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RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso realiza um estudo sobre a prática docente a
partir do desenvolvimento de laboratórios de improvisação sobre corpo e diferença
com alunos do curso de licenciatura em dança. A partir dos conteúdos adquiridos ao
longo do curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança da UNICAMP e de
experiências artístico-pedagógicas na área de dança, com pessoas sem e com
deficiência, a aluna sistematiza tais conhecimentos por meio do planejamento e
desenvolvimento de laboratórios de improvisação, resultando na descrição dessas
práticas e em uma reflexão sobre o ensino de dança orientado para a diversidade.
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INTRODUÇÃO – NARRATIVAS DE UMA ARTISTA, PESQUISADORA E
(FUTURA) DOCENTE
Ao iniciar este trabalho, parti do pressuposto que as indagações aqui
levantadas teriam surgido com o ingresso e os caminhos na graduação de
Bacharelado e Licenciatura em Dança, mas, no decorrer do trabalho, percebi que as
indagações começaram em fase anterior ao início da graduação, no momento de
não estar dançando, e dentre as muitas perguntas que se faziam presentes, uma
delas era, então: Qual é o corpo que pode dançar?
O momento de não dançar, para quem sempre dançou, foi um momento de
vazio, e hoje é possível observar que este vazio agiu como um ato criador, pois,
segundo Costas (2010):
Entendo que uma pesquisa como ato criador de conhecimento precisa de
certa forma dessa condução para nascer, um vazio, demasiadamente pleno,
de vazio e de experiências, percursos, produções, perguntas, diálogos,
suportes. Demasiadamente vazio como silêncio absoluto do medo de não
saber. (COSTAS, 2010, p.9).

Do medo de não saber, deu-se então a vontade de conhecer outras danças e
outras possibilidades, outros corpos, corpos diferentes daqueles que o balé clássico
tinha me apresentado. Essa vontade pelo conhecimento por algo até então
desconhecido me levou ao ingresso no curso de Bacharelado e Licenciatura em
Dança na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em busca do novo, e
este novo permitiu descobertas de outros modos de se fazer e pensar a dança,
dentre eles o período conhecido como pós-moderno em dança.
O primeiro contato com este novo modo de fazer e pensar dança se deu a
partir do conhecimento do Judson Dance Theater, que se insere no período PósModerno em Dança. De acordo com o que Stuart (1999) apresenta, o movimento
ocorreu na cidade de Nova Iorque e reuniu diversos artistas de dança, música, artes
visuais e da performance. Foi quando artistas começaram a questionar a arte que
estava sendo produzida e, no caso da dança, começou a se valorizar o próprio
processo e repensar quais os corpos que pertenciam a esta dança. Assim, como a
própria autora apresentou “[...] qualquer um poderia ser bailarino, e a dança deixava
de atrelar-se a uma escola para pertencer ao corpo de quem estivesse se
movimentando” (STUART, 1999, p.199). Logo, papéis passaram a ser invertidos, por
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exemplo, coreógrafos passavam a ser bailarinos, ou pessoas sem formação em
dança dividiam a cena com bailarinos dos mais diversos treinamentos. O próprio
espaço de se apresentar obras de dança passou por modificações, fugindo da
tradicional separação e divisão entre artista e plateia, aproximando a ambos.
A partir deste pressuposto da existência de uma dança não baseada apenas
em uma técnica codificada, como, por exemplo, o balé clássico ou técnicas
modernas, passou a ser possível pensar em dança com corpos que não atendiam o
padrão que principalmente a técnica clássica havia apresentado: corpos longilíneos
e magros, ou corpos que Ribeiro (1994) denominou como corpos Hi-Fi, se tratando
de corpos musculosos, fortes, e que buscam o virtuoso e alto rendimento em suas
performances.
É de extrema importância clarificar que este trabalho não se coloca contra a
técnica do balé clássico, técnicas modernas ou técnicas que buscam corpos
virtuosos. É entendido que muitos dos preceitos conhecidos a partir destas são
historicamente construídos, mas também cabe ressaltar que há professores e
profissionais repensando o fazer dessas técnicas, assim estas mesmas passam a
serem vistas e feitas de outras formas.
Porém, como recorte e escolha para este trabalho, é considerado o que
Ribeiro (1994) denominou como corpo-livro:
Por isto este corpo-livro se edifica e se dá em espectáculo a partir do corpo
próprio de cada intérprete, da sua biografia, da forma como à superficie se
mostra o que nesse corpo intérprete é o mais profundo. (RIBEIRO, 1994, p.
12).

Assim, diante de tantas informações e novos conceitos, e estando em um
curso superior em que um dos eixos propagados é o da pesquisa, desenvolver uma
iniciação científica seria um meio de dar espaço para esta e outras indagações. Com
orientação da docente Mariana Baruco Machado Andraus, comecei a minha primeira
iniciação científica intitulada “Dança e Inclusão da Pessoa com Mobilidade
Reduzida: análise de produções contemporâneas em dança inclusiva na região
Sudeste do Brasil e criação de duo coreográfico para videodança inclusivo”. A
pesquisa consistiu no levantamento de companhias do estado de São Paulo que
possuem em seu elenco bailarinos com e sem deficiência e na produção de um
videodança com uma participante voluntária sem formação em dança com
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mobilidade reduzida. Dentre a bibliografia estudada, chegou-se a importantes
referências a partir da temática.
Foi este o momento de conhecer referências na temática dança e os
diferentes corpos, uma destas, Henrique Amoedo, artista da dança e educador
brasileiro e importante referência no cenário nacional e internacional, atualmente
atuando em Portugal. Amoedo (2001) foi uma das primeiras referências a usar a
nomenclatura “dança inclusiva”, porém ele mesmo afirmou que seria algo
momentâneo, entendendo que a dita dança contemporânea já teria espaço para
essas diferenças, e que este termo se dirige ao conceito de dança no viés artístico.
O trabalho de iniciação científica em questão se baseou fortemente nesse
entendimento sobre a dança com diferentes corpos no contexto artístico, e
considerou para a pesquisa que se tratava de um termo temporário, embora se
reconheça que mesmo após mais de 10 anos que Amoedo o apresentou, ainda é
utilizado ao se referir a companhias profissionais em dança que possuem em seu
elenco bailarinos com e sem deficiência.
Também foi possível conhecer o trabalho da autora Ann Cooper Albright, que
é artista e professora nos Estados Unidos. Albright além de pesquisar e estudar
sobre a questão da deficiência no contexto artístico, passou por um acidente que
levou ela mesma a se colocar no papel de ser uma artista da cena com uma
deficiência temporária. Em seus trabalhos, ela procura trazer a questão que quando
um bailarino dança, ele se expõe por inteiro. Assim, se tratando de pessoas com
deficiência em cena, é o artista deficiente que o público vê, além disso, também
aborda como as diferentes companhias que possuem essa diversidade no elenco
trabalham enfrentando tais questões.
Quando esta iniciação científica chegou ao fim, foi percebido que outras
indagações se faziam ainda mais presentes. O questionamento do diferente passou
a ir além da ideia de com ou sem deficiência, ao entender ”diferenças” partindo do
pressuposto que todos os corpos são diferentes, por terem histórias, culturas e
experiências únicas de cada indivíduo. Assim, dando continuidade a iniciação
científica apresentada acima, “Habilidades mistas, corpos diferenciados, todos os
corpos: questões terminológicas sobre a produção em dança contemporânea com
corpos que escapam aos estereótipos das danças convencionais”, foi a segunda
iniciação científica que desenvolvi durante a graduação, também sobre orientação
da docente Mariana Baruco Machado Andraus.
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Neste momento, as indagações seriam a partir de repensar estes corpos, que
fogem de estereótipos historicamente construídos, e que estão presentes nas artes
da cena. Além de estudar termos existentes que os próprios artistas que trabalham
nesta área optam por usar. Para isto tomei como referência o livro “Corpos
Diferenciados: a criação da performance Kahlo em mim eu e(m) Kahlo”, de Felipe
Henrique Monteiro Oliveira, e o termo “habilidades mistas”, utilizado por Fernanda
Amaral, diretora da companhia Dança sem Fronteiras. O contato com Oliveira foi de
ordem teórica; com Amaral, o contato aconteceu de modo direto, em inúmeros
modos de pesquisa prática.
Essa particularidade de estar envolvida em uma pesquisa em que teoria e
prática dialogam já estava presente na iniciação científica anterior, que contou com
laboratórios práticos ao lado de uma participante voluntária. Mas, na segunda
pesquisa, essa particularidade se tornou ainda mais presente, e pela possibilidade
de acompanhar o trabalho de uma companhia contemporânea profissional, a Dança
sem Fronteiras, surgiu a vontade de vivenciá-la não apenas como pesquisadora,
mas também como artista.
Paralelo a estes momentos, como previsto no curso de Licenciatura em
Dança, cursei a disciplina AR601 – Processos Pedagógicos voltados para o Corpo
na Arte, ministrada pela docente Ana Maria Rodriguez Costas (Ana Terra). Trata-se
de uma disciplina que aborda discussões envolvendo corpo e educação, a partir de
fundamentos histórico-contextuais, teóricos, práticos e metodológicos; busca a
reflexão crítica sobre temáticas do corpo na arte, educação e sociedade e reflete
acerca dos compromissos e responsabilidades do artista-educador. É uma disciplina
que estuda os processos artísticos e pedagógicos voltados para os diferentes
públicos e o ensino na perspectiva da inclusão.
Meu primeiro contato com esta disciplina foi no primeiro semestre de 2016,
momento no qual estava encerrando a vigência da primeira iniciação científica e
dando início ao segundo projeto. A disciplina provoca muitas reflexões acerca do
campo da educação, questões que embora eu estivesse cursando Licenciatura, não
havia ainda refletido em diálogo com o que eu estava pesquisando. Assim, foi o
momento que me despertou para o fato de que a questão da dança e diferença
também se inseria no ato de ensinar dança. Com isso em mente, pude participar de
alguns congressos voltados para educação especial ou a educação na perspectiva
inclusiva. Esses espaços mostraram como a dança neste contexto ainda é
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apresentada no sentido terapêutico, e não artístico. Mesmo se tratando de um
entendimento de dança que não busca estereótipos, como, por exemplo, o
apresentado anterior e inicialmente difundido através da técnica clássica; ainda é
possível se deparar com a propagação de danças que buscam atingir uma forma,
geralmente a partir da figura do professor.
Green (1999) apresenta como que na dança contemporânea, até mesmo em
aulas de educação somática no nível superior, ainda existe a busca por um tipo de
corpo. Essa busca pelo mito do corpo ideal para a dança é provocada muitas vezes
pela expectativa dos próprios alunos em formação. Mesmo que conscientes do
malefício que este pensamento carrega, os depoimentos recolhidos pela
pesquisadora mostraram o quanto ainda o ideal de atingir uma forma prevalece no
pensamento dos próprios estudantes.
Em setembro de 2016, em função do acordo entre o Curso de Dança do
Instituto de Artes da UNICAMP e a London Contemporary Dance School –The Place
(Londres), tive a oportunidade de participar de intercâmbio de quatro (4) meses na
instituição em questão. Este foi o momento em que a princípio me distanciei da
pesquisa que vinha realizando, porém que permitiu o surgimento de novos
questionamentos.
Para obtenção do diploma de bacharel em Dança Contemporânea pela
instituição London Contemporary Dance School, o curso tem a duração de três (3)
anos, com uma carga horária de aulas práticas maior que teóricas, e, estando
presentes aulas de balé clássico, dança moderna, floorwork, técnicas somáticas,
entre outras; para o ingresso na instituição existe uma prova prática que atrai muitos
jovens de diversos países, ingressando por ano 80 alunos.
Foi o momento em que eu vi alunas com corpos tão diferentes do meu, e que
estavam no mesmo lugar que eu. Embora não tivesse contato diário com as alunas
em questão por serem de outros anos, pude fazer algumas aulas e assisti-las
dançando muitas vezes: uma aluna com nanismo e outra aluna com ausência de
alguns dedos das mãos. Observei algumas aulas e pude notar a naturalidade que
professores e colegas tinham. Era uma fala recorrente dos professores “Do not get
attached to the shape, get the way of doing it”1, e nunca estava dirigida para essas
1
2

Não se prenda a forma, observe o caminho de fazê-lo (Tradução minha).
Programa de Apoio Didático(PAD): oferecido pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG) da UNICAMP,
visa que os alunos da graduação atuem em monitorias, afim de conhecerem mais a prática
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alunas em específico, mas, sim, para todos os alunos. Entendendo que ao trabalhar
com o corpo, todos temos dias de dores e cansaço ou dias nos quais o corpo
responde exatamente como queremos; e, cabia assim, a autonomia de cada aluno
decidir a melhor forma de se trabalhar.
Estando em Londres, pude conhecer de perto o trabalho da Candoco Dance
Company, que foi uma das primeiras companhias a ter em seu elenco bailarinos
com e sem deficiência, e até hoje sendo uma das principais referências. Além de vêlos dançar ao vivo, inclusive uma obra de Trisha Brown, Set and re-set, também tive
um contato mais próximo, ao ver ensaios abertos e palestras oferecidos pela
companhia e notar como que não diferencia em nada, preparação e ensaio de
qualquer outra companhia.
Porém, um dos pontos que mudou minha visão da docência foi devido aos
professores com quem pude trabalhar. Como proposta para o terceiro ano (ano que
fiz o programa de intercâmbio), visando que é o último ano da graduação, muitos
dos professores são artistas atuantes, ou seja, profissionais que no período da
manhã estavam ministrando aulas e a noite estavam apresentando seus trabalhos
ou atuando em companhias de dança. Isso me fez repensar o conceito de artistaprofessor e, mesmo pelas falas deles, ficou evidente que o ato de ensinar também é
um ato criativo, sendo possível que o compartilhamento, em um contexto
pedagógico, já seja um meio de repensar os processos de criação, enriquecendo o
próprio fazer artístico.
Ao retornar à UNICAMP, com todas estas questões efervescentes, me vi mais
como artista, mas também como professora. Assim, no primeiro semestre de 2018,
retornei à disciplina AR601 – Processos Pedagógicos Voltados para o Corpo na
Arte, ministrado pela docente Ana Maria Rodriguez Costas (Ana Terra); mas, neste
momento como PAD (Programa de Apoio Didático)2.
Tive a oportunidade de acompanhar toda a construção de planejamento da
disciplina, assim como diante das discussões surgidas para a preparação das aulas,
e na própria observação em sala de aula. Isso resultou em indagações acerca do
que é ministrar aulas de dança pensando em diferentes corpos, considerando a não

2

Programa de Apoio Didático(PAD): oferecido pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG) da UNICAMP,
visa que os alunos da graduação atuem em monitorias, afim de conhecerem mais a prática
docente.
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necessidade de rotular o que é a dança para os corpos diferenciados, partindo do
pressuposto de conceitos norteadores de produções em dança contemporânea.
Assim, se deu o surgimento deste trabalho. Partindo de indagações sobre
qual é o corpo que dança, atreladas às experiências vivenciadas nas iniciações
científicas, nas aulas da graduação e no próprio intercâmbio. É o momento de
repensar minha atuação como artista-docente, a possibilidade de revisitar conteúdos
já trabalhados em momentos anteriores, porém agora partindo da tríade dança,
corpo e diferença.
Considera-se importante ressaltar que se conhece a discussão a partir do
termo “diversidade” e “diferença”. Porém, para este momento e em decorrência das
referências bibliográficas estudadas na disciplina AR601 e nas iniciações científicas,
opta-se pelo termo “diferença”, a partir do que Mantoan (2015) apresenta
[...]a diferença é inerente ao ser humano – diferença entendida aqui não
como as características específicas de uma categoria de pessoas, por
exemplo, as pessoas com deficiência, mas a diferença que permeia a
humanidade e que torna cada ser um único em suas capacidades e
habilidades. (MANTOAN, 2015)

Assim, priorizei, neste trabalho, uma pesquisa guiada por laboratórios de
improvisação com um grupo composto por alunas do curso de Licenciatura em
Dança da UNICAMP e que já cursaram a disciplina AR601 – Práticas Pedagógicas
voltadas para o Corpo na Arte. A realização dos laboratórios não teve em momento
algum o propósito de coletar dados e desenvolver análises sobre a aprendizagem
das alunas, mas, colocar em foco minha própria prática docente: como planejar e
conduzir práticas considerando as relações entre dança, corpo e diferença.
Diante disto, é possível afirmar que este trabalho de conclusão de curso, além
de estar guiado pela prática, também se insere no que Fortin (2009) definiu como
uma pesquisa autoetnográfica
A auto-etnografia (próxima da autobiografia, dos relatórios sobre si, das
histórias de vida, dos relatos anedóticos) se caracteriza por uma escrita do
“eu” que permite o ir e vir entre a experiência pessoal e as dimensões
culturais a fim de colocar em ressonância a parte interior e mais sensível de
si. (FORTIN, 2009,p. 83).

Logo, no primeiro capítulo deste trabalho, “Para além da diferença, a docência
em dança: por um entendimento de minha atuação como artista-docente”, será
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melhor explicitado como ocorreu o contato com a companhia, Dança sem Fronteiras,
trazendo vivências e exemplos dessa experiência de trabalhar com bailarinos com e
sem deficiência no cenário atual da dança contemporânea na cidade de São Paulo.
Além disso, também será apresentado como e quando, o curso de bacharelado e
licenciatura em Dança passa a compor este diálogo para a diferença, levando a
pensar a questão da docência. Finalizando este capítulo, elucidando o caminho
percorrido para chegar ao entendimento do conceito artista-docente.
O capítulo 2, “Laboratórios Práticos: saberes sensíveis e estudos do
movimento na improvisação em Dança”, foi dedicado a apresentar os laboratórios de
improvisação que compõe a parte prática e de análise deste trabalho, como e quais
foram os referenciais teóricos para escolha de se trabalhar com a improvisação,
assim como a escolha do público-alvo. Também apresentamos a construção dos
planos de aula para a realização das práticas. Este capítulo será subdivido em
quatro, cada subdivisão trata sobre um dos encontros realizados com as alunas
participantes, abordando os referenciais para o planejamento da prática e como esta
ocorreu, já considerando a própria análise da minha atuação docente quando reflito
sobre as relações entre os quatro encontros.
O último capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho, sendo o
espaço para análise mais aprofundada da minha prática docente, revisitando os
objetivos iniciais deste trabalho e de cada laboratório, considerando os depoimentos
das participantes dos laboratórios, em diálogo com a bibliografia estudada.
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1. PARA ALÉM DA DIFERENÇA, A DOCÊNCIA EM DANÇA: POR UM
ENTENDIMENTO DE MINHA ATUAÇÃO COMO ARTISTA-DOCENTE
Como apresentado anteriormente, durante a graduação pude fazer duas
iniciações científicas que englobaram as relações entre dança, corpo e diferença.
Foi devido às iniciações científicas que percebi que meu maior interesse era os
artistas com diferentes corpos no cenário artístico. Assim, na primeira pesquisa, um
dos eixos foi o contato com três companhias de dança do estado de São Paulo, nas
quais o elenco possui bailarinos com e sem deficiência.
Os contatos realizados foram com Luís Ferron, que dirigiu a companhia Mão
na Roda, localizada na cidade de Diadema. No momento da pesquisa (2015), a
companhia não contava com recursos para funcionar, então o contato com esta
companhia se deu apenas por meio de uma entrevista com seu diretor, Luís Ferron.
A segunda companhia pesquisada foi a Pulsar Companhia de Dança, da cidade do
Rio de Janeiro, com direção de Teresa Taquechel. Em função de reformas no
espaço onde a companhia vinha ensaiando, também não foi possível o contato
direto com os bailarinos, ocorrendo a conversa com a diretora e análise de materiais
mostrados pela mesma. A terceira companhia foi a Dança sem Fronteiras, sob
direção de Fernanda Amaral, localizada na cidade de São Paulo. Decorrente da
proximidade da cidade de São Paulo com a cidade de Campinas, somado ao fato de
que a companhia em questão havia ganhado o 19º Fomento à Dança da cidade de
São Paulo (2015/2016), foi possível realizar a observação de vários ensaios do
grupo, assim como de outras ações (palestras, jam´s, oficinas) realizadas.
Devido a uma grande abertura e recepção da diretora da companhia e dos
bailarinos da Companhia Dança sem Fronteiras, pelo interesse em comum da
temática e pelas trocas realizadas durante o momento da pesquisa em questão, no
início de 2017 fui convidada a estagiar com a companhia, momento em que se
estava realizando o último ciclo de atuação do projeto citado anteriormente. Como
parte das ações previstas, ocorreu o lançamento de um livro sobre a companhia.
Neste Amaral (2017) diz que
[...] a experiência e a pesquisa da companhia Dança sem Fronteiras
mostram como o trabalho com a diversidade tem o potencial de questionar a
visão tradicionalmente estabelecida do que é dança. Dependendo do foco
da “inclusão” do dançarino com deficiência, pode-se reforçar a visão da
necessidade do corpo virtuoso “perfeito”, mas também é possível questionar
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a visão tradicionalmente estabelecida deste universo. (AMARAL, 2017, p.
33, grifo da autora).

A partir deste trecho, é possível perceber o que a Companhia Dança sem
Fronteiras procura em seus trabalhos. O trabalho com o indivíduo a partir da
descoberta de suas potencialidades e habilidades, e que as próprias diferenças já se
tornam inspiração para a improvisação e criação das obras da companhia.
Ann Cooper Albright, como apresentado anteriormente, é pesquisadora,
artista e professora, sendo um dos seus principais temas de pesquisa a questão de
deficientes presentes nos cenários artísticos. Albright (2001) esclarece:
Muitos dos bailarinos procuram recriar os quadros da representação
tradicional das artes da cena, com ênfase em elementos de virtuosismo e
habilidades técnicas para reafirmar um corpo clássico, apesar das
limitações existentes. Por outro lado, alguns bailarinos, especialmente os
que foram influenciados pela prática de contato-improvisação, trabalham
para quebrar as distinções entre o corpo clássico e grotesco, de forma a
radicalmente reestruturar os modos tradicionais de se ver a dança.
3
(ALBRIGHT, 2001, p. 59, tradução nossa).

Com a Companhia Dança sem Fronteiras pude trabalhar e conviver em um
espaço profissional de dança contemporânea da cidade de São Paulo ao lado de
corpos tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais ao meu. A rotina da companhia
era a mesma para todos os bailarinos: momento de conversa da companhia que
envolvia desde definição de datas de apresentação quanto reflexões sobre as
práticas da companhia, momento de percepção e aquecimento individual e
momentos de improvisação e criação; quando um espetáculo já estava mais
estruturado ou próximo de ser apresentado, então haviam os momentos de ensaio
do espetáculo.
Nos ensaios pude conhecer alguns princípios e dinâmicas presentes no
método DanceAbility. Este método de dança foi criado em 1987 por Alito Alessi e
Karen Nelson, e desde 1989 é coordenado por Alessi. O DanceAbility parte do
entendimento que qualquer pessoa pode dançar; assim, através da improvisação em
dança, promove a expressão e exploração artística entre pessoas com e sem
deficiência. Alito Alessi já tinha uma forte história ligado ao Contato-Improvisação,
3

Many of these dancers recreate the representational frames of tradition proscenium performances,
emphasizing the elements of virtuosity and technical expertise to reaffirm a classical body in spite of
its limitations. In contrast, some dancers, particularly those influenced by the dance practice of
contact-improvisation, work to break down the distinctions between the classical and the grotesque
body, radically restructuring traditional ways of seeing dance.(ALBRIGHT, 2001, p. 59).
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podendo se dizer que este foi um dos pontos de partida para o DanceAbility. Hoje,
através do DanceAbility International são oferecidos cursos tanto para interessados
em conhecer o método quanto para professores que querem se formar no método
em diversos países. Fernanda Amaral fez essa formação e assim, traz em seus
trabalhos e preparação corporal muitas dinâmicas do método.
Em maio de 2014, Alito Alessi deu uma palestra no evento TED Talks, na
cidade de Oregon (EUA) (ALL bodies speak…, 2014); logo no começo de sua
apresentação, Alessi reforça que ao iniciar um curso de DanceAbility, ele deixa claro
aos participantes que não se trata de uma forma de terapia ou trabalho social, e que
ele não vai obrigar ninguém a dançar e nem tentar mudar ninguém, que o que
importa é como cada um pode se aceitar.
Albright (1997) relata que em sua primeira experiência ao dançar com um
bailarino com deficiência, sensações como medo e ansiedade se fizeram presentes,
também foi algo presente nas minhas primeiras experiências com a Dança sem
Fronteiras. Mas, ao longo do tempo, ficou mais evidente que ao trabalharmos com
pessoas no contexto da dança, as aproximações se revelam mais concretas do que
as diferenças, a partir do momento que se tem o entendimento de estar trabalhando
com pessoas e com suas pesquisas de movimento a partir de seus corpos, deixando
formatos prontos de lado. Isso em momento algum quer dizer que o produto cênico é
menos importante ou válido mas que o processo e a própria construção do
espetáculo têm outros meios de acontecer.
Dançar ao lado de pessoas com habilidades diferentes das minhas também
me fez pensar minhas práticas como artista para além de uma zona confortável. Por
exemplo, dançar com um bailarino com baixa visão me fez repensar o espaço que
danço, incrivelmente aumentando a minha percepção e relação com este. Sendo
artista, existe a possibilidade de escolha sobre o fazer, e levo comigo que a cada
momento em que trabalho fora do lugar de conforto me permito explorar outras
coisas, enriquecendo meu processo artístico.
Paralelo aos caminhos percorridos fora da universidade, que foram possíveis
através das iniciações científicas, me deparei também com a questão do público –
pessoas com deficiência – no âmbito da docência ao longo do curso.
A primeira disciplina na universidade em que pude ter essa maior reflexão foi
a AR601 – Processos Pedagógicos voltados para o Corpo na Arte. Como
apresentado anteriormente, trata-se de uma disciplina que consta no currículo
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obrigatório dos licenciados em Dança, Artes Visuais e Música e como eletiva para os
bacharéis de Artes Cênicas e Comunicação Social-Midialogia, do Instituto de Artes
da UNICAMP.
Nesta disciplina foi possível a reflexão a partir de Sant’Anna (2000, 2001)
sobre questões históricas e sociais dos corpos, sobre a construção de conceitos de
corpos idealizados, me fazendo pensar que, para além da deficiência, existe um
padrão de corpo, e que qualquer corpo fora deste padrão já é por si só um corpo
diferenciado e como a arte, mais especificamente a dança, trata isso em geral.
A partir desta autora, foi possível a reflexão sobre quais seriam as condutas
éticas perante o corpo, como esta ética foi e vem sendo modificada nos diferentes
tempos

históricos.

Sant’Anna

(2000)

provoca

reflexões

que

colocam

a

individualidade perante o coletivo, como as diferenças devem ser potencializadas e
não dominadas por outros corpos.
Outra referência marcante foi um artigo de Virgínia Kastrup (2012). A autora
relata atividades desenvolvidas em um museu com pessoas cegas, e para
desenvolver sua análise, apresenta o conceito de experiência estética partindo do
conceito apresentado por Dewey (1980), conforme citado por Kastrup (2012, p. 39)
“[...] o conceito de experiência estética revela a profunda conexão entre o estético e
o artístico, entre a percepção e a criação”. Assim, ao estudar Kastrup e no contexto
desta disciplina, sendo possível discutir este trabalho com outros colegas e com a
docente responsável pela disciplina, refleti o quanto que o artista já pode se permitir
viver experiências estéticas ao fazer seu trabalho, desde que tenha sentido para si e
diálogo com sua vida.
O importante do conceito de Dewey é que ele não coloca a arte num campo
de transcendência, nem a experiência com a arte num âmbito restrito a
seres supostamente especiais – aqueles que possuem cultura, no caso dos
apreciadores – ou genialidade, no caso dos artistas. Dewey (1980)
aproxima a estética da vida, o que torna suas idéias bastante fecundas para
entender o papel da arte em âmbitos muito diversos. (KASTRUP, 2012, p.
40).

Considerando a presença da arte em diversos espaços, comecei a pensar
como, na posição de docente, seria possível trabalhar as habilidades dos meus
alunos. Ao considerar que a dança é um campo de conhecimento que permite
desenvolver habilidades que no mundo cotidiano podem ser vistas como
“inabilidades” – por exemplo, um dançarino se mover pelo palco de olhos fechados –
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compreendi a potência dessa arte no questionamento do próprio conceito de
“habilidades” e como estão relacionadas a escolhas estéticas. Como exemplo, uma
aula de dança em que os alunos deveriam permanecer sentados em suas cadeiras –
sejam alunos com mobilidade total ou parcial, mas todos deveriam buscar diferentes
movimentos com a parte superior (braços e tronco) do corpo, podendo ser vista
possível solução ao considerar o formato e estrutura das salas de aula do ensino
regular. Acredito que novas movimentações e diversas explorações iriam surgir, e
todos os alunos estariam dançando.
Pelo grande interesse nesta disciplina, no primeiro semestre de 2018, pude
retornar à mesma através do programa PAD, oferecido pela Pró-Reitoria de
Graduação (PRG) da UNICAMP. Este programa visa exatamente a experiência do
aluno de graduação no conhecimento da prática docente. A disciplina também foi
ministrada pela professora Ana Maria Rodriguez Costas (Ana Terra). Nesta ocasião,
a disciplina também contou com a participação de uma aluna Programa de Estágio
Docente (PED), Ana Carolina de Araújo, mestranda do programa de Pós-Graduação
em Artes da Cena do Instituto de Artes/UNICAMP, com orientação da docente
responsável.
Assim, como parte do planejamento proposto pela docente, tínhamos
reuniões semanais para organização, planejamento e reflexão da disciplina. Tive a
oportunidade de entrar em contato com novas referências e também fazer uma nova
leitura de textos que foram apresentados quando cursei a disciplina. Essas releituras
possibilitaram novas reflexões que foram somadas tanto pelas experiências ao
trabalhar em uma companhia com um elenco de bailarinos com e sem deficiência,
quanto por ter concluído o bacharelado e em momento final de curso de licenciatura
em Dança.
A oportunidade de fazer parte do PAD da disciplina também me permitiu estar
mais atenta às discussões geradas pelos textos trabalhados e propostas feitas pela
docente. Neste momento, a disciplina contou com parte prática mais expressiva do
que quando eu havia cursado, assim, somado às reflexões teóricas, foi possível que
os alunos passassem por experiências em dinâmicas que acionaram outros saberes
sensíveis que fogem dos tradicionalmente presentes. Ao considerar que se tratavam
de alunos também dos cursos de Artes Visuais, Música e Artes Cênicas, as
dinâmicas me possibilitaram novas percepções e reflexões sobre a temática, corpo e
diferença.
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A escolha da docente Ana Terra quanto a valorizar a dimensão prática na
metodologia de ensino foi um dos fatores que me instigaram a me questionar quem
sou eu no papel de professora. Ao considerar que qualquer aluno pode estar
presente em minhas aulas, como eu lido com alunos com diferentes habilidades.
No primeiro semestre de 2016, para a disciplina EL774 – Estágio I, escolhi a
turma J, ministrada pelo docente Régis Henrique dos Reis Silva, da Faculdade de
Educação da UNICAMP. O projeto para a disciplina foi intitulado “Pedagogias
inclusivas: dimensões teórico-práticas” e tinha como objetivo a realização do campo
de estágio em escolas da rede formal de ensino que atuassem na perspectiva da
educação inclusiva.
Como referencial bibliográfico para a disciplina, pude conhecer e estudar os
principais documentos que asseguram o ensino na perspectiva da educação
inclusiva no Brasil, considerando a trajetória histórica para chegar nessa concepção
e as mudanças enfrentadas. No campo prático, realizei o estágio na Escola
Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Edson Luís Lima Souto, localizada na
cidade de Campinas. É uma escola que possui o Atendimento Educacional
Especializado (AEE), sendo, assim, referência na cidade, e que recebe alunos até
mesmo de outras escolas que não contam com esse serviço. Mesmo que minha
área de observação de estágio não tenha sido especificamente a dança, tive a
oportunidade de observar o atendimento de crianças com as mais diversas
deficiências no AEE e ter tido um contato próximo com a professora de educação
especial, assim entendendo melhor como a perspectiva inclusiva se faz presente no
atual contexto educacional brasileiro.
Diante das experiências citadas acima que englobam reflexões sobre dança,
corpo e diferença, somadas às experiências práticas observadas na disciplina
AR601–Processos Pedagógicos voltados para o Corpo na Arte, surgiu este trabalho
de conclusão de curso, partindo da vontade de investigar-me como docente ao
conduzir laboratórios práticos em dança que levam em consideração a temática
dança, corpo e diferença.
Porém, uma das questões presentes desde o início da concepção deste
trabalho foi a de como me enxergar no papel da docência, especialmente ao
entender que os caminhos que me levaram até aqui e que provocam as questões
estudadas muitas vezes surgiram, inicialmente, no âmbito artístico.
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Na preparação para os laboratórios práticos e a fim de entender melhor
diferentes conceitos do ser professor ao considerar o trabalho em artes, me deparei
com Marques (2008) que diz:
[...] o artista-docente é aquele que, não abandonando suas possibilidades
de criar, interpretar, dirigir, tem também como função e busca explícita a
educação em seu sentido mais amplo. Ou seja, abre-se a possibilidade de
que processos de criação artística possam ser revistos e repensados como
processos também explicitamente educacionais. (MARQUES, 2008, p. 112).

Existem diversas terminologias para abordar o conceito de ser artista e ser
professor. Icle (2012) defende que não existe processo criativo que não tenha em si
um processo pedagógico. No contexto do ensino de artes na escola e da presença
do professor artista, o autor apresenta que “Um professor- artista, nesse contexto,
suporia um professor- criador, um artista na escola, uma escola com arte, uma aula
em arte, antes que uma aula sobre arte. (ICLE, 2012, p. 18, grifo do autor). Em outro
trabalho de Marques (2014), a autora publicou um artigo intitulado “O
artista/docente: ou o que a arte pode aprender com a educação”, no qual sua
intenção foi fazer uma releitura do seu trabalho de doutorado. Dentre os pontos de
diálogo que a autora apresenta, destaco:
A consciência sociopolítica de muitos artistas contemporâneos, que se
reflete na consciência da relação artista-público (e a preocupação com esta
relação), é em si um ato político e, portanto, educacional. Como sempre
afirmou Paulo Freire, a educação é em si um ato político. Portanto, a arte
compromissada com as relações entre artista/produção/público é também
um ato educacional, uma vez que é político, mas não necessariamente
pedagógico. (MARQUES,2014, p. 232).

Esta passagem me fez refletir sobre como o termo artista-docente se
apresenta como via de mão dupla. Retomo a experiência como bailarina da
Companhia Dança sem Fronteiras e as diversas ações realizadas ao lado desta.
Como que nos espetáculos, seja de forma sutil ou direta, a questão da deficiência se
faz presente, tanto ao não mascarar nenhuma deficiência ou fazer uso de objetos
como bengalas, muletas e cadeiras de roda, ressignificando os mesmos. Em todos
os espetáculos dos quais participei, especialmente com o público infantil, ao final
surgiam perguntas sobre estes objetos, como eles são utilizados, assim como
surgiam perguntas diretamente para os bailarinos e suas deficiências. Assim, o
espetáculo passava a ter seu papel político ao ser possível trazer esses
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questionamentos, e segundo Marques (2014) o papel educacional, mesmo que se
tratando de prática artística.
Para este trabalho, me coloco no papel de artista-docente, mas reconheço
que no atual contexto político em que a educação está inserida é de extrema
importância que tanto professor quanto artista tenham todos os seus direitos de
trabalho, de modo que nenhum profissional acumule funções.
A terminologia de artista-docente para este trabalho parte do entendimento
que os laboratórios práticos propostos partem de práticas artísticas latentes em mim
e que a todo momento são repensadas. O ato de compartilhar estas práticas,
provoca a reflexão acerca dos objetivos e conteúdos presentes nos laboratórios;
concordo com Icle (2012) ao considerar que o ato de criar também envolve o modo
de fazer e o modo de dizer (ICLE, 2012, p.12).
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2. LABORATÓRIOS PRÁTICOS: SABERES SENSÍVEIS E ESTUDOS DO
MOVIMENTO NA IMPROVISAÇÃO EM DANÇA
Como apresentado anteriormente, o desejo da realização de um laboratório
prático ocorreu especialmente a partir das experiências observadas na disciplina
AR601 – Processos Pedagógicos voltados para o Corpo na Arte, quando estive na
condição de integrante do PAD voltado para esta disciplina.
Para este laboratório, foram consideradas saberes sensíveis as perguntas
propostas por Costas (2010)
Passei a questionar o que seria o saber sensível ou quais seriam os
saberes sensíveis da dança. O que significa trabalhar a sensibilidade?
Como trabalhamos ou, por que não dizer, como educamos os sentidos nas
práticas de dança? Podemos pensar o trabalho junto à percepção como um
específico educar do sensível? Qual o papel, em uma aula de dança, das
práticas de sensibilização, de sensopercepção? (COSTAS, 2010, p.15).

Sendo este o momento de finalização do curso de licenciatura em Dança da
UNICAMP, e me reconhecendo na posição de artista-docente, o laboratório prático
surge como um momento de refletir sobre os conteúdos experienciados
anteriormente sobre a temática dança, corpo e diferença, podendo aqui então juntálos e aplicá-los, considerando minhas reflexões e aprendizados prévios.
O público-alvo, segundo aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foram
alunos do curso de graduação em Dança da UNICAMP que já tivessem cursado a
disciplina AR601 – Processos Pedagógicos voltados para o Corpo na Arte. Estes
pré-requisitos foram definidos para o laboratório, pois considerei pertinente os
participantes terem conhecimentos prévios específicos da Dança, além de estudos
sobre conceitos de dança e corpo considerados neste trabalho.
O grupo em questão não teve nenhum participante com deficiência; no
momento da realização dos laboratórios não existia nenhum aluno com deficiência
matriculado no curso de Dança da UNICAMP. Como o público-alvo da pesquisa em
questão tem esse recorte, assim se explica o porquê de bailarinos com deficiência
não terem participado. Porém, considerou-se que se tratando de um grupo de
futuros bacharéis e licenciados em Dança, estes poderão levar as reflexões e
propostas apresentadas nos laboratórios para suas práticas e que, de algum modo,
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possa aumentar a reflexão sobre o ensino de dança para um público com corpos
diferenciados.
Cinco alunas participaram do laboratório, todas com idade entre 21 e 26 anos.
Coincidentemente, todas estão no momento final do curso, realizando seus
trabalhos de conclusão de curso. Os encontros ocorreram na primeira semana de
julho de 2018, no período dos dias 2 a 5, com uma carga horária de duas (2) horas
por dia, e foram sediados no Departamento de Artes Corporais (DACO), na
UNICAMP.
Para o trabalho, partiu-se do princípio da não escolha de uma técnica
codificada em dança; a escolha foi realizar um laboratório de dança contemporânea,
a partir da improvisação em dança. Como dança contemporânea, compartilha-se o
pensamento apresentado por Rocha (2012)
Se a dança contemporânea assegura aos processos educacionais
em/de/com/através da dança a produção de diferença é também porque ela
está, por seus próprios mecanismos intrínsecos, produzindo diferença o
tempo todo em relação a si. Esse modo de proceder impede de identificar a
dança contemporânea através de um código estrito e pré-estabelecido de
movimentos característicos de uma técnica. Ela não é, portanto, uma
modalidade de dança. Ela é uma pergunta que o corpo se faz e que ele
formula como corpo. (ROCHA, 2012, p. 44).

A escolha pela improvisação surgiu no primeiro momento por interesses
pessoais quanto a considerar as experiências ao lado da Companhia Dança sem
Fronteiras. Isto é reforçado por Leal (2012), que diz como que em todo trabalho de
improvisação ocorre o alargamento de consciência, sendo possível que este
desenvolvimento seja a partir da percepção dos sentidos.
O laboratório foi planejado de modo a não seguir o que tradicionalmente se
encontra presente na maioria das academias de dança, nas quais o professor atua
não apenas como figura de transmissão do conhecimento, mas como modelo a ser
seguido. Isto é reforçado por Marques (2014):
Em pleno século XXI, ainda podemos concordar que aprender a dançar é
aprender a copiar bem “bons corpos”? Mais além: se aprendo a dançar
copiando, que artista/cidadão me torno? As relações entre propostas
pedagógicas e formação do próprio artista/cidadão precisam ser discutidas,
pensadas e repensadas. (MARQUES,2014, p. 233, grifo da autora).

Salienta-se a importância de considerar cada indivíduo como ser único e
diferente em si. Assim, foi fundamental para o planejamento do trabalho no
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laboratório pensar em uma abordagem pedagógica que possibilitasse a descoberta
artística, mas, também, permitindo que cada participante trouxesse sua história
corporal e aprendizados anteriores para as práticas.
Para o laboratório foram elaborados quatro encontros, todos com uma
estrutura semelhante. Todos os encontros iniciaram com o que foi denominado
como roda inicial, sendo uma roda de conversa, tanto para explicação da prática ou
qualquer possível outro aviso. Essa dinâmica está presente na metodologia do
DanceAbility, sendo que na maioria das vezes é o momento em que cada
participante tem um espaço para expor algo que considera pertinente o grupo saber
para dançarem juntos: por exemplo, algo do dia, uma dor na lombar ou problemas
corporais presentes desde seu nascimento ou que foram adquiridos de um modo
mais permanente.
O segundo momento foi nomeado como percepção. Muito presente em
diversas aulas de dança, refere-se ao momento em que o aluno tem tempo para
preparar o seu corpo e mente para o encontro que vai seguir. Em algumas
atividades Fernanda Amaral realiza essa prática de modo coletivo em outras opta
para que cada participante realize este momento de forma individual4. Para este
laboratório, optou-se por ser um momento de trabalho individual (podendo seguir
para duplas), com o objetivo de cada participante voltar a atenção para seu corpo.
Seguindo o encontro, o terceiro momento foi chamado de dinâmica. Este
refere-se a exercícios que trabalhem com conteúdos mais específicos de dança,
segundo os estudos de movimento apresentados por Laban e Ullmann5 (1978).
Considera-se importante ressaltar que embora os momentos percepção e dinâmica
apareçam separados, sabe-se que se trata de um contínuo e que todo o material do
laboratório tem como objetivo o trabalho de improvisação em dança.
Depois da dinâmica, o quarto momento recebeu o nome de improvisação.
Este momento é dedicado para as participantes realizarem as pesquisas de
movimento, individualmente ou em duplas, a partir do que já foi trabalhado nas
etapas anteriores.

4

Referência a partir da minha experiência junto com a diretora da Companhia Dança sem
Fronteiras, Fernanda Amaral, em oficinas como parte do projeto contemplado pelo 19º Fomento à
Dança da cidade de São Paulo (2015/2016).
5
Segundo o site oficial Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance: “Laban estabeleceu a
coreologia, a disciplina da análise em dança, e inventou um sistema de notação de dança, agora
conhecido como Labanotation ou Kinetografia Laban” (tradução nossa).(TLCMD, 2018).
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Os encontros contaram com a etapa de compartilhamento, que consistiu em
cada participante dividir com o grupo pequenos fragmentos do que foi pesquisado na
improvisação.
Todos os encontros terminaram com a roda final, a partir de uma roda de
conversa entre os participantes que, além de refletir sobre o próprio encontro,
puderam fazer apontamentos para a continuidade do laboratório.
Embora para a realização dos planos de aula, anexado, cada encontro teve
conteúdos específicos a serem trabalhados, para o estudo e a pesquisa destes,
tomei como principais referências: o livro “Teatro do Movimento: um método para o
intérprete criador”, de Lenora Lobo e Cássia Navas (2003) e o livro “Composing
while Dancing: an improviser´s companion”, de Melinda Buckwalter(2010).
O livro de Lobo e Navas (2003) serviu como base para o estudo de conteúdos
específicos da dança. A escolha por essa bibliografia se deu via sugestão da
orientadora deste trabalho, e por ser uma das primeiras referências bibliográficas
estudadas durante a graduação no contexto de aulas relacionadas à criação e
improvisação.
Devido ao fato de Lenora Lobo ter estudado no Laban Centre for Movement
and Dance6(Londres), com figuras da dança contemporâneas de Laban, como
Valerie Preston-Dunlop7, seu método possui forte embasamento a partir do
conhecimento adquirido no seu período em Londres. Assim, é apresentada no livro a
estrela de cinco pontas, a qual cada ponta contém um componente estrutural de
movimento: corpo, ações, espaço, dinâmica e relacionamento.
Por se entender que as participantes do laboratório já possuem formação em
dança e contatos práticos com os componentes estruturais do movimento, o
laboratório não teve a pretensão de abordar cada um individualmente. Porém, em
reflexão e com o suporte da orientadora deste projeto, chegou-se à conclusão da
importância de ser um laboratório de improvisação que retomasse estes conteúdos.
Como se tratou de um laboratório pensado para pessoas com diferentes corpos e
diferentes habilidades, trazer conteúdos que partam do próprio corpo e sempre em
6

Segundo o site oficial Trinity Laban Conservatoireof Music and Dance: Laban Centre for
Movementand Dance, foi fundado por Rudolf Laban e hoje é conhecido como Trinity Laban
Conservatoireof Music and Dance, sendo uma das principais instituições de nível superior no ensino
de dança e música, reconhecida mundialmente (TLCMD, 2018).
7
Segundo o site oficial de Valerie Preston Dunlop: “[...]é pesquisadora e membro honorária do Trinity
Laban Conservatoireof Music and Dance. Valerie realizou uma extensa pesquisa na vida e obra de
Rudolf Laban. Escreveu muitos livros e organizou DVDs que contribuíram para o campo da dança.
Ela é professora, pesquisadora e estudiosa de dança.” (tradução nossa). (DUNLOP, 2018).
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relação a este, independentemente de qual corpo seja esse, torna a prática mais
acessível para diferentes pessoas participarem.
Essa percepção de entender a pesquisa que parte do referencial de cada
corpo partiu da minha experiência ao lado da Companhia Dança sem Fronteiras. A
maior parte dos bailarinos com deficiência que passaram pela companhia não
tiveram formação em dança; assim, muitos começaram a dançar como estagiários
da companhia e, depois, se tornaram bailarinos da mesma. Percebi que o não
conhecimento desses conteúdos específicos da dança causava certa limitação à
pesquisa individual dos bailarinos, limitação esta que não estava relacionada à
deficiência. Assim, a partir do momento em que a priori se “limitava” um improviso,
por exemplo, pesquisar movimentos apenas no tempo rápido, todos os bailarinos
aumentavam e diversificavam a própria pesquisa. Esta pesquisa partia do
entendimento que o conceito “rápido” era pesquisado por cada bailarino, de modo
que o bailarino encontrasse o modo mais veloz de realizar seus movimentos, e não
se baseando em algo externo (por exemplo, outro bailarino). Porém, quando todo o
elenco passava a considerar esta limitação, o improviso ocorria fora da zona de
conforto, sendo possível novas pesquisas sobre o movimento.
O segundo livro, “Composing while Dancing: an improviser´s companion”, de
Melinda Buckwalter (2010), também foi uma indicação da orientadora desta
pesquisa, e sua pertinência deve-se a dois motivos. Melinda é bailarina e escritora, e
em seu livro ela relata sua experiência com 26 improvisadores. Assim, é uma obra
muito rica, na qual é possível encontrar diferentes formas que bailarinos escolhem
para improvisar seja individualmente ou em grupo. Outro ponto que torna este livro
tão importante para a pesquisa é que a organização8 dos textos da autora na obra
serviu de inspiração para apresentar nesta pesquisa os laboratórios práticos.
Apresento, a seguir, cada um dos encontros práticos como um subcapítulo;
cada um deles contém informações de onde surgiu o material para elaboração do
plano de aula9, a partir de referências vistas ao longo da graduação e da experiência
com a Companhia Dança sem Fronteiras. Concomitantemente, serão apresentadas
questões e reflexões que ocorreram nos laboratórios, assim como possíveis
8

A autora organiza seu livro de modo que cada capítulo é dividido da seguinte forma: a primeira parte
destinada a apresentar o artista que Buckwalter trabalhou, seguindo da explicação da forma que
este artista optou por trabalhar a partir da improvisação em dança e finalizando o capítulo com as
considerações da autora segundo a prática que a mesma participou.
9
Todos os planos de aula estão anexados a este trabalho.
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modificações em comparação ao plano de aula e já uma análise da minha prática
docente. E, por último, pequenos relatos das participantes no encontro em questão.
2.1.Encontro 01
Existem diversas formas de iniciar a pesquisa de movimento na improvisação
em Dança. Buckwalter (2010) apresenta as escolhas de 26 improvisadores de
diferentes países. Por exemplo, Richard Bull, por ter sido músico de Jazz, se
apoiava em maneiras existentes na improvisação em música para improvisar em
dança, assim como compartilhava de grande interesse nos improvisos a partir das
estruturas presentes em poemas e, diferentemente de Eiko e Koma10, que
improvisavam a partir do imaginário. O condutor do improviso definiria uma temática
e cada improvisador tinha liberdade de improvisar a partir do que este tema
construía em seu imaginário.
Para este laboratório, os norteadores seriam as sensações geradas pelo
próprio movimento de cada participante. Esta escolha ocorreu a partir da minha
experiência ao lado da Companhia Dança sem Fronteiras, das leituras realizadas
durantes as iniciações científicas mencionadas anteriormente, e as matérias
cursadas no curso de Dança da UNICAMP. Considerando que por mais diferentes
que todas as pessoas sejam, com deficiência ou não, o corpo se torna algo concreto
para todos, assim, o corpo de cada um se torna referência para a própria pesquisa.
Para o primeiro laboratório, o tato a partir do órgão pele foi usado como o
principal ponto de pesquisa. Esta escolha ocorreu a partir de prática que me foi
apresentada no primeiro ano de curso, com a professora Ana Maria Rodriguez
Costas (Ana Terra), em uma aula de Ateliê de Criação II. A docente é formada em
Eutonia11, e na ocasião, com o objetivo de que os alunos pudessem entrar em
contato com seus corpos e preparar-se para a aula em questão, propôs que por
10

Segundo o site oficial de Eiko e Koma, estes são bailarinos japoneses radicados na cidade de Nova
Iorque. Com trabalhos e pesquisas que tem como principal inspiração, dançar o que tem
importância para eles, de modo que a vulnerabilidade de seus corpos possa despertar a empatia
com o público. Os bailarinos possuem diversos trabalhos no formato de vídeo-instalação, sitespecific, e espetáculo para teatro. (EIKO & KOMA, 2018).
11
Segundo a Associação Brasileira de Eutonia: “A Eutonia é uma abordagem de educação somática
em que a pessoa acessa a sabedoria que é própria do corpo. Por meio da atenção às sensações,
promove a ampliação da percepção e da consciência corporal, propiciando a flexibilização do tônus
contribuindo no cuidado das dores e do estresse, além de uma melhor adaptabilidade do corpo
para as diversas ações no cotidiano e nas atividades artísticas e esportivas. Foi criada e
desenvolvida pela alemã Gerda Alexander (1908-1994).” (ABE, 2018).
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meio do toque, cada aluno acordasse partes de seu corpo, percebendo
principalmente as diferentes temperaturas existentes, tornando o corpo mais atento
ao momento presente.
Ao longo da graduação, outras docentes também usaram dessa prática (com
modificações) para o início da aula, e sempre com o propósito de ser um momento
de chegada aos alunos, com o intuito dos corpos estarem atentos para a
continuação da aula. Assim, para o primeiro encontro, buscou-se que cada
participante pudesse realizar sua improvisação partindo da experiência do toque
através da pele.
O primeiro encontro começou com uma roda de conversa, prática comum nos
workshops de DanceAbility e nos ensaios da Companhia Dança sem Fronteiras.
Essa roda de conversa teve como primeiro objetivo contextualizar o laboratório para
as participantes, assim como foi o momento que estas foram familiarizadas com o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o assinaram. Considerando
que as participantes também serão futuras docentes, todas foram convidadas a
deixarem cadernos de anotações, lápis ou canetas em um lugar de fácil acesso, e
tendo a permissão de fazer suas anotações durante o encontro, desde que isso não
atrapalhasse a continuidade dos exercícios. Depois, o espaço foi aberto para as
participantes falarem sobre o que achavam pertinente notificar ao grupo, de modo
que fosse possível dançarem juntas. Embora nenhuma participante tenha
deficiência, neste momento foi possível escutar algumas particularidades, como uma
dor de garganta que estava se iniciando, uma participante que estava com uma
lesão no joelho e outra que estava há um tempo sem dançar. A roda de conversa já
prosseguiu diferente do que foi previsto no plano de aula, que originalmente seria o
momento de também trazer em discussão como que as participantes consideram a
questão do tato em seus cotidianos e práticas artísticas. Esta mudança se deu, pois,
o encontro começou um pouco depois do horário planejado, devido a espera por
todas as participantes, porém, resultou que mesmo com essa mudança, não se
alterou o restante da programação.
As participantes foram convidadas a caminhar pelo espaço e a escolherem
um lugar para se posicionarem, de preferência deitadas. Na minha experiência com
Fernanda Amaral, assim como com Teresa Taquechel, ambas reforçam que
dificilmente pessoas com deficiência tem o poder de escolha, logo, para este
trabalho a partir do contato de cada participante consigo, com seu corpo e sua
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pesquisa, é importante também haver o poder de decisão e autonomia perante o seu
trabalho.
Nesse primeiro momento, chamado de percepção, a condução se deu de
forma verbal, escolha que foi possível ao considerar que todas as participantes eram
ouvintes. Todas foram convidadas a iniciar o encontro trazendo atenção ao seu
corpo, as partes que tocavam ou não o chão. Aos poucos, a partir da condução
verbal a atenção foi trazida para a pele, percebendo quais informações cada
participante pode captar a partir da pele. Se o chão estava frio ou quente, áspero ou
liso. Vagarosamente, as participantes foram encontrando diferentes posições e se
movimentando afim de despertar o corpo.
Diante disso, me deparei com uma problemática detida ao papel de
condutora. Especialmente nesta prática, na qual é de extrema importância que cada
participante tivesse acesso ao seu corpo e um contato mais interno, e pela minha
escolha prévia de não fazer, mas, sim, conduzir, mostrou-se difícil julgar quanto
tempo seria o ideal para que as participantes conseguissem acessar o contato mais
interno consigo mesmas. Notei uma grande ansiedade vinda de minha parte, com o
desejo de assegurar que todas estavam acessando o que estava sendo proposto, e
ao mesmo tempo que esta experiência se estendesse além do necessário.
Após este início que ocorreu de forma individual, seguimos com a mesma
ideia de ser um momento de chegada, porém foi escolhido o trabalho em duplas.
Cabe ressaltar que foi considerado pertinente já introduzir o trabalho em duplas ao
considerar que todas já se conheciam, mas é importante reforçar que esta escolha
pode variar de acordo com a particularidade de cada grupo e pessoa. Porém,
mesmo se tratando de um grupo que já se conhecia e que nenhuma participante
demostrou nenhuma resistência com o trabalho de toque com o outro, escolheu-se
que este contato se desse, inicialmente, por intermédio de um objeto.
Cada participante recebeu uma bucha vegetal, e uma pessoa da dupla ficaria
responsável por passar a bucha pela pele da outra participante. Considerou-se tanto
a pele exposta quanto a coberta pela roupa para este exercício, como forma de
também notar as diferenças entre estas. Foi chamada a atenção pelas diferentes
formas que isso poderia ocorrer, de forma lenta ou rápida. De acordo com Lobo
(2003), estas características demonstram maior ou menor aceleração e duração no
movimento, denominando o que é conhecido na dança como tempo.
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Geralmente, em aulas de dança, o conceito tempo é vivido a partir da
presença da música. Para este encontro, fez-se a escolha de não haver música no
ambiente em nenhum momento. Diante disso, uma das perguntas norteadoras para
o planejamento do encontro foi se seria possível compreender os diferentes tempos
sem a presença da música.
Também para este momento foi informado às participantes a permissão de as
duplas comunicarem-se entre si. Assim, podendo ser informado caso houvesse dor
ou qualquer outra particularidade. Este fato foi reforçado no final do encontro por
uma participante como algo positivo, especialmente que ao poder ser possível falar,
permitiu estar mais à vontade e sincera tanto no trabalho consigo mesma e com sua
dupla.
A percepção individual seguida da escolha de ser em duplas também se
baseia a partir do conceito abordado em Eutonia como contato consciente que
[...] é um dos trabalhos fundamentais em eutonia, senão o trabalho
fundamental. Ele consiste no intercâmbio ativo e consciente que se
estabelece consigo mesmo, com um objeto ou com outra pessoa quando a
atenção é dirigida para além dos limites do próprio corpo. (VISHNIVETZ,
1995, p. 39).

Considerando isto, após este momento e com inversão de papéis na dupla, foi
apresentado exercício inspirado em uma prática utilizada por Fernanda Amaral. A
prática é guiada pela sensação conforme proposto no método DanceAbility. A
sensação diz respeito a percepção do próprio corpo, e que esta percepção seja o
início da pesquisa de movimento.
O exercício ainda seguiu nas duplas e consistiu que uma participante da
dupla seria responsável por estimular a emergência de sensações e a outra por
recebê-las. Nesta prática o meio de comunicação seria apenas a partir do contato da
pele. Assim, uma participante foi responsável por dar estímulos a outra, sendo pelo
contato com as mãos ou outras partes do corpo, novamente trazendo a provocação
de explorar diferentes tempos que possam ser gerados através dos diferentes
estímulos. A participante que os recebeu ficaria responsável por então interpretá-los
e realizar o movimento em resposta a estes estímulos.
Ao considerar que todas as participantes se encontravam em estágios finais
da conclusão de curso de bacharelado e licenciatura em Dança, pode-se dizer que
se tratou de um exercício que não exigiu habilidades virtuosas ou técnicas a partir de
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um código de dança. Porém, foi um exercício que exigiu grande atenção ao que
estava ocorrendo no momento, foi instruído que cada uma se permitisse realmente
fazer sua pesquisa de movimento a partir do estímulo dado, sem nenhuma definição
prévia.
Após cada participante atuar tanto no papel de quem deu o estímulo quanto
de quem o recebeu e interpretou, estava previsto que, individualmente, as
participantes pudessem improvisar a partir da lembrança do exercício anterior.
Porém, devido ao grande interesse e curiosidade do grupo pelo exercício, aconteceu
pequena modificação do que estava previsto no plano de aula.
Ao invés de já partir para este momento individual de improvisação, foi
adaptado para que ainda em duplas, mais estímulos fossem compartilhados. Assim,
cada participante recebeu cinco estímulos de sua dupla, mas ao invés de já
pesquisar o movimento a partir destes, foi aconselhado que cada participante
apenas registrasse a informação. Considerando que todas dispunham de cadernos e
canetas, cada participante escolheu se o registro se daria via escrita, desenho ou na
memória. Após todas terem seus cinco estímulos, foi dado um tempo para que cada
participante improvisasse a partir dos estímulos através do toque na pele, chegando
a uma célula. Para esta ocasião, consideramos célula como um improviso de curta
duração que pudesse ser compartilhado com o grupo.
Todas as participantes compartilharam seus improvisos, e estando neste
papel de condutora da prática, percebi que as participantes pesquisaram
movimentos que se iniciaram de fato a partir dos estímulos gerados através das
sensações, de modo mais interno, assim havendo uma atmosfera de grande
atenção e sensibilidade. Além de que em todos os improvisos foi nítido como a
questão do toque (no caso, em si mesmas) estava presente, assim como o uso de
diferentes tempos.
O encontro terminou com a roda final, onde foi o momento que cada
participante compartilhou suas impressões. Foi um momento muito enriquecedor
para este trabalho, ao considerar que foi o primeiro encontro, retornos pertinentes
foram compartilhados. As participantes expressaram como foi interessante o
desenrolar do encontro, e que sentiram realmente que trabalharam de uma forma
mais interna consigo mesmas, contrariando a visão tradicional de aulas de dança,
nas quais os movimentos são explorados a partir da cópia de uma forma
(geralmente a partir do professor). A pesquisa partindo deste estímulo interno gerou

37

um improviso que nem sempre é o mais usual para elas. A percepção de tempo
através do toque via pele também gerou nova referência para as participantes. Ao
considerar que quando se tem uma música presente, esta se torna referencial para
todos, porém ao considerar a própria interpretação, cada participante passou a ter
novos referenciais para definir os diferentes tempos. Também coube a esta
conversa, compartilhamentos sobre momentos nos quais elas se sentiram confusas
quanto ao excesso de instruções dadas pela condução, assim ficando a desejar que
pudessem ter maior espaço para entenderem o exercício por si só.
2.2. Encontro 02
Para o encontro 02, o trabalho a partir do toque realizado no encontro 01
permaneceu. Mas, para este encontro também foi introduzido a improvisação com a
ausência da visão, com os olhos fechados. Esta escolha se deu a partir das minhas
experiências anteriores e considerando o que Buckwalter (2010) descreve ao
discorrer sobre Lisa Nelson. Trata-se de importante improvisadora americana, que
afim de buscar novas sensações e expandir sua pesquisa de movimentos, muitas
vezes opta pelo trabalho com olhos fechados.
Como conteúdos deste encontro, também estava presente o trabalho a partir
de cinesfera, níveis e extensão. Ao considerar o grupo que participou do laboratório
tem-se a consciência de que se trata de conceitos já apropriados pelas participantes,
porém, cabe ressaltar que caso fosse um grupo mais heterogêneo entre si, nem
sempre todos os participantes teriam as mesmas experiências prévias. Assim, ao
expor conceitos presentes na Dança para todos e reforçando que os alunos
pesquisem a partir dos mesmos, acredita-se que ao contrário do que no primeiro
momento possa parecer, essa aparente limitação seja combustível para um maior
leque de descobertas de movimentos.
O encontro começou com a roda inicial, na qual todas as participantes
puderam compartilhar o que julgaram pertinente para o trabalho em conjunto. E,
novamente, se mostrou que mesmo se tratando de um grupo a priori muito
homogêneo, cada uma apresenta no movimento sua individualidade. Seja o
movimento mais acelerado por já ter feito uma aula anteriormente, ou um estado
corporal mais cansado por uma noite mal dormida. Assim, foi sugerido que mesmo
diante dessas particularidades, cada uma buscasse sair do confortável, não
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negando o que estava presente em si, mas, sim, tendo o espaço para buscar o
melhor jeito de trabalhar, respeitando o próprio corpo e explorando suas habilidades.
Começamos novamente com cada participante escolhendo um lugar para
iniciar a prática do dia, mas neste dia que cada uma pudesse também escolher a
posição de se iniciar e se permitisse o contato com seu corpo. Foi sugerido que este
início já ocorresse de olhos fechados, ou caso estes permanecessem abertos, de
modo a não focar a visão em nada, mas, sim, deixar uma visão mais suave.
Aos poucos, a partir da condução verbal, as participantes foram convidadas a
se movimentarem explorando suas cinesferas. Segundo Lobo (2003), cinesfera diz
respeito a esfera espacial em volta do bailarino, sendo o local em que acontece o
movimento. A cinesfera pode ser pequena, média e grande. Assim, cada participante
se moveu, seja no mesmo lugar ou se deslocando, investigando estas três possíveis
cinesferas.
Quando tive contato com Luís Ferron em decorrência da primeira iniciação
científica realizada na graduação, este trouxe a atenção para como temos a
tendência de apropriar alguns conceitos de modo tão fechado, que esquecemos que
muitos destes conceitos presentes em dança tomam como referência um modelo de
corpo, e, assim, cada bailarino tendo um corpo, este se modifica de um bailarino
para outro. Se considerarmos um bailarino cadeirante, e este escolha dançar em sua
cadeira, sua cinesfera passa a abranger não apenas seu corpo, mas a esfera
espacial que possa englobar tanto o bailarino quanto sua cadeira, provavelmente
sendo diferente da cinesfera de um bailarino não cadeirante.
Assim, foi sugerido que enquanto a pesquisa de movimento com finalidade de
aquecer os corpos das participantes continuasse, também introduzissem neste
momento a exploração de suas cinesferas em outras situações: estando deitadas ou
sentadas, por exemplo.
O terceiro momento, denominado dinâmica, realizado neste encontro foi em
duplas e remeteu ao trabalho do dia anterior: o toque como via de comunicação.
Para este exercício, todas as participantes receberam uma venda para os olhos. O
exercício consistia em uma participante da dupla fazendo uma pequena sequência
de movimento e encontrando uma pausa, na qual a outra participante com o toque,
sentiria a movimentação que acontecia e assim pudesse repetir. Cada participante
escolheu um nível para trabalhar e devia permanecer neste todo o momento.
Depois, os papéis foram invertidos.
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Laban (1978) definiu três níveis: baixo, médio e alto. Usualmente se coloca
como referência a posição da bacia em relação ao chão, quanto mais próxima do
chão referente ao nível baixo e mais longe, o nível alto. Porém, novamente
colocando o questionamento trazido por Luís Ferron, como que isto pode ter outras
interpretações diante a particularidade de cada indivíduo. É possível que estando um
bailarino sentado, sua movimentação seja no nível alto? Perguntas como estas
também foram apresentadas para as participantes, de modo que no corpo se
permitissem questioná-las.
Foi

interessante

observar

como

cada

participante

interpretou

este

questionamento, sendo possível ver como que esta pergunta gerou novas
descobertas. Exatamente por se tratar de participantes com conhecimentos
específicos em dança e tendo já trabalhado estes níveis, existiu certo conflito em
explorar movimentações a partir do questionamento que foi compartilhado.
Após a inversão de papéis, continuamos com o trabalho em duplas, neste
segundo momento também trazendo as pesquisas de cinesferas quanto de níveis.
Assim, o segundo exercício do momento dinâmica consistiu que uma participante da
dupla permanecesse de olhos vendados e a outra com os olhos abertos. A
participante de olhos abertos ficou responsável por dar comandos verbais e a
participante de olhos vendados os respondesse. Para isso, foi apresentado o
conceito de extensão proposto por Laban; a participante de olhos abertos poderia
definir se estava longe ou perto de sua companheira, tendo a recomendação de não
alterar o volume da sua voz. A participante de olhos vendados não deveria se
aproximar ou distanciar da sua companheira, mas sim, responder de acordo com o
que fosse entendível.
Para este exercício ser melhor aproveitado, utilizamos também os espaços
externos das dependências do DACO.
Houveram diferentes respostas para a proposta apresentada. Tanto as duplas
que optaram por dar um comando mais objetivo, por exemplo “levante o braço
direito” quanto abstrato, como “imagine que você está caminhando em cima de
marshmallows”. Algumas participantes claramente se sentiram inibidas com o
trabalho de olhos fechados, enquanto outras se sentiram mais à vontade,
exatamente por estarem de olhos fechados. Cada participante teve oportunidade de
estar em ambos os papéis.

40

Após este exercício, todas retornaram à sala para realizamos a conversa final.
Foi unânime a questão de como a visão é algo tão forte em nossa sociedade, e que
a partir do momento que esta foi retirada novas possibilidades ocorreram. Até
mesmo uma participante relatou que no primeiro exercício em duplas, com a
presença do toque, as referências de corpo se modificaram: no momento de sua
companheira estar em outro nível, a referência da posição da cabeça e pés se
confundiram, existindo o momento de não saber dizer ao certo onde cada parte do
corpo se encontrava.
Outra participante relatou como foi enxergar com o toque, que possibilitou
entender o movimento de outra forma e com outros detalhes. Por exemplo, o toque
permitiu sentir onde se deu o início da respiração para começar o movimento, algo
que muitas vezes ao utilizar a visão passa despercebido.
Sobre o segundo exercício realizado no momento dinâmica, o que havia sido
observado foi reforçado pelos relatos das participantes, de como algumas se
sentiram a priori intimidadas com o fato de estarem com os olhos vendados, mas
todas concordaram que com o decorrer do exercício tal sensação foi se
transformando em um conforto e uma porta para pesquisar seus movimentos de
outras formas. O relato geral foi que ao estarem de olhos fechados, fazendo com
que a visão não fosse mais a referência de percepção do espaço e, sim, as
indicações das colegas, houve alterações na movimentação, orientação no espaço e
em relação aos seus próprios corpos. Muitas vezes sendo difícil responder ao
comando que a companheira deu, e como esta dificuldade gerou movimentações
não habituais às participantes.
2.3. Encontro 03
Dando continuidade ao laboratório, o encontro 03 retomou pontos que
estiveram presentes nos laboratórios anteriores, como, por exemplo, o trabalho com
olhos vendados e o uso da voz.
Como anteriormente, o encontro começou com a roda inicial, em que as
participantes puderam compartilhar particularidades de como estavam naquele dia,
ou ainda, retomar quaisquer questões que havia ficado do encontro anterior. Neste
momento de conversa, as participantes remeteram ao artigo de Virgínia Kastrup,
intitulado “Experiência Estética para uma Aprendizagem Inventiva: notas sobre a
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acessibilidade de pessoas cegas a museus” (2010), que compõe a bibliografia da
disciplina AR601 – Processos Pedagógicos voltados para o Corpo na Arte, e que
todas as participantes cursaram com a professora Ana Maria Rodriguez Costas (Ana
Terra). Foi trazida a reflexão a partir do texto, especialmente quando a autora relata
a experiência com pessoas cegas em museus vivenciando a experiência não
apenas de cunho informativo, mas sim, como uma experiência estética.
Ficou claro para as participantes que a escolha de trabalho com a ausência
de visão em nenhum momento teve pretensão de imitar pessoas com deficiência
visual, mas sim, que esta escolha permitisse outra experiência na improvisação.
Entretanto, ainda assim, remeteu-se a autora, especialmente por ser um artigo que
todas as alunas tiveram contato e que mais ficou claro o termo e conceito de
experiência estética. A conexão entre o artigo e o laboratório ocorreu porque,
segundo as participantes, foi possível perceber como que um exercício que ao
alterar um ponto do que é cotidiano (no caso, ao não ter a visão), já possui um
enorme potencial criativo.
O encontro seguiu com o momento de percepção. As participantes
escolheram um lugar para começar a prática, assim como a posição para este
momento. Com a condução verbal, a primeira instrução foi do trabalho de entrega do
peso para o chão.
Louppe (2012) afirma como que a transferência de peso atua como definidor
de movimento, e também aborda como a descoberta do trabalho com o peso foi uma
grande descoberta da dança contemporânea, tanto ao considerar a biomecânica que
este trabalho envolve, como o desafio poético que traz consigo.
Ainda dentro da etapa dedicada à percepção, as participantes começaram a
se movimentar com o intuito de aquecer e preparar seus corpos; sugeri que ao se
moverem, a atenção fosse para as diferentes tensões nos movimentos. Lobo (2003)
ao denominar força (peso), considera que o conceito “diz respeito à intensidade de
sensação e as qualidades são o Forte e o Leve, relacionadas com maior ou menos
tensão no movimento, assim como maior ou menos força muscular.” (LOBO, 2003,
p. 168).
De forma orgânica, da percepção já iniciei o terceiro momento denominado
dinâmica, através do exercício 01. As participantes continuaram a se movimentar,
trazendo atenção para a força muscular realizada, e somando a isto, pedi que as
participantes também ficassem atentas para suas trajetórias. Posteriormente, no
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final do encontro, foi revelado como esta informação pode ter duas interpretações. É
entendido que trajetória pode se referir a movimentos diretos, em linhas retas ou
movimentos flexíveis, em trajetórias curvilíneas (LOBO, 2003). Porém, em nenhum
momento ficou claro se esta trajetória era referente ao movimento realizado pelo
corpo ou a trajetória que o corpo realiza pelo espaço em seus deslocamentos.
Apenas no momento final que uma das participantes revelou esta questão, que não
havia sido só dela, e então percebi como que uma informação pode ter mais de uma
interpretação e que neste caso haveria a necessidade de ter conceituado a partir da
referência abordada no laboratório (segundo Laban), e resultou que cada
participante optou por escolher seu referencial.
Também no exercício 01 do momento dinâmica, foi instruído para que as
participantes fizessem uso da voz, de modo que elas poderiam dizer sobre tudo que
estava no seu campo de visão. Para este momento, ficou como regra que só era
permitido verbalizar o que de fato estavam vendo. Coube a cada participante
escolher o tom de voz, a velocidade da fala e quando ou não falar. Este momento de
uso da voz ocorreu concomitante a pesquisa de movimentos que já tinha se iniciado.
Já neste momento, pesquisas muito ricas começaram a surgir, considerando
que mesmo não tendo sido indicado, as participantes passaram a prestar maior
atenção ao grupo, assim raramente as vozes ficaram encobertas umas às outras e
quando ocorria, era possível perceber que havia sido proposital. Algumas
participantes escolheram usar movimento e voz de modo sincronizado, outras
pesquisaram por contraste, por exemplo, a voz de forma muito rápida e o movimento
de forma muito lenta.
Assim, demos sequência ao encontro com exercício 02, ainda dentro do
terceiro momento, denominado dinâmica. Este exercício foi realizado em duplas e
inspirada na audiodescrição12. Assim, uma participante da dupla improvisaria e sua
companheira seria responsável por descrever seu improviso. Porém, diferente de
como acontece a audiodescrição, a pessoa que estava descrevendo não precisaria
apenas informar o que estava ocorrendo, mas sim, poderia descrever de forma
poética, também fazendo uso de diferentes alturas e tonalidades de voz.

12

Segundo o site oficial de audiodescrição, o recurso diz respeito a descrição clara e objetiva das
informações que a compreensão ocorre de modo visual e não é contida no diálogo.
(AUDIODESCRIÇÃO, 2018).
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A dinâmica tornou-se muito interessante, já que pude observar como muitos
movimentos presentes em dança contemporânea apresentam dificuldades de serem
nomeados de forma clara e objetiva, seja porque estes não têm um nome próprio ou
porque ocorrem de forma muito rápida para serem descritos.
Ainda neste exercício, com a minha instrução e retomando a dinâmica que
havia sido realizada no encontro 02, a dupla poderia escolher sem necessidade de
definições prévias, em que ordem ocorreriam as ações. Por exemplo, ficaria a cargo
da dupla escolher manter a dinâmica como foi apresentado: uma participando com
improvisação e a outra descrevendo, mas elas também teriam liberdade para que a
pessoa descrevendo pudesse passar a dar comandos para a pessoa improvisando,
ou poderiam escolher mesclar as duas alternativas.
O resultado foi surpreende, enquanto o propunha tive receio da dinâmica se
tornar muito confusa, mas ao contrário disso, as participantes acharam soluções de
modo que depois de um tempo de pesquisa, as trocas de papéis se tornaram muito
orgânicas e fluentes.
Depois que todas as participantes experienciaram os dois papéis, foi realizado
o momento de compartilhamento. Para isto, sugeri que uma dupla por vez
compartilhasse sua pesquisa. Assim, retomando o trabalhado com olhos vendados
que ocorreu no segundo encontro, foi proposto que quando as participantes
estivessem no papel de público, ficassem de olhos fechados. Considera-se o verbo
"assistir” primeiramente como estar presente.
Os improvisos apresentados foram muito diferentes entre si, mas ambos
despertaram muita curiosidade para quem os assistia. Enquanto uma dupla
escolheu por uma descrição mais objetiva e mantendo-se mais na proposta em que
uma participante improvisou e a outra descreveu, outra dupla realizou uma descrição
mais subjetiva, e jogaram com as duas opções anteriormente apresentadas, assim
foi como de fato assistir um jogo, onde em cada momento uma participante assumiu
um papel.
O encontro terminou com a roda final, que teve intensa participação de todas.
Comentários muito calorosos foram compartilhados, como ser algo positivo ter este
espaço e direcionamento de como utilizar a voz e movimento em um improviso.
Também foi ressaltada a questão de assistir uma dança estando de olhos vendados.
Foi relatado que devido a dinâmica permitir descrições mais subjetivas, também
permitiu maior acesso do imaginário de quem assistiu, e que isto já é outra
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experiência, mesmo para pessoas que estão acostumadas a assistir dança. O
encontro reforçou como é habitual experienciar a dança a partir da visão, seja ao
considerar a experiência do bailarino ou a experiência do público. Assim, também foi
pontuado que no caso de se encontrar pessoas com habilidades diferentes com as
nossas, por exemplo com deficiência visual, estas pessoas podem ter experiências
diferentes das nossas, e no papel de docente, cabe a nós possibilitar que a
experiência seja vivenciada da forma mais integral possível por todos.
2.4. Encontro 04
O encontro 04 teve uma estrutura diferente dos encontros anteriores. A sua
elaboração também se deu de forma diferente, através de uma provocação proposta
pela orientadora deste projeto: como poderia ocorrer um encontro, no qual a
condução não fosse verbal?
Diante desta provocação, e levando em consideração que tanto as
participantes quanto eu não tínhamos conhecimento de nenhuma Língua de Sinais,
a elaboração do encontro partiu do pressuposto que o recurso visual seria o principal
meio de comunicação, para isto, também considerando que todas as participantes
são videntes e com domínio da Língua Portuguesa.
Também, ao considerar que se tratou do último encontro dentre os
laboratórios propostos para este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), houve o
desejo de retomar conteúdos trabalhados anteriormente. Não apenas retomar, mas
que os conteúdos atuassem como “limitadores”. Entendendo que nesta aparente
limitação, cada participante pôde pesquisar mais a fundo movimentos e, assim, foi
possível descobrir outras possibilidades de movimentação.
O espaço foi organizado considerando que a comunicação visual seria a
principal via de comunicação. A sala de aula foi dividida em quatro, utilizando um
barbante de cor vermelha, todas as partes de mesmo tamanho. Em cada parte da
sala foi fixado um cartaz, que por sua vez continha informações sobre a ação, nível
e uso ou não da voz, na estação (cada parte da sala foi nomeada de estação)
correspondente. Os cartazes foram fixados em diferentes alturas, assim mesmo para
ler os cartazes as participantes tiveram que se posicionar de diferentes formas,
como deitadas no chão, ou em cima de uma cadeira (disponível no espaço) para
conseguirem ter acesso às informações presentes nos cartazes.
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Lobo (2003) descreve que Laban, ao combinar Força, Tempo e Espaço,
classificou oito ações básicas de esforço. Cada ação se caracteriza por uma
qualidade presente ao considerar força, tempo e espaço. Destas oito, foram
escolhidas quatro para o encontro, estando presente no cartaz o nome da ação
assim como as qualidades presentes na mesma, segundo os pressupostos de
Laban, apresentados por Lobo (2003).
Além de retomar o trabalho de força, tempo e espaço que foi trabalhado nos
encontros anteriores, também foi retomado o trabalho a partir de níveis: baixo, médio
e alto. Assim, esta foi outra informação presente no cartaz.
Foi considerado o grande interesse das participantes quando fizeram uso da
voz nos encontros 02 e 03, assim em alguns momentos foi solicitado que estas
fizessem novamente o uso da voz junto à pesquisa de momento. Logo, os cartazes
continham as seguintes informações (Quadro 1):
Quadro 1 – Cartazes de ação 	
  

Cartaz 01:

Cartaz 02:

Cartaz 03:

Cartaz 04:

-Socar: forte,

- Flutuar: leve,

-Pressionar: forte,

-Sacudir: leve,

rápido, direto

lento, flexível

lento, direto

rápido, flexível

-Nível baixo

-Nível médio

-Nível alto

-Nível baixo

-Uso de voz

-Sem uso de voz

-Sem uso de voz

-Uso de voz

Fonte: Elaborado pela autora.

O encontro começou com as participantes lendo uma carta, escrita por mim.
Nesta carta havia informações que para este encontro não haveria ouso da fala para
comunicação, assim também sendo solicitado que entre elas não houvesse fala. Na
carta foi explicado que os primeiros quinze minutos seriam para o momento
individual, para que cada uma pudesse se preparar para o encontro, um momento
para que pudessem entrar em contato com seus corpos prestando atenção a
respiração, peso, partes em contato ou não com o chão. Este foi o momento para
que cada uma pudesse se alongar caso necessário, ou iniciar seus movimentos de
forma que estivessem prontas para a próxima etapa.
Optou-se para deixar como escolha de cada participante a melhor forma para
o contato consigo. Parti do entendimento de que o grupo de participantes já tem
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esse momento como uma prática diária, assim cada uma teria a escolha de como
vivenciar esse momento dedicado à percepção.
Algumas participantes optaram por permanecer deitadas no nível baixo,
outras iniciaram no nível baixo alongando partes do corpo. Mas, todas
permaneceram muito engajadas neste momento de escuta e se permitiram realizar o
que o corpo estava pedindo, de forma a se preparar para a seguinte etapa. As
participantes tiveram 15 minutos para isto, como havia sido informado na carta, e
foram notificadas a partir do recurso visual de apagar e acender as luzes do espaço
quando o tempo terminou.
Como havia sido indicado na carta, cada participante partiu para uma
estação. Na carta também continha a informação de que seriam 12 minutos em cada
estação, e que elas decidiriam como usar este tempo. Caso houvesse a vontade de
registrar via desenho ou escrita, teria de ser realizado dentro do tempo estipulado,
dividindo essa ação de registro com o tempo da pesquisa de movimento. Todas
optaram por manterem seus cadernos e canetas perto da estação que estavam.
Após 12 minutos, novamente avisadas via o recurso visual de apagar e
acender as luzes, cada participante se dirigia à próxima estação, conforme foi
explicado na carta. E, assim, todas as participantes passaram pelas quatro
estações, e realizaram suas pesquisas de acordo com a indicação de cada cartaz.
Para este encontro, e pela característica do mesmo, pude ficar como
observadora durante todo o momento que as participantes realizaram suas
pesquisas. Foi um momento muito gratificante, também diante de ser o último
encontro dos laboratórios, que foi possível ver o comprometimento e seriedade na
pesquisa de cada participante.
Por se tratar de um grupo que eu conheço fora do contexto de laboratórios, de
acompanhar durante os anos de graduação, foi possível perceber que este último
dia permitiu que em cada estação, as participantes pesquisassem movimentos que
nem sempre eram a movimentação mais confortável para si. Porém, ficou claro
como observadora, que mesmo não sendo a movimentação mais confortável, por
não se tratar de seguir uma imagem definida e externa a si, cada participante
manteve sua individualidade em cada estação, assim nunca uma sendo igual a
outra.
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Todos os improvisos foram muito interessantes exatamente pela possibilidade
de enxergar cada corpo e a pesquisa de movimentos como única e com grande
potencial a ser explorado, o que foi feito por cada participante.
Terminamos o encontro 04 em uma roda de conversa, neste momento
voltando ao uso da comunicação verbal, também por se tratar de um encerramento
do laboratório como um todo.
A roda final terminou com as participantes apontando muitas questões. Foram
muito importante seus relatos particulares, como por exemplo, relatos que afirmam
como se sentiram no encontro 04 mais responsável pelo próprio trabalho e algo que
nem sempre acontece. Devido ao trabalho com os conteúdos propostos por Laban
nos encontros anteriores, e porque estes foram retomados pelas indicações dos
cartazes, as participantes relataram que conseguiram realizar suas pesquisas de
movimento, porém podendo se apoiar nos conteúdos trabalhados.
Isso gerou uma rica conversa sobre como é possível apresentar estes
conceitos em dança, de modo que sejam traduzidos em ações, e, assim, serem
possíveis de entendimento por pessoas de diversos níveis de experiência em dança.
Também foi reforçado como que a informação compartilhada a partir do que eu
aprendi com profissionais como Luís Ferron, Teresa Taquechel e Fernanda Amaral,
fizeram as participantes refletirem sobre como elas mesmas entendem estes
conteúdos. Como que ainda se trata de dança, quando é possível o entendimento
através dos princípios e, não primeiramente e/ou apenas da forma.
Isto trouxe a discussão que ao se pensar em um corpo que dança, é possível
sim ir mais além da forma estereotipada da bailarina magra e longilínea com
movimentos delicados e leves. Mas, sim que é possível enxergar e trabalhar cada
corpo diante de sua realidade, e explorando a potencialidade que cada um já possui
em si. Ainda foi trazida a questão como que trabalhar nessa individualidade não quer
dizer ficar na zona de conforto, mas que através de um trabalho direcionado é
possível extrapolar essa zona de conforto e, ainda, ser um trabalho que não busca
uma forma logo de antemão. Para isto, todas concordaram que trazer conteúdos de
dança, como os trabalhados, torna a pesquisa a partir do improviso muito mais
concreta e de um entendimento mais acessível a diversas pessoas.
Assim, poderia ser um laboratório tanto para diferentes pessoas como
pessoas com diferentes experiências em dança, já que foi unânime entre as
participantes a reflexão que o corpo em pesquisa e movimento se torna infinito.
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Mesmo se tratando de um profissional com vasta experiência, sempre é possível se
reinventar e pesquisar novas possibilidades. Até porque todo dia o corpo é diferente
do que é no dia anterior, ao considerar seus fatores emocionais, psicológicos e
físicos.
Terminamos o laboratório com essa roda final de reflexões e depoimentos
muito pertinentes ao que foi trabalhado, além de ter sido o momento de colocarem
angústias e dúvidas ao se imaginarem em um trabalho com pessoas tão diferentes
(referindo a pessoas com deficiência). Essa insegurança é decorrente muito do não
contato, ou da falta de conhecimento, porém as participantes puderam iniciar breve
reflexão de como isto poderia vir a ser possível.
Posteriormente, recebi relatos por escrito de cada participante, seja em forma
de um pequeno parágrafo, áudio de voz e até mesmo poema. E foi muito especial
perceber que para além do trabalho realizado através do que foi proposto nos
laboratórios, de forma única e pessoal, cada participante pôde também descobrir
mais sobre si mesma e seu fazer artístico nos momentos que compartilhamos
durante os encontros.
2.5. O encontro dos encontros
A experiência de estar no papel de condutora dos laboratórios foi de extrema
importância para o fechamento de um ciclo como aluna de licenciatura em Dança.
Cada encontro, em sua particularidade, apresentou algum desafio; a cada roda final
de conversa algumas questões surgiram e poderiam ser discutidas de forma mais
aprofundada. Por exemplo, no encontro 03 surgiu a discussão de como seria
produzir uma obra só pensada para pessoas com deficiência visual. Ou, como
trabalhar a proposta no encontro 04 quando se tem mais participantes e estes com
diferenças e experiências prévias, como seria possível despertar o nível de atenção
exigido para a prática.
O papel de artista-docente que tanto me agrada teve também seu momento
de confusão. No planejamento dos planos de aula, me deparei com conteúdos que
conheço e domino, e que na grande maioria foram aprendidos em aulas e ensaios,
tratando-se de um conhecimento através do corpo e apresentando dificuldade na
hora de transmitir pela escrita. Assim, foi necessário o estudo a partir de autores que
já fizeram estas definições e que foi fundamental não apenas para o exercício da
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escrita, mas também para ter os conteúdos mais claros para transmiti-los durante os
laboratórios. Esta transmissão buscando não considerar meu corpo como referência,
mas de um modo abrangente para que cada participante se encontrasse a partir do
que foi apresentado. Também foi latente nos encontros como é diferente a
ansiedade que se instaura ao estar no papel de condutora, que é uma ansiedade
diferente de quando se participa de uma prática (conduzida por outra pessoa).
Especialmente no momento denominado percepção, observei que ao estar
conduzindo e não fazendo, o tempo acontece de outra maneira. O que parecia
horas, na verdade foram apenas minutos. E que ao considerar um público das mais
diversas habilidades, corpos e experiências, pode vir a ser necessário maior tempo
para que cada participante de fato entre em contato com seu corpo. Mas, por outro
lado, é papel do condutor saber dosar a duração deste momento.
O laboratório, somado as experiências e reflexões trazidas durante a
licenciatura, potencializaram minha percepção da importância de que ao estar no
papel de docente é necessário pensar que ao trabalhar com pessoas as diferenças
sempre vão existir. E cabe ao professor saber a melhor forma de conduzir sua aula
de modo a lidar com estas diferenças, a fim de que todos os alunos sejam instigados
igualmente perante as propostas da aula. Muitas vezes se trata de nova forma de
falar, ou mesmo não falar; mas inventar e se reinventar, como prática presente no
cotidiano do artista como do docente, e, assim, do artista-docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este TCC nasceu de um interesse que surgiu antes mesmo do meu ingresso
no curso de bacharelado e licenciatura em Dança. No primeiro momento se
apresentou como um interesse voltado apenas para a área da pesquisa, expandindo
para o interesse no campo artístico e, neste momento, as perguntas estando
latentes na licenciatura.
Muitas perguntas ainda estão sem resposta e talvez tenham surgido mais
perguntas, porém a partir da análise dos laboratórios, assim como pelos
depoimentos das alunas participantes do laboratório, tornou-se possível pensar em
aulas de dança que consideram todos os indivíduos como diferentes e as
possibilidades de se trabalhar com isso. Reforça-se o importante papel da arte de
quebrar paradigmas e os conhecidos padrões de normalidade, e estas quebras
também podendo estar presentes ao ensinar.
Também se chegou a uma importante reflexão diante do público-alvo
presente neste trabalho. Ao especificarmos que os participantes deveriam ter
cursado a disciplina AR601, o que, a priori, pode parecer apenas exigência sem
fundamento, no decorrer do laboratório reforçou o porquê desta escolha. Devido ao
fato que todas as participantes cursaram a disciplina em questão ministrada pela
docente Ana Terra, durante os encontros, mesmo que de forma informal, alguns
autores trabalhados na disciplina foram utilizados durante as rodas iniciais e/ou
finais. Ou mesmo pela disposição corporal de cada participante durante o
laboratório, em não buscar a forma do movimento, mas o entendimento mais interno
a partir do próprio corpo para a pesquisa de movimento. Foi possível perceber que
estas reflexões e pesquisas, sejam durante as conversas como no movimento
aconteceram porque as participantes tinham o mesmo entendimento da base que
atravessou os encontros.
Um ponto, que, a priori, não tenha sido questão do projeto deste TCC, se
revelou no decorrer do mesmo. Ainda para muitos alunos do curso de bacharelado e
licenciatura em Dança, existe grande distanciamento sobre o que se aprende no
bacharelado e o que se aprende na licenciatura. É uma questão que também
atravessou minha graduação em determinados momentos. Porém, com a realização
deste trabalho, e a oportunidade de visitar minhas experiências anteriores, tanto com
as iniciações científicas, quanto oportunidades do bacharelado, e aprendizados da
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licenciatura; percebi como que o bacharelado, licenciatura e as iniciações científicas
estão interligados.
Cada vez mais, diversos artistas, trazem em suas práticas artísticas
discussões presentes na sociedade, com forte teor político-social. Bailarinos com
deficiência no campo artístico assim como os artistas que buscam acessibilidade em
suas obras, tem grande papel político-social.
Pela velocidade que estas questões político-sociais ocorrem, diariamente
estando latentes e gerando novas questões, é possível dizer que as licenciaturas
nem sempre acompanham estas novas demandas. Os cursos dependem da
aprovação de leis e diretrizes curriculares para que estas questões sejam
trabalhadas nos seus projetos pedagógicos, de modo que a formação destes
profissionais possa estar atualizada acerca das problemáticas dos contextos em que
atuam. Porém, percebo como o bacharelado pôde trazer esses questionamentos
para mim, como trabalhar com aquele diferente de mim e como pensar minha
própria prática de forma acessível aos diferentes públicos. E, assim, a licenciatura
veio somar e dialogar com estas questões.
As inquietações continuam; o que antes pertencia apenas a mim mesma pôde
ser compartilhado com as participantes do laboratório, assim como o laboratório
trouxe novas inquietações que quero pesquisar em mim. Termino este ciclo, com
bacharelado e licenciatura mais atados do que um dia pude imaginar, sendo até
mesmo difícil rotular o que pertence a cada qual. Vejo-me como artista que tem a
ideia daquele que é diferente como um provocador, e, ao mesmo tempo, me
percebo como docente que permite que a diferença e a individualidade de cada um
seja a base que permeia minhas práticas.
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ANEXO A – Plano de aula Encontro 01
Encontro 01
ASSUNTO OU UNIDADE DIDÁTICA: improvisação a partir do sentido do tato,
através da pele.
NECESSIDADE: para este laboratório reconhece-se a importância de que os
alunos de licenciatura em Dança experienciem práticas de improvisação que
trabalhem saberes sensíveis do corpo como ponto de partida de suas
improvisações, visando que estas experiências sejam possíveis de serem levadas
para a esfera da educação.
A escolha de ser trabalhada a improvisação a partir da pele parte de
princípios presentes na Eutonia, que segundo Vishnivetz (1995) o desenvolvimento
da consciência da superfície da pele é o primeiro passo para iniciar a prática em
Eutonia. Além disso, ainda segundo Vishnivetz (1995), considera-se que na pele
estão presentes os receptores exteroceptivos, que auxiliam na percepção do espaço
tridimensional.
Também é considerado para este laboratório a necessidade de trabalhar o
conceito de tempo segundo Rudolf Laban: rápido, normal e lento. De acordo com
Lobo (2003)
[...] o tempo engaja-se a aspectos da intuição, no sentido de se
apresentarem reflexos rápidos ou uma concentração quase meditativa na
lentidão. Suas qualidades são o rápido (súbito) e lento (sustentado) e
demonstram uma maior ou menor aceleração e duração no movimento.
(LOBO; NAVAS, 2003, p. 169).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Desenvolver saberes sensíveis por meio de práticas de percepção
corporal; Ativar o órgão pele.

•

Possibilitar a investigação de movimento de cada participante.

•

Trabalhar conceito de tempo (rápido, normal e lento) na improvisação.

•

Discutir sobre corpo e diferença a partir do encontro realizado.
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CONTEÚDOS

•

Breves princípios presentes na Eutonia acerca do órgão pele.

•

Trabalhar o conceito de tempo em dança a partir de Laban e da aplicação
de Lobo.

METODOLOGIA
Roda inicial: roda de conversa inicial com todos os alunos participantes, com
o intuito de levantar discussões acerca do que é o tato no cotidiano e no ambiente
artístico de cada um; como que o tato é enxergado por cada um.
Percepção: chegada no espaço e escaneamento do corpo. Intuito de que seja
possível aos bailarinos estarem em contato com o corpo presente no dia da oficina.
Neste momento, a partir da condução verbal da mediadora deste encontro, fatores
como prestar atenção à respiração, a temperatura do corpo, as partes do corpo que
tocam ou não o chão, e a indicação de entregar o peso ao chão; serão ditos aos
alunos a fim de que possibilite que estes vão voltando sua atenção ao momento do
encontro.
Depois, serão formadas duplas e com uma bucha vegetal, um aluno será
responsável de passar a bucha vegetal pela pele, tanto exposta quanto coberta pela
roupa, do seu colega. Considera-se a bucha por ser um dos objetos utilizados pela
Eutonia e por ser utilizado pela mediadora, anteriormente no período da graduação.
Depois haverá a troca de papéis.
Dinâmica: após os dois participantes de cada dupla terem experimentados a
sensibilização, será apresentado um exercício inspirado em um exercício que
Fernanda Amaral utiliza em sua metodologia. Um dos integrantes da dupla vai gerar
os estímulos e o outro os recebes, podendo ser através ou não dos objetos. Aos
poucos, será introduzido pela mediadora do encontro, o conceito de tempo segundo
Laban, possibilitando que o aluno que está fornecendo o estímulo, possa usar esses
diferentes tempos (especialmente lento e rápido) no toque/estímulo com o parceiro.
É oferecido um estímulo por vez, e o participante que está recebendo-o já o
interpreta em uma pequena célula de improvisação, a partir da sensação vivenciada.
Depois os papéis serão invertidos.
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Ao ser introduzido o conceito de tempo, a mediadora dará indicações verbais
na intenção de provocação que permitam aos alunos perceberem esse outro meio
de sentir o tempo (via toque).
Improvisação: a partir do exercício realizado, considerando a apresentação do
conteúdo tempo através da pele, os participantes serão convidados individualmente
a revisitarem as sensações que foram vivenciadas na dinâmica, de modo a fazer
uma breve seleção e, assim, terem uma pequena célula de movimento para ser
compartilhada com todos.
Conversa final: o encontro encerrará com uma roda de conversa entre todos
os participantes sobre sensações e as experiências vividas. Reflexões sobre a
prática, momento que os alunos possam expressar verbalmente suas impressões.
RECURSOS: para este laboratório será utilizada uma bucha vegetal por
participante. O encontro será registrado via câmera fixa pela ministrante e os
momentos de conversa através de um gravador tendo havido o consentimento
prévio dos participantes via “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” da
imagem.
AVALIAÇÃO: a avaliação será a partir da participação de cada aluno durante
o encontro, e, posteriormente, através dos diários de bordos da mediadora deste
encontro e da análise das imagens e áudios registrados.
REFERÊNCIAS
LABAN, Rudolf; ULLMANN, Lisa (Org.). Domínio do Movimento. 3. ed. São Paulo:
Summus, 1978.
LOBO, Lenora. NAVAS, Cássia. Teatro do Movimento: um método para o
intérprete criador. 2. ed. Brasília: LGE, 2003.
VISHNIVETZ, Berta. Eutonia – Educação do corpo para o ser. São Paulo: Summus,
1995.
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ANEXO B – Plano de aula Encontro 02
ENCONTRO 02
ASSUNTO OU UNIDADE DIDÁTICA: improvisação a partir da ausência do
sentido da visão e uso da voz para outros modos de percepção.
NECESSIDADE: para este laboratório reconhece-se a importância de que os
alunos de licenciatura em Dança experienciem práticas de improvisação que
trabalhem os saberes sensíveis do corpo como ponto de partida de suas
improvisações, visando que estas experiências sejam possíveis de serem levadas
para a esfera da educação.
Parte-se do pressuposto que grande parte da população é vidente, assim a
vida cotidiana segue a visão como o principal sentido de perceber o mundo e isto é
levado para a dança. Logo, é proposto para este encontro que a partir da ausência
da visão, os alunos possam improvisar e dançar a partir de outras percepções.
Segundo Buckwalter (2010), Lisa Nelson, uma das artistas presentes no movimento
do Judson Dance Theater, assim presente na história da dança pós-moderna
Americana; escolhia improvisar com os olhos fechados, exatamente para que outras
percepções acerca de si e sobre o espaço pudessem ser ressaltadas.
Para este laboratório, também serão abordados os conceitos de cinesfera,
níveis e extensão. Lobo (2003) define cinesfera como sendo a esfera espacial a
volta do bailarino, local em que acontece o movimento. Ao considerar níveis e
extensão, serão utilizados os propostos por Laban.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Desenvolver saberes sensíveis por meio de práticas de percepção
corporal; Propiciar a sensibilização de outras vias de percepção do
ambiente.

•

Possibilitar a investigação de movimento de cada participante.

•

Abordar o conceito de espaço na improvisação.

•

Discutir sobre corpo e diferença a partir do encontro realizado.
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CONTEÚDOS

•

Dinâmica inspirada na técnica de DanceAbility.

•

Percepção do toque, a partir do que foi trabalhado no encontro 01.

•

Espaço, segundo Laban, considerando níveis e extensão.

•

Estudo do conceito de cinesfera.
METODOLOGIA
Roda inicial: roda de conversa inicial com todos os alunos participantes, com

o intuito de levantar discussões acerca do que é a visão no cotidiano e no ambiente
artístico de cada um.
Percepção: com a condução verbal da mediadora e a instrução dos alunos já
começarem a se acostumar ao não uso da visão, será indicado que começam a
explorar suas cinesferas, assim primeiro sem deslocamento, investigarão o estudo
da cinesfera pequena, média e grande. No segundo momento, serão convidados
(com ou sem visão – a escolha do aluno) a se deslocar pela sala transitando nas
classificações de cinesferas.
Dinâmica: em duplas, um aluno da dupla terá os olhos vendados e traremos
como conteúdo a ativação do toque na pele, como havia sido feito no encontro
anterior.
A dinâmica parte do princípio que o aluno de olhos abertos faça uma pequena
sequência de movimento com uma parte do corpo e depois encontre uma pausa.
Enquanto este aluno improvisa, o aluno de olhos vendados pode usar do tato para
sentir o movimento que seu colega está realizando, para depois interpretar13 a
movimentação do outro. Após um tempo, será pedido que os papéis se invertam.
Neste momento, como estrutura para a improvisação também serão indicados
níveis para cada participante pesquisar, assim cada um receberá uma indicação de
se manter em um nível durante toda a improvisação, a fim de explorar diferentes
possibilidades que a aparente limitação (de níveis) pode gerar.

13

Para esta pesquisa utilizaremos a ideia de “interpretar” o movimento do outro e não “copiar”,
partindo do pressuposto que cada aluno tem sua habilidade e fisicalidade, de modo a ser
impossível realizar uma cópia do outro.
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Improvisação nas duplas: depois da dinâmica 01, que parte do objetivo de
que as duplas se sintam mais familiarizadas com o trabalho com a ausência da
visão, estas serão convidadas a escolher um espaço externo à sala de aula (dentro
das dependências do DACO) para trabalharem.
Um participante da dupla ficará de olhos fechados e o outro o guiará pela voz.
Assim, trazendo o conceito de extensão trabalhada por Laban, o participante que
está guiando pode escolher estar perto ou longe e dará indicações de movimento
para seu colega através da voz, assim, compondo-se uma pequena célula de
movimento. No segundo momento, os papéis serão trocados.
Conversa final: o encontro encerrará com uma roda de conversa entre todos
os participantes sobre sensações e as experiências vividas, neste momento será
trazido para a conversa a questão de como é ter a ausência da visão e outras
percepções ativadas.
RECURSOS: para este laboratório serão utilizadas vendas de olhos para
possibilitar que os alunos fiquem com a ausência de visão. O encontro será
registrado via câmera fixa pela ministrante e os momentos de conversa através de
um gravador tendo havido o consentimento prévio dos participantes via “Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido” da imagem.
AVALIAÇÃO: a avaliação será a partir da participação de cada aluno durante
o encontro, e, posteriormente, através dos diários de bordos da mediadora deste
encontro e da análise das imagens e áudios registrados.
REFERÊNCIAS
BUCKWALTER, Melinda. Composing while Dancing: an improviser´s companion.
Madison: The University of Wisconsin Press, 2010.
LABAN, Rudolf; ULLMANN, Lisa (Org.). Domínio do Movimento. 3. ed. São Paulo:
Summus, 1978.
LOBO, Lenora; NAVAS, Cássia. Teatro do Movimento: um método para o
intérprete criador. 2. ed. Brasília: LGE, 2003.
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ANEXO C – Plano de aula Encontro 03
ENCONTRO 03
ASSUNTO OU UNIDADE DIDÁTICA: improvisação a partir da ausência do
sentido da visão e uso da voz.
NECESSIDADE: para este laboratório reconhece-se a importância de que os
alunos de licenciatura em Dança experienciem práticas de improvisação que
trabalhem conhecimentos dos saberes sensíveis do corpo como ponto de partida de
suas improvisações, visando que estas experiências sejam possíveis de serem
levadas para a esfera da educação.
Para este encontro, será retomado conteúdos presentes nos dois encontros
anteriores, a partir do trabalho em relação ao toque e ausência de visão.
Será trabalhado o que Lobo (2003) define como espaço ao considerar fatores
de movimento.
O intelecto projetado na intenção do movimento faz aquele que se move
percorrer espaços flexíveis ou diretos. Estes elementos se caracterizam por
caminhos que priorizam linhas retas, no direto, e circulares, no flexível.
(LOBO, 2003, p. 170).

Também, estará presente neste encontro o conceito de Peso definido pela
mesma autora, como forma de percepção para início da prática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Desenvolver saberes sensíveis por meio de práticas de percepção
corporal.

•

Propiciar a sensibilização de outras vias de percepção do ambiente.

•

Possibilitar a investigação de movimento de cada participante.

•

Improvisação trabalhando o conceito de espaço segundo Lobo.

•

Possibilitar contemplar a dança não apenas com o sentido da visão.

•

Discutir sobre corpo e diferença a partir do encontro realizado.
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CONTEÚDOS

•

Conceito de peso segundo Lobo (2003).

•

Conceito de espaço segundo Lobo (2003).

•

Percepção do toque, a partir do que foi trabalhado no encontro 01.

•

Ausência da visão, a partir do que foi trabalhado no encontro 02.

•

Dinâmica inspirada na ideia de audiodescrição em dança.

METODOLOGIA
Roda inicial: roda de conversa inicial com todos os alunos participantes, como
própria chegada de cada um no ambiente a ser trabalhado.
Percepção: chegada no espaço e escaneamento do corpo. Podendo cada
aluno escolher começar no nível baixo, médio ou alto; a partir da condução verbal da
mediadora do encontro será chamada a atenção para cada aluno perceber como
está seu peso. Ao começarem a se movimentar, serão incentivados a explorar o uso
de peso leve ou forte, a partir da tensão no movimento ou no uso de menor ou maior
tensão muscular.
Dinâmica 1: todos os participantes serão convidados a andar pela sala, de
modo a começar a explorar movimentos trabalhando a ideia de espaço, segundo
Lobo; considerando se os movimentos têm elementos que se comportam em linhas
retas (direto) ou circulares (flexível).
Depois de um momento inicial desta exploração, serão convidados a colocar
também em sua pesquisa de movimento, o uso da voz, identificando e descrevendo
em diferentes volumes de voz, objetos ou pessoas que perpassam suas trajetórias.
Dinâmica 2: em duplas, um aluno da dupla estará com os olhos vendados e o
outro ficará responsável por realizar a descrição.
O aluno de olhos vendados improvisará ainda considerando a pesquisa
realizada na dinâmica 1 e o aluno que está de olhos abertos irá descrever o que está
vendo. Não buscaremos apenas a descrição informativa, mas também a poética, de
modo a compor com o improviso que está sendo realizado.
Depois de um tempo, os papéis serão trocados.
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Improvisação: depois da dinâmica, que parte do objetivo de que os alunos
possam experimentar o uso da voz em associação ao movimento, será proposto que
individualmente cada aluno improvise, agora todos com os olhos abertos e descreva
o movimento que faz, na intenção que a voz se torne também mais um elemento
que compõe a improvisação.
Depois de um tempo, a turma será dividida em duas para que os colegas
possam assistir, sendo que os alunos que estão como públicos serão convidados
também a assistir seus colegas via outros modos de percepção.
Conversa final: o encontro encerrará com uma roda de conversa entre todos
os participantes sobre sensações e as experiências vividas, neste momento será
trazido para a conversa a questão de como é realizar a descrição de movimento e
como é ser público considerando outros modos de “ver”.
RECURSOS: para este laboratório serão utilizadas vendas de olhos para
possibilitar que os alunos fiquem com a ausência de visão. O encontro será
registrado via câmera fixa pela ministrante e os momentos de conversa através de
um gravador tendo havido o consentimento prévio dos participantes via “Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido” da imagem.
AVALIAÇÃO: a avaliação será a partir da participação de cada aluno durante
o encontro, e, posteriormente, através dos diários de bordos da mediadora deste
encontro e da análise das imagens e áudios registrados.
REFERÊNCIAS
LOBO, Lenora; NAVAS, Cássia. Teatro do Movimento: um método para o
intérprete criador. 2. ed. Brasília: LGE, 2003.
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ANEXO D – Plano de aula Encontro 04
ENCONTRO 04
ASSUNTO OU UNIDADE DIDÁTICA: improvisação a partir do fenômeno
sinestésico.
NECESSIDADE: para este laboratório reconhece-se a importância de que os
alunos de licenciatura em Dança experenciem práticas de improvisação que
trabalhem conhecimentos dos saberes sensíveis do corpo como ponto de partida de
suas improvisações, visando que estas experiências sejam possíveis de serem
levadas para a esfera da educação.
Por este ser o último encontro dos laboratórios práticos aplicados, prevê-se
que conteúdos dos encontros anteriores sejam retomados, particularmente o
trabalho desenvolvido junto aos sentidos. Segundo Costas (2010) a somastesia,
composta por submodalidades sensoriais como o tato e a propriocepção, configurase como o sistema da nossa sensibilidade corporal, e ainda:
Os sentidos ou, melhor dizendo, os sistemas sensoriais são tradutores de
atributos que correspondem aos fatores do movimento que Rudolf Laban
conceituou, os quais definem suas qualidades expressivas: fator espaço,
relacionado à localização; fator esforço/peso, relacionado à intensidade; e o
fator tempo, relativo à duração dos eventos. O quarto fator do movimento é
a fluência, que poderia ser associada, talvez, a como nos dispomos às
experiências sensoriais, o quanto controlamos e selecionamos focos e
canais sensoriais ou nos deixamos levar pela orquestração dos sentidos.
(COSTAS, 2010, p. 44).

Desta forma, justifica-se o porquê ter sido trabalhado nos encontros anteriores
os fatores de movimento segundo Lobo (2003), que tem como fonte da sua pesquisa
os conceitos a partir de Laban; para que assim estes conteúdos sejam retomados no
último laboratório.
Para este encontro, também é proposto que o modo de transmissão de
conhecimento seja diferente. Ao considerar que, geralmente, em uma aula de dança,
predomina o uso da voz para condução da aula, neste encontro se propõe que a voz
não seja utilizada por quem conduz a prática e esta orientação será passada aos
alunos. Assim, caso a voz venha a ser utilizada, será apenas no contexto artístico.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Desenvolver saberes sensíveis por meio de práticas de percepção
corporal.

•

Possibilitar a investigação de movimento de cada participante.

•

Proporcionar uma prática que a transmissão de conhecimento não ocorra
pela fala.

•

Discutir sobre corpo e diferença a partir do encontro realizado.

CONTEÚDOS

•

Retorno de conceitos trabalhados nos encontros anteriores relacionado a
tempo, níveis, extensão, peso, espaço e uso de voz.

METODOLOGIA
Roda inicial: roda de apresentação com todos os alunos participantes,
ressaltando as particularidades do encontro em questão e como se dará a dinâmica
do encontro. Uma carta será entregue para cada aluno contendo as instruções sobre
funcionamento do encontro.
Percepção: chegada no espaço e escaneamento do corpo. Intuito de que seja
possível aos bailarinos estarem em contato com o corpo presente no dia da oficina,
como um momento possível de também retomar os conteúdos trabalhados nos
encontros anteriores.
Dinâmica: a sala será dividida em quatro estações. Cada estação terá um
recurso visual (cartaz) que indicará quatro das oito ações básicas que Lobo (2003)
definiu, e se é possível o uso da voz (considerando a situação do encontro 03) ou
não, o nível a ser explorado, entre outros conceitos trabalhados nos encontros
anteriores. A mudança de estação será indicada via o piscar da luz do espaço,
assim cada aluno passará por uma estação. No início, via carta, receberão a
indicação de ir coletando sensações e materiais em cada estação. A sala estará
dividida da seguinte maneira:
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- Socar: forte, rápido,

- Flutuar: leve, lento,

direto

flexível

- Nível baixo

- Nível médio

- Uso de voz

- Sem uso de voz

- Pressionar: forte, lento,
direto

- Sacudir: leve, rápido,

- Nível alto

flexível

- Sem uso de voz

- Nível baixo

Compartilhamento: após essa rodada, cada aluno apresentará a turma uma
pequena célula, baseada nas experiências de cada estação. Após todos
compartilharem, será pedido que cada um faça um relato escrito ou via desenhado
sobre a experiência.
Conversa final: momento de que o uso da voz se fará presente novamente e
momento de finalizar o ciclo de encontros. Questões dos laboratórios como um todo,
assim sobre a temática serão levantadas.
RECURSOS: para este laboratório serão papéis cartolina para indicar as
instruções de cada estação. O encontro será registrado via câmera fixa pela
ministrante e os momentos de conversa através de um gravador tendo havido o
consentimento prévio dos participantes via “Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido” da imagem.
AVALIAÇÃO: a avaliação será a partir da participação de cada aluno durante
o encontro, e, posteriormente, através dos diários de bordos da mediadora deste
encontro e da análise das imagens e áudios registrados.
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