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Morena Paiva iniciou seus estudos com a arte-educa-
dora Rosane Campello em 1999, e integrou o primeiro 
grupo de formação da Cia. de Atores Bailarinos Adolpho 
Bloch, permanecendo até 2004. No ano seguinte, for-
mou-se Licenciada em Dança pelo Centro Universitário 
da Cidade do Rio de Janeiro (UniverCidade). Em 2007, 
com apoio do Ministério da Cultura (programa de Inter-
câmbio e Difusão Cultural), participou do curso “Artists 
in Process” na escola austríaca SEAD (Salzburg Expe-
rimental Academy of Dance); e ministrou a oficina “Bra-
zilian Funk” para o grupo de capoeiristas do Salzburg 
Abadá Sport Union. Foi bolsista residente do coLA-
Boratório 2009, programa internacional de residências 
coreográficas do Festival Panorama (RJ). Entre 2011 
e 2012, atuou junto aos artistas da APAFUNK na rea-
lização da primeira ópera-funk na comunidade de Acari 
(RJ) (programa Mais Cultura para Territórios de Paz / 
MinC – PRONASCI), e como professora e assistente 
de produção do Canoa Dance - Oficina Internacional 
de Dança Contemporânea e Axis Syllabus. Integrou o 
Coletivo Pague Leve – Artistas Associados (ativo en-
tre 2008 e 2012); colabora na Rede CURIÔS - Nov@s 
Coreógraf@s Negr@s em Dança Contemporânea; 
e atua como professora de Artes Cênicas na rede 
pública de ensino da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Bellas Artes Guest House localiza-se em Santa Teresa, 
um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio de 
Janeiro. A casa, que atualmente funciona como um hostel, 
foi construída em 1930, ao redor da atmosfera acolhedo-
ra e relaxante do bairro, famoso por concentrar artistas dos 
mais variados campos expressivos. Patrícia Azevedo, uma 
das sócias do espaço, possui formação em dança contem-
porânea pela Escola e Faculdade Angel Vianna (RJ). “Da-
mos oportunidade a jovens artistas que queiram mostrar 
trabalhos relacionados à música, dança e performance”, 
pontua Patrícia, consciente da carência de espaços dis-
poníveis na cidade, que acolham artistas em início de carreira.

Lugares e Danças busca apresentar profissionais de dança contemporânea e das artes 
do corpo através de uma série de entrevistas realizadas em diferentes centros de criação, 
ensino e pesquisa ao longo de 2013. As conversas abordam a trajetória de cada artista 
a partir da relação entre lugar, ação e suas implicações políticas, estéticas e de mercado.
A primeira conversa da série aconteceu no Bellas Artes Guest House (RJ), 
com a bailarina e coreógrafa Morena Paiva. Nela, a artista fala de seu novo mo-
mento criativo, e de relações entre individualidade e coletividade em dança. 
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André Bern: Qual é o lugar da sua dança?
Morena Paiva: Tem essa questão da identidade, 
porque eu acredito que o que a gente é atrai e é 
atraído pelo ambiente, né. O ambiente também 
se cria a partir do que eu sou. Eu me insiro no 
lugar, mas o lugar também está se inserindo de 
alguma forma nisso que eu sou. Talvez lá atrás 
eu não tenha conseguido uma definição obje-
tiva do que é essa dança, do que era naquele 
momento do Coletivo Pague Leve [formado por 
Morena, Italmar Vasconcellos e Marina Pachec-
co], que tem muito essa questão do processo. 
A minha dança é um pouco, nesse sentido, do 
processo mesmo. Acho que é o lugar por onde 
estou passando. Ela [a dança] é o que estou 
passando. É o que eu estou percebendo, o 
que estou lendo, o que está me inquietando, o 
que está vindo em termos de pergunta. Então, 
o lugar acompanha. Se em algum determina-
do momento eu estou pensando em como foi 
toda essa questão do funk, do movimento po-
pular, da relação do corpo negro, de como isso 
se insere na cidade, isso vai ter um lugar. Tem 
momentos na carreira de um artista que a inves-
tigação que ele está fazendo pede um ambiente 
isolado. Ele precisa se fechar, estar com o corpo 
dele. Sinto que esse momento na minha carreira 
está começando agora. De 2011 até o início do 
ano passado se encerrou uma etapa: a gente 
[do Coletivo Pague Leve] fez a ocupação com o 
projeto no Territórios da Paz [Microprojetos para 
os Territórios da Paz, do Ministério da Cultura] 
em Acari, teve a apresentação do solo [A or-
dem e o movimento]. Até ali, naquele momento, 
o que determinava o lugar da minha dança era 
uma questão política, de perfuração, como diz 
Ricco Garcia. De perfurar esses espaços. Tem 
uma outra amiga colaboradora, Marília Carneiro, 
que falava: “Vocês, do Pague Leve, estão abrin-
do os espaços na marretada!” Porque era mes-
mo essa a proposta: “Você quer comprar uma 
dança?”, “Você quer criar essa relação?”, “Você 
quer trocar essa conversa comigo?”, “A gente 
pode abrir esse diálogo?”. Eu posso vender uma 
dança pra você e a gente ter uma troca aqui. 
Sentada aqui no sofá, eu posso começar uma 
espécie de diálogo. Assim como eu posso fazer 
isso no Parque Lage, no Centro Coreográfico, 
nos Arcos da Lapa segurando uma bandeira, 
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pelas ruas de Acari. Então tinha um pouco des-
sa questão de ir até as pessoas, quebrar para-
digmas. Porque antes tinha esse lugar, o tem-
po da dança, da criação da linguagem daquele 
artista, da impressão da linguagem daquele 
coreógrafo no corpo do bailarino. Hoje em dia, 
os lugares não são mais esses. O coreógrafo 
tem um lugar diluído, o lugar do bailarino é diluí-
do. Diluído no sentido de que são permeados, 
as hierarquias são outras. Muitas possibilidades 
foram criadas nesses últimos anos. Como eu 
disse antes, o lugar onde isso vai se inserir é 
múltiplo também. Assim como eu posso ter 
um coreógrafo imprimindo sua linguagem no 
corpo de um bailarino, posso ter uma questão 
e chamar alguém pra conversar sobre isso, 
ver como isso se dá, se desabrocha no corpo. 
Parece poético, mas acho mesmo que é uma 
questão de revelar algo no corpo, mais do que 
imprimir nele. As questões das pessoas da 
área de dança não são mais em torno do cor-
po e suas possibilidades técnicas, de desafios 
e limites. Elas estão interessadas em outras 
coisas, em propor corpo de uma maneira mais 
ampla. Eu sou desse povo aí. Já me interessei 
muito por questões de linguagem, em pensar o 
que é funk, o que é samba, que corpo é esse, 
quais são as fronteiras. Mas, ao mesmo tem-
po, é curioso, porque sempre tive um chama-
do, um interesse em experimentar outros es-
paços. Não conseguia ficar muito tempo num 
estúdio, investigando. Sempre senti que meu 
lugar era na vida real mesmo. Se eu quero falar 
sobre esse corpo, preciso estar lá onde ele vi-
bra; se quero falar do samba, tenho que estar 
enfiada lá, sentindo aquelas pessoas, apren-
dendo com elas. A partir do momento que o 
que atrai o meu corpo, o que faz meu discur-

“A minha dança é um pouco (...) do processo mesmo.”
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so, é algo que está na vida, nessa dinâmica, 
não me sinto confortável falando sobre isso 
daqui, de dentro do meu estúdio de dança. 
Sinto que preciso ir lá, vir aqui, trazer as pes-
soas de lá pra cá. Preciso criar esses trânsitos.

AB: O que muda nesse momento em 
que você passa a assinar como More-
na Paiva, não mais como coletivo?
MP: Duas frases de que eu mais gosto são: “A 
única lei fixa é o movimento” e “A única per-
feição possível é o processo”. Essa última é do 
Frey Faust, criador do Axis Syllabus [método de 
ensino e treinamento de movimento], que é um 
caminho que estou trilhando também. André, eu 
acho que não existe individualidade sem coleti-
vo, nem coletivo sem individualidade. Tenho 10 
anos de pesquisa. A partir do momento que eu 
saí da faculdade e a gente começou o Mobica-
tena [núcleo de pesquisa formado por Morena, 
Hágata Pires, Priscila Barros e Richard Garcia], 
lá atrás, quando ainda era bem no início, uma 
coisa despretensiosa, ali já tinha uma individua-
lidade, uma motivação, uma iniciativa pessoal 
de criação acontecendo. Assim como eu acho 
que era para o Italmar [Vasconcellos], para a 
Marina [Pachecco]. As pessoas não começam a 
partir do momento que a gente se encontra, né. 
Eu não comecei a partir do momento que o Co-
letivo Pague Leve começou. Os atores passam 
muito por isso: às vezes, a pessoa já tem 30 
anos de carreira no teatro, aí ela faz uma novela, 
o personagem acontece, e ela vira um nome. 
Parece que a carreira da pessoa começou ali, 
mas isso é uma ilusão. Uma mentira mesmo, 
manipulada em cima desse sistema em que a 
gente vive de celebrizar tudo, de transformar 
tudo em marca; de agregar valor à marca e não 
ao conteúdo, de agregar valor a uma coisa fora 
das pessoas. Acho isso bem sério. Estou num 
momento de transição, de virada de assunto. 
O trabalho com o Pague Leve teve um recorte 
muito especial na minha carreira. Foi um catali-
sador de questões na carreira de nós três, e de 
todo mundo que passou por ele. Nós três es-
távamos mobilizando aquele movimento, mas 
muita gente também foi Pague Leve naqueles 
três anos e meio, quase quatro: você foi Pague 
Leve, Richard também, Rachel Souza. Muitas 

pessoas atravessaram o Coletivo: Fernanda 
Porto, Emanuel de Jesus, Horácio Dutra, Bar-
racão Maravilha, Opavivará, muitas pessoas 
das artes visuais, Romano. Como a gente 
perseguiu esse mote de nunca se colocar num 
lugar de grupo, de companhia, e trabalhar com 
essa hierarquia mais horizontalizada, isso facili-
ta com que hoje a gente continue sendo Pague 
Leve e, ao mesmo, possa estar individual. A 
gente nunca deixou de ser individual enquan-
to foi Pague Leve. A gente fez muitas apre-
sentações de “um”. Eu fui pra Canoa Quebrada 
e me apresentei como Coletivo Pague Leve so-
zinha, por exemplo. Italmar e Marina também 
já tiveram experiências assim. O coletivo pro-
porciona essa possibilidade, da gente se en-
contrar sem esse compromisso apegado de 
manter um nome, uma hierarquia, um lugar de 
poder. De que sempre eu vou ter que estar aqui 
no lugar de diretora, e você vai sempre ter que 
ser meu assistente ou meu bailarino. Não preci-
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“A gente fez muitas apresentações de ‘um’.”
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so disfarçar, a gente sabe como isso funciona. 
Me sinto bastante à vontade pra falar porque 
são coisas que precisam ser ditas pra que a 
gente possa mudar. O sistema todo que a gente 
viveu, de pensamento político, geográfico, etc, 
opera dentro dessa lógica. E dentro dela, fica 
complicado ter a sua individualidade. Fica com-
plicado se juntar com umas pessoas, pra cole-
tivizar umas questões, e não cair nesse lugar, 
entende? É difícil sustentar um encontro de uma 
forma fluida. E tem isso também: de repente você 
começa a fazer muita coisa naquele grupo, com 
aquela parceria, aí já vira “panela”. E a gente cai 
na ilusão de que tem que ficar ali. Não precisa 
ser assim. A gente pode se encontrar, se se-
parar e ter espaço. A gente está sempre em co-
letivo. Mas, como eu disse antes, tem momen-

tos que a sua dança, a sua questão, sua mo-
tivação, precisa de outras pessoas pra con-
versar.  Você, sozinho, não dá conta de pen-
sar sobre aquilo. No momento da carreira em 
que eu, Marina e Italmar estávamos, foi impor-
tante a gente criar aquele espaço. A gente es-
tava fazendo uma virada de amadurecimento 
das nossas individualidades. O trabalho que a 
gente fez no Manifesta! [projeto de ocupação 
do Teatro Cacilda Becker (RJ) em 2011] tinha 
como mote o Manifesto Coletivista. Eu estava 
mantendo minha linha de pesquisa em cima 
daquelas questões d’A ordem e o movimento, 
que eu tinha começado antes do Pague Leve. 
A gente estava procurando fronteiras e lugares 
em que aquilo conversava com a pesquisa da 
Marina, sobre imagem, o corpo da mulher; e 
com a pesquisa do Italmar sobre o cultivo da 
intimidade. Interessava a gente descobrir como 
essas fronteiras todas – da Marina com a foto-
grafia, do Italmar com o design e os objetos, 
da minha entre música e teatro, de alguma for-
ma – podiam se encontrar. A gente falava “Cada 
um está no seu quadrado”, na época tinha a 
música, né [referência ao funk “Dança do Qua-
drado”, de Sharon Acioly], mas a gente sempre 
pode visitar o quadrado do outro. Os encontros 
são bons nesse sentido, e a gente não precisa 
perder a nossa individualidade pra isso. Nesse 
momento, estou fechando algumas questões, 
então estou na época de pensar qual é o 
lugar, o meu lugar, o lugar dessa dança nova.

“É difícil sustentar um encontro de uma forma fluida.”

Continuo tendo muita vontade de estar no 
mundo, com as pessoas, mas assumo que isso 
está indo pra um outro lugar. Estou abrindo um 
processo novo de criação que está se distan-
ciando um pouco desse assunto do folclore, 
das questões da cultura popular, do corpo ne-
gro. Estou começando a me interessar mais 
em pensar as questões da relação, da troca, do 
encontro, o que conecta um ser humano a ou-
tro. Talvez algumas questões de gênero, que de 
alguma forma emergiram nesse processo todo 
que está se fechando e que agora sinto vonta-
de de avançar. Nesse momento de transição, 
o meu lugar tem sido muito em casa. Minha 
dança tem sido uma dança da cozinha, tenho 
dançado muito lá. Boto o café pra fazer e fico 
dançando. Tenho dançado muito com a minha 
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namorada [risos], no metrô, com as crianças. 
Dancinhas, que a gente chamava no Pague 
Leve de “danças mínimas”, que são essas 
dancinhas dos encontros, de quando eu pre-
ciso falar uma coisa com você e, dependendo 
da qualidade do que eu vou falar, que movi-
mentos são esses, né, se a gente está brigan-
do, ou numa paquera. São coisas que estão 
me interessando e me levando pra um outro 
lugar. Aí eu fico muito empolgada com esse 
projeto, de pensar sobre isso. Em que outros 
lugares a gente pode se colocar pra começar 
uma criação? Será que a gente precisa mes-
mo estar só no estúdio, ou só na rua, ou no 
teatro? Depende do que esse corpo quer 
falar, do que esse corpo precisa viver antes
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de elaborar o que ele vai falar. E, diante das 
milhares de possibilidades que a arte contem-
porânea e a dança contemporânea abriram 
na vida dos artistas, que nós abrimos, é mui-
to legal a gente poder deixar isso poroso.

AB: Qual é o “norte” da sua dança agora?
MP: É outra deriva agora, outra psicogeo-
grafia, outro lugar. Não sei que lugar é esse, 
tô fazendo download ainda. Na verdade, eu 
tô fechando janelas, né, fazendo back-up.

AB: Talvez você esteja minimizando, 
mais do que fechando janelas. Deixan-
do ali na barra de ferramentas [risos].
MP: Com certeza [risos]. Esse “norte” é o 
coração. Não no sentido romântico. Não sou 
boba de falar em coração sem deixar esse 
recado pra que as pessoas saibam, alô galera, 
que o coração já não é mais o coração român-
tico. Também não é rejeitar esse coração, mas 
entender o que ele é hoje, na era de Aquário, 
em 2013, no século XXI, com esse montão 
de tecnologia, gente, informação. Onde está 
o coração em tudo isso? Não é mais “Meu 
coração...” [canta trecho de “Carinhoso”, de 
João de Barro], todo mundo sabe que não é. 
Também não dá pra seguir caminhando sem 
saber o que é. Então, esse “norte” é tentar en-
contrar os caminhos pra onde o coração nos 
leva, que são os caminhos verdadeiros quando 
a gente entende o que é o coração, o que é 
o amor. Mas pra chegar até isso, a gente tem 
que des-construir, des-velar, des-mascarar coi-
sas de nós mesmos, e um monte de “input”, de 
coisa pronta, um monte de enlatado que todo 
mundo fala que é por aí, na novela, no pago-
de. Se a gente começar a pesquisar, há bem 
uns 20 anos, alguns artistas mais iluminados 
já disseram que coração é esse. Acho que tá 
todo mundo muito cansado. Existem formas 
de produção, pensamento e relação na arte 
que precisam urgentemente de atualização, 
sabe. Por exemplo, meu coração hoje não per-
mite mais deixar a minha dança ser na frente 
do computador, escrevendo cinco editais. Sinto 
que há muito preconceito quando digo isso, por 
ignorância mesmo, “ih, agora ela afrouxou, não 
vai lidar com as coisas burocráticas”. Mentira. 

A gente não precisa mais disso. A gente já 
desvelou muita coisa em termos acadêmicos, 
intelectuais mesmo. Agora a gente precisa re-
alizar isso: a gente já sabe que não precisa ter 
uma hierarquia assim, que não precisa de di-
nheiro pra tudo, que cigarro faz mal [risos]. A 
gente já sabe muitas coisas que a gente insiste 
em fingir que não sabe. Eu me acostumei a 
dizer recentemente que, depois que a gente 
descobre uma coisa, a gente deve evitar fingir 
que não descobriu aquilo. Depois que a gente 
descobre uma coisa, a gente deve se esforçar 
PRA FAZER. Será que é só sentado ali, no 
edital, ficando todo torto, sem dormir, com o-
lheiras? Que dança é essa que vai sair desse 
lugar? De repente, a gente pode pensar que 
tem um pessoal ali em Campos dos Goytaca-
zes [município do Estado do Rio de Janeiro], 
que tá super fazendo perguntas parecidas com 
as que você tá fazendo aqui no Rio de Janeiro. 
E você tá escrevendo edital pra ir com tudo 
pago, feito do bom e do melhor, quando o pes-
soal lá pode ter uma forma de fazer, viabilizar, e 
tudo mundo poder comer, beber, dançar, pen-
sar, falar, se divertir, existir. Nem tudo vai vir da 
tela do computador, do celular, da televisão. 
O lugar do coração permite que a gente vá 
além da virtualidade; que a gente aproveite es-
sas ferramentas, mas não se escravize nelas.
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“(...) é muito legal a gente poder deixar isso poroso.”

5



Agradecimentos:

Equipe Bellas Artes Guest House
Patrícia Azevedo

Julia Castro
Marina Alves

Marina Pachecco

O Bellas Artes Guest House fica na Rua Andrés Belo, 15 - Santa Teresa (Rio de Janeiro - RJ)
http://bellasartesguesthouse.com
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