupam 

com a tomada de consciência de algum fato ou acontecimento. “Explorar pessoas 

reais e situações reais é a especialidade do documentário”. No documentário 

apresenta-se o mundo como ele é, e não como se deseja que ele fosse.  

Na linguagem de documentário, segundo Ramos (2008), se trabalha com uma 

história na qual traços estruturais são recorrentes, formando períodos. Dentro do 
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campo estilístico do documentário há a presença de locução, entrevistas ou 

depoimentos, utilização de imagens de arquivo, além de roteiros abertos, etc. Trata-

se de uma obra que possui características singulares e estáveis. Renov (1993) vai 

identificar o documentário como uma narrativização do real, mas que mesmo não 

totalmente ficcional deve ser portadora de alguns elementos fictícios, uma vez que 

para Aumont (1995) quando se tem um objeto este já é signo de outra coisa e para 

tanto já está preso a um imaginário social, oferecendo-se como suporte de uma ficção.  

Como afirma Akashi (2013) em seu artigo, a presença da câmera como 

mediadora da relação espectador – ator leva este espectador a estar em cima do palco 

e não mais na plateia. Há um olhar que acompanha o movimento de cada bailarino 

através do detalhe determinado pelo enquadramento deste novo elemento 

cenográfico que é a câmera, que valoriza ou omite elementos não perceptíveis em um 

palco muitas vezes. 

A linha de pesquisa “Poéticas Visuais e Processos de Criação” aborda o estudo 

de linguagens e narrativas, sobretudo sob o ponto de vista da investigação de 

processos de criação e produção. Desta feita, acredito que a abordagem que foi 

realizada guarda uma pertinência temática com a referida linha de pesquisa, no 

sentido em que se fez uma análise estrutural do processo de criação de Pina e como 

foi exposta a sua dança através do filme “O Lamento da Imperatriz”, tendo as 

motivações sido construídas a partir daí, para o desenvolvimento de um documentário 

mesclado com a linguagem da videodança em um processo de narrativas não 

lineares, assim como foi realizado por Pina em seu filme. Para Bordwell (apud STAM, 

2009), a narração é um processo no qual os filmes entregam aos espectadores 

indicações a partir de esquemas interpretativos capazes de construir histórias 

ordenadas. 

 A linguagem do documentário difere muito das outras formas de ficção, uma 

vez que, como afirma Nichols (2005), está baseada em diferentes suposições sobre 

seus objetivos, envolve uma relação diferente entre o cineasta e seu tema, além de 

inspirar expectativas diversas no público. Para o autor, o documentário oferece um 

retrato ou uma representação do mundo reconhecível, pela capacidade dada ao filme 

e ao áudio de registrarem com fidelidade situações e acontecimentos.  

     

Os documentários mostram aspectos ou representações auditivas e visuais 
de uma parte do mundo histórico. Eles significam ou representam os pontos 
de vista de indivíduos e grupos e instituições. Também fazem 
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representações, elaboram argumentos ou formulam suas próprias estratégias 
persuasivas, visando convencer-nos a aceitar suas opiniões. Quanto desses 
aspectos da representação entra em cena varia de filme para filme, mas a 
ideia de representação é fundamental para o documentário. (NICHOLS, 2005 
p. 30). 
 

  

Algo que me levou a estar seguro dessa decisão de buscar a representação a 

partir do documentário e a partir do meu ponto de vista, foi entender, segundo Nichols 

(2005), que quando se fala em primeira pessoa há uma aproximação do documentário 

do diário. Como o meu propósito era mostrar o meu ponto de vista, assim como de 

meus parceiros, e enfoque sobre o trabalho de Pina acredito que isso não poderia ser 

feito pelo olhar de outra pessoa ou pela voz de outrem.  

É importante determinar na definição do documentário o seu caráter de não 

reprodutor da realidade, mas de representação do mundo em que vivemos a partir de 

uma determinada visão.  

 Há algumas normas e convenções segundo Nichols (2005, p. 54) que irão 

determinar e ajudar a distingui-lo de outros formatos: “uso de comentário com voz de 

Deus; as entrevistas; a gravação de som direto; os cortes para introduzir imagens que 

ilustrem ou compliquem a situação mostrada numa cena e o uso de atores sociais”.  

 

De fato, com frequência, o documentário exibe um conjunto mais amplo de 
tomadas e cenas diversificadas do que a ficção, um conjunto unido menos 
por uma narrativa organizada em torno de um personagem central do que por 
uma retórica organizada em torno de uma lógica ou argumento que lhe dá 
direção. Os personagens, ou atores sociais, podem ir e vir proporcionando 
informação, dando testemunho, oferecendo provas. Lugares e coisas podem 
aparecer e desparecer, conforme vão sendo exibidos para sustentar o ponto 
de vista ou a perspectiva do filme. Uma lógica de implicação faz a ponte entre 
esses saltos de uma pessoa ou lugar para o outro. (ibidem, p.56-57). 

 

O autor registra em sua obra a existência de uma série de modos de se produzir 

documentário: expositivo; observativo; participativo; reflexivo, performático e poético. 

A minha pesquisa surge de uma experiência afetiva e de uma realização pessoal, não 

havendo maneira de me ausentar da emoção. E para isso busquei estabelecer um 

trabalho participativo, indo a campo e vivenciando o contexto determinado da dança, 

sendo o modo trabalhado, definitivamente, o participativo, uma vez que me engajei 

ativamente. O modo participativo segundo o autor reduz a necessidade de persuadir 

o público em relação a uma determinada ideia, o que nunca foi a minha intenção. O 

meu intuito era o de apresentar um determinado contexto e me mostrar inserido nele, 
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enfatizando o encontro entre o cineasta e o tema a ser trabalhado. Para Nichols 

(2005), o documentário participativo mostra o que o espectador teria vivenciado se 

estivesse ali no lugar da câmera.  

No entanto o modo poético se faz presente também. De acordo com Nichols 

(2005, p.138) “o modo poético sacrifica as convenções relacionadas a montagem e 

continuidade, e a ideia de localização muito específica no tempo e no espaço”.  

 

O modo poético é particularmente hábil em possibilitar formas alternativas de 
conhecimento para transferir informações diretamente, dar prosseguimento a 
um argumento ou ponto de vista específico ou apresentar proposições sobre 
problemas que necessitam de solução. Esse modo enfatiza mais o estado de 
ânimo, o tom e o afeto do que as demonstrações de conhecimento ou ações 
persuasivas. (NICHOLS, 2005, p. 138).   

 

 Para o autor, o modo poético veio como uma forma de representar a realidade 

por meio de fragmentos, atos incoerentes, impressões subjetivas e pela negação de 

coerências, possibilitados pelas múltiplas perspectivas na divisão do tempo e do 

espaço. 

De acordo com Rabiger (2011), a forma de se fazer um documentário está na 

maneira como a história é apresentada. Ela pode ser controlada, espontânea, 

observacional, entre outras. Os comentários podem ou não existir, a narração pode 

ser feita através de imagens e música, ou seja, ele pode assumir muitas formas. No 

entanto, não há modo de se produzir um documentário objetivamente, pois os cortes, 

os enquadramentos, a hora de desligar a câmera e onde posicioná-la passa por uma 

decisão subjetiva. E todas essas etapas já são parte da criação do documentário. 

A escolha da linguagem do documentário apareceu no momento em que 

percebi que gostaria de falar de pessoas reais e de processos vivos e não de algo 

ficcional. Acredito que o meu intuito era explorar situações reais e a partir delas retirar 

o material subjetivamente. Assim como o autor, também não acredito na possibilidade 

de produção de um documentário que não seja subjetivo e que não tenha suas 

escolhas pautadas na decisão de alguém. Penso que de outra maneira não estaria 

disposto a abrir mão da forma como enxergo os caminhos e etapas retratadas no 

filme. Falar de um processo criativo é algo muito pessoal e que esteve em minhas 

mãos desde o princípio e idealização do projeto e não haveria outra forma de realiza-

lo senão através do meu olhar.  
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O único trabalho que realmente vale a pena fazer – o único trabalho que você 
pode fazer de forma convincente – é o trabalho que focaliza as coisas que 
são importantes para você. Não focalizar essas questões é negar as 
constantes na sua vida. (DAVID E ORLAND, apud RABIGER, 2011, p. 27).  

 

 A construção de um documentário conta com elementos muito sensíveis que 

transformam a linguagem a partir das diversas percepções apreendidas. Nas palavras 

de Rabiger (2011, p. 107) “na manipulação da câmera, o enquadramento e os 

movimentos de câmera se comunicam como o pensamento e o sentimento. O uso 

apropriado e realmente sensível da câmera transmite um coração humano, uma 

inteligência” além de uma alma em ação. As imagens conotam e ao mesmo tempo 

denotam o que o contexto permite, dando lugar ao poético e filosófico.    

 Rabiger (2011, p. 213) afirma o seguinte, “observe todos os pontos altos do 

ponto de vista emocional, assim como os resultados inesperados. Esses contêm os 

indícios que apontam para um filme de sucesso. ” 

O desenvolvimento da estrutura de um filme perpassa uma série de 

questionamentos que visam ampliar a definição do que foi produzido. O autor 

apresenta pontos determinantes nesse processo de encontro com uma estrutura. 

Rabiger (2011, p.219) aponta como necessário uma definição do que o documentário 

transmite, um entendimento de que “começar a partir de evidências visuais e 

comportamentais permite que as imagens sugiram a história. Começar a partir de 

palavras significa que as palavras assumem o controle. ” A escolha por trabalhar uma 

voz em off ao invés de um apresentador, dá espaço a falas mais espontâneas das 

personagens, que não parecem se dirigir a um entrevistador. Cada detalhe, por mais 

insignificante que possa parecer de início define muito do que está se buscando 

transmitir.  

 Quando há uma abordagem participativa é inevitável que haja um ponto de 

vista, já que existe relação entre os participantes, um envolvimento que vai se 

solidificando e se desnudando a cada nova tomada e dia de filmagem.  

 Ao se falar em personagens e em pontos de vista únicos, Rabiger (2011, p.266) 

comenta que “entregar o ponto de vista de um filme a um personagem principal tende 

a restringir seu escopo àquilo que essa pessoa pode conhecer, entender e representar 

legitimamente”. Em um filme pessoal, o ponto de vista muitas vezes é o do 

diretor/narrador. Quando se trabalha com vários personagens há a possibilidade de 

se criar uma textura de diferentes pontos de vista e ir equilibrando-os, ou pensar em 
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um ponto de vista “onisciente. ” A câmera pode se movimentar livremente pelo espaço 

e tornar-se um observador imparcial, expressando um ponto de vista coletivo, como 

uma visão de uma organização, por exemplo. E esse foi o caminho escolhido por mim, 

dando visibilidade e voz a cada um dos meus parceiros, já que esse era o caminho 

sustentado por Bausch.  As mais de quarenta peças criadas por ela, apesar de terem 

sempre a direção em suas mãos, não aconteciam caso seus atores estivessem 

ausentes. Cada um deixava na sala a cada ensaio um pedacinho deles e com esses 

pedaços Pina ia trabalhando até montar um enorme quebra-cabeças.   

 A mescla com a linguagem da videodança surge quando compreendo a 

possibilidade de criar uma narrativa não linear, assim como Pina estruturou o seu filme 

“O Lamento da Imperatriz”. As várias mudanças ocorridas durante o projeto também 

me levaram a pensar uma produção que foi descontínua e cheia de quebras em sua 

prática metodológica e que poderia também ter isso como um reflexo artístico em sua 

obra.   

A videodança surge de acordo com Domingues (2009, p. 8) a partir de uma 

problemática da dança em relação “à notação coreográfica e a necessidade de 

produzir e exibir imagens em movimento”. A obra que marca o início/surgimento da 

videodança é “A Study in Coreography for the camera” filmado em 1945 por Maya 

Deren (bailarina, coreógrafa e fotógrafa), filme este que mostra movimentos de 

câmera acoplados à edição em um conceito de espaço-tempo, permitindo que a dança 

ocorra primeiramente em um lugar e depois em outro. Essa é uma das propostas que 

colaboram para o desenvolvimento da videodança, a possibilidade de alterar o tempo 

ou o espaço da proposta, que por muitos anos se viu presa à caixa preta do teatro.  

 Segundo Cerbino e Mendonça (2011, p. 3246) no início da década de 1960, no 

Judson Dance Theater em Nova York, “surgiu uma proposta de arte interdisciplinar e 

coletiva em que as fronteiras entre as áreas tornaram-se cada vez mais fluidas”, a 

partir de uma aproximação entre artistas visuais, músicos, bailarinos e filmmakers. 

Pina Bausch bebeu também deste coletivo de artistas e bailarinos que iniciaram aí 

essa nova percepção do tempo e espaço onde a relação entre a dança e o vídeo se 

estabelece, sem ter ainda estabelecido segundo os autores uma normatização de sua 

grafia, podendo ser encontrada como videodança; vídeo-dança; vídeo dança; dança 

para a tela e dança para a câmera. 

De acordo com Costa (2007 apud DOMINGUES, 2009) a videodança se 

diferencia de um registro de dança pela relação da câmera com o corpo no espaço, 
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seja ele interno ou externo, além de haver a presença de ângulos, planos e 

coreografias feitas para a câmera. E falar sobre essa relação do corpo com o espaço 

divido aqui com a autora uma relação que estabeleci com o espaço urbano enquanto 

na cidade de Wuppertal na Alemanha.  

 

Neste trabalho, parte-se da premissa de que o corpo registra sua experiência 
da cidade e traz consigo uma memória urbana, uma espécie de grafia da 
cidade vivida, fazendo com que existam condições favoráveis para a 
configuração de uma espécie de corpo urbano. Baseado na pesquisa 
proposta por Paola Jacques e Fabiana Britto, no artigo Cenografias e 
Corpografias Urbanas: um diálogo sobre as relações entre corpo e cidade 
(2008), o corpo expressa a síntese das condições interativas propostas pelo 
espaço urbano descrevendo em sua corporalidade (resultante de processos 
relacionais com o espaço, com outros corpos e situações) o que é chamado 
de corpografia urbana. Afirma-se que corpografia é uma cartografia corporal. 
Entende-se por cartografia urbana a atualização de um mapa da cidade já 
modificada por seus usuários; e coreografia o projeto de uma movimentação 
corporal que também é atualizado devido às diferenças de espaço, 
fisicalidade dos bailarinos dentre outras modificações necessárias para que 
a dança possa ser corporalmente bem resolvida. O corpo que ocupa o espaço 
da urbe experimenta a cidade e atualiza/vivencia os cenários urbanos a partir 
de apropriações, da experiência efetiva ou da prática dos espaços própria 
experiência sensorial do lugar que ocupa. A cidade deixa de ser somente uma 
cenografia por onde usuários circulam e passa a ser vista como um lugar de 
existência de um corpo que vivencia seu ambiente. (DOMINGUES, 2009, p. 
23-24). 

 

 Entendo que a partir do conceito de corpografias esse corpo ocupa um espaço 

urbano, experimenta a cidade com seus cenários e se apropria deles a partir de uma 

experiência afetiva e efetiva, como afirma a autora. “A cidade deixa de ser somente 

uma cenografia por onde usuários circulam e passa a ser vista como um lugar de 

existência de um corpo que vivencia seu ambiente” (DOMINGUES, 2009, p. 23). 

 Nessa relação que se estabelece na cidade de Wuppertal em “O Lamento da 

Imperatriz” Natal (2014, p. 159) afirma que a relação dança-cinema é misturada de 

forma complementar e não hierárquica. “Graças à imagem, o espaço da cidade é 

transformado a todo tempo pela dança, pela incorporação do local, pela passagem, 

pela permanência”. A intervenção da câmera e de seus posicionamentos levam a um 

deslocamento da imagem gerando novas intercessões entre o corpo, o movimento e 

a imagem no filme de Pina.  

 De acordo com Veras (2007 apud CERBINO; MENDONÇA, 2011, p. 3247) a 

vídeodança pode ser compreendida como qualquer outro trabalho na área do 

audiovisual, a diferença estando na centralidade estabelecida na relação entre o corpo 
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e o movimento. “ O enquadramento de corpos no espaço, e como esse é construído 

pelo próprio movimento, é um dos principais aspectos da videodança”.  

 

O cinema configura novas capturas do modo de se fazer a dança, 
transformando as possibilidades discursivas e sensíveis da dança, emergindo 
uma cena expandida, cujas experiências criam novos deslocamentos da 
percepção do se fazer e sentir a imagem e a dança, sobrepondo-se e 
multiplicando-se sobre os modelos estabelecidos. (NATAL, 2014, p. 147).  
 

Para Rosenberg (2012 apud NATAL, 2014) a dança quando criada para a 

câmera está sempre em um processo de tornar-se, uma vez que segundo ele ela é 

capaz de recuperar e reinventar um corpo, materializando-o no processo. 

 
4.3 A prática gerando a prática: experiência no IFG 

 

 Rousejanny, minha parceira no projeto, que também é professora do curso de 

Licenciatura em Dança do Instituto Federal de Goiás, teve a ideia de transformar a 

pesquisa que estávamos desenvolvendo em um projeto de extensão a ser realizado 

com alunos do curso. Assim sendo, preparamos a documentação necessária para 

fazer o pedido e tudo foi aceito. Esse convite para levar o projeto até os alunos do 

curso de dança veio como uma forma de enxergar um sentido de completude a esse 

trabalho. A metodologia utilizada da A/r/tografia, me trouxe como desafio exercer os 

papéis de artista e pesquisador, mas o papel de educador estava inexpressivo e 

ausente nesse processo. Assim sendo, percebi que no IFG teria a chance de trabalhar 

na perspectiva da educação, levando os alunos a buscarem novas formas de contato 

com a dança.   

 Após essa etapa, tivemos o período um mês para estar com os alunos da 

licenciatura e com eles realizar uma pesquisa de movimentos a partir do filme de Pina, 

“O Lamento da Imperatriz”. Foi uma oportunidade que tivemos para colher novas 

percepções em relação ao material que estava sendo trabalhado por nós, uma vez 

que se tratava de um público mais jovem, com outras histórias, experiências e 

vivências. Foram realizados ao todo seis encontros. 

 Primeiramente, apresentamos o filme e entregamos um questionário contendo 

algumas perguntas relacionadas a ele que foram respondidas pelos alunos em casa. 

No segundo encontro discutimos sobre o filme e as reações causadas em cada um e 

posteriormente introduzi a figura de Pina para ilustrar de forma mais clara de onde 
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parte o filme, quais foram as intenções da diretora ao criá-lo, além de expor o que se 

pode extrair do trabalho de Bausch no filme. 

 As percepções do filme por parte dos alunos foram bem variadas e 

conseguiram chegar a um território que se diferenciou também das minhas 

compreensões. Primeiramente, expuseram o que mais havia lhes chamado a atenção 

no filme, e para alguns foi a dança presente no corpo independente do gênero, para 

outros a música e a forma com a nudez foi exposta e ainda a forma de criticar o mundo 

moderno em sua imposição de padrões estéticos. O filme trouxe para eles um retrato 

da solidão humana, permeada por relações afetivas muito frias e relações de 

sofrimento. Uma eterna busca pela felicidade e pelo amor.  

 As cenas tiveram o poder de leva-los a um outro lugar e a um espaço de 

questionamentos. Uma das alunas afirma que na cena em que uma determinada 

personagem, vestida com uma roupa esvoaçante começa a dar várias estrelinhas 

continuamente, percebeu uma crítica em relação à maneira como os acontecimentos 

na sociedade giram, não sendo notados por nós. A mulher com a venda nos olhos e 

busto nu traduziu para um dos alunos a censura visual a que todos nós somos vítimas, 

que foi capaz de impedi-la de perceber a sua própria nudez, e ao mesmo tempo outra 

aluna já percebeu uma ligação com a prostituição da mulher que foi fortalecida com a 

cena da mulher chorando em close. A leveza também esteve presente na cena da 

mulher que dança enquanto a neve cai, além da sensação de inquietação, provocação 

e beleza no momento em que dois homens com vestimentas femininas dançam 

livremente. Um aluno sentiu a vontade de levantar e ajudar o homem que carrega um 

armário e a mulher que está mergulhada em um aquário, mesmo que também 

houvesse um sentimento de leveza na cena.  

 Para os alunos é inegável a abordagem das questões de gênero e sexualidade, 

mas que não se dá de forma explícita, mas ao apresentar que a dança está presente 

no corpo por meio do movimento, independente do gênero, como se fossem de fato 

movimentos assexuados. A diferença entre os ambientes internos e externos para 

alguns representou cenas mais calmas e a utilização do cotidiano e cenas com mais 

movimentos e elementos da natureza, respectivamente. Outros alunos notaram 

apenas a diferença nos espaços, mas que não alteravam o discurso pelo movimento 

corporal, que continuava o mesmo.    

 O filme para eles foi espontâneo, provocativo e reflexo de um mundo que se 

finge de cego.  
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A partir do terceiro encontro, iniciamos a pesquisa de movimento com os 

alunos. Tivemos a oportunidade de observar como se dava a pesquisa em cada 

diferente corpo, quais os caminhos usados por cada um até chegar a um lugar 

confortável na movimentação, além de notar a arte criativa de cada corpo. Foi muito 

gratificante poder de alguma forma trazer novas referências àqueles alunos, artistas 

que também fizeram parte da construção do documentário, uma vez que com eles 

ganhei novas percepções sobre a pesquisa que estava desenvolvendo e construíram 

imagens muito representativas para o material.  

No momento em que começamos as pesquisas de movimentos, cinco alunos 

participaram conosco desse processo: 4 mulheres e 1 homem. Foi muito bonito 

perceber a forma como cada um deles se apropriou do filme como estímulo e 

trabalhou uma partitura de movimento individual. Iniciamos a pesquisa partindo dos 

processos que havíamos vivenciado anteriormente, levando inicialmente um trabalho 

de alongamento, partindo posteriormente para um estágio de percepção das partes 

do corpo de forma segmentada e do centro de força como impulso e ponto central de 

energia. Solicitei que todos trabalhassem de olhos fechados durante a pesquisa de 

movimentos para que ficasse bem claro que não estavam ali para representar ou criar 

movimentos para mim ou para a Rouse, mas que aquele processo era única e 

exclusivamente para cada um deles.  

De acordo com Rousejanny, essa experiência foi muito importante para eles 

como estudantes, pois puderam entrar em contato com um trabalho de gravação, de 

discussão de material de vídeo, mas o mais marcante foi o processo de criação de 

seus próprios trabalhos, criação de pequenas células coreográficas. Ela afirma ter 

sentido uma realização muito grande como professora, além de poder reviver tudo 

isso como bailarina.  

Nos dois últimos dias de encontro fizemos uma limpeza das movimentações 

juntamente com eles e a partir daí começamos a pensar na gravação de performances 

no próprio Instituto Federal. Surgiram então propostas de figurino, cenário, e as 

referências do filme foram ganhando corpo e de fato imagens a partir de cada corpo 

ali presente. Achei muito marcante como cada um foi capaz de absorver o filme de 

uma determinada maneira e conseguir transmitir por meio de movimentos muito 

únicos e individuais suas indagações, sensações e questionamentos. Deixaram fluir 

desde pequenos movimentos a grandes saltos pelo espaço. Buscaram seguir 

impulsos próprios e desvendaram como é de fato criar uma coreografia ou partitura 
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de movimentos. Fiquei muito feliz pela forma como encararam esse projeto e espero 

que novos frutos surjam a partir daí. Trago abaixo algumas imagens do processo com 

os alunos do IFG.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        Imagem 51 – Acervo pessoal                                 Imagem 52 – Acervo pessoal  
 
 
 

 
 

 

 

 

   

       Imagem 53 – Acervo pessoal                                                Imagem 54 – Acervo pessoal  

 

 

 

   

 

 

 

          Imagem 54 – Acervo pessoal                                                  Imagem 56 – Acervo pessoal  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredito que falar em uma conclusão seria inapropriado, uma vez que sinto que 

esse trabalho ainda continuará reverberando na vida e na arte de todos os envolvidos 

no processo. Percebi que todos nós que fizemos parte dessa pesquisa e desse projeto 

fomos tocados de maneiras muito particulares e a partir desses estímulos penso que 

novas criações surgirão. As inquietações e dúvidas com as quais iniciei essa pesquisa 

não teriam sido possíveis de serem respondidas sem a minha entrada no Programa 

de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV-UFG. Passar por todas as etapas, 

por todas as disciplinas, ouvir e aprender com cada professor foi algo determinante 

para o delinear de um projeto que partiu de questões bastante pessoais, mas que 

conseguiu ganhar novas perspectivas a cada nova inquietação sentida. 

 Pesquisar a obra de Pina Bausch a partir do que tive como referência, visual e 

textual, levou a um amadurecimento do meu olhar como pesquisador. As dúvidas e 

questões que já vinham caminhando comigo há um tempo foram moldadas por 

percepções da cultura visual e dos processos e práticas de se fazer arte, me levando 

a mergulhar verdadeiramente em meu objeto.  

 Como já afirmado anteriormente, estar no contexto da dança, vivenciando 

diariamente práticas artísticas e corporais serviram para chacoalhar um processo 

pessoal de autoconfiança, que levarei daqui para frente. A forma como voltei a ter 

contato com o corpo, mas por um viés não teatral me trouxe um novo leque de 

possibilidades para pensar a minha própria expressão.  

 Considero ter sido de extrema importância o estudo mais detalhado sobre as 

origens de Pina Bausch assim como de sua dança, partindo de uma atenção aos 

estudos de movimento realizados por Laban e Jooss, que tiveram um papel 

determinante na formação da coreógrafa alemã e ao mesmo tempo construíram uma 

estrada para o crescimento da dança moderna e reconhecimento de sua forma e 

liberdade de expressão, a partir de movimentos que tem estímulos determinados no 

corpo e são reflexos de sentimentos, experiências vividas e sensações. Seus estudos 

levaram indivíduos a explorarem a capacidade criativa humana e a buscarem uma 

consciência de um processo pessoal de criação, compreendendo a não separação 

existente entre conteúdo e forma, entre corpo e mente.  

 Pina por meio de sua dança-teatro trouxe a percepção de uma dança real, de 

uma dança que é presente no cotidiano, que é realizada a partir do simples. O seu 
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processo criativo e a busca por sua compreensão só me levaram a compreender ainda 

mais que não há como buscarmos no outro a solução para algo que nos inquieta e 

que é repleto de sentido apenas para nós mesmos. Sua dança criada por meio de 

questionamentos, palavras e temas, destaca o material do outro, memórias, afetos, 

sentidos, que mais uma vez me guiaram para chegar até a percepção de que se 

quisesse respostas, deveria mergulhar em meu corpo e buscar meus movimentos.  

 Ter a ajuda de Frederico e Rousejanny para a realização desse projeto foi ao 

mesmo tempo desafiador e muito gratificante. A cada novo dia de encontro fomos 

buscando um caminho simples, sem início-meio-fim determinados, e ao mesmo tempo 

sem uma intelectualização ou preciosismo de movimento. Aos poucos fomos 

percebendo e ganhando liberdade expressiva a partir de estados anímicos e 

posteriormente a partir dos questionamentos advindos do filme “O Lamento da 

Imperatriz”.  

 O trabalho a partir do filme foi de fato algo inquietante, já que a linearidade de 

sua narração é questionável, no entanto, sua loucura foi capaz de nos presentear com 

um portal para que por meio dele acessássemos nosso corpo, memórias e afetos. A 

utilização da A/r/tografia como metodologia de trabalho trouxe para a pesquisa 

qualitativa um novo viés. Compreendi a possibilidade de se estruturar um projeto 

partindo do lugar de artista, mas que juntamente com o pesquisador é capaz de 

potencializar o objeto pesquisado e além disso estabelecer trocas muito ricas em um 

processo que tem como referencial a figura do educador, algo que foi possível na 

experiência com os alunos do IFG.  

 O título da pesquisa: Corpos em movimento sob o olhar de Pina – descobrindo 

a minha dança, trouxe para debate a busca de cada um desses atores presentes neste 

trabalho que junto comigo procuraram e descobriram ou não sua própria dança, numa 

mescla de sentidos capazes de configurar uma compreensão dos caminhos traçados 

por Pina Bausch e ao mesmo tempo identificar em si mesmo caminhos próprios para 

uma criação individual, tendo o corpo como totalidade, um corpoconectivo, que é 

incapaz de dissociar a maneira como agimos, pensamos, sentimos e percebemos 

nossas experiências. A presença da alteridade, a influência do outro na geração de 

sentidos, também conquistados por meio da repetição foram pontos marcantes e 

determinantes para as etapas da pesquisa. Pina nos guiou por vias tortuosas e nos 

levou a lugares realmente desconfortáveis, mas por isso também especiais. Assim 

como já afirmado anteriormente, mostramos, da mesma maneira como faziam seus 
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bailarinos, nossos próprios recalques, esperanças, intelecto e emotividade. E tudo a 

partir do registro documental. As cenas e processos estão vivos, não apenas em nós 

que passamos por todos eles, mas porque viraram imagens de fato. As imagens 

criadas pelos nossos corpos foram congeladas e poderão ser sempre revisitadas. A 

não linearidade da videodança trouxe um respiro para um documentário que apenas 

foi participativo e poético, porque os envolvidos na pesquisa se deixaram fazer parte, 

permitiram expor ali o que tinham de mais particular.   

 Acredito que saímos modificados de alguma maneira. Trabalhamos com o 

conflito do que vem a ser dança, discutimos o papel do bailarino, identificamos 

questões outras como o gênero presente na dança, a importância da repetição e seu 

papel no processo criativo, entre outras coisas. Penso não ser possível mensurar 

resultados exatos, muito bem determinados, porque a pesquisa não se propõe a isso. 

O processo foi muito mais importante do que os resultados. Obviamente, ter um norte 

a ser seguido na definição dos objetivos e das perguntas problema é de extrema 

importância, uma vez que permitiu que fossemos tateando com calma os próximos 

passos. Cada um percebeu em si a forma como se dá a criação de imagens no corpo 

a partir de questionamentos, que foi unanime em sua dificuldade. Vimos nossas 

histórias representadas a partir da dança e conseguimos criar imagens que tiveram o 

filme de Pina como estímulo.  

 Pina Bausch trouxe para seu trabalho as vozes de Laban, Kurt Jooss, Brecht e 

marcou um período por acreditar que sua dança era o seu próprio assunto, mas nem 

por isso estanque em uma modalidade única, mas que mesclava diferentes formas de 

arte provocando experiências inesperadas em bailarinos e plateia. Sua dança-teatro 

traz novamente a força para esse movimento artístico já existente, capaz de ser 

político e determinar um novo papel para o bailarino, que se utiliza do corpo para estar 

no mundo.     

 A cultura visual trouxe para cena o importante papel representado pela imagem, 

que estimula discursos, diálogos, gestos e conexões com corpos, contextos e história, 

aspectos esses que foram a todo momento recortados por perguntas. Perguntas 

essas que nos levavam novamente ao local de pesquisadores e direcionaram a 

criação desse processo criativo que conseguiu se desvencilhar de Pina, na minha 

opinião, e ter maior liberdade, sendo pessoal a cada um dos integrantes. A viagem 

por esse eu-corpo continua e essa será mais uma memória a ser ativada 

posteriormente.    
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ‐ TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada  “CORPOS  EM MOVIMENTO  SOB  O  OLHAR  DE  PINA  BAUSCH  –  CONSTRUINDO 

MODOS DE DANÇAR. Meu nome é Pedro Simon Gonçalves Araújo, sou o(a) pesquisador(a) 

responsável  e minha  área  de  atuação  é Ciências  Humanas  –  Arte  e  Cultura  Visual.  Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua 

e  a  outra  pertence  ao  pesquisador  responsável.  Esclareço  que  em  caso  de  recusa  na 

participação  você  não  será  penalizado(a)  de  forma  alguma.  Mas  se  aceitar  participar,  as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e‐mail 

(araujops3@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) 

contato(s)  telefônico(s):(62)3624‐1205/(62) 8206‐1700. Ao persistirem as dúvidas  sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você  também poderá  fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521‐1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

Título: 

Um corpo em movimento sob o olhar de Pina 

 

Descrição da pesquisa: 

Pesquisa realizada no curso de Mestrado do Programa de Pós‐Graduação em Arte e Cultura 

Visual da Faculdade de Artes Visuais/UFG, vinculada à linha Poéticas Visuais e Processos de 

Criação e orientada pela professora Dr.ª Rosa Maria Berardo.  

Pesquisa sobre o processo criativo da coreógrafa alemã Pina Bausch, compreendendo como 

se dá a criação de suas peças por um processo de questionamentos realizado com os seus 

atores‐bailarinos e que é capaz de trabalhar questões como gênero, alteridade, representação 

de  identidades,  entre  outros.  A  pesquisa  busca  a  tradução  desse  processo  por  atores‐

bailarinos/bailarinos goianos através da construção de um documentário sobre um processo 

criativo de uma peça de dança‐teatro. O intuito é que se registre o processo de montagem de 

uma  peça  desde  o  início  de  seus  laboratórios  de  pesquisa  até  sua  estreia. O  processo  de 

montagem será desenvolvido no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG) 

havendo já a liberação para o primeiro mês da pesquisa, devendo ser negociados os meses 

posteriores a cada novo mês, devido à grande procura do espaço.  

Justificativa: 

O interesse pelo trabalho de Pina Bausch nasce durante um curso de formação de atores entre 

2010  e  2013  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Após  receber  referências  vindas  de  alguns 

professores  a  curiosidade  nasceu  e  nunca  mais  cessou.  O  fascínio  pela  forma  como  a 
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coreógrafa desenvolvia suas peças me levou a pesquisar em diversas bibliografias como se 

dava  seu  processo  criativo.  Isso  foi  fazendo  com  que  brotasse  em mim  uma  vontade  de 

experienciar tudo isso e tentar mostrar isso mais claramente de alguma maneira.  

A experiência com a obra de Pina foi caráter suficiente para que o tema de minha pesquisa 

fosse escolhido, partiu de algo muito mais emocional. E esse envolvimento e  interesse me 

trouxe a necessidade de tirar dúvidas e de levantar questões que pudessem ser respondidas 

através da pesquisa prática.  

A  pesquisa  parte  para  uma  compreensão  do  papel  do  atore‐bailarino  dentro  do  processo 

criativo de Pina, que se utiliza sempre das emoções e memórias de seus atores de forma sutil 

para desenvolver suas obras. O processo de expor uma identidade própria, transferir para um 

grupo, trabalhar o corpo e o movimento como discurso e a partir daí trabalhar uma temática 

é o que Pina fazia com o seu grupo e o intuito é vivenciar isso na prática. O documentário vem 

como uma forma de registrar como se dá esse processo entre atores‐bailarinos e incentivar a 

apropriação  da  dança  pelo  cinema.  A  abordagem  de  questões  como  gênero,  sexualidade, 

alteridade e representação de identidades – assim como fazia Bausch – também será trazida 

para o contexto da pesquisa, uma vez que é necessário que a dança também assuma o seu 

papel político e social como arte.  

 

Objetivos 

‐  Determinar  elementos  de  processo  de  criação  que  servirão  para  a  construção  do 

documentário. 

‐  Analisar  como  são  trabalhadas  as  questões  de  gênero,  sexualidade,  alteridade  e 

representação de identidade por parte de Pina e de seus atores‐bailarinos;   

‐ Analisar o significado das repetições de movimentos presentes em suas obras;  

‐ Compreender como Pina se apropriou do artifício da câmera para representar a dança no 

cinema e como a dança é apropriada pelo cinema; 

‐ Incentivar o lugar de arte política e social na dança. 

 

1.1 Metodologia da Pesquisa 
 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa se dará a partir de uma análise da obra de Pina Bausch por 

meio de bibliografias específicas, além de bibliografias relacionadas à história da dança e da dança‐

teatro que se inicia na década de 1920. Um estudo sobre a construção de imagens pelo cinema e sobre 

a análise das imagens no cinema também será feito, uma vez que será de extrema importância para 

um estudo mais profundo e detalhado de como se trabalhar através da linguagem do documentário. 

As questões de gênero e sexualidade, assim como os conceitos de repetição e ressignificação serão 

analisados  a  partir  do  que  se  tem  de  imagem,  o  que  será  importante  para  que  surjam  novos 

questionamentos  a  serem  trabalhados  no  processo  criativo  do  documentário.  A  construção  do 

documentário  será  sustentada por bibliografias  sobre  a  linguagem do documentário  e  baseado na 
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forma como as obras de Pina eram construídas, sem um objetivo claro, mas que ia se delimitando a 

partir  do  desenvolvimento  da  pesquisa,  o  que  é  pregado  pela  metodologia  baseada  nas  artes.  O 

processo de imersão em aulas de balé e dança contemporânea será essencial para que se conheça 

melhor o universo que pertenceu à coreógrafa, observar questões e buscar respostas, retirar subsídios 

que serão de grande auxílio na construção do projeto, tanto prático quanto teórico. A  investigação 

baseada nas artes será essencial para complementar a pesquisa bibliográfica, uma vez que se baseia 

na  experiência  vivida,  levando  em  conta  aqueles  que  a  vivem.  É  uma  compreensão  de  que  o 

conhecimento também pode se basear na experiência. 

A pesquisa prática se baseará em exercícios corporais a partir de questionamentos sobre memória, 

emoções, percepções e relações. A princípio serão levadas questões norteadoras para campo e a cada 

novo  encontro  novas  temáticas  serão  levantadas.  As  respostas  a  essas  questões  partirão  de 

movimentos corporais e da fala, que serão analisados e depois aperfeiçoados a partir da técnica de 

contato‐improvisação, repetição e transferência. Ao final do processo tudo o que for desenvolvido será 

estruturado para a montagem de um espetáculo no final do ano de 2015 ou no início de 2016 a ser 

apresentado na cidade de Goiânia, havendo a necessidade de confirmação do período e do local em 

que ficará em cartaz. Todo esse processo será documentado através de câmera de vídeo e microfone 

com  o  intuito  de  produzir  um  documentário  ao  final  da  pesquisa.  Assim  sendo,  necessito  de  sua 

aprovação para as seguintes questões:  

(                         ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(                         ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

(                    ) Me comprometo a participar da montagem da peça e das apresentações, caso cumpram 

com as minhas disponibilidades de horário e data; 

(                              ) Não me comprometo a participar da montagem da peça e das apresentações. 

 

1.2 Riscos e Benefícios 

A pesquisa se dispõe a trabalhar com memórias, emoções, relações e percepções muito pessoais das 

pessoas  com  as  quais  irá  pesquisar.  Assim  sendo,  é  necessário  que  haja  um  consentimento  dos 

participantes, uma vez que esta pode trazer algum tipo de desconforto emocional passageiro, alguma 

forma  de  constrangimento  momentâneo  e  reações  emocionais  das  mais  diversas  possíveis.  No 

entanto, lembro que não a intenção não é que esse seja um espaço terapêutico, havendo assim um 

distanciamento necessário de algumas questões e total liberdade do participante em não se abrir ou 

não se expressar quando não for de sua vontade, ou não se sentir confortável, não prejudicando de 

maneira nenhuma o andamento da pesquisa, ou gerando algum prejuízo para o mesmo em quaisquer 

instâncias. 

A pesquisa será benéfica para todos os participantes, uma vez que terão na pesquisa um espaço para 

se  expressarem  corporalmente,  para  construírem  um  espetáculo  de  dança‐teatro  a  partir  de  uma 

técnica e processo de criação tão ricos quanto foram os de Pina Bausch, incentivar a apropriação da 

dança pelo cinema, através do documentário que será pesquisado e de alguma forma ajudar a trazer 

para  a  dança  um  cunho  social  e  também  político  a  partir  da  montagem  do  espetáculo  que  será 

apresentado para o público goiano.  
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1.3 Despesas decorrentes da pesquisa 

É importante observar que toda e qualquer despesa que os participantes da pesquisa tenham, seja ela 

de alimentação, transporte ou o que quer que seja, desde que geradas pela pesquisa, serão custeadas 

pelo pesquisador responsável, Pedro Simon Gonçalves Araújo.  

 

1.4 Sigilo e Privacidade 

Uma vez que a pesquisa trabalhará com memórias, emoções, relações e percepções muito pessoais é 

importante  que  os  participantes  se  comprometam  a  manter  sigilo  em  relação  a  tudo  o  que  for 

pesquisado,  descoberto  ou  exposto  durante  a  pesquisa  prática,  evitando  assim  qualquer  tipo  de 

constrangimento  ou  prejuízo  moral  aos  participantes.  É  necessário  lembrar  que  após  o  final  da 

pesquisa haverá a identificação dos participantes. Para tanto seguem abaixo algumas observações: 

(         ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Me comprometo a manter o sigilo sobre tudo o que for exposto durante a pesquisa. 

 

1.5 Abandono da Pesquisa 

Todos os participantes têm todo direito, sem que haja nenhum tipo de prejuízo pessoal ou financeiro, 

a abandonar a pesquisa por motivos plausíveis ou não durante qualquer período da pesquisa, não 

havendo nenhum tipo de penalização.    

 

1.6 Liberdade do Participante 

Todos os participantes têm o direito de se recusar a participar de qualquer etapa da pesquisa, uma vez 

que pode haver constrangimento ou não vontade de responder a alguma questão que seja realizada 

ou  instigada  pelo  pesquisador  responsável,  não  havendo  também  nenhum  tipo  de  prejuízo  ao 

participante por esse ocorrido.  

 

1.7 Direito de Indenização 

Todos os participantes possuem o direito de pleitear uma indenização, seja através de uma reparação 

de danos imediatos ou futuros, garantido por lei, decorrente de sua participação na pesquisa. Esse é 

um direito legal e irrevogável.  

 

2. Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu,  .................................................................................................................,  inscrito(a)  sob  o 

RG/  CPF.......................................................,  abaixo  assinado,  concordo  em  participar  do 

estudo  intitulado  “...............................................................................................”.  Informo  ter 

mais  de  18  anos  de  idade  e  destaco  que minha  participação  nesta  pesquisa  é  de  caráter 

voluntário. Fui devidamente  informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 
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...................................................................................  sobre  a  pesquisa,  os  procedimentos  e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi‐me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 
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PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO 
 

1. TÍTULO 

Corpos em Movimento – O Processo Criativo de Pina Bausch pelas lentes do cinema 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome do proponente (coordenador): Rousejanny da Silva Ferreira 

Câmpus/IFG: Aparecida de Goiânia 

 

 

3. EQUIPE 

 

 

4. ÁREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDA(S): 

(    ) Ambiente e Saúde                       

(    ) controle de processos Industriais                                                

(    ) Desenvolvimento Educacional e social      

(    ) Gestão e negócios 

(    ) Informação e Comunicação      

(     ) Turismo, Hospitalidade e Lazer                                   

    

5. CARGA HORÁRIA  

80h 

    

6. PERÍODO DE REALIZAÇÃO (INÍCIO E FIM) 

Junho a fevereiro 

      

(   ) Infraestrutura 

(   ) Produção Alimentícia 

( x ) Produção Cultural e Design 

(    ) Produção Industrial 

(    ) Recursos Naturais 

(    ) Segurança 
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7. PÚBLICO ALVO 

Comunidade externa, pesquisadores das áreas de audiovisual e dança e acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Dança do IFG.  

 

8. OBJETIVOS 

‐ Determinar elementos de processo de criação que servirão para a construção do documentário. 

‐ Analisar como são trabalhadas as questões de gênero, sexualidade, alteridade e representação de 

identidade por parte de Pina e de seus atores‐bailarinos;   

‐ Analisar o significado das repetições de movimentos presentes em suas obras;  

‐ Compreender como Pina se apropriou do artifício da câmera para representar a dança no cinema e 

como a dança é apropriada pelo cinema; 

‐ Incentivar o lugar de arte política e social na dança. 

 

9. JUSTIFICATIVA 

O interesse pelo trabalho da coreógrafa alemã Pina Bausch nasce durante um curso de formação de 

atores que o cineasta Pedro Simon fez entre 2010 e 2013 na cidade do Rio de Janeiro. O fascínio pela 

forma como a coreógrafa desenvolvia suas peças o levou a pesquisar em diversas bibliografias como se 

dava seu processo criativo. A pesquisa parte para uma compreensão do papel do atore‐bailarino dentro 

do processo criativo de Pina, que se utiliza sempre das emoções e memórias de seus atores de forma 

sutil para desenvolver suas obras. O processo de expor uma identidade, trabalhar o corpo e o movimento 

como discurso e a partir daí uma temática, é o que Pina fazia com sua companhia e o intuito deste 

projeto é vivenciar isso na prática artística. O trabalho desencadeará um documentário vem como uma 

forma de registrar como se dá esse processo entre atores‐bailarinos e incentivar a apropriação da dança 

pelo cinema. A abordagem de questões como gênero, sexualidade, alteridade e representação de 

identidades – assim como fazia Bausch – também será trazida para o contexto da pesquisa, uma vez que 

a dança também tem seu papel político e social como arte.  

 

10. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa se dará a partir de uma análise da obra de Pina Bausch por 

meio de bibliografias específicas, além de bibliografias relacionadas à história da dança e da dança‐teatro 

que se inicia na década de 1920. Um estudo sobre a construção de imagens pelo cinema e sobre a análise 

das imagens no cinema também será feito, uma vez que será de extrema importância para um estudo 

mais profundo e detalhado de como se trabalhar através da linguagem do documentário. As questões de 

gênero e sexualidade, assim como os conceitos de repetição e ressignificação serão analisados a partir do 

que se tem de imagem, o que será importante para que surjam novos questionamentos a serem 

trabalhados no processo criativo do documentário. A construção do documentário será sustentada por 

bibliografias sobre a linguagem do documentário e baseado na forma como as obras de Pina eram 

construídas, sem um objetivo claro, mas que ia se delimitando a partir do desenvolvimento da pesquisa, 

o que é pregado pela metodologia baseada nas artes. O processo de imersão em aulas de balé e dança 
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contemporânea será essencial para que se conheça melhor o universo que pertenceu à coreógrafa, 

observar questões e buscar respostas, retirar subsídios que serão de grande auxílio na construção do 

projeto, tanto prático quanto teórico. A investigação baseada nas artes será essencial para 

complementar a pesquisa bibliográfica, uma vez que se baseia na experiência vivida, levando em conta 

aqueles que a vivem. É uma compreensão de que o conhecimento também pode se basear na 

experiência. 

 

A pesquisa prática se baseará em exercícios corporais a partir de questionamentos sobre memória, 

emoções, percepções e relações. A princípio serão levadas questões norteadoras para campo e a cada 

novo encontro novas temáticas serão levantadas. As respostas a essas questões partirão de movimentos 

corporais e da fala, que serão analisados e depois aperfeiçoados a partir da técnica de contato‐

improvisação, repetição e transferência. Ao final do processo tudo o que for desenvolvido será 

estruturado para a montagem de um espetáculo no final do ano de 2015 ou no início de 2016 a ser 

apresentado na cidade de Goiânia, havendo a necessidade de confirmação do período e do local em que 

ficará em cartaz. Todo esse processo será documentado através de câmera de vídeo e microfone com o 

intuito de produzir um documentário ao final da pesquisa. 

 

11. METAS 

‐ Palestra sobre as conclusões do trabalho “Corpos em Movimento – O Processo Criativo de Pina Bausch 

pelas lentes do cinema” e exibição do documentário no auditório do IFG – Campus Aparecida de Goiânia 

‐ Oficina de produção de vídeos e documentários de dança com o cineasta Pedro Simon com duração de 

3 horas. Inscrições abertas a comunidade interna e externa. 

‐ Oficina de composição coreográfica com a professora e bailarina Rousejanny Ferreira. 

 

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

Junho e julho – Pesquisa e desenvolvimento dos processos criativos a partir de estímulos utilizados por 

Pina Bausch 

Agosto a..... 

Fevereiro: realização das oficinas, palestra e exibição do documentário.  

 

13. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

 

 

Local e data 
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_________________________________ 

Assinatura 

Coordenação Proponente 

 

_________________________________ 

Carimbo/Assinatura 

Chefe do Departamento de Áreas Acadêmicas 

 

_________________________________ 

Carimbo/Assinatura 

Gerência de Pesquisa Pós‐Graduação e 

Extensão 

 

_________________________________ 

Carimbo/Assinatura 

Diretor Geral do Campus 
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Entrevista Rousejanny Ferreira 
 
O que é dança pra você? 

Bom, dança pra mim é pulsação... Eu não sei encontrar palavras pra dizer o que 
significa dança pra mim porque às vezes ela é solidão, às vezes ela é tesão, às vezes 
ela é alegria, às vezes ela é tristeza, às vezes ela é um desague. Mas eu sei que ela 
me realiza.  É onde eu me sinto mais plena, mais à vontade, mais realizada... Eu acho 
que não tem lugar que eu me encontre mais no meu dia do que na hora em que eu 
posso entrar numa sala de dança e fazer as coisas que eu gosto e que me provocam. 
Então pra mim, não é o conceito de dança, mas o sentido que ela tem pra mim.    

Como é que foram as suas experiências com a dança? Por onde você passou 
até chegar aqui hoje? 

Eu comecei a dançar com 7 anos. Na verdade, eu comecei a dançar aos 4. A minha 
festa de aniversário foi de bailarina, eu nem sabia o que era aquilo. Mas coisa de mãe, 
de madrinha, que fizeram toda uma festa branca e rosa, eu de bailarina de roupinha 
rosa. Eu de figurino, os convites, a festa, o bolo, tudo era com o tema bailarina e nesse 
momento eu fui apresentada pra dança. Eu entro no balé moderno aos 7 anos, na 
escola de artes Veiga Vale, que hoje é o Basileu França. Na época era uma escola 
super humilde, mal tinha uma sala de aula adequada, não era o monstro Basileu que 
a gente conhece hoje aqui no estado, que tem uma formação técnica, uma super 
escola, um super teatro. Então era mais um espaço de vivência de dança, e aí eu 
comecei lá aos 7, depois passei pelo balé clássico lá dentro, pelo jazz, pela dança 
contemporânea. E aí, ao longo da minha adolescência eu comecei a perceber que era 
o que eu queria como carreira. Não como bailarina de fato, porque na minha época 
nem existia essa possibilidade de você ganhar dinheiro como profissional de dança. 
Isso era uma coisa que a gente não vislumbrava, pelo menos no universo da escola, 
mas eu queria ser professora. Pra mim naquela época era a forma que existia de 
continuar no meio da dança. Então eu fui fazer Educação Física, porque na época 
também não tinha faculdade de dança no estado e eu não tinha condições de ir pra 
outro lugar cursar um curso superior de dança. Então eu fui para a Educação Física, 
muito por influência de uma professora que eu tinha no Veiga Vale. Lá dentro eu 
continuei minhas pesquisas, meu interesse por dança e aí fiz parte do grupo ¿Por 
quá?, que era um grupo ligado à Universidade, a ESEFEGO, lá eu fiquei 4 anos. Lá 
eu conheci meu atual marido, dentro do ¿Por quá?. Depois fui pro Nômades Grupo 
de Dança, que é outro grupo aqui da cidade de Goiânia, onde eu tive uma experiência 
muito bacana ao longo de 4 ou 5 anos, não lembro bem, mas que eu pude viajar, fazer 
turnê, ir pra fora do Brasil. Essa rotina estafante de ensaios que eu queria muito 
vivenciar isso. O que é que era ensaiar 4-5 horas por dia, fazer aula todo dia, viajar, 
ficar fora e tudo mais. Então eu fui pra lá, fiquei muito feliz nesse espaço que o 
Nômades me propiciou durante esse tempo. Depois ingressei na carreira universitária, 
passei em um concurso para professora de dança no IFB (Instituto Federal de 
Brasília), para o curso de licenciatura em dança. E aí lá eu continuei meu trabalho, 
mesmo como pesquisadora e como professora, que já era uma coisa que eu vinha 
alimentando e que dentro desse espaço da universidade isso se concretizou e ganhou 
muito mais força. Então a vontade de entender a dança por um viés da pesquisa, de 
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leitura, da escrita. Então de uns anos pra cá eu venho me debruçando muito mais 
nisso, até pelo espaço que eu trabalho inclusive. Eu acho que a universidade é um 
lugar que me pede isso. E também eu vejo como um retorno que eu tenho que dar pra 
esse espaço, meus alunos. O próprio curso de dança, esse lugar de pesquisadora, de 
alimentar isso também nos meus alunos e de devolver isso também para o curso de 
dança. Então é um campo da dança que eu venho me debruçando bastante e que 
vem me realizando muito também. Mas também paralelo a isso eu tenho com a Das 
Los Grupo de Dança, que eu estou lá há um ano também, sou bailarina do grupo, e 
tento aos trancos e barrancos e pouco de sono, conciliar essa carreira de professora, 
pesquisadora e também de bailarina.  

Como foi o seu contato com a Pina Bausch? Você já conhecia a Pina antes desse 
projeto ou esse foi o primeiro contato? Fala um pouquinho pra gente.  

Eu vi Pina Bausch, eu acho que foi durante a graduação, que eu fui saber que a Pina 
existia. Porque até eu entrar no curso superior, quando eu era só estudante de dança, 
antes dos 18 anos, a nossa experiência com estéticas de dança era muito no campo 
do balé, e o contemporâneo ainda muito num formato de competição, que era onde a 
gente estudava e também mostrava nossos trabalhos. E foi na faculdade de Educação 
Física, dentro do ¿Por quá?, não me lembro bem quando foi a primeira vez, mas ao 
longo do curso de Educação Física a gente começou a ler alguns textos e também foi 
na época que na Quasar tinha várias oficinas de dança. Eu acho que a Quasar ganhou 
um prêmio da Petrobrás, que cada fim de semana vinha uma pessoa dar aula, uma 
pessoa de fora do estado. E aí eu lembro que vieram algumas pessoas que falavam 
de Pina Bausch. Também veio uma professora que dançou na companhia dela, então 
eu lembro que foi por esses caminhos, via Espaço Quasar, via ¿Por quá?, via 
faculdade que eu conheci a Pina e também comecei a me interessar pelo trabalho 
dela. E pra mim uma cena muito marcante, que foi quando eu comecei a ver Pina 
Bausch, foi quando eu assisti Café Müller. Café Müller eu assisti no filme do 
Almodóvar, Fale com Ela, que eu achei aquela cena linda. O filme me marcou muito, 
eu tinha uns 18, 19 anos e eu achei muito lindo tudo aquilo. Foi uma época que eu 
comecei a baixar muito vídeo de dança, e aí eu fui criando um super acervo de dança, 
e aí a Pina tem uma estantezinha reservada com os trabalhos dela também. Depois 
disso, dessa parte mais informal, eu conheci o Odailso, que veio estudar em Goiânia, 
que se interessava super pela Pina Bausch, e aí a gente tinha uma amizade muito 
presente, e ele falava muito da Pina, e eu também vi muita coisa via também do 
Odailso. E agora também. Eu sou uma admiradora super do trabalho dela. Acho que 
ela foi uma pessoa muito importante para a dança no séc. XX, e pra provocar o que 
seria uma das possibilidade de fazer uma dança contemporânea, de pensar 
contemporaneamente a dança. Eu acredito que as provocações que a Pina fez, e que 
eu acho que ainda faz e como isso se reverbera nas pessoas que passaram pela mão 
dela, pela companhia, ou pelas pessoas que também leem e continuam, mesmo sem 
conhecê-la continuam propagando isso. É muito importante para entender ou pra 
refletir o papel do bailarino, papel político, papel social, a própria ideia do que seja 
dança, do que é dança, do que não é dança, dessas fronteiras que as pessoas 
colocam. Eu acho que esse tanto de provocação que a Pina plantou ao longo da 
carreira dela, da companhia, de todo lugar que eu foi construindo na dança, na dança 
ocidental e não somente na dança alemã, eu acredito que foi de uma preciosidade 
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gigante e eu creio que isso ainda vai reverberar por muitos anos. Eu não acho que é 
uma coisa que estanca com a morte da Pina. Eu acredito que é uma coisa que vai 
ainda dar muitos frutos por outras mãos. 

Você já tinha tido contato com o filme dela, O Lamento da Imperatriz ou foi a 
primeira vez? 

Eu assisti o Lamento por esses vídeos que eu tinha baixado. Eu nem sabia o que era 
o Lamento, mas quando eu via o nome Pina Bausch eu baixava tudo. E foi numa 
dessas que eu assisti o Lamento. Eu lembro que eu assisti duas vezes pra poder 
começar a entender o que era o filme, porque pro nosso olhar viciado, eu falo de mim, 
me colocando nesse lugar, esse olhar de dança que eu tinha, de um espaço de uma 
academia, de uma escola tradicional de dança, compreender a dança por outras 
formatações tem uma dificuldade. E a gente, eu falo eu também, tive uma dificuldade 
de compreender as complexidades, e as tramas que a Pina foi traçando para construir 
o filme dela. Então como é entender uma poética de movimento por um outro corpo 
que não é um corpo que dança coreografado, que não é um corpo que dança no palco, 
que dança em um espaço específico. Como que estas outras construções e outras 
narrativas elas podem se tornar dança (independente de ser dança ou não) elas 
constroem uma poética, um sentido pra gente. Pra mim eu acho que o mais importante 
é isso.  

O filme teve algum sentido pra você? Ele teve alguma mensagem mais forte, 
mais clara? Ele te trouxe algo especial? 

Olha eu não consigo definir um sentido, eu vejo muita desordem, eu vejo um caos. 
Pra mim é um cenário de caos, e eu vejo várias pessoas em situações de uma perda, 
de uma desorientação, uma coisa que não se resolve muito bem. Então eu acho que 
essa coisa do tentar tatear alguma coisa, tentar encontrar alguma coisa, dessa mistura 
de estar perdido... Pra mim uma pessoa do filme que pra mim ficou muito marcante 
foi a coelha. Até hoje eu lembro muito dela. Porque na minha cabeça a imagem que 
eu crio de como ela chegou naquele estado (é a história que eu crio, pra chegar 
naquilo ali), é que ela foi numa festa a fantasia, e aí ela ficou bêbada e o figurino dela 
foi se desmanchando todo. E aí ela tá bêbada caminhando pela cidade sem 
documento e não sabe pra onde ir. É a imagem que eu crio, é a história que eu crio 
pra entender a cena da coelha. Pra mim foi a personagem mais marcante de todo o 
filme.  

Como foi pra você receber o convite pra fazer parte desse projeto?  

Foi muito gratificante, não só por trabalhar com você, de poder envolver os alunos 
nisso, porque eu acho muito importante pra eles como estudantes poderem vivenciar 
uma experiência dessa, de trabalho de gravação, de discussão de um material de 
vídeo, mas também de poder criar seus próprios trabalhos, esse ensaio primeiro de 
poder fazer uma pequena célula coreógrafica, uma pequena pesquisa. Então é uma 
realização como professora de estar nesse trabalho, mas também de poder reviver 
tudo isso que fazia muito tempo que eu não via o filme da Pina, não via os trabalhos 
dela inclusive, eu foi uma oportunidade maravilhosa de eu poder rever o trabalho dela 
e também propor algumas ideia de criação a partir das propostas que ela tinha para a 
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dança. Então foi muito bacana pra poder investigar isso também, como a Pina 
resolveria uma situação dessa, de como é que isso poderia acontecer se ela ou se 
alguém que segue Pina faria numa situação dessa. Então eu acho que essas 
provocações vieram muito à tona e foi muito bacana.     

E pra você particularmente, como foi fazer parte desse processo? 

Foi muito bacana. Tinha um tempo já que eu não separava esse tempo para poder 
investigar coisas próprias. Então foi uma oportunidade muito boa de poder ativar 
algumas sensibilidades que estavam adormecidas ali e pra mim foi muito bom, foi 
muito curioso. Acho que poder buscar lá onde está guardado algumas memórias, 
alguns impulsos de movimento que a gente às vezes nem lembrava que aquilo estava 
no nosso corpo, ou até construir novos sentidos é muito bacana. E eu acho que é uma 
provocação que vem para que a gente independente disso, de um fim de um projeto, 
ela esteja ali pra poder dar outros frutos. De como esse ponta pé pra poder criar, pra 
poder investigar um repertório próprio de movimento, ele pode desembocar também 
em outras coisas, que eu acredito que seja um estímulo muito bom para que as coisas 
não morram por aqui.  

Fala um pouco de como foi continuar trabalhando mesmo machucada? 

Então, eu comecei com o projeto como bailarina, mas aí no meio do trabalho eu tive 
uma lesão no joelho durante o ensaio de um outro trabalho, daí não pude continuar a 
pesquisa como bailarina, mas aí eu continuo provocadora dos meus alunos do IFG, 
da licenciatura em dança, e essa é a forma como eu continuo colaborando com você 
e com o projeto. Muito mais esse trabalho de fora, por trás da câmeras, do que 
realmente na cena.  
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Entrevista Frederico Côrtes  
 
O que é dança pra você?  

Acho que a dança ela sempre foi uma possibilidade de fuga pra mim, acho que eu 
sempre tive dificuldade pra me expressar. Acho que eu utilizava a dança como uma 
forma de me expressar mesmo, de extravasar.  

Quando começa o seu contato com a dança? 

A dança foi a última atividade artística que eu me interessei. Comecei com dança eu 
acho que eu tinha já 15 anos, foi quando eu entrei no ensino médio, no CEFET.  A 
partir de lá que eu comecei a me interessar. Eu entrei no Veiga Vale e lá eu conheci 
a dança contemporânea que eu não conhecia. Aí depois no CEFET eu conheci um 
grupo de dança contemporânea, que foi o Nômades. Aí lá eu acabei ficando por um 
bom tempo. A minha formação veio de lá, nos vários anos que eu fiquei lá. Daí eu 
parei com a dança, fiquei um tempo parado depois que eu entrei na faculdade. Aí 
depois eu retornei com a Quasar Jovem, mas foi bem rapidinho.  

Como foi a sua experiência na Quasar Jovem? 

Na Quasar Jovem foi onde eu fiquei menos tempo. Acho que foi uma tentativa de 
voltar pra dança. Eu fiquei um tempo afastado da dança contemporânea e daí surgiu 
uma possibilidade de uma audição. Eu nem iria fazer porque eu estava há um tempo 
parado, mas aí eu acabei prestando e passei. Eu fiquei pouco tempo, não tive como 
ficar mais tempo lá devido novamente à faculdade, mas foi uma experiência válida. 
Fugiu um pouquinho do que eu tinha visto até então com os Nômades, nem pra melhor 
nem para pior, apenas diferente. As duas foram válidas.  

Você já havia tido contato com o trabalho da Pina anteriormente? Já conhecia o 
trabalho dela antes desse projeto? 

Não. Só por nome. Já tinha ouvido falar nela, mas nunca tinha lido ou visto nada a 
respeito.  

E como é que foi pra você, ver o trabalho da Pina Bausch, entrar em contato 
com o trabalho dela? O que você achou da forma como ela desenvolve o 
processo criativo dela? 

Achei diferente. Não foi tão diferente, porque eu venho de uma formação de dança 
contemporânea então não é tão chocante de certa forma o trabalho, mas ele é... 
Durante o processo de criação a gente passa por questionamentos, são colocados 
questionamentos. Às vezes a dança surge de algo abstrato, de uma palavra, de uma 
dúvida. A movimentação surge até do nada. Mas eu não conhecia o trabalho da Pina. 
Foi agora que eu tive, de certa forma, algum contato. Com o filme também, que eu 
não tinha visto. Só depois que eu tive acesso a ele. Bem confuso. Muitas ideias, muita 
informação. A dança pra mim tá ligada também ao estético. Eu sei que o estético tem 
várias conotações, mas a movimentação por movimentação às vezes pra mim diz 
algo, mas eu gosto quando diz algo de certa forma bonito. Parece que eu preciso ver 
algo redondo, eu preciso ver o início de um movimento, o final de uma movimentação. 
Parece que eu preciso disso. Eu fico preso a um formato mais redondo. E quando 
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parece que fica algo sempre a terminar me incomoda. Às vezes por não entender o 
processo, por eu não estar lá dentro do processo... Porque uma coisa é você estar 
dentro do processo de criação, porque daí você participa de todo o processo, das 
indagações do coreógrafo, a sua perspectiva lá dentro. Outra coisa é você estar como 
espectador. Aí você tem que entender aquilo e nem sempre você vai entender da 
forma como a pessoa tá tentando passar. 

Mas você acha que isso é um problema pra você? 

É um problema, porque parece que eu cobro isso. Em relação aos trabalhos em geral. 

Você considera um problema ter uma percepção que você não sabe se é a 
correta? 

Não. Eu não digo nem correta ou errado não. Mas eu não sei se eu acho bonito. 
  

Mas o que esse filme trouxe pra você? Mesmo de inquietação, de agonia? 

Ele me fez questionar o que é a dança. O que é a dança pra mim. Se seria só 
movimentação. Eu percebi que pra mim não é só a movimentação que é dança. Eu 
preciso da movimentação redondinha. Parece que eu gosto de ver uma movimentação 
bonita. Parece que isso pra mim é dança. Algo que de certa forma me diz alguma 
coisa. E quando eu falo dizer algo não é que tenha que ter um início meio e fim, não 
é a historinha do clássico, mas me passar algo. E eu não sei se o filme estava me 
passando algo. Eram muitas coisas e não sei se elas se cruzavam, até que ponto eu 
consegui entender. Acho que é um filme pra ver umas quinze vezes.  

Como você acha que lidava com essa sua percepção de dança nos processos 
criativos pelos quais você já passou? 

Acho que sempre ficava preso buscando a movimentação. Por mais que às vezes eu 
tinha que me soltar, eu percebia que às vezes eu sentia eu que eu estava me soltando, 
mas tentando perceber como é que eu estava me movimentando. Isso é uma coisa 
que eu sempre percebia de mim. Preocupado como é que aquela movimentação 
estava sendo mostrada, se estava bonito. Isso eu acho que era uma preocupação que 
eu tinha.  

E como você enxerga a sua relação com tudo isso dentro desse processo? 

Engraçado, porque nesse momento eu acho que eu me cobrei menos em relação a 
isso. Acho que eu consegui talvez me soltar. Uma das coisas que me prende muito é 
o espelho, o feedback que ele te dá em relação a movimentação. E a questão de não 
utilizar o espelho acho que também me ajudou a não ficar com essa cobrança.  

Como é que foi pra você esse processo? O que você acha que o filme te trouxe 
de percepção em relação a dança? Como é que foi o processo criativo pra você, 
dessas movimentações? 

Eu acho que antes de conhecer o trabalho da Pina, de forma geral, eu era muito preso 
à questão do movimento belo, a cobrança em tentar executar da forma mais bonita. E 
a partir do filme eu consegui ver novas possibilidades. Onde ela traz o cotidiano como 
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dança, as movimentações mais simples como padrões também de dança. Isso foi algo 
que eu fui tentando incorporar. Diminuir um pouco aquela cobrança, ou talvez estar 
visualizando também movimentações mais simples como formas de dança e como 
forma de uma dança minha.  

De que forma você encarou um trabalho que parte de um estímulo visual, de 
questionamentos que foram vistos a partir do filme e que te fizeram também 
trabalhar com memórias e sensações e buscar nesses afetos presentes no 
corpo estímulos para movimentação? 

Foi complicado, algo novo. Nunca tinha trabalhado tendo como informação prévia um 
filme. Foi um trabalho novo, mas que ao mesmo tempo foi interessante. Foi um filme, 
e um filme de dança que ainda foi feito por uma coreógrafa, então foi um trabalho 
desafiador. As memórias e sensações elas estão presas na gente. Acho que elas são 
expressas pela movimentação. A gente sempre carrega isso na nossa movimentação. 
Faz parte do nosso vocabulário de movimento.  
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Entrevistas Alunos IFG 
 
André 

Como foi essa experiência pra você? 

Essa experiência foi algo que conseguiu me abrir, tirar algumas coisas que estavam 
guardadas dentro do meu coração, dos meus pensamentos e isso fez com que eu 
colocasse pra fora através de gestos, coisas que estavam guardadas. É uma 
descoberta do que eu posso arrancar de dentro pra fora. Então tudo foi uma 
descoberta desde o início das filmagens. Tudo foi dado pra mim como uma 
descoberta, uma descoberta de mim mesmo para guardar para o futuro.  

Você acha que ter passado pelo filme da Pina mudou a forma como você 
enxerga a dança? Mudou a forma como você passou a criar? 

Os ensinamentos da Pina são ensinamentos que nos fazem realmente pensar no 
cotidiano, na nossa dança cotidiana, na dança do dia-a-dia, do nascer do Sol até a 
Lua. E o que eu aprendi é que nós dançamos 24h e não percebemos. E isso eu percebi 
no meu movimento corporal. Utilizando esses ensinamentos eu pude realmente 
perceber o que nós sentimos ou o que deveríamos sentir quando nós dançamos. 

Késsia 

Como foi essa experiência pra você? 

Bom, eu achei muito interessante. Realmente eu nunca tinha trabalho com 
videodança, já tinha filmado algumas coisas, mas sempre em espetáculos, sempre 
pra algum programa de televisão, mas para videodança é muito interessante, porque 
tem essas quebradas que acontecem nas filmagens e em todo o processo que está 
sendo filmado. Eu achei interessante porque a gente tem que repetir o movimento, às 
vezes você até melhora ele da segunda ou da terceira vez que é feito, então eu acho 
que foi muito bom pra mim. É uma experiência muito interessante e muito válida eu 
faria de novo com certeza, e tô feliz com isso. Eu gostei muito de participar.  

E como é que foi o processo criativo pra você? 

Foi muito especial também. A forma como eu consegui me expressar para mostrar o 
que eu estava sentindo foi com esses movimentos. E pode ser que não seja nada a 
ver para outras pessoas, mas o que tava dentro de mim na hora de expressar esses 
movimentos é que foi importante e primordial pra mim na hora de executá-los. Então 
eu acho que foi muito bom e eu fiquei feliz com o resultado.  

Como foi pra você ter o contato com o filme da Pina? Como foi pra você perceber 
o filme, a forma como ela trabalha a dança? 

Uma experiência nova. Muita gente fala que mesmo que ela querendo ser liberta do 
clássico, que ela desenvolveu na dança ao longo da vida dela, muita gente ainda fala 
que mesmo assim ela ainda tem a técnica dela. Mas mesmo se isso for a técnica dela, 
é muito bom poder expressar sem ter um rótulo, sem ter alguma coisa que tem que 
ser executada de uma forma específica. Ela se libertou de alguma coisa que ela achou 
que ela era escrava, mesmo tendo criado a própria técnica, o que pra ela era 
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libertador. Então eu achei que o filme é muito bom, porque mostra várias situações de 
pessoas, de coisas que acontecem, que mostra vários lados da vida e que a gente 
pode ver tudo de uma outra perspectiva.  

Você acha que isso muda a forma de você perceber a dança? Era algo que você já 
acreditava e já fazia? 

Bom, eu imagino que era algo que eu acreditava e já fazia. Mas trabalhar dentro de 
um contexto que mostra que isso é algo que já vinha sendo estudado, acho que é bom 
saber que o que eu fazia já era alguma coisa que já existia, e que tinha gente que já 
estudava sobre isso, como a Pina. Acho que foi algo um pouco natural pra mim, desse 
tipo de movimentação e tudo, mas foi muito válido saber que há um estudo profundo 
sobre isso desde muitos anos atrás.  

Ana Paula 

Como foi pra você fazer parte desse projeto? 

Pra mim foi uma experiência nova. Até eu chegar na faculdade eu não tinha muita 
experiência com a dança, então especialmente esse tipo de dança pra mim é tudo 
novo. Mas por ser novo foi tudo muito interessante, muito gratificante, uma forma de 
autoconhecimento, uma forma de liberdade, de expressão. Foi muito bom.  

E o que você acha que a Pina te trouxe como bailarina, como pessoa? 

A liberdade de dançar de acordo com seus próprios movimentos. Você é a sua dança, 
você é o seu movimento. Seu corpo é que te traz isso. Então pra mim é isso que eu 
achei mas interessante.  

O que você acha que vai levar para o seu dia-a-dia como professora? 

Como professora, como meu objetivo é trabalhar a dança com criança, eu quero 
proporcionar isso a eles. Porque criança tem essa liberdade corporal muito grande. À 
medida que eles vão tendo a vivência do mundo os adultos vão podando isso neles. 
Eu quero passar isso pra eles, essa liberdade de expressão corporal que eles já têm 
e não deixar isso morrer com eles quando forem crescendo.  

Eneumênia 

Como é que foi fazer parte dessa experiência pra você? 

Pra mim foi muito bom poder pesquisar uma coisa que não é da minha área, como eu 
sou do meio junino e poder colocar partes do meu cotidiano que é mais conhecido por 
mim e poder misturar com os conhecimentos da Pina a partir do filme que a gente viu, 
pra mim foi muito gratificante, muito aprendizado. E poder inovar no meio disso tudo 
pra mim me traz muita felicidade e um aprendizado tremendo. Colocar sentimentos 
no movimento, pra mim fez muita diferença, me fez aprender muito mais.  

O que você acha que o trabalho da Pina te trouxe como bailarina, como pessoa? 

Me fez ver o movimento mais detalhadamente. Tentar entender o que um simples 
movimento, ou um não movimento está tentando trazer. Me traz muita curiosidade. 

O que você vai levar dessa experiência pra você? 
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Sempre buscar coisas diferentes. E também poder arriscar mais, nos movimentos, 
nos sentimentos do movimento, colocar mais ainda o sentimento e o movimento 
juntos. 

Morgana 

Como é que foi fazer parte dessa experiência pra você? 

 Eu achei bacana. Eu nunca participei de um processo criativo como esse. Essa ideia 
de filmar, é a primeira videodança que eu faço. Pra gente foi super importante, porque 
faz parte do processo de aprendizagem do IFG. A sua ideia foi super bacana e nos 
chamar pra esse projeto foi muito bacana. E montar isso pra mim foi uma experiência 
nova. Porque as experiências que eu tive com dança sempre eram coreografias meio 
prontas e agora a gente ter que montar os movimentos, pensar no cenário, como você 
deixou a gente construir junto com você. E é interessante como tudo vai acontecendo. 
No primeiro dia são alguns movimentos que a gente acha que não vai dar em nada, 
mas começa a ter mais sentido. Poder passar todos os sentimentos internos para o 
corpo é muito bom. Não só como bailarina, mas também como humanos. É importante 
extravasar isso para o corpo.  

Como foi a percepção do trabalho da Pina? O que esse trabalho te trouxe? 

Eu sempre gostei muito de dançar expressando algo, da expressão através de 
movimentos. E ela traz um pouco isso. Para um trabalho mais direcionado, como no 
caso da videodança, ao mesmo tempo em que a gente continua expressando nossos 
movimentos a gente tem que construir através de tudo o que foi sentido com os 
movimentos. No momento em que a gente está ali experimentando os passos, 
experimentando os movimentos, e a gente tem que começar a construir movimentos 
para um fim específico. Isso é muito interessante. Eu sempre tive isso quando eu 
dançava, sempre gostei dessa possibilidade de expressão através dos movimentos. 
E saber que isso é uma possibilidade, que isso é permitido na dança é muito bom.  
Essa experiência me confirmou a dança que eu sempre dancei. Foi enriquecedor pra 
mim como bailarina.  

Você acha que tudo isso agora vai mudar a sua percepção em relação ao 
trabalho da Pina? 

Sim. Eu já tive contato com algumas coisas dela, mas ver o filme depois eu passei a 
ver coisas que não tinha visto antes, que eu não entendi o que estava sendo feito 
nessa cena, nesse movimento. Você começa a ver pelos avessos, a compreender o 
que está sendo dito com aquele movimento, o que está por traz daquele trabalho final. 
Que é o que a gente foi construindo também. Não são movimentos feitos por fazer, 
são movimentos que foram criados, que surgiram de várias tentativas, de esforço, de 
suor, de experimentação.  Quando a gente passa por esse processo, entende esse 
processo no corpo e no trabalho final, aí a gente tem um outro olhar, com certeza. Me 
enriqueceu bastante.  

Você consegue definir o que é dança pra você? 

Expressão. A dança sempre foi comunicação pra mim. Eu danço pra mim, mas eu 
sempre estou me comunicando através da dança. Seja na rua, balada, na boate, no 
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forró, eu sempre estou vivenciando aquele momento. Eu não estou dançando por 
dançar. O meu movimento interno se expressa através da dança. Faz parte de mim 
isso.  
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