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(R E S U M O) 

 

BERNARDI, Aline: As Relações entre corpo e palavra em processos 

artísticos. Orientador: Jorge de Albuquerque Vieira. Monografia de finalização 

de curso em Dança, Licenciatura Plena. Rio de Janeiro: Faculdade Angel 

Vianna, 2012, segundo semestre. (96 páginas). 

 

Esse estudo pretende fomentar e promover questionamentos sob a 

ótica do processo artístico e realizar a prática do encontro como um espaço 

potente e necessário para construir conhecimento dentro do saber da Arte. 

Através de uma metodologia prática-teórica, a realização da Série de 

Encontros - Corpo Palavra, criamos um território para dar voz pro artista falar 

da própria criação e de como os trânsitos entre o corpo e a palavra 

acontecem durante o processo. Perguntas como: O que é uma dramaturgia 

do corpo? Que tipo de dança se cria da palavra? Qual a palavra que surge 

quando o corpo está em dança? Que sentido nasce dessa relação Dança – 

Palavra? Como inaugurar novos sentidos? motivaram a estruturação desta 

Série de Encontros. Acreditamos que esse tipo de metodologia, com foco na 

viabilização do encontro, colabora para oferecer campo de atuação e de ação 

do artista-pesquisador. O nosso interesse foi o de adentrar o universo de cada 

artista, para que a partir da vivência e da prática do fazer artístico 

pudéssemos caminhar pelas possibilidades de relações entre o corpo e a 

palavra que podem surgir dentro de um processo criativo. Defendemos o 

processo artístico como parte integrante da obra, em prol de reivindicar por 

políticas públicas que abracem esse elemento fundamental da Arte. 

Convocamos o artista a ser cartógrafo no diálogo com o desejo de criação, 

abrindo horizontes de relações com a autonomia e autoria artística na obra-

processo. 
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I - INTRODUÇAO 

Deus disse : Vou ajeitar você a um dom: 

Vou pertencer você para uma árvore.  

E pertenceu-me.  

Escuto o perfume dos rios. 

Sei que a voz das águas tem sotaque azul. 

Sei botar cílio nos silêncios. 

Para encontrar o azul eu uso pássaros. 

Só não desejo cair em sensatez.  

Não quero a boa razão das coisas.  

Quero o feitiço das palavras. 

(BARROS, 2010, p. 369-370) 

Com pedaços de mim eu monto um ser atônito. (BARROS, 
2010, p.337) 

 

“Começar parte de uma necessidade, torna-se um pulso e sustenta 

uma energia própria no ato da continuidade... ser início, estabelecer um fim e 

viver o meio”. 1 O desejo que nos motivou à realização deste trabalho 

monográfico foi um desejo de valorização do encontro. Um desejo de 

fomentar e promover questionamentos sobre e dentro da ótica dos processos 

artísticos e das relações que se dão entre corpo e palavra durante o ato 

criativo. Um desejo em tocar mais intimamente o gesto impetuoso e 

inacabado da criação e as inquietações que nele se atravessam. 

 Para convidar à leitura a esse texto a partir de um olhar processual, 

resolvemos adotar uma postura de cartógrafo no próprio ato de feitura desta 

                                                 
1
 Work in Progress da performance “a i n d a   sem nome”, de autoria de  a l i n e b e r n a r d i, e orientação de 

Ana Vitória, que foi apresentada na Mostra da Faculdade Angel Vianna, no Teatro Cacilda Becker, no primeiro 

semestre de 2011, e que pode ser vista no link : https://vimeo.com/40050710. 

https://vimeo.com/40050710
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monografia. Aqui, utilizamos o conceito de cartógrafo defendido por Suely 

Rolnik: 

Pouco importam as referências teóricas do cartógrafo. O que importa é que, 
para ele, teoria é sempre cartografia (...). Para isso, o cartógrafo absorve 
matérias de qualquer procedência. (...) Tudo o que der língua para os 
movimentos do desejo, tudo o que servir para cunhar matéria de expressão 
e criar sentido, para ele é bem-vindo. (ROLNIK, 2007, p.65) 

Da mesma maneira que o trânsito entre corpo e palavra atravessa 

constantemente o nosso processo artístico, nos interessa saber de que forma 

essas travessias se dão em outros processos e por isso resolvemos criar uma 

metodologia para ser chão dos questionamentos que desejamos levantar e 

não termos apenas um único prisma processual como reflexão.  

Essa metodologia foi a criação e a realização de uma Série de 

Encontros – Corpo Palavra que aconteceu na Faculdade Angel Vianna entre 

os meses de maio e novembro de 2012.  A proposta do Encontro Corpo – 

Palavra foi promover conversas com artistas de várias linguagens que 

exploram em seus processos artísticos as relações criativas entre o corpo e a 

palavra. Perguntas como: O que é uma dramaturgia do corpo? Que tipo de 

dança se cria da palavra? Qual a palavra que surge quando o corpo está em 

dança? Que sentido nasce dessa relação Dança – Palavra? Como inaugurar 

novos sentidos? foram motivações iniciais para a estruturação desta Série de 

Encontros. 

Cada encontro foi composto pela presença de dois artistas convidados 

com o intuito de ouvir como essa relação corpo palavra se estabelece no 

processo artístico de cada um. A escolha de termos dois artistas em cada 

encontro também revela o nosso desejo de cruzar os processos artísticos e 

de promover um diálogo, para que a RELAÇÃO fosse a base do ambiente 

proposto. Previamente, provocamos cada artista, 2 ou 3 dias antes do 

encontro, com 3 perguntas2, e essas perguntas foram postas como 

motivações e inspirações para a fala de cada convidado; de maneira alguma 

eram perguntas com necessidade de resposta diretamente a partir delas, e 

                                                 
2
 Vide Anexo I. 
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sim perguntas como um convite ao tema e um tapete para o chão de nossas 

curiosidades.  

P a L a v r a 

Pá que Lavra 

Lavoura 

Que tece a vida 

E a comunicação entre o manifesto 

E o não-manifesto
3 

O primeiro encontro foi realizado em maio e contamos com a presença 

do cantor e compositor Pedro Moraes e da bailarina e diretora Isabella 

Duvivier; em junho, nosso segundo encontro foi composto pelo ator e diretor 

Alan Castelo Branco e pelo compositor, poeta e jornalista Gustavo Sant’Anna. 

No mês de agosto, o encontro teve a presença do filósofo e poeta Ivan Maia e 

do cantor e compositor Leandro Floresta. No nosso quarto encontro, realizado 

em setembro, tivemos a presença da coreógrafa e diretora de movimento 

Márcia Rubin e da atriz, bailarina e cantora Camila Caputti. O quinto encontro 

realizado em outubro foi composto pela especialista em movimento Soraya 

Jorge e pelo bailarino e coreógrafo Frederico Paredes. O último encontro da 

Série, realizado em novembro, trouxe a presença das bailarinas e coreógrafas 

Ana Paula Bouzas e Eliane Carvalho. 

Até que ponto podemos ter liberdade de criação na escrita de uma tese 

monográfica dentro de uma perspectiva artística? Até que ponto podemos 

dançar ao escrever? Como podemos dialogar estilo dentro da Academia? 

Onde está inserido o artista/pesquisador? Essas perguntas nos levaram a 

adotar uma tentativa de postura de escrita monográfica inspirada pelo desejo 

de mover-se enquanto cartógrafo, utilizando a Série de Encontros Corpo 

Palavra como tapete do texto e deixando aparecer em cima desse tapete tudo 

que fosse motivo de cruzamento para montar o nosso mosaico que aqui se 

                                                 
3
 Poesia de  a l i n e   b e r n a r d i. 
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constitui com poetas como Haroldo de Campos, Ferreira Gullar, Manoel de 

Barros, Arnaldo Antunes; com filmes e episódios vistos na internet, com o livro 

“Gesto Inacabado” de Cecília Almeida Salles, com letras de músicas, com 

obras de artistas plásticos, com a “Poética do Espaço” de Gaston Bachelard, 

com residência artística numa Eco Vila, com a “Tradução Intersemiótica” de 

Julio Plaza, com professores que nos inspiram e tudo mais que os encontros 

foram nos provocando e que nos serviram de materialidade neste processo 

de escrever sobre algumas possibilidades de relação do corpo e da palavra 

dentro dos processos artísticos. 

O problema, para o cartógrafo, não é o do falso-ou-verdadeiro, nem o do 
teórico-ou-empírico, mas sim o do vitalizante-ou-destrutivo, ativo-ou-reativo. 
O que ele quer é participar, embarcar na constituição de territórios 
existenciais, constituição de realidade. Implicitamente, é óbvio que, pelo 
menos em seus momentos mais felizes, ele não teme o movimento. Deixa 
seu corpo vibrar todas as freqüências possíveis, e fica inventando posições 
a partir das quais essas vibrações encontrem sons, canais de passagem, 
carona para a existencialização. Ele aceita a vida e se entrega. De corpo-e-
língua. (ROLNIK, 2007, p.66)  
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 II - CAPITULO PRIMEIRO : Processos Artísticos 

 

Vida por mim vivida 

há de vir a ir 

o dia 

em que passe a ser 

idéia 

por mim tida 

que possa ser 

dita 

e só por isso 

acontec 

ida 

(ANTUNES, 2007, p. 9)
4 

 

O ato criativo na sua dimensão processual, englobando nele o ir e vir 

da mão do criador, nos faz enxergar e observar a arte sob o prisma do gesto 

e do trabalho, e não apenas vê-lo como um resultado; nos permite tocar no 

processo artístico enquanto um conjunto de ações que nos revela o quanto é 

impossível dar conta dos percursos das conexões criativas, mas que 

podemos cheirar e degustar rastros dessa trajetória para aguçar nossa 

sensibilidade e para vivenciar o contato com uma obra de maneira mais 

aprofundada, pois como nos revela Cecília Almeida Salles “um artefato 

artístico surge ao longo de um processo complexo de apropriações, 

transformações e ajustes” (Salles, 1998, p.13) 

Na ânsia por resultados, o que vejo normalmente são cascas sem 
inspiração – não há espaço para o caos, pois não se suporta o não 
construído. As formatações rápidas dão pouco espaço para o sentir, há uma 
insuportabilidade em relação ao que se desconstrói, as transformações são 

                                                 
4
 Essa poesia foi disposta no texto de forma centralizada, saindo das regras da ABNT, para respeitar a escrita 

poética do artista, que tem uma escolha espacial bem definida na sua criação poética. 
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bruscas e o processo não é percebido. Não há apropriação de percurso. E, 
no entanto, de acordo com Angel Vianna: ‘não há forma sem 
percurso’.(JORGE, 2009, p.30) 

Acreditamos ser o processo artístico um processo cíclico, que 

comporta fases e que vasculha constantemente os buracos que desejam 

ganhar visibilidade e as intensidades que almejam por contorno. O processo 

em sua ciclagem adentra e se disponibiliza para a experiência, que é o canal 

que permite ao criador vestir-se de si mesmo e de sua relação com o mundo 

social, político e cultural ao qual está inserido. Enfatizar e esmiuçar o 

processo com lentes de aumento não causa detrimento à obra, pelo contrário, 

só a torna mais rica e esclarece seus detalhes. 

Defendemos aqui o processo artístico como parte integrante da obra, 

em prol de reivindicar por políticas públicas que abracem esse elemento 

fundamental da Arte, pois toda obra artística parte de uma necessidade do 

criador de querer comunicar algo e se desdobra na sua relação com o Tempo, 

de acordo com os estabelecimentos de vínculos com elementos, idéias, 

pessoas, formas e percepções das escolhas que vão sendo feitas. Devido a 

esse fator inevitável da relação temporal que a obra suscita, nos parece mais 

do que urgente termos uma política que valorize realmente o processo 

artístico, pois como nos coloca Márcia Rubin em sua fala: “O difícil de 

escrever um projeto é você sentar e antecipar um fato” 5.  

 

II.1 Ato criador enquanto ação poiética 

O artista dedica sua vida ao que ainda não é real, mas que 
reside dentro da matéria

6
 

Acreditamos ser o ato criador um impulso da necessidade de uma 

tendência do desejo desdobrar-se em trajetórias. O ato criador em 

manifestação artística é uma voz em busca de suas qualidades de fala, é um 

corpo em suas gradações de movimento, é uma busca por ações que possam 

                                                 
5
 Vide DVD em anexo, Quarto Encontro Corpo Palavra 

6
 Frase retirada do filme episódio “O Mundo de Sofia”, que pode ser assistido na íntegra no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=tVeCiWA3I20  

http://www.youtube.com/watch?v=tVeCiWA3I20
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corresponder às inquietações de um criador. Por querer e necessitar 

comunicar algo, o artista se lança com comprometimento ao grande campo 

que é a nossa faculdade de imaginar e se propõe criar, inventar e construir 

realidades para além do que vivemos no âmbito do senso comum e da 

vigência social, no ímpeto de querer deixar visível aos olhos do mundo algo 

que a sua sensação desperta.  

Márcia Rubin pontua claramente a sua motivação de gerar ação a partir 

de suas inquietações, a sua motivação para entrar num processo artístico: “o 

que me faz criar é uma situação na qual eu me encontro (...) é muito gostoso 

poder sentir que o que me moveu foi tudo que eu vivi, uma necessidade de 

falar sobre essa condição de estar aqui, de presença, de afirmação.”7  

 
A fonte da criatividade artística, assim como de qualquer experiência 
criativa, é o próprio viver. Todos os conteúdos expressivos na arte (...) são 
conteúdos essencialmente vivenciais e existenciais. (OSTROWER, 1990, p. 
7) 

Todo artista é portanto, a nosso ver, um cartógrafo de sua auto-poiésis  

que se constrói a cada passo do movimento de sua atenção perante as 

informações que lhe chegam de sua experiência no mundo; o artista tem a 

capacidade de i n v e n t a r i a r8, ou seja, de captar sensações e criar 

inventários das suas experiências para assim selecionar e categorizar seus 

desejos e então transformá-los em ação no mundo, deslocando uma 

percepção já construída pelo senso-comum para um outro ângulo de 

observação.   

O ato criador enquanto ação poiética evoca um permanente impulso da 

imaginação de busca por sentido e ferramenta principal de instauração de 

novas e possíveis realidades que abraça as diferenças de subjetividade; 

oferecendo um terreno fértil para o surgimento da imagem poética, defendida 

por Gaston Bachelard como “(...) rupturas de significação, de sensação, de 

sentimentalidade, (...) a imagem poética está sob o signo de um novo ser.” 

(Bachelard, 2008, p.13)  

                                                 
7
 Trecho da fala de Márcia Rubin no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 

8
 Palavra inventada pela autora para unir em uma só intenção o ato de criar e inventar. 
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O corpo quer, com sua vontade de potência, não apenas sobreviver, 
conservar-se, preservar sua vitalidade na relação com o próprio corpo, mas 
principalmente, segundo Nietzsche, expandir sua potência, a partir do corpo 
próprio, na relação com outros corpos e com o meio. Isso significa que o 
corpo busca, por um lado, através do cuidado de si, manter-se ativo, 
saudável, e por outro lado, através da relação com uma alteridade, 
intensificar sua potência, particularmente nas relações que geram prazer, o 
que nos leva a considerar duas tendências principais da experiência da 
corporeidade: a dos instintos de preservação de si e dos que lhe são 
familiares, assim como a dos impulsos de prazer voltados para a relação 
com uma alteridade subjetiva (que não deveria ser empobrecida de 
vitalidade ou reduzida em sua complexidade, embora frequentemente assim 
seja na experiência contemporânea). (MELLO, 2012, p.111) 

 

II.2 Cruzamentos de Temporalidades 

O tempo não serve de medida – ser artista não significa 
calcular e contar, mas sim amadurecer como a árvore que 
não apressa a sua seiva. Aprendo diariamente: a paciência é 
tudo. (RILKE, 1980, p.82 apud SALLES, 1998, p.84) 

A relação temporal de um processo artístico nos inspira ser um 

constante convite a reflexões e aprendizados. O fazer artístico nos instaura a 

percepção de toda a complexidade que existe entre as relações individuais do 

artista e suas inserções nas esferas sociais, políticas, econômicas e culturais. 

Os atravessamentos que constituem um processo criativo é um amálgama de 

temporalidades: as atividades cotidianas que incluem as relações amorosas, 

de amizade e familiares junto às rotinas de atividades como acordar, cozinhar, 

caminhar ou pegar um transporte, se somam e se entrecruzam com as 

imaginações, com os pensamentos e as escolhas que vão sendo tocadas e 

retocadas pela motivação de um tema ou um assunto que o artista deseja 

desenvolver e fazer nascer alguma forma de expressão.  

Isso significa que a proposta de auto-educação inerente à possibilidade de 
autocriação do corpo criador passa pela abertura existencial a uma grande 
experimentação heterogenética, produtora, como pensam Deleuze e 
Guattari, de processos diferenciados de subjetivação, que atravessam os 
diversos universos de referência que constituem os territórios da 
subjetividade, seguindo a linha de fuga de um pensamento nômade, 
marcado pela transversalidade do desejo de aprender a potencializar os 
impulsos vitais. (MELLO, 2012, p.12) 

 

O artista é, em sua linha temporal de vida, um potente cartógrafo 

guiado pelo seu desejo, um nômade com sede de novas paredes para a sua 

casa, que é o seu próprio Ser em constantes ciclos de mutações; e nesse 
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sentido nos arriscamos a afirmar que o artista é antes de tudo, um auto-

educador e um auto-criador de seu próprio tempo de existência, e é através 

de seu processo criativo que ele se inventa e se reinventa para ir construindo 

suas possibilidades de relação com o mundo; e é no seu fazer artístico que o 

artista pode vislumbrar a construção de sua autonomia. O tempo para o 

artista é a nosso ver o tempo da vitalidade de uma criação.  

 

E esse tipo de avaliação temporal não pode e nem consegue ser 

calculada matematicamente, pois o que está em jogo para o artista-cartógrafo 

é a sua própria vida e a maneira que ele se questiona e se provoca para dar 

movimento e forma às suas inquietações: “o cartógrafo, em nome da vida, 

pode e deve ser absolutamente impiedoso” (Rolnik, 2007, p. 69). O artista-

cartógrafo vive sua arte e sua necessidade de expressá-la na investigação 

fronteiriça de suas demandas temporais, de seus atravessamentos, e pode e 

deve ser fiel às intensidades de cada instante de sua criação, fazendo dessa 

escuta o elemento basal para conhecer seus próprios limiares temporais que 

podem servir de guia para a construção de seu caminho, de seu próprio 

território de existência criativa. 

 
O cartógrafo sabe que é sempre em nome da vida, e de sua defesa, que se 
inventam estratégias, por mais estapafúrdias que sejam. Ele nunca esquece 
que há um limite do quanto se suporta, a cada momento, a intimidade com o 
finito ilimitado, base de seu critério: um limite de tolerância para a 
desorientação e a reorientação dos afetos, um “limiar de desterritorializaçao 
(ROLNIK, 2007, p. 68) 

 

II.3 Olhares Desviantes ou rede de captação sensorial 

Acreditamos que todo processo de criação é movido pela necessidade 

que o artista tem de criar sentidos e dar voz e visibilidade àquilo que ele capta 

através de sua sensibilidade, àquilo que o artista deseja transmutar e 

transcriar no mundo, e para isso ele se vale da capacidade que o ser humano 

tem de criar signos, constituindo furos e abrindo horizontes dentro do que já é 

estabelecido no senso-comum: 

O homem, para sobreviver, começa a transmutar o mundo em signos, em 
palavras e imagens, tomando posicionamentos e delineando as fronteiras 
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da realidade em nosso entendimento. Ao representar, o homem 
esquematiza o real e materializa seu pensamento em signos os quais são 
pensados por outros signos em série infinita, pois o próprio “homem é 
signo”. Essa atividade de cristalização em signos (a partir de possibilidade e 
sentimentos), em formas significativas e simbólicas é o que caracteriza a 
formação social e humana. Contudo, as relações do real (que é signo) e a 
linguagem que também é real tecem uma tessitura ou malha fina de 
conexões. O real é uma espécie de conjunto polifônico de mensagens 
parciais que realizam um contraponto, determinando a inteligentibilidade 
maior ou menor do sinal de conjunto. Perceber já é selecionar e categorizar 
o real, extrair informações que interessam num momento determinado para 
algum propósito. Muito mais do que o real, o que os nossos sentidos 
captam é o choque das forças físicas com os receptores sensoriais. 
(PLAZA, 2010, p.46) 

Essa qualidade da percepção de selecionar e categorizar o real é o que 

defendemos como um conjunto de desvios do olhar do artista para a 

possibilidade de materializar a informação captada pelos sentidos do corpo 

(principalmente os sentidos tátil, auditivo e visual). Intuímos ser esse olhar do 

artista um olhar que deseja, ao mesmo tempo, ter focos de atenção 

unidirecionais, para afinar e esculpir aquilo que a ele chega de informação 

sensorial, juntamente com a potencialidade da qualidade de atenção do foco 

difuso, que seria a possibilidade do campo de percepções estar 

constantemente disponível e aberto para a chegada dos momentos criativos 

de grande resolução de sentido, as portas do que costumamos chamar de 

insight. 

O olhar do artista, a nosso ver, é um olhar sempre aberto à 

receptividade dos desvios, para que a sua expressão e sua capacidade de 

criar signos sejam processadoras da grande rede sensorial, que é o seu 

próprio corpo; para que sua necessidade de criar outras configurações do 

real, através das suas obras e a partir da faculdade da imaginação, possam 

ser a tradução dos desdobramentos de seus próprios pensamentos, 

sensações e funcionalidades.  

O processo artístico é carregado de rastros e possibilidades de 

caminhos, são muitas gavetas e muitos cofres que acompanham um fazer 

artístico. E esses lugares muitas vezes possuem acessos ocultos e revelam 

toda uma rede de imagens a ser capturada pela sensibilidade do artista-

cartógrafo, que vai se revelando na composição artística: é o que Bachelard 

vai chamar de fenômeno do oculto. Imaginar os elementos que estão contidos 



19 

 

nessas zonas ocultas é o fio condutor da motivação do fazer artístico e ao 

mesmo tempo são rastros e caminhos que vão sendo trilhados no ato criativo. 

O mundo é um ninho; um imenso poder guarda os seres do mundo nesse 
ninho. (BACHELARD, 2008, p. 116) 

 

II.4 Vazios criativos do ato de criação 

Escrever o que não acontece é tarefa da poesia (BARROS, 
2010, p.31) 

O vazio como uma perda de coerência, como um lapso do processo no 

tempo, pode se instaurar em diversas fases do fazer artístico e ora pode se 

anunciar como ponto de partida de um ciclo criativo, outras vezes pode ser 

ponto de chegada e muitas vezes ressurge como ponto de virada no meio de 

um processo criativo. Durante a rotina de feitura de um ciclo artístico algumas 

perguntas são reincidentes: O que fazer? Por onde começar ou por onde 

continuar? De que maneira construir e como conduzir um pensamento? 

Muitas vezes esses vazios são bloqueados e/ou negados dentro do processo 

de criação; a percepção da fadiga em algum momento do ciclo criativo e a 

permissão à existência de um v a z i o criativo como parte integrante do 

processo de criação é uma perspectiva de renovação para que novos 

espaços sejam acessados e para que a espiral criativa não estagne, a 

possibilidade da recuperação de fôlego.  

O nosso próprio processo de escrever essa monografia, e nosso 

interesse nessa viva inter-relação do corpo e da palavra, nos faz visitar essas 

possibilidades de perdas de sentido, nos instaura v a z i o s criativos, os quais 

costumamos omitir dentro desses processos com objetivos mais conceituais. 

Por estarmos adotando uma tentativa de escrita cartográfica e por estarmos 

nos colocando como artista-cartógrafo no próprio processo de criação desta 

monografia, resolvemos assumir esses vacúolos e consideramos interessante 

pontuar esses cortes processuais como uma indicação estilística no texto, 

para convidar o  leitor a ter uma visão concreta desses momentos no ato de 

criação.  
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... ... ... aqui, nesse exato momento, vivemos um ... ... ...  v a z i o ... ... ...  

criativo e paramos para respirar e cozinhar ... ... ...  

 

A imagem do vazio a princípio pode nos remeter a algo que não existe, 

que não acontece, que não se materializa; no entanto, defendemos que o 

vazio é bastante concreto em sua existência e consideramos importante a 

abertura de espaço dentro do processo artístico para a atuação do ócio e do 

vazio, que muitas vezes, ao serem vivenciados, mostram possibilidades de 

olhares que antes não estavam em voga, e se revelam potencialidades para a 

continuidade do processo em curso. 

Esse espaço do vazio, esses vacúolos, são o que conhecemos como 

zona do desconhecido, e que muitas vezes é refutado por serem zonas que 

apresentam dificuldades e angústias muito intensas. Essa zona de silêncio e 

do não direcionamento do movimento abre linhas da experiência que “(...) ao 

ser vivido, atravessado, movido, provoca a criação de muitas outras maneiras 

de existência” (Jorge, 2009, p. 11) 

O problema não é mais fazer que as pessoas se exprimam, mas arranjar-
lhes vacúolos de solidão a partir da qual elas teriam enfim algo a dizer 
(DELEUZE, 1990, p. 177 apud JORGE, 2009, p. 11) 

 

II.5 Caoticidades e organizações ou acasos que rumam para o inesperado 

Alguém vem, com efeito, às vezes, tocar conosco (...) é o 
nosso querido acaso: guia-nos as mãos fortuitamente, e a 
mais sábia providência não poderia imaginar mais bela 
música do que esta que nasce então sob a nossa louca mão. 
(NIETZSCHE, 2004, p. 144) 

Criar estruturas no processo de criação e caotizar as estruturas que 

vão nascendo do fazer artístico é um exercício estimulante e um pulso vital de 

toda necessidade de criação.  
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Ao nos perguntar “como os refúgios efêmeros e os abrigos ocasionais 

recebem por vezes, de nossos devaneios íntimos, valores que não tem a 

menor base objetiva?” (Bachelard, 2008, p.20), Bachelard está nos 

convidando a adentrar o terreno do caos criativo e todo acaso que a ele se 

atravessa durante seu percurso. Um percurso que constantemente vai se 

alimentando de imagens que são construídas no caminho de pisar no próprio 

percurso. 

Tatear e disponibilizar-se para esse momento caótico permite que cada 

acaso que apareça torna-se um potencial de composição do processo que se 

faz fazendo; essa aventura do ato criativo, que de caos em caos, e sacudido 

pelos acasos, vai deixando nascer estruturas. Estruturas que ficam visíveis e 

que expõem a maneira como cada artista constrói imagens. O artista é um ser 

que cria imagens pela necessidade de criar espaços de sustentações dos 

seus processos caóticos, cria imagens para servirem de chão às suas 

inquietações, e para dar oportunidade de continuidade ao complexo processo 

que é se desdobrar na relação vida e arte. 

Esses acasos que interferem nas escolhas e nos caminhos do ato 

criativo são, na visão da filósofa Fayga Ostrower, “uma espécie de 

catalisadores potencializando a criatividade, questionando o sentido de nosso 

fazer e imediatamente redimensionando-o. (...). Não captaríamos, nesses 

estranhos acasos, ecos de nosso próprio ser sensível?” (Ostrower, 1990, p.1) 

Nesse sentido, não há como prever a imagem (considerada aqui como 

um fruto dos processos das possíveis e das mais variadas relações do corpo 

com a palavra, da palavra com o corpo), pois um nascimento advindo da 

imaginação tem o caráter do inesperado: Bachelard novamente nos indaga 

sobre: 

Como esse acontecimento singular e efêmero que é o aparecimento de uma 
imagem poética singular pode reagir – sem nenhuma preparação – em 
outras almas, em outros corações, apesar de todos os pensamentos 
sensatos, felizes em sua imobilidade? (BACHELARD, 2008, p.3)  

O corpo do artista é um sistema em diálogo aberto com o mundo, 

recebendo e ofertando informações num ciclo de ativações e proposições. As 
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imagens poéticas são variacionais na defesa de Bachelard, não admitindo o 

conceito constitutivo dessa imagem. Aqui entramos em consonância com o 

filósofo e anunciamos entender o surgimento da imagem poética como reflexo 

do próprio processo artístico em curso, em desdobramento. 

 

II.6 Prazer no ato criativo 

A palavra p r a z e r nos remete a algo bom, ao agrado, e o artista é 

aquele que faz algo pra dar a si um sentido na vida, o artista cria para 

construir sentidos de prazeres. O artista passa por angústias, por dúvidas, por 

dificuldades e em algum momento chega num ponto de seu processo artístico 

em que ele vê e sente que algo se formou, e que aquele pedaço formado tem 

um grande sentido pra ele, e isso o retorna numa grandíssima satisfação e o 

faz valorar seu próprio suor e sua predisposição a passar por todas as fases 

da criação pra chegar ali, naquele momento que o faz sorrir na alma. 

 

... ... ... outro  v a z i o  criativo chegou e paramos para fumar um cigarro e 

tomar um taça de vinho ... ... ..  

 

O processo artístico tem em si mesmo uma busca pela continuidade, e 

se realiza num entrelaçamento de momentos vividos; o artista cria e é criado 

a partir das experiências de sua vida e questiona incessantemente os 

espaços de prazer de suas vontades, ao mesmo tempo se alimenta e se 

disponibiliza àquilo que a vida o oferta. Ivan Maia compartilha o momento 

impar e a intensa experiência corporal de fazer o parto de seu filho em casa:  

A vida já começa muito intensa tanto no sentido da dor quando do prazer, 
essas duas coisas começam juntas, misturadas, de uma forma que não se 
separam, e é daí que vem a compreensão de que a gente precisa saber 
compreender como elas estão entrelaçadas e como nós podemos buscar o 
tempo inteiro extrair também prazer em meio à dor, buscar alcançar prazer 
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em meio as dores, aos sofrimentos que a gente vive e transmutar 
sofrimento também em sentidos vários, em vitória, em conquistas.

9
 

Buscar o prazer dentro do processo artístico é mastigar cada instante 

rumo à realização da vida e ganhar avanços no desejo do artista em dar 

sentido à sua criação; acreditamos que pra isso é necessário viver o prazer 

de criar gradativamente e respirar em cada instante da criação, o prazer de 

vincular-se à relação com o processo artístico em seus gradientes de 

intensidades, como uma fonte incessante de qualidades para a continuidade 

da criação.  

A virtude é o comportamento mais distante dos extremos de comportamento 
possíveis em uma situação dada. A virtude não pode ser encontrada nos 
extremos: tanto o homem que voluntariamente não come como o comilão 
causam danos a sua saúde. (...) Ocorre o mesmo com as virtudes morais 
(...) a virtude estaria em alguma parte do meio termo. Seria necessário 
respeitar os interesses da família, mas também os do Estado. O homem 
que se entrega a todos os prazeres é um libertino, mas o que foge de todos 
os prazeres é um insensível. O que foge de todos os perigos é um covarde 
mas o que enfrenta todos os perigos é um temerário. (BOAL, 1975, p.20) 

 

II.7 Dança enquanto ato poético : por uma filosofia poética do movimento 

A filosofia da poesia deve reconhecer que o ato poético não 
tem passado, pelo menos um passado próximo ao longo do 
qual pudéssemos acompanhar sua preparação e seu advento 
(BACHELARD, 1989, p.1) 

A dança é um ato poético no que podemos intuir de uma filosofia da 

poesia. A dança aparece enquanto realce súbito de uma presença do corpo 

no espaço que se propõe a receber essa dança. O corpo se escreve no 

espaço enquanto surgimento de uma ação poética. O corpo da dança é um 

nascer e renascer de um verso dominante, o corpo da dança é um ato poético 

de uma imagem poética, de acordo com o olhar de Gaston Bachelard para o 

que é a imagem poética:  

É necessário estar presente, presente à imagem no minuto da imagem: se 
há uma filosofia da poesia, ela deve nascer e renascer por ocasião de um 
verso dominante, na adesão total a uma imagem isolada, muito 
precisamente no próprio êxtase da novidade da imagem. A imagem poética 
é um súbito realce do psiquismo (BACHELARD, 1989, p. 1). 

                                                 
9
 Trecho da fala de Ivan Maia no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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A imagem para Bachelard é uma ontologia direta que tem seu próprio 

dinamismo, ontologia que reflete na dança uma exploração do espaço-tempo 

em qualidades estéticas e é dessa dança enquanto ontologia dela mesma no 

seu momento de explosão, no seu aparecimento, que desejamos trabalhar, 

que desejamos praticar enquanto ato poético. É nesse estar sendo no minuto 

de seu surgimento que desejamos pô-la no espaço da cena. Uma ontologia 

direta da dança que é fruto do seu processo em constante revisitamento e 

burilamento, não fruto de um passado, mas fruto de um vivaciado10, estado de 

estar vivo nessa dança enquanto atitude.  

Bachelard evoca o poeta como aquele que fala no limiar do ser, e 

assim que desejamos evocar o bailarino, como aquele que dança no limiar do 

ser. O bailarino como poeta de seu próprio corpo e poeta do espaço, aquele 

que dança em repercussão e não por causalidade. Aquele que repercute, que 

repete enquanto manifestação. A repercussão é um ato manifesto. É uma 

manifestácita11.  É uma festança do estar presente na dança que recebe e ao 

mesmo tempo é recebida pelo espaço. Uma manifestação não se faz sem a 

sentir. Para viver a dança enquanto ato poético é necessário sentir sua 

manifestação em ação no espaço que essa dança se propõe a viver. 

O poeta não me confere o passado de sua imagem, e no entanto ela se 
enraíza imediatamente em mim. A comunicabilidade de uma imagem 
singular é um fato de grande significação ontológica (BACHELARD, 1989, 
p.2) 

Assim como é pedido por Bachelard que não devemos encarar a 

imagem poética como objeto, a dança como ato poético também não deve ser 

recebida enquanto tal, como algo que está restrita a um campo de 

significações prévias. A dança enquanto ato poético deseja ser um gesto de 

exploração do corpo na própria experiência do dançar enquanto se dança; 

uma experiência do escrever essa dança no espaço cênico (teatro, rua, 

galerias...) como o poeta que escreve palavras no espaço do papel. A dança 

                                                 
10

 Conceito criado por BERNARDI : avidez de estar revisitando o vivo dessa dança – vivaciado seria tomar 

consciência da transformação pessoal que ocorre quando estamos fazendo algo enquanto  vivenciado é tomar 

consciência do que foi feito. 
11

 Manifestácita : com este termo, criado pela autora na sua experiência com a palavra poética (vide poesia da 

autora no anexo II),  pretendemos falar de uma manifestação tácita e não discursiva, e desejamos trazer neste 

conceito a dança enquanto uma manifestação poética como um acontecimento e o bailarino como um poeta do 

corpo. 
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enquanto ato poético vislumbra uma realidade específica em si e não pode 

assim ser capturada e aprisionada enquanto objeto; pede para ser livre no 

intuito de continuar sendo real e viva na experiência do ato de dançar. 

Em suma, quando se torna autônoma, uma arte assume um novo ponto de 
partida. É interessante então considerar esse início na mente de uma 
fenomenologia. Por princípio, a fenomenologia liquida um passado e encara 
a novidade (BACHELARD: 1998, p. 16)  
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III - CAPITULO SEGUNDO : CORPO – PALAVRA 

 
 

Constância no trabalho, constância na atenção
12

  
 

 
Hoje em dia vemos que o campo das artes está com mais aberturas 

para receber as expressividades, e esse foi um espaço conquistado nas 

últimas décadas. Consideramos essa abertura um ganho importante para a 

Arte, mas nos provocamos diante de uma questão que a nosso ver fica mais 

latente nesse panorama: qual o papel do artista no mundo de hoje? Que 

corpo-palavra é esse que o artista instaura como Arte? Quais são os 

desdobramentos que as relações entre o corpo e a palavra estão suscitando e 

pedindo espaço de expressão? 

 

Não nos interessa aqui definir qual corpo e qual palavra desejamos que 

se estabeleça enquanto ação poiética, e sim escutar a voz processual da 

experiência de cada artista na sua relação com a criação, e nos posicionar 

também em como essa relação atravessa o nosso processo criativo. O que 

nos interessa aqui é dar visibilidade a alguns possíveis dessa relação corpo-

palavra através de algumas provocações, com o desejo de fazer nascer 

novos questionamentos e novos encontros do artista com o mundo, do artista 

com a Arte. 

 

A Arte hoje em dia não pode ser mais somente estético-contemplativa, 

ela deve estar enlaçada e comprometida no diálogo com aquilo que nos 

provoca afecções.13 Hélio Oiticica já anunciou isso em 1965, mas tornar a arte 

uma prática de um modo de vida ainda é um aprendizado que está nos seus 

primeiros passos: 

 

A arte muda sim, mas faço questão de frisar que não concebo uma ‘nova 
estética’, mas justamente o contrário: elaborar, definir o que conceituo como 
antiarte. Para mim os conceitos de arte como uma atitude fixa, 
contemplativa, acabaram – não podemos mais conceber “estéticas”, mas 

                                                 
12

 Frase que está escrita na forma de um bilhete, num papel vermelho, dentro do armário vermelho, da sala 

vermelha, da obra “Desvio para o Vermelho”, do artista Cildo Meireles. 
13

 Vide fala de Camila Caputti no sub-capitulo “Encontro Quarto”, dentro do capitulo II, que cita o que Espinosa 

fala da diferença de afeto e afecção. 
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sim um modus vivendi do qual se ergueram novos valores ainda nebulosos. 
O precário, o ato, o ‘fazer-se’, tomam sentido como valores a considerar: 
mas o principal é a não formulação de “leis” para a arte ou algo assim. A 
época do racionalismo dominante chega a seu término: daqui por diante o 
intelecto aparece como parte de uma concepção de uma totalidade da vida 
e do mundo, na qual aparece a arte como impulso criador latente da vida. 
Não se trata pois da “arte” como objeto supremo, intocável, mas de uma 
criação para a vida que seria como que uma volta ao mito, que passa aqui a 
ocupar um lugar proeminente nessa totalidade. Esse mito seria regido por 
‘estados criativos’ em sucessão no indivíduo e na coletividade – não se quer 
o ‘objeto de arte’, mas um ‘estado’, uma predisposição às vivências 
criativas; um incentivo à vida. Logicamente também estariam 
desacreditadas todas as supostas ‘novas morais’ em oposição às antigas, 
tendendo a uma antimoral. (OITICICA, 2009, p. 37) 

 
Qual palavra-corpo e qual corpo-palavra que está sendo posto em ação 

no mundo? Esse questionamento nos remete ao maior grau de 

responsabilidade que sentimos ter o artista e suas ações no mundo de hoje, 

um mundo onde é mais difícil se colocar omisso ou esconder seus atos e, a 

nosso ver, todo processo artístico deve ter como base de sua criação o 

trabalho de afinamento e burilamento da presença no ato de criar e da 

atenção às responsabilidades que cada ação está propondo no âmbito social, 

político, educacional e cultural. 

 

Devolver ao corpo as sensações que intensificam vida e despertam 

motivações para a continuidade do caminhar, utilizar as palavras como um 

terreno fértil de criação de questionamentos para impulsionar o corpo que 

deseja vibrar aquilo que inspira sentido: nesses cruzamentos entre corpo e 

palavra que acreditamos ser possível a instauração de novos padrões de 

percepção e interação social que são corporificadas na experiência de um 

processo artístico. O músico Leandro Floresta nos provoca o pensamento ao 

dizer que “a pergunta na música é o que faz musicar, a tensão na música é 

aquilo que torna o movimento musical, (...) a pergunta é muito mais vital do 

que a resposta, a resposta é um acontecimento que acontece quando já está 

movida a pergunta”14.  

 

Aqui desejamos reconhecer e evocar o artista como aquele que se 

provoca e se questiona incessantemente na sua relação com o mundo, e não 

somente alguém que desenvolve uma linguagem artística, como a música ou 

                                                 
14

 Trecho da fala de Leandro Floresta no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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a dança; o artista-cartógrafo aqui defendido e evocado é aquele que 

disponibiliza seu corpo para os atravessamentos da sua relação com a 

natureza e com as outras pessoas, da sua relação com a cidade e os 

modelos sócio-políticos vigentes; o artista-cartógrafo é aquele que se move 

na fronteira do que sente e deseja expressar e o que ele reconhece estar 

instaurado social e politicamente no mundo, o artista-cartógrafo é aquele que 

abre furos e horizontes nas possibilidades e nos desejos de comunicação. 

 

Neste capitulo convidamos a nossa curiosidade a entrar e a tocar na 

intimidade do processo artístico de cada artista que participou da Série de 

Encontros Corpo Palavra, e ao encontro que a autora desse estudo faz com o 

seu próprio processo de criação. Ao final de cada encontro, como parte da 

metodologia, adotamos como um jogo a ação de cada artista fazer uma 

pergunta para o outro artista que não deveria ter resposta, com o intuito de 

deixar a espiral do desejo do encontro se desdobrando em outras motivações 

e inquietações para o futuro. 

As pedras são muito mais lentas do que os animais. As plantas exalam mais 
cheiro quando a chuva cai. As andorinhas quando chega o inverno voam 
até o verão. (...) Os dedos dos pés evitam que se caia. Os sábios ficam em 
silêncio quando os outros falam. As máquinas de fazer nada não estão 
quebradas. (...) as páginas foram escritas para serem lidas. As árvores 
podem viver mais tempo que as pessoas. Os elefantes e golfinhos têm boa 
memória. Palavras podem ser usadas de muitas maneiras. Os fósforos só 
podem ser usados uma vez. (...) Crianças gostam de fazer perguntas sobre 
tudo. Nem todas as respostas cabem num adulto. (ANTUNES, 2007, p. 39) 

 

III.1 Encontro Primeiro : pedro moraes e isabella duvivier 

Meus andaimes, os andaimes da construção. 

O corpo e a palavra são as duas coisas mais 
trabalhosas que eu já experimentei na minha 

vida.
15

 

Pedro Moraes, cantor e compositor, iniciou sua trajetória em 2002 

quando decidiu estudar canto “pra valer” com a professora Glória Calvente, 

com interesse em buscar compreensões das dinâmicas da voz, a partir do 
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 Frases de Pedro Moraes, no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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entendimento de transformar os elementos impalpáveis da música em corpo: 

musculaturas específicas de sustentação da voz, a fôrma de cada sílaba 

cantada, o mapeamento e a descoberta dos lugares afetivos alojados no 

corpo como modos dinâmicos para a amplitude do ser intérprete. Estudou 

também com o professor Henrique Schuller que o fez pesquisar o movimento 

que se torna som e o som que se transforma em movimento e que o ajudou a 

conscientizar a conexão entre o pé e o chão como fonte de vivacidade do 

corpo. 

Durante alguns anos, Pedro foi performer e músico do Coletivo 

LiquidaAção, que tem uma pesquisa com o elemento água realizando 

intervenções urbanas dentro de piscinas, em chafarizes secos e ações com 

baldes que transportam água pela cidade; essa experiência retornou e 

marcou no trabalho do cantor o seu desejo de desenvolvimento do corpo na 

cena e ampliou a sua relação com a escuta da ação em coletivo e da 

composição em tempo real, retornando-o em provocações como: qual o 

CORPO que sustenta o ‘corpo público’? Como que o CORPO imprime 

experiência? 

Na relação com o público, a afetação e a permeabilidade ao olhar do 

outro, os atravessamentos que interferem na presença cênica, são pontos de 

interesse e pesquisa do cantor que relata aprendizados da sua vivência nas 

intervenções urbanas:  

“E a rua e aquela loucura, aquela barulheira e aquilo me emprenha de uma 
potência, de uma energia, de um lugar alterado de consciência; e um chão 
alterado, muito físico de onde eu atuo; sou eu, não é um personagem, mas 
sou um eu numa outra roupagem.”

16
  

O seu lado compositor revela em sua fala uma busca constante e 

atenta na relação do corpo com a palavra, para que a criação não se 

transforme numa sensação de dívida e/ou frustração; e cita Bjork e Thom 

Yorke como referências pra ele de artistas que alcançam a conexão da 

palavra e do corpo no nível dos órgãos, reconhecendo o árduo e permanente 

trabalho que é pesquisar essa conexão: “eu olho pra mim e olho pro Himalaia 
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 Trecho da fala de Pedro Moraes, no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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a se subir, e eu vejo que o Himalaia a se subir tem essa cara sabe? Tem a 

cara de uma conexão desses universos e é uma conexão de muito trabalho, é 

uma conexão que precisa de ajuda”17 

Para Pedro, a música é portadora de sentidos não mapeáveis, é uma 

fusão de tempos, “atua detrás do olhar, colorindo a possibilidade do olhar, ela 

é tanto algo que se olha quanto algo que contamina a possibilidade da 

visão”18. E essa potência só é possível, na visão do artista, justo porque ela é 

uma linguagem, e a possibilidade de simpatia ou vibração análoga enquanto 

contágio tem a ver com a característica estrutural que a música tem como 

base de sua linguagem. A transição para o séc. XX fez surgir novas narrativas 

e buscou dissolver o ambiente da harmonia musical; na visão do compositor :  

“Hoje nó vivemos um ambiente em que a idéia da libertação das potências 
das verdades inconscientes chegou ao máximo, chegou a um paroxismo, 
chegou a uma explosão, que tem duas conseqüências: ou o ambiente da 
linguagem completamente dissoluta, que é uma linguagem pra iniciados, a 
pessoa tem que entender um contexto muito peculiar pra saber de que se 
trata uma instalação de um artista plástico contemporâneo; ou aquilo que 
produz e comunica e consome de uma maneira mais ampla, trabalha com a 
dieta mais restrita possível de linguagem, de manuseio de símbolo, traz a 
coisa pro mais simplório, pro mais linear.”

19
 

Esse território mais “simplório” como representante do que seria o pop, 

o mais comercial, funciona na visão do artista na lógica do gozo, que utiliza 

elementos simples que se organizam para gerar uma alegria sinestésica. 

Pedro nos questiona sobre as possibilidades de se criar dentro das Formas, 

dentro das estruturas, percebendo onde está o tensionamento de cada 

momento. Na sua experiência com a criação20, o compositor manuseia as 

sensações como uma possibilidade de idéia para ser encaixada numa 

formalidade estrutural; e esse desconforto o leva a explodir um determinado 

sentido inesperadamente e ao mesmo tempo permite o aparecimento de 

outros sentidos: interessa ao artista conviver cotidianamente com a tradição e 

se dispor a uma forma para perceber o que dela vai explodir e/ou se revelar. 
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 Trecho da fala de Pedro Moraes, no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Pedro Moraes, no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Pedro Moraes, no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
20

 http://www.youtube.com/watch?v=yJopYGD8UPA: nesse link podemos degustar um pouco do trabalho do 

artista Pedro Moraes. 

http://www.youtube.com/watch?v=yJopYGD8UPA
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Forças invisíveis seriam um atravessamento de 
afetos sem fim tanto na fala como no corpo.  

Eu quero ser cavalo daqueles afetos.
21

  

Isabella Duvivier, diretora e coordenadora do Núcleo do Invisível de 

Pesquisa Corpo22, coletivo que pesquisa a arte do movimento, do teatro e da 

instalação, iniciou sua fala traçando seu percurso que começou na TV PINEL, 

dentro do Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, no Rio de Janeiro, que tem 

mais de 15 anos de trabalho com intervenção de cultura na saúde mental e 

que utiliza a produção delirante e o discurso da loucura para formatar arte:  

“Foi uma reviravolta na minha vida, entrei lá me achando super sem 
preconceitos, super bem resolvida, super democrática, super super e 
descobri que o buraco era muito mais embaixo. (...) é visualmente artesanal, 
mas é profundamente tocante. (...) como se conversa com pessoas que 
aparentemente não conversam dentro da nossa linguagem? Como criar 
relação e estética com essas pessoas?”

23
  

Depois de 4 anos na TvPinel, Isabella atuou no IPUB (Instituto de 

Psiquiatria/UFRJ) com crianças psicóticas e autistas e decidiu se aprofundar 

na clinica, na questão da escuta analítica e cursar Psicologia. Essas 

experiências afetaram a artista numa intensidade corporal tal que a sua 

necessidade de produzir algo para além da clínica a fez perceber que seu 

desejo era pesquisar estéticas de realidades e atuar no fenômeno da psicose, 

a partir do que o ambiente psiquiátrico a revelou: a existência de forças que 

ela nomeou de forças invisíveis: forças espaciais que são barradas pelo 

processo simbólico dentro da sociedade que se reconhece na normalidade. 
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 Frases de Isabella Duvivier no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
22

 O Núcleo do Invisível de Pesquisa Corpo é um grupo de Corpo-Instalação, formado pelas pesquisadoras 

Isabella Duvivier, Ligia Tourinho e Aline Bernardi com a direção de Isabella Duvivier. A 

pesquisa do Núcleo consiste em "Como me transformo em instrumento do espaço”? Buscamos a ativação do 

estado que chamamos de Corpo Verbo, corpo este que inscreve (im)expressões no espaço/tempo, ativo de 

estórias, materiais imaginários, recheado de tensões. Perseguimos, através de nossas experiências em 

laboratórios, encorpar as ações do desejo, nos fazendo de instrumentos; instaurar as repercussões desse 

fenômeno em nós e no além de nós. A ênfase está nas forças invisíveis do sensível se corporificando em estados 

afetivos. Somos brincantes do inconsciente e isto nos tira qualquer responsabilidade, estamos juntas por simples 

diversão de nos misturarmos, simplesmente porque não dá mais para viver de outra forma, agimos como em uma 

montagem desordenada, onde uma cadeia se ramifica em várias possibilidades sendo o estado criador acalanto 

para esta transferência. Nos transferimos de uma para outra, de paisagem para corpo, de vida para não vivas. Não 

é mais arte. É pura brincadeira. Uma antropologia sobre o reflexo, não há absolutamente nada na frente do 

espelho: www.nucleodoinvisivel.com  
23

 Trecho da fala de Isabella Duvivier no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 

http://www.nucleodoinvisivel.com/
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A motivação de sua investigação começou a mapear a percepção de 

zonas de intensidade dentro da escuta vibrátil, zonas onde a sensibilidade se 

torna mais pulsante, e a conduziu para uma pesquisa de anotações dessas 

percepções, onde a palavra pode existir numa zona carregada das forças de 

afeto, onde a palavra é afetada. Os afetos nas zonas de delírio e alucinação 

tornam-se estética. Nessa pesquisa o que tocou a artista primeiramente foi o 

afeto da fala e depois o afeto do corpo. Sua orientadora Esther Delgado uma 

vez lhe disse que a psicose tem um cheiro e tem um gosto e esse é um 

espaço tão difícil de ser falado que só é possível ser sentido, como a exemplo 

da obra do artista Bispo do Rosário.  

Ao entrar na Faculdade Angel Vianna, a diretora inicia todo um outro 

percurso de trabalho com o corpo e a consciência corporal, adentrando um 

outro universo de pesquisa da relação espacial do corpo; e toda a sua 

vontade de ser canal corporal das zonas de afeto do inconsciente entra em 

conflito com a organização proposta na construção da consciência corporal, 

pautada principalmente no direcionamento dos ossos do corpo. E nesse 

embate nasce uma pergunta que vai guiar a formulação do que Isabella 

chama de Corpo Verbo: 

Que corpo é este que estaria disponível a atuar na fronteira híbrida entre a 
fala e o gesto? (...) A este contemporâneo Corpo cênico chamei Corpo 
Verbo. É o defino como uma máquina desejante de atuar capaz de 
manifestar estados afetivos, não através da representação nem das 
técnicas codificadas do corpo maniqueísta, mas por meio de uma 
incorporação de instâncias e forças do invisível. (DUVIVIER, 2011, p. 2) 

E é na prática de experimentação dentro do Núcleo do Invisível que a 

diretora propõe uma metodologia para abrir os poros do corpo e permitir a 

entrada dessas forças de afeto. Numa comparação entre a clinica falada e a 

escuta vibrátil do corpo, Isabella enxerga que “o corpo não tem as barreiras 

que a linguagem tem (...), ele produz discursos num outro lugar”24. E nesse fio 

sua pesquisa busca dialogar com o corpo - devir de Deleuze e Guattari, com o 

corpo sem órgãos de Artaud, com um corpo do paradoxo: “posso olhar pra 
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 Trecho da fala de Isabella Duvivier no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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você e eu sei o que estou sentindo, mas eu não sei te dizer se não for através 

de uma afetação”25 

A intenção da experimentação é preparar o corpo do ator-bailarino para o 
contato com um espaço recheado de tensões, memórias e subjetividade e 
estimular neste encontro um efeito de criação de um ambiente de invenção 
não normativo onde o significante cênico pode deslizar inúmeras vezes e de 
diversas formas produzindo gestos potentes de afeto. (DUVIVIER, 2011, pg 
4) 

A exploração desse corpo sem órgãos é o que vai preparar o corpo do 

ator-bailarino para se tornar um corpo-depoimento, e uma das condições 

primordiais pra encenar e compor esse depoimento é ter que abrir mão 

radicalmente do significado para desvelar as camadas de Sinestesia na qual o 

corpo age diretamente através dos afetos. E é na composição da estética do 

bricoleur, da colagem, que a diretora encaminha a encenação, permitindo que 

os sentidos se somem a partir daquilo que afeta e é afetado, sem que exija 

um significado a priori. Nessa investigação nasce o BRICOLAGE26, projeto de 

montagem cênica que inaugura a metodologia do Núcleo do Invisível, a partir 

de cartografias pessoais. 

Na corporificação dos estados afetivos, as atrizes-bailarinas cartografam – 
inspiradas no método de Deleuze e Guattari - temas ligados ao fenômeno 
da existência humana - a que move o ser humano quando ele é tocado de 
angústia, amor, fragilidade, medo, entre outras qualidades. (...). Usamos o 
método como uma linha de montagem de territorialização e 
desterritorialização, sempre seguindo a lógica da colagem, do bricoleur, que 
não respeita as fronteiras arbitrárias das linguagens e rompe com a lógica 
do drama, do eu e do outro e, conseqüentemente, com a representação. 
(DUVIVIER, 2011, pg 4) 

Alexandre Mendes, um dos participantes deste encontro, questiona a 

relação da inconsciência com a palavra do corpo e com o corpo da palavra e 

pontua que nessa desnecessidade de ocupar o território do significado, a 

palavra possa talvez deixar de ESTAR e passar a INSTAR, ou seja, a ser 

instante. A diretora Isabella Duvivier revela seus primeiros lampejos na 

pesquisa com o espaço do inconsciente:  
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 Trecho da fala de Isabella Duvivier no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo.  

26
 Projeto de montagem BRICOLAGE, contemplado pelo Edital FADA 2012 da Secretaria Municipal de 

Cultural do Rio de Janeiro e com estréia prevista para outubro de 2013. 
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“O inconsciente é corpo, (...) e a gente faz muito esforço pra domesticar 
nossos instintos, a gente faz muito esforço pra fazer xixi na privada quando 
a gente é neném, sabe? Então, é uma contenção muito forte de energia, é 
um caminho às vezes muito árduo até a chegada da linguagem. (...) isso 
que vibra é o inconsciente.”

27
 

Pedro acredita que “esse outro poder, que poderíamos chamar de 

inconsciente, evocação explosiva de potências humanas, que transcendem a 

compreensão; esse poder tem a ver com hábito, com educação, com cultura, 

com linguagem”28. Traça-nos um percurso da música a partir do séc. 17 e 18 

que viveu um momento vertiginoso com a questão do indivíduo se 

instaurando como centro pulsante da subjetividade; até o momento que as 

possibilidades dos subterrâneos desse indivíduo no seu encontro com o 

desconhecido foram gerando o desmantelamento e a queda do sistema de 

expectativas no início do séc. XX. Por isso o cantor enxerga que “o projeto 

das rupturas com as estruturas de linguagem foi desgraçadamente vitorioso, a 

contracultura formou uma outra cultura”29. Pedro defende e deseja na sua 

relação com a criação o resgate de fios de linguagem que estão em nosso 

tempo, mas que estão também em qualquer outro tempo: “estão no tempo em 

que permite tempo suficiente pra os sentidos emergirem”30. 

O corpo sem órgãos se opõe menos aos órgãos do que à organização dos 
órgãos que se chama organismo. É um corpo intenso, intensivo. (...) A 
sensação é vibração. (DELEUZE : 2007, p.51) 

 
Perguntas sem respostas: 

 

Pedro para Isabella: Existe um lugar na sua fala de um anseio por uma 

libertação, na transcendência do recalque e na imanência do corpo, uma 

coisa meio mística e ao mesmo tempo tem uma vontade de comunicação de 

algo significativo: qual é a relação dessa questão com a contracultura? 
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 Trecho da fala de Isabella Duvivier no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Pedro Moraes no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
29

 Trecho da fala de Pedro Moraes no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
30

 Trecho da fala de Pedro Moraes no Primeiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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Isabella para Pedro: (Isabella põe as mãos sobre os olhos de Pedro e convida 

pessoas do encontro a vir beijar a bochecha do artista) - quais as pessoas 

que te beijaram? 

 

III.2 Encontro Segundo: alan castelo branco e gustavo sant’anna 

-Por que você ta chorando? Uma árvore tão linda, eu 
vou levar pra outras cidades essas fotos, a foto dessa 
árvore, da sua cidade. 

-Não, a questão é que eu passei muito tempo da 
minha infância debaixo dessa árvore, então tem 
muitas memórias da minha mãe, passei muitos 
períodos debaixo dessa árvore refletindo sobre a 
vida.

31
 

             Alan Castelo Branco Xavier iniciou o encontro nos contando sobre as 

origens de seus sobrenomes para avivar a sua percepção sobre o como 

nosso país é continental e o quanto isso é a raiz da sua grande motivação 

que é viajar. E que o levou a elaborar um projeto, que está sendo 

desenvolvido desde 2010, chamado Theatro de um Homem Só “que consiste 

num teatro, numa apresentação teatral, uma performance teatral, solitário, 

como o nome já diz, mas que visa ampliar as possibilidades do próprio 

teatro.”32 E o projeto de inauguração dessa proposta se chama Theatro de um 

Homem Só em Estado de Cultura – Rio de Janeiro33 e é um percurso por 

todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro para a realização de uma 

performance em cada cidade, numa espécie de diário de bordo da viagem. 

 Para estruturar e montar a performance, Alan passa um dia em cada 

cidade fotografando, filmando, entrevistando pessoas, pesquisando estórias 

locais, tanto de situações históricas quanto de situações do cotidiano daquele 

lugar e considera um ponto muito interessante a inversão que seu projeto tem 

na relação com o público, o fato de ele ir em cada cidade o coloca indo na 
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 Trecho da fala de Alan Castelo Branco Xavier, no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo, que 

relata um momento de uma das performances do projeto Theatro de um Homem Só em Estado de Cultura – Rio 

de Janeiro. 
32

 Trecho da fala de Alan Castelo Branco Xavier, no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
33

 http://theatrodeumhomemso.blogspot.com/: Blog do Projeto realizado no Estado do Rio de Janeiro nos anos de 

2011 e 2012. 

http://theatrodeumhomemso.blogspot.com/
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direção do público, ao invés de estar montando uma peça para entrar em 

cartaz no circuito da capital: 

“É uma inversão do jogo e no qual consiste em eu chegar na cidade e 
descobrir se na cidade tem um teatro, porque muitas cidades não tem; 
tiveram situações que eu me apresentei em quadras de esporte, sei lá, em 
auditório de escola e teve um máximo que foi numa Câmara de Vereadores, 
me deram a opção entre a Câmara de Vereadores e o auditório de uma 
escola e eu falei : “não, imagina, pode ser na Câmara de Vereadores”.”

34
 

 A questão do espaço é determinante na construção de cada 

performance, pois o influencia em como se comportar em cena e na seleção 

das estórias para cada cidade. Alan não constrói um personagem, ele se 

coloca como um cidadão que deseja reconhecer o público e suas condições 

de vida, com o desejo de perceber e refletir sobre que tipo de ferramentas e 

estruturas culturais aquelas pessoas tem em suas cidades. Essa postura do 

artista determina sua própria fala e seu próprio estar cênico durante cada 

apresentação. 

 A performance já é então, nesse sentido, a própria presença do artista 

em cada cidade e a sua curiosidade em ação no cotidiano da cidade desde o 

momento em que ele vai comprar um pão, tomar um café, descobrir o hotel 

que vai se hospedar, ler as informações dos sites da prefeitura, os textos e os 

jornais da biblioteca de cada cidade. Os depoimentos do público durante as 

apresentações são fatores surpreendentes e não previsíveis para Alan, que 

se deixa atravessar por essas interferências e as utiliza durante a 

performance. É da vivência que o artista se alimenta e se inspira para 

construir a dramaturgia. 

 

... ... aqui vivemos um novo ... ... ... v a z i o ... ... ... criativo e paramos para 

arrumar a casa, dar um mergulho na piscina e escutar música ... ... 
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 Buscando relacionar seu projeto com a provocação de como o corpo 

pode alterar a palavra em cena, o artista diz que no Theatro de um Homem 

Só, por estar em cena como ele mesmo, todos os recursos e temperamentos 

de sua própria personalidade ficam disponíveis em seu corpo para ele 

escolher de acordo com cada público e situação; ele revela que o público 

nesse caso determina a sua presença e que para construir um roteiro de 

repertório de estórias de cada performance, em cada cidade, ele lança mão 

da memória das pesquisas prévias junto às memórias de sua vivência na 

cidade, e acredita que esse exercício de memória estabelece uma qualidade 

da palavra na cena. 

“No Theatro de um Homem Só, eu não sou o ator desse teatro, eu sou o 
único que assiste a esse teatro que eu resolvi enxergar, na verdade eu 
estou no centro de tudo pra ver as pessoas, pra ver as cidades, pra ver 
como elas se comportam e como espectador reagir de alguma forma.”

35
 

 Como ator, Alan integrou a Cia. Fodidos e Privilegiados, e como diretor 

e dramaturgo fundou a Resistência Cia. de Theatro e o Theatro Pi, e em sua 

percepção existe 4 possibilidades de fonte da relação corpo – palavra para 

ele assistir como diretor no ator: a palavra vinda de um improviso a partir de 

um tema, o ator que é autor do que está falando, a experiência de um ator 

falando a palavra de um outro autor, e o ator falando o texto do diretor que 

nesse caso é o dramaturgo também. E cada proposta de origem da palavra 

exige da direção recursos e posturas diferentes perante a relação texto-ator.  

Enquanto diretor-dramaturgo, Alan sempre se sentiu mais a vontade 

em trabalhar com adaptações em cima de textos de outros autores, buscando 

se apropriar do texto que escolhe dirigir e/ou adaptar; e para isso ele costuma 

tensionar o texto, rasurar, cortar e inserir outras situações, com o objetivo de 

contextualizar o texto para o grupo de atores que está dirigindo, sendo 

essencial para o processo que essa dramaturgia seja feita junto com o ator: 

“sempre enxerguei a palavra nesse encontro com o ator na questão da 

dramaturgia, muito voltada pra essa apropriação do próprio ator pra falar 

aquele texto”36. É importante, na sua visão, que todos trabalhem na dilatação 
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da dramaturgia juntos, durante os ensaios, através do espaço de liberdade de 

experimentação que o diretor oferece ao ator para este encontrar no próprio 

corpo essa palavra dita com verossimilhança, pois é importante que o ator 

esteja seguro na sua fala e com o que está falando. 

Como ator, Alan diz que o tipo de teatro que lhe interessa foi 

aproximando seu desejo de estar em cena da arte da performance, com 

espaços dramatúrgicos autorais, mesmo que em diálogo com grandes 

autores. Para ele, o seu atual projeto Theatro de um Homem Só reúne muito 

de seus interesses e dissolve tudo: “eu sou o diretor, produtor, dramaturgo, 

ator, figurinista, contraregra, ou seja eu não sou nada, tudo e nada”37. 

Dissolver as funções é um lugar que lhe instiga no momento e até mesmo 

dissolver o personagem: “estar em cena, ter o compromisso de comunicar, ter 

algo a dizer e não ter necessariamente um personagem (...) é um tipo de 

disposição que radicaliza de um jeito o teatro que me coloca em lugares mais 

interessantes”38. É nessa pesquisa que, atualmente, o artista se sente mais 

vivo na sua busca de se comunicar através da arte. 

Eu estou usando a palavra pra relaxar o meu corpo e 
mais, quando eu faço isso, no meu modo de ver a 
palavra, eu estou usando o meu corpo pra relaxar o 
corpo, eu não vejo a palavra falada como uma coisa 
que está fora do corpo, na verdade eu acho que 
quando você fala, você já está usando o seu corpo; 
então assim, a palavra escrita até pode ter esse 
distanciamento, mas a palavra falada nunca. 

O olho da canção e a mão da canção é o ouvido. 
39

  

Para Gustavo, ao cantar uma canção, ao falar alguma coisa ou emitir 

um som já se ativa o espaço do corpo, a garganta e as cordas vocais. Ao ser 

convidado para este encontro, ele diz ter aceitado na hora, depois de ter 

assistido o primeiro Encontro Corpo Palavra, pois a temática suscita questões 

que o movem muito e que lhe desperta a curiosidade de saber como outros 

artistas da sua linguagem, a música, e artistas de outras linguagens lidam 

com a relação corpo – palavra em suas criações. 
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 Trecho da fala de Alan Castelo Branco Xavier , no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Alan Castelo Branco Xavier , no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Na sua relação com a criação, a canção ganha corpo no processo de 

feitura, no trabalho com seus elementos: a melodia, a harmonia, a entoação; 

mas na sua percepção, ela também já é corpo mesmo que ainda sendo 

apenas um sentimento ou uma idéia, sendo neste caso um estágio 

adormecido ou uma atuação no plano da inconsciência, mas já é corpo 

porque a inquietação atua nesses espectros. Quando é um sentimento ou 

uma intuição, ela é potência a ser desenvolvida no processo de 

enfrentamento com a realidade, e é esse o ponto em que agem os processos 

de escolhas de caminho a seguir. 

A questão que mais emociona e envolve o compositor nessa 

investigação dentro do processo de criação não é a questão da origem da 

inspiração, mas sim a transformação corporal que a música sofre durante seu 

processo de feitura e nascimento: 

“Quando você pensa que você faz a canção do corpo do compositor, essa 
canção sai de um corpo, ela perde um certo corpo e muda pra outro que é 
um corpo sonoro e esse corpo sonoro que teoricamente não tem corpo, 
porque é um corpo que você não toca e que você não vê, quando ele bate 
no outro [corpo] ele provoca emoções no corpo do ouvinte, isso pra mim é 
um verdadeiro milagre, quer dizer , quando a canção perde o corpo físico, 
ela vira onda, não é mais matéria, ela vai bater no corpo do cara e vai criar 
emoção, vai criar choro, riso, vai criar sensação ou vai criar até rejeição (...) 
e isso acontece em qualquer tipo de música, não tem a ver se você está 
fazendo música contemporânea européia, ou se você esta fazendo partido 
alto.”

40
 

 Para pensar a relação da poesia com a composição, Gustavo nos 

convida a refletir sobre uma pergunta: Qual a diferença entre poesia e letra de 

música? E acredita que a letra de música é uma categoria de poesia, ou seja, 

a poesia pode ser uma letra de música ou não. O compositor faz uma 

analogia com o cinema: existe a fotografia, a música, o roteiro e nada disso é 

o filme, o filme seria, na sua concepção, tudo isso e a maneira como esses 

elementos interagem, e considera que a música no cinema nem precisa ter 

uma musicalidade com elaboração complexa, a exemplo do diretor Stanley 

Kubrick, que gosta de utilizar notas únicas repetidas para criar tensão: 

“A letra de música na verdade é um elemento dentro da canção, ela é um 
elemento que serve a um corpo todo, (...) e aí essa letra de música pode ser 
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 Trecho da fala de Gustavo Sant`Anna , no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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mais próxima do que a gente tem convenção de chamar de poesia, que é a 
letra no papel, ou não. (...) o mais interessante é que o que vai dizer se uma 
música é boa, não é se a poesia é boa, e nem se aquela letra de música é 
poesia, o que vai dizer se a canção é boa, é se a canção é boa, como o 
filme; se a interação daqueles elementos produz uma coisa que atinge seus 
objetivos, que pode ser o mais alto objetivo ou pode ser o mais baixo, pode 
ser uma marcha de guerra, pode ser a música pra tocar o coração das 
pessoas, pode ser uma música pra despertar sentidos transcendentais, 
pode ser extremamente cerebral, pode ser quase matemático, tem gente 
que compõe em métodos matemáticos (...) ou você pode ter uma música, 
por exemplo, como a do Jorge Bem Jor, que na minha opinião é uma 
música com um fluxo contínuo, não tem uma poesia, (...) “Xica da Silva” é 
uma sinopse, (...) é um fluxo contínuo que junto com aquela canção, 
funciona no corpo.”

41
 

No ensaio para a Rádio Batuta42, do Instituto Moreira Salles, Gustavo 

faz uma comparação entre a gravação de Jorge Ben Jor e do Trio Mocotó 

para a música “Que nega é essa?”; ele considera as duas gravações ótimas, 

mas o grande mistério na sua visão é como a gravação do Ben Jor dá a 

sensação de curiosidade no corpo de quem ouve pra saber que nega 

realmente é essa: Jorge Ben Jor fala de uma nega através de adjetivos muito 

comuns, mas a potência de junção dos elementos de sua música transmite 

todo o tesão metafísico e o sentimento vivo por essa nega. 

“A letra de música é parte de um todo que é a canção, como a música 

no cinema é parte de um todo que é o filme, e a poesia no papel tem uma 

existência própria”43. A poesia no papel também se diferencia da letra que por 

sua vez se diferencia da poesia falada, pois a oralidade traz uma série de 

segredos e técnicas que foram pouco estudadas em nosso país, devido a um 

reflexo da colonização européia, que valoriza mais o que é escrito do que o 

que é falado; estudiosos e pesquisadores da cultura africana e até os 

estudiosos da cultura brasileira de raiz sabem que a oralidade é uma chave 

muito delicada da expressão. 

Ao ser convidado a refletir sobre Qual a palavra do corpo e qual o 

corpo da palavra?, uma provocação feita pelo próprio Gustavo quando estava 

de ouvinte/participante no primeiro Encontro Corpo Palavra e devolvida a ele 

agora como artista/convidado, ele nos afirma que todas as palavras são do 
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 Trecho da fala de Gustavo Sant`Anna , no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 http://ims.uol.com.br/Radio/D1006: link do ensaio “A canção no microscópio” que Gustavo Sant’Anna fez 

para a Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. 
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corpo, pois toda palavra já é em si garganta, cordas vocais, rins. Toda palavra 

é corpo; já o corpo da palavra, o faz perceber que toda palavra tem peso, 

volume, densidade, cor, toda palavra tem uma potência em seu corpo: 

“quando eu vou compor uma canção eu presto muita atenção no corpo da 

palavra”44. Em DOIS, segundo cd do DUOPAR45, o artista revela ter 

procurado fazer com que as palavras soassem muito afetivas e este foi o fio 

motor de seu processo com as canções desse disco. 

 Outro alimento de seu processo artístico é a relação com a escrita 

teórica; ao expor que “sempre volto mais esperto pra composição depois de 

escrever sobre [música]”46, o compositor e jornalista pontua sua relação direta 

entre o domínio racional e o domínio artesanal do fazer canções e diz que 

sente, depois de elaborar algum assunto no enfoque racional, como se outra 

parte do seu corpo fosse liberada para a intuição. No entanto, na concepção 

do artista, o mais importante é o próprio fazer artístico, é o próprio se 

disponibilizar para “mexer” com os elementos da arte que se propõe a 

construir, que no caso de Gustavo são canções, e cita o cineasta [Akira] 

Kurosawa: “toda pessoa sonhando é um gênio”47.  

Isabel Barreto, no momento de abertura para perguntas e conversas, 

provoca a reflexão sobre a intenção das artes contemporâneas, que às vezes 

estabelece um afastamento de questões próprias do corpo e considera 

interessante essa ação do projeto de Alan no desejo de despir o personagem 

e a sua busca pelo público; acredita que “tem aí uma questão existencial, a 

gente vem criando muitos meios de se sutilizar, criar novas tecnologias e 

como é que a gente fica nisso né? (...) em que a gente se encontra? (...) 

então esse movimento de ir buscar eu acho que faz uma desconstrução do 

que seria esse popular, um outro olhar”.48 
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 Trecho da fala de Gustavo Sant`Anna , no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 http://duopar.com.br/: site do duo Gustavo Sant’Anna e Nanda Marinho. 
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 Trecho da fala de Gustavo Sant`Anna , no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Gustavo Sant`Anna, no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Isabel Barreto, participante/ouvinte do Segundo Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em 

anexo. 

http://duopar.com.br/


42 

 

Alan concorda que é um tesouro esse contato com as pessoas e que a 

pesquisa dele depende do encontro com as pessoas pra continuar, mas 

relembra que o sentido da palavra Theatro, na Grécia, remete tanto à arte do 

fazer teatral quanto ao espaço físico da cena, e considera importante reunir e 

concentrar as pessoas no teatro (espaço cênico) para viver uma experiência 

junto. Isabel se refere também ao momento que Gustavo compartilhou seu 

desejo de tratar as músicas de seu segundo disco do DUOPAR como se 

fossem envolvidas por um grande envoltório de afetos, dizendo ter sido muito 

afetada com esse desejo de cuidado do artista ao compor: “pensar em como 

vai chegar pra quem escuta, então você está cuidando do corpo de quem vai 

receber isso (...) o belo aqui é afetivamente humano”49. Essas colocações de 

Isabel revelam e confirmam a grande necessidade de Gustavo e Alan em 

construir e lapidar a comunicação. E Gustavo completa: “o ato de comunicar é 

um ato de humanidade, de generosidade”.50 

A relação entre o artista e o público é um processo bilateral. Ao permanecer 
fiel a si próprio e independente das temáticas de interesse imediato, o 
artista cria novas formas de percepção e eleva o nível de compreensão das 
pessoas. Por sua vez, a consciência cada vez maior da sociedade acumula 
um suprimento de energia que provoca subsequentemente o surgimento de 
um novo artista. (TARKOVSKI, 1998, p.200)  

 

Perguntas sem respostas: 

 

Alan para Gustavo: aquele que é surdo, não sente a música? 

 

Gustavo para Alan: quando você chega em cada cidade, o corpo da cidade 

(cheiro, arquitetura, sons...) pode fazer você ter uma relação diferente com o 

corpo das pessoas? 
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 Trecho da fala de Isabel Barreto, participante/ouvinte do Segundo Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em 

anexo. 
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 Frase de Gustavo Sant`Anna, no Segundo Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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III.3 Encontro Terceiro: ivan maia e leandro floresta 

Tudo nasce do corpo.
51

  

O cantor e compositor Leandro Floresta abriu nosso terceiro Encontro 

Corpo Palavra nos convidando a pensar que toda expressão artística é fruto 

de uma experiência direta com o corpo e a relação que cada um tem com as 

sensações que habitam e atravessam seu próprio corpo; ele expõe que sua 

relação com a composição de músicas é motivada pela necessidade de pôr 

uma sensação em forma de música e que essa criação traz em si a evidência 

do corpo na ação de criar e de tocar uma música, ele diz gostar de: 

“Cantar da forma que eu danço, sabe assim? Da forma que o meu corpo 
age, atua quando eu estou me expressando: assim como quando eu falo e 
movo, quando eu ando, eu estou trazendo meu corpo de uma certa forma, a 
música eu também vejo ela como se fosse esse gesto, esse corpo 
gestual.”

52
  

O ato de compor é a expressão de uma verdade que revela na criação 

algo que foi vivido pelo artista; a melodia para Floresta é uma forma de dizer 

uma palavra que está pedindo para se tornar nítida, que está clamando para ir 

ao mundo, de transformar uma sensação em “uma verdade tangível na 

expressão, aí ela ganha forma e [ganha] gesto (...) não necessariamente é um 

gesto de mãos, mas é o corpo que produz a palavra e produz o som, então é 

um gesto do corpo”53. E para a música ser música, para que esse corpo 

gestual em forma de música seja experimentado, é necessário pô-lo no 

mundo, pô-lo em cena; e para Leandro, tudo é cena, não apenas a situação 

de estar num palco, mas esse colocar sua expressão no mundo, compartilhar 

sua criação é um `Estado de Cena`. Para o artista “se outra pessoa cantar a 

minha música eu vou ter outras idéias com essa minha própria música, é 

engraçado, às vezes eu fico um pouco cego com a própria forma de ver 

minha música”54; é por isso que as mesmas palavras, uma mesma música, na 

boca e no corpo de outra pessoa, podem dizer novas coisas. 
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 Frase de Leandro Floresta, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Leandro Floresta, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo.  
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Esse `Estado de Cena` para Floresta55 é um estado de vitalidade; 

compartilhar uma expressão artística com alguém é rever a própria atitude do 

que é pôr algo em cena, é um encontro nas qualidades de atenção, como se 

a atenção da pessoa que vê e/ou escuta algo fosse naquele instante da cena 

a mesma qualidade de atenção de quem está expressando algo, como se 

público e artista entrassem na mesma freqüência naquele momento da cena 

em ação: “o outro ao me ver é como eu sendo (...), quando acontece aquela 

atenção que é ajudada muito quando tem o outro: seja aquele a quem você 

fez a música e está mostrando, ou seja o público, ou seja até um ensaio 

compartilhado”56. Isso nos faz lembrar o que a diretora de teatro Ariane 

Mnouchkine responde sobre o que para ela o público deseja sem saber: 

O que nos torna realmente humanos? A emoção que sentimos frente a 
outro humano. (...) o teatro não é uma loja, nem um escritório, nem uma 
usina. É um ateliê de encontro, de compartilhamento. Um templo da 
reflexão, do conhecimento, da sensibilidade. Uma casa onde a gente deve 
se sentir bem, com água gelada se tivermos sede e alguma coisa pra comer 
se tivermos fome. (...) é preciso acolher as pessoas e mostrar por pequenos 
sinais a que ponto estamos felizes e orgulhosos de eles estarem ali. (...) 
Quando um momento de teatro surge num ensaio, todos podem senti-lo. 
Não somente eu. Acabamos de desbravar um novo território: temos o céu 
sobre nossas cabeças, água ou terra sob nossos pés e paixões na alma. De 
uma vez só, “pá!”, temos tudo! (MNOUCHKINE: 2011, p. 124-131) 

Tornar a Arte, a criação artística, alcançável e palpável é o desejo do 

ser artista, que trabalha e transpira em torno de suas inspirações para 

encorpá-las e disponibilizá-las pro mundo, para comungar com o mundo e 

fazer nascer novos sentidos e novos corpos a partir da expressão. Floresta 

nos sensibiliza para refletirmos a manifestação artística enquanto um modo 

de existência, dizendo que a criação não é uma finalidade nela mesma, mas é 

um canal de passagem, um meio para se entrar em comunhão com o mundo 

e construir-se em continuidade através dos desdobramentos de seu próprio 

processo criativo e conclui: “as palavras refletem assim o meu gesto, 

conseguem refletir a minha pessoa. (...) aquilo que eu sinto também é sentível 

por outra pessoa”.57 
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Vamos ao reflorestamento da palavra poética.
58

  

O poeta, educador e filósofo Ivan Maia deu continuidade ao encontro 

nos contando o como ele descobriu e foi criando sentidos para a palavra 

CORPOEMA, que é para ele uma palavra de síntese, e que ao ser parida 

num poema de sua autoria59, o poeta, que não tinha contato com as outras 

formas de existência dessa palavra, foi aos poucos conhecendo os outros 

sentidos que essa palavra CORPOEMA já inspirou em outras pessoas no 

mundo: um poeta amigo de Ivan que também usou essa palavra num poema; 

o ex-padre José Lima Junior que escreveu um livro, achado por Ivan num 

sebo, chamado Corpoética: cosquinhas filosóficas no umbigo da utopia; o 

mestrado de seu amigo André Telles que escreveu sobre a corpoeticidade do 

poeta pernambucano Biró, amigo de ambos; grupos e trabalhos chamados 

corpoema espalhados pela internet. 

Esse CORPOEMA que foi surgindo pra muita gente em diferentes 

lugares, nasceu e acompanha Ivan há alguns anos e motivou a sua tese de 

doutorado60 a partir do que para ele é o sentido desta poética: 

Autopoiesis do corpoema, enquanto caminho do ser próprio corporal criador 
em devir, que cria a si mesmo, por si mesmo e para além de si mesmo, 
tornando-se o que é: poeta da própria existência que faz da vida uma obra 
de arte por meio de um estilo singular na arte de viver que configura uma 
estética da existência corpoética. (MELLO, 2012, p.11)  

O grupo Corpoema, criado por Ivan, participou ativamente da cena 

poética da cidade de Recife realizando muitas ações performáticas em 

universidades, manifestações sindicais, passeatas, escolas, salas de aula. 

Promoveram movimentos como a SOPA CARAIBA, onde toda quinta feira o 

grupo servia uma sopa ao estilo antropofágico no Espaço Antropófago, 

situado num casarão antigo no centro de Recife: a cada dia do evento a sopa 
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 Frase da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide áudio em Dvd 
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 Tese de Doutorado “Autopoiesis do Corpoema: A vida como obra de arte”, de Ivan Maia de Mello, defendida 

em 2012 na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 
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tinha um nome de alguém a ser homenageado e tomar essa sopa 

representava `comer partes dessa pessoa homenageada`. Todos do grupo se 

dividiam nas funções de garçom, performer, cozinheiro na construção deste 

território poético dentro da cidade. Outra ação realizada pelo grupo foi a 

POESIA NA PRAÇA, onde seus integrantes, todo domingo, escolhiam uma 

praça de Olinda ou Recife para levar uma performance poética, vestidos de 

forma carnavalesca, com o intuito de resgatar a idéia antropofágica da 

“carnavalização da vida”, trazendo o espírito do lúdico, da brincadeira e da 

alegria para todo o ano e não somente para 3 ou 4 dias que no calendário 

reservamos para a Festa do Carnaval. 

Dentro das ações do grupo Corpoema surgiu também a idéia da oficina 

Corpoema, que foi realizada na cidade de Recife, no Rio de Janeiro no 

IFICS/UFRJ, na UERJ e em Liberdade-MG na Eco Vila Terra Una; com a 

proposta de poetizar o corpo e incorporar a poesia criando performances que 

eram apresentadas em universidades, eventos como o CEP 20.000 e 

diversos centros culturais. Todo o movimento Corpoema, conduzido por Ivan, 

tem: 

“Justamente essa busca de ampliação dos processos expressivos, de 
resgatar o sentido grego da palavra Poiesis, quer dizer, a poiesis para o 
grego tinha o sentido de uma expressão, de uma produção cultural ampla, 
no sentido amplo, que lá na época da tragédia grega, abarcava desde o 
poema trágico, o texto propriamente, as palavras, como a gente hoje pensa 
poesia; quer dizer, naquela época poesia, a poiesis grega não se limitava a 
palavras, ao texto, era, junto com o texto, tudo que vinha junto, desde as 
máscaras, a coreografia, a música, tudo que compõe a encenação da 
tragédia grega, assim como da comédia, das várias formas do teatro grego. 
Esse sentido da poiesis é um sentido amplo e que aponta pra retomada 
dessa busca de plenitude, de expressão artística.”

61
 

O desenvolvimento das artes, após esse período grego onde o sentido 

da Poiesis era a expressão da Arte, apontou para um momento em que as 

linguagens ganharam autonomia e caminharam para uma busca do 

aprofundamento de seus elementos: como a palavra para o Teatro, a 

sonoridade para a Música, a gestualidade para a Dança; mas podemos 

constatar hoje em dia, com as experimentações e manifestações de 

cruzamentos das linguagens, o quanto essa fragmentação está desejosa de 
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uma retomada desse sentido de Poeisis, e está buscando trabalhar no 

afinamento desse sentido para o contexto do mundo em que vivemos no 

século XXI. Essa necessidade revela o quanto está urgente em nossa 

construção social o desenvolvimento de uma educação que não esteja mais 

dissociada da arte, e nesse sentido Ivan, como um educador de cursos 

interdisciplinares62, defende a potência da auto-educação: 

Um autêntico processo educativo implica numa singularização subjetiva, na 
qual ocorre uma apropriação de possibilidades próprias e apropriadas. 
Portanto, na relação de ensino e aprendizagem, a autonomia do aprendente 
é um objetivo essencial, que possibilita a este escolher o que quer aprender 
ou não, assim como o que quer desaprender. (MELLO, 2012, p.12) 

Em sua tese de doutorado, Ivan busca resgatar a idéia de Autopoiesis, 

onde a proposta do corpoema seria uma “tradução de uma perspectiva, em 

que alguns filósofos elaboraram, de fazer da vida uma obra de arte, quer 

dizer, de poetização da existência”63. Esse sentido de fazer da vida uma obra 

de arte é um sentido muito antigo, que remota da expressão grega téchne 

tobio (téchne, de onde vem técnica e que para os gregos significava arte, e 

tobio, de onde vem biologia, que significa vida); durante o período helenístico 

se tornou o grande tema dos filósofos e na modernidade foi esquecido pela 

Filosofia; somente na contemporaneidade, principalmente através do 

pensamento de Nietzsche no século XIX, que “essa questão das artes de 

viver, como é que as pessoas buscavam elaborar o seu modo de vida, para 

dar um sentido artístico, um sentido estético para o seu modo de vida, quer 

dizer, fazer da vida uma obra de arte”64 foi resgatada; e também por Foucault, 

no último tema de sua obra chamado ‘estética da existência’.  

Para Ivan, esse sentido foi o que permeou a proposta do corpoema 

como uma proposta existencial, que para além da expressão artística fosse 

também um modo de vida; mas ele nos alerta: “o velho vem à tona sempre, 

mesmo quando o novo começa, o sentido antigo não deixa de estar presente, 
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 Ivan Maia de Mello foi professor do curso Bacharelado Interdisciplinar de Artes na Universidade Federal da 

Bahia – Salvador, um novo modelo de Faculdade que no Brasil tem cerca de quase 30 cursos que são 

considerados interdisciplinares, e que rompe com a visão fragmentada das disciplinas e dos departamentos. Ivan 

ministrou a componente curricular Ação Artística, onde desenvolveu a proposta do Corpoema.  
63

 Trecho da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
64

 Trecho da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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o que a gente faz com isso? A gente ressignifica, a gente trabalha isso dando 

novo sentido”65. 

Para montar e esquematizar a prática do corpoema, Ivan foi 

influenciado pelas suas vivências nas diversas práticas corporais que 

experimentou, como a somaterapia, a dança espontânea e o contato 

improvisação, pois para o poeta a “improvisação em dança tem esse sentido 

da poeticidade do corpo”66; e foi também bastante influenciado pelo 

pensamento de Antonin Artaud, que defende o teatro como uma busca pelo 

desejo de realizar uma “comunhão cósmica, com as forças da natureza, 

resgatando instintos que justamente a nossa educação, a nossa formação 

como indivíduos, foi inibindo ou de alguma forma bloqueando”67. 

Tudo nesse modo poético e ativo de considerar a expressão em cena nos 
leva a nos afastarmos da acepção humana, atual e psicológica do teatro 
para reencontrar sua acepção religiosa e mística, cujo sentido nosso teatro 
perdeu completamente. (ARTAUD, 2006, p. 47)  

 Uma nova visão para a espiritualidade é trazida pelo filósofo Ivan Maia 

na renomeação da própria palavra ‘espiritualidade’ para 

‘RESPIRITUALIDADE’: a partir de seu desejo em dar ênfase à conexão com o 

corpo, pois “o corpo é um poema e o poema precisa ter corpo, precisa nascer 

do corpo e ganhar corpo e se mostrar corporalmente”68. A Respiritualidade 

seria para o poeta a fusão de dois sentidos de espiritualidade presentes no 

Oriente: a idéia chinesa do ICHING – o livro das mutações e a idéia hindu do 

TANTRA. A essa fusão o educador vai nomear de MUTÂNTRICO: “Mutântrico 

significa justamente compreender as mutações que a gente vive através da 

fluência da energia vital pelos chacras (centros de energia vital do corpo)69”. E 

assim Ivan Maia nos convida a refletir sobre nossa corpoética e desperta 

nossa vontade de construir corpoemas com o nosso próprio modo de existir, 

de viver. 
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 Trecho da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
66

 Trecho da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
69

 Trecho da fala de Ivan Maia de Mello, no Terceiro Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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O valor da existência a partir da consideração do processo de apropriação 
de si enquanto “corpo criador” que deve se preparar para afirmar 
poeticamente o devir como a dança da vida. (MELLO, 2012, p. 25)  

 

Perguntas sem respostas: 

 

Floresta para Ivan: onde é o momento, e se você percebe esse instante, onde 

o que você aprende é ensinável, onde você pode passar aquilo que você 

aprendeu, esse momento existe e você o percebe? 

 

Ivan para Floresta: já que a música tem essa configuração relacionada com o 

ouvir, com o escutar algo que a gente escuta dentro da gente, nessa arte 

música o que é que impede alguém de escutar a musa que há dentro de si, 

de escutar essa voz que canta dentro de si, e desse modo cantar? 

 

III.4 Encontro Quarto : márcia rubin e camila caputti 

O guia é o investimento no processo.
70

 

A diretora de movimento, coreógrafa e bailarina Márcia Rubin começou 

nosso quarto Encontro Corpo Palavra falando que o seu desejo de responder 

a uma inquietação muito particular traz para a sua criação a proximidade com 

textos, e isso revela já de cara a sua necessidade de relação direta com a 

palavra. Ela nos afirma: “Embora a Angel [Vianna] fale que o corpo não 

mente, quem não mente é a palavra”71.  

 

No seu primeiro trabalho autoral72, Márcia colocou um ator em cena, e 

mesmo que a palavra ainda não estivesse sendo dita na cena, era uma das 

razões da pesquisa, era pretexto para a criação. A palavra, em seus 

processos criativos, pode gerar movimento corporal, mas este é traduzido de 

alguma forma; o que é dito através do corpo também é palavra: uma situação 

textual provoca uma tensão que pode ser revelada em movimento e por vezes 
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 Frase de Márcia Rubin, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
71

 Trecho da fala de Márcia Rubin, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
72

 Já não penso mais em ti, inspirado numa poesia de Margueritte Yourcenar que estreou em 1994 no 
Teatro Villa-Lobos.  
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esse movimento recupera a palavra. Não se dá necessariamente uma 

tradução direta, o movimento é fruto de um tensionamento com a palavra e 

pode por vezes extrapolar a própria palavra que o provocou nascer, ganhando 

em si uma força própria, colocando essa relação corpo palavra num diálogo 

entre essas tensões: um texto que cria um movimento corporal e o movimento 

corporal que se desenvolve e que recupera esse mesmo texto, ou uma 

memória dele, ou o recria. 

 

No seu segundo trabalho73, a palavra já estava na cena sendo dita e o 

movimento sendo dançado, por vezes movimento e palavra entravam em 

sobreposição. A artista acredita que essa “coisa” de falar em cena é um 

desejo muito forte de comunicar e que para ela o movimento às vezes não é 

suficiente. Essa necessidade da palavra é uma necessidade de concretude, a 

palavra tem para Rubin uma materialidade que é mais difícil de escapar, 

enquanto o movimento é de alguma forma mais abstrato no ato de comunicar: 

a verdade de um texto, as maneiras de organizar um discurso e a construção 

de sentido que a palavra evoca são de grande interesse na composição da 

coreógrafa. Dramaturgia para ela é justo a construção de sentido que pode 

ser trabalhada no corpo do ator e do bailarino. Na sua construção 

coreográfica, a palavra e o gesto são instrumentos que juntos vão criar um 

sentido e estabelecer um discurso; num pulso entre ceder e exigir a presença 

do outro para ir compondo o tecido dramatúrgico.  

 

A urgência de “falar em cena” é também uma necessidade de Márcia 

de buscar a clareza em seu discurso; o movimento (gesto dançado) para ela 

tem também muita capacidade de ser claro, mas o caminho entre o que se faz 

(corpo) e o que se diz (palavra) e a pessoa que vai receber (público) é o que 

para ela deixa explícito as diferenças de construção:  

 
“Juntar e separar esses dois elementos [movimento e palavra] é uma 
pesquisa, porque temos que o tempo todo valorizar, revalorizar, ressignificar 
em função de uma idéia, em função de um discurso com começo, meio e 
fim, seja ele linear, não linear, mas a idéia precisa ser entendida.”

74
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 Tudo que eu nunca te disse, inspirado nas poesias de Ana Cristina César, estreou em 1996 no 
Teatro Gláucio Gil e participou do Dança Brasil, no CCBB, em 1997. 
74

 Trecho da fala de Marcia Rubin, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo.  
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Na sua concepção, a dificuldade da criação é transformar uma idéia 

num fato artístico, num fato cênico; e quando perguntamos sobre o que para 

ela faz a idéia virar o fato cênico, a artista prontamente respondeu: “as coisas 

que me afetam”. E uma marca dos seus trabalhos autorais é a presença de 

um cunho político, de uma “ironia fina”; como essa ironia vira cena? Ela nos 

contou sobre o processo de A paisagem daqui é outra75, trabalho 

contemplado pelo edital da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e que para 

liberarem o dinheiro do trabalho, ela teve que tirar várias certidões negativas: 

a dificuldade e o tempo gasto para descobrir o que eram essas tais certidões 

negativas fez a artista transformar essa situação numa cena do espetáculo. 

 
Esse corpo expressivo não é nada que está fora, é 
aquele que está conectado com suas vísceras e com 
os afetos.

76
 

 
Camila Caputti realça no início de sua fala que conhecer o trabalho de 

Angel [Vianna] a fez descobrir que poderia se conectar com a dança sem a 

referência do espelho, pois para ela essa referência de corpo era muito forte 

na sua relação com aulas de dança e preparação corporal para processos 

cênicos. 

 

Essa descoberta foi de uma transformação muito profunda para a 

artista que passou a investigar e a olhar seu próprio corpo e a desvendar o 

que esse corpo quer dizer e expressar no mundo: entrar na Faculdade Angel 

Vianna (FAV) foi para Camila se deparar com quem ela era. 

 

Isso demonstra o que a interessa: uma pesquisa do corpo que vem de 

dentro, e na FAV ela teve campo de afeto para proporcionar esse contato com 

o corpo, pois a premissa para fazer Angel [Vianna] na visão da artista é o 

desejo de se conhecer: “pensar um mundo [a partir] de um corpo que se olha: 

se olha enquanto palavra, se olha enquanto som”77. A busca pela 

                                                 
75

 A paisagem daqui é outra foi contemplado na primeira edição do RUMOS DANÇA do Itaú Cultural, em 1997 

e depois estreou no Teatro Sérgio Porto em 2002. 
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 Frase de Camila Caputti, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
77

 Trecho da fala de Camila Caputti, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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expressividade seria então um convite a abrir novos espaços e uma constante 

curiosidade do querer se descobrir e se redescobrir. 

 

Camila nos lembra a diferença que Espinosa [Baruch] faz entre afeto e 

afecção: “o afeto passa por aquele lugar que você sente e afecção é o que te 

atravessa”78 e acredita que quanto mais formos mutáveis, mais potencial de 

transmutar aquilo que nos atravessa é desenvolvido pelo corpo. E completa: 

“ele [Espinosa] chama Deus de natureza naturante, que é a natureza em 

movimento, [que] é a gente estar conectado com os encontros e [com] aquilo 

que vai atravessando a gente, que vai movendo”79.  

 
Para Espinosa, a vida não é uma idéia, uma questão de teoria. A vida é 
uma maneira de ser, um mesmo modo eterno em todos os seus atributos 
(DELEUZE, 2002, p. 19) 

 
Ao abrirmos para perguntas e outros comentários, Camila diz estar 

sentindo que vivemos uma necessidade de “devolver a palavra pro corpo”, de 

como não deixar esse elementos [palavra e corpo] serem dicotômicos. André 

Rumjanek, aluno da FAV, nos coloca um questionamento: “até que ponto a 

fala deve ser fala e quando ela não é excesso na cena? O quanto a palavra é 

mais tangível e o corpo mais abstrato?” e Márcia Rubin nos responde sob o 

seu olhar: 

“Existe um lugar que você constrói e que nesse momento a palavra está 
sendo urgente pra você, pode ser que daqui há um ano seja menos, pode 
ser que seja isso mesmo, isso é uma construção (...), o barato é você ir 
percebendo como as coisas vão se dando: quando você começa a fazer um 
trabalho você não sabe o que é, isso é uma construção e essa construção 
ela é no tempo. (...) Isso [que a palavra é mais concreta e o movimento mais 
abstrato] é uma idéia, [e] é na medida da sua realização, é na medida da 
forma com que você se relaciona com esses dois elementos, essa medida 
que é a criação: como você se apropria de um e de outro? Que resultado 
que essa sua apropriação traz? Como você observa isso?”

80
  

 

A recente função de direção de movimento nas montagens cênicas, a 

qual o trabalho de Márcia Rubin81 é referencial para o estabelecimento dessa 

função na arte, traz como foco novos direcionamentos da relação corpo e 
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 Trecho da fala de Camila Caputti, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Camila Caputti, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Márcia Rubin no quarto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo 
81

 http://issuu.com/antropositivo/docs/antropositivoed05?mode=window: reportagem e entrevista da Revista 

eletrônica ANTRO POSITIVO, com Márcia Rubin, sobre seu trabalho de direção de movimento, na coluna 

“Visitando”. 

http://issuu.com/antropositivo/docs/antropositivoed05?mode=window
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palavra na cena: o diretor de movimento é quase um dramaturgo e muitas 

vezes ocupa a co-direção do trabalho, pois é “um trabalho de criação de 

significantes, desenvolvendo um discurso com o corpo”82. 

 

Márcia enxerga a fragilidade dessa relação quando o ator não percebe 

a situação na qual ele está inserido na cena: “a realidade está sendo dada por 

aquele texto, porque senão ele não tem função nem valor, então eu tenho que 

respeitar [o texto], depois eu faço o que eu quiser”83. Essa situação dada pelo 

texto que deve ser respeitada e entendida é o trabalho de base a ser feito: “é 

uma experiência de leitura (...) criar um entendimento sobre a situação que 

está sendo colocada ali, sobre que afetos que estão atravessando aqueles 

personagens naquela situação; o corpo vai se relacionar com isso”84 

 

Para ela, esse trabalho de direção de movimento é divino, na 

possibilidade que ele tem de “poder fazer com que o ator recupere o corpo 

como elemento expressivo”85. A artista deixa bem claro o seu gosto em 

trabalhar a partir do texto e que para isso ela faz questão que o ator entenda 

o que ele está falando, esse texto é “uma organização de palavra que tem um 

sentido, o corpo tem que dar voz àquilo”.86: trabalhar o corpo em aulas 

específicas de consciência corporal permite aguçar as ferramentas que esse 

corpo tem e nos faz perceber com mais minúcia o que ele pode nos dar 

enquanto matéria expressiva, o texto também merece essa acuidade. 

 

Camila nos convoca a pensar que a montagem cênica é um processo 

de criação no diálogo entre os sentidos que o ator traz para à cena somados 

aos sentidos do diretor; o que convoca à abertura de espaços disponíveis 

entre o corpo e a palavra nessas afecções para permitir a inauguração de 

novos sentidos. Na sua pesquisa Corpo Voz, ela traz a necessidade de deixar 

o som entrar na pesquisa junto com o movimento, pois a voz é o corpo dessa 
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 Trecho da fala de Marcia Rubin, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Márcia Rubin no quarto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Márcia Rubin no quarto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Márcia Rubin no quarto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Márcia Rubin no quarto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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palavra que vai ser dita em cena. Quando um artista percebe o que o faz 

mover, a voz e o corpo ficam integrados naturalmente: 

 
“Quando você está conectado com aquilo que te faz mover, a voz vem no 
volume que tem que ser, na intensidade que tem que ser, no lugar que tem 
que ser no corpo, vem tudo (...) as sensações da voz, onde ela pode entrar 
nas vísceras, e se você está comprometido com aquilo que está fazendo, a 
voz vem naturalmente com o corpo, você só se torna um lugar real e um 
campo dos atravessamentos da expressão.”

87
   

 

Por isso a importância do bailarino e do ator na manutenção diária do 

trabalho de afinação do seu instrumento-corpo em aulas e pesquisas, para 

que seu corpo e sua voz sustentem suas expressividades. E Márcia completa: 

 

“Por isso que é lindo quando a gente cita esses coreógrafos [aqueles que 
são referências na dança], porque a gente vê esse corpo ressignificando 
algo, esse corpo que vai sendo transformado em função de uma idéia, é 
quase um novo corpo; você vê um avanço, essa linguagem, esse desejo de 
expressar com o corpo algo: o que é isso que você quer, e que corpo é esse 
que você constrói pra dar conta disso que você imagina, que você 
visualiza? É aí que você assina um trabalho, é quando você descobre essa 
forma de colocar aquele bailarino ou aquele intérprete podendo falar sobre o 
que você imagina.”

88
 

 

Dizer com clareza sobre o seu próprio interesse é uma busca em 

processo constante de maturação dessas relações entre corpo e palavra na 

experiência viva do fazer artístico, é uma descoberta de caminhos possíveis 

de transformar um afeto em fato; um movimento contínuo de revisitar aquilo 

que realmente move um artista a criar, aquilo que entra em sintonia com o 

desejo de expressar algo no mundo. 

 
O importante não é como a pessoa se move, mas é o 
que a faz mover.

89
 

 
 

Perguntas sem respostas: 

 

Márcia para Camila: Você acha que a gente consegue de verdade renovar 

esse lugar do musical brasileiro? Qual seria a forma de renovar e se apropriar 
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 Trecho da fala de Camila Caputti, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Marcia Rubin, no Quarto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
89

 Frase de Pina citada por Márcia Rubin no Quarto Encontro Corpo Palavra. 
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cada vez mais dos musicais? O que serviria como razão de existência de uma 

reinvenção desse musical brasileiro que não precisasse ser biográfico? 

 

Camila para Márcia: o que te move nesse momento? E como é mudar a 

intensidade do atravessamento? 

 

III.5 Encontro Quinto : Soraya Jorge e Frederico Paredes 

Vou direto ao ponto: minha relação entre corpo e 
palavra sempre foi um tanto litigiosa, sempre foi uma 
relação com conflito.

90
 

Frederico Paredes abriu o nosso quinto Encontro Corpo Palavra nos 

contando um pouco da sua formação, que ele diz ter sido “um tanto quanto 

errática”, pois até os 23 anos ele não vislumbrava ser profissional da dança. 

Trabalhando como ator e cantor, em 1989 estava fazendo um musical com 35 

pessoas no elenco, e duas delas, Claudia Mele e Paulo Trajano, estimularam 

Fred a entrar no Curso Técnico de Bailarino da Angel Vianna. Mas foi 

somente em 1992, ao reencontrar Claudia Mele no elenco de uma peça de 

Márcio Vianna, que Fred foi à direção do trabalho de Angel e começou o 

curso técnico.  

Ao ficar os 6 primeiros meses do curso técnico da Angel num trabalho 

longo e apurado de aulas de corpo no chão, com ênfase na investigação da 

mobilidade da bacia, e no final desse período tendo que fazer uma prova 

escrita onde cada um relatava sobre o que tinham trabalhado nesses 

primeiros meses, Fred percebeu claramente o como estava se dando a cisão 

entre seu processo mental e corporal: “tinha um processo corporal intensivo, a 

formação da Angel, e não precisa falar mais, acontecendo comigo e minha 

mente ficava pairando sobre isso”91. Nesse instante, ele pontua como sendo 

uma marca que o fez querer ‘arregaçar as mangas e mergulhar’, resolveu 

então repetir o primeiro ano do Técnico e decidiu fazer a formação em 4 anos, 

ao invés de 3. 

                                                 
90

 Frase de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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O que ocorre é uma desestruturação, não só física, mas conceitual, pois o 
aluno pode apresentar uma carga de pré-informações ou pré-conceitos de 
corpo ou de dança que, por vezes, prejudica a recepção do trabalho. 
(MILLER, 2007, p. 54) 

Em 1995, quando termina a formação do técnico da Angel, começa a 

trabalhar com Gustavo Ciríaco, com quem cria uma dupla de dança, que eles 

batizam de ‘Ikswalsinats’ (Stanislawski escrito de trás para frente), pois 

interessava a eles a teatralidade, mas fora do âmbito da memória emotiva e 

do diálogo interno; o que interessava a Fred e Gustavo era a investigação na 

ação física: “o texto sempre puxava pra uma desconstrução de sentido e pro 

absurdo”92. Em 1996, trabalha também com a coreógrafa Márcia Rubin93, que 

tem um grande interesse na exploração da palavra em cena, e que foi sua 

professora na Escola Martins Pena. Fred diz então sobre como essa questão 

corpo e palavra se apresenta no processo dele: 

 
“A questão do corpo com a palavra pra mim, ela tem, como a maioria das 
coisas no meu trabalho, um registro formal muito forte, a questão do 
tratamento formal está lá, e tem um sentido como ponto de interrogação – 
então qual é o atravessamento entre o que é da ordem da experiência e do 
que é fala, do que comunica pela fala? Isso está em xeque o tempo todo.”

94
 

 

Como coreógrafo, Fred nos relata o seu processo de montagem do 

solo Intervalo95, que nasceu em 2003, fruto de uma Residência Artística com 

o alemão Thomas Lehmen que reuniu 10 coreógrafos do Rio de Janeiro numa 

ótima oportunidade onde todos trabalhavam na proposta de todos. Essa 

proposta do encontro o fez perceber que: “a minha proposta de trabalho, que 

era um trabalho formal sobre tempo e espaço, começou a trabalhar contra 

mim, começou a me prender, aí eu falei que era como se eu tivesse 

engaiolado, preso na grade que eu mesmo tinha criado”96. Num dos dias de 

improviso da Residência, a coreógrafa Andréa Maciel fez uma narrativa de um 

cara que ficava preso na gaiola e Fred vislumbrou a figura do pássaro como 

uma porta dos questionamentos do seu processo de criação do solo Intervalo: 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Márcia Rubin foi nossa convidada na Série de Encontros Corpo Palavra e podemos ler sobre o processo 

artístico dela neste mesmo capitulo, dentro do Encontro Quarto: Márcia Rubin e Camila Caputti. 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=jgl9p_YYG4o: trecho do solo Intervalo dentro do Festival Panorama 2011. 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 

http://www.youtube.com/watch?v=jgl9p_YYG4o
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“é um trabalho sobre questões de dominação política e cultural, e aí eu uso 

uma série de estórias sobre pássaros”97. 

 

Nesse processo de criação, o artista experimenta na relação com o 

público uma questão que na sua visão revela a existência de uma cisão entre 

o sentido e a matéria artística e nos provoca quando se pergunta: “como não 

se ater diretamente à questão estética e receber daquele corpo e daquelas 

palavras que vão pra cena as outras camadas para além do estético?”98 

Durante os 9 meses de criação desse solo, Fred confessa ter ficado 8 meses 

“sofrendo” porque ele estava se atritando e sacudindo questões que tocariam 

em fronteiras do “como falar de panorama dentro do panorama, falar de uma 

questão de invasão cultural, [e] era uma época que os regimes de poder 

dentro da dança no Brasil estavam sendo rearranjados, eu achava que ia ser 

banido”99. Quando o solo fez apresentações em outros paises, e teve que ser 

adaptado para outras línguas, anunciaram-no como uma conferência 

dançada, e essa definição é na visão do artista a que mais contempla seu 

Intervalo: 

 
“A maioria das vezes que eu apresento esse trabalho eu vou procurar o 
público que não é especializado, porque os especialistas de dança ficam 
falando dos procedimentos de composição, do fato de eu alinhar a palavra 
com o movimento, (...) a pessoa do público [não especializado], e isso eu 
tenho a felicidade de ter experimentado em muitos públicos e em muitos 
contextos, as pessoas entendem que o trabalho tem uma questão ali de 
poder, tem uma questão ali sendo tratada.”

100
 

 
 

... ... ... aqui entramos novamente num ... ... ... v a z i o ... ... ... criativo e 

paramos para lavar louça, tomar um café e fumar um cigarro ... ... ...  

 
 
 
 A sua exploração em composição e em montagem inclui o seu desejo 

de intercalar texto com movimento, e o artista pontua que “todo procedimento 

muito bacana de composição de quem quer que seja deve ao que aquela 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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pessoa recebeu”101, e cita o pensamento do cineasta russo Serguei 

Eisenstein em relação ao processo de montagem cinematográfico:  

 
“Ele fala que o cinema é uma arte que vem dar lugar pro jeito que o ser 
humano pensa, a gente pensa por imagens e na passagem de uma imagem 
a outra a gente está pensando, e ele faz uma coisa muito elegante no final 
que ele fala assim: mas isso que o cinema está fazendo sempre foi feito.”

102
 

 

Como coreógrafo, Fred diz gostar de estar sempre propondo 

passagens entre instâncias de linguagens diferentes e enxerga que o 

processo artístico é imbuído da idéia de transdução: “como você faz a 

passagem do que é intenso num determinado meio com o que é intenso num 

outro determinado meio?”103. E conclui que para ele o que é do corpo é do 

corpo e o que é da palavra é da palavra, e o que o instiga é fazer com que 

essas instâncias se atritem, sem que entrem num procedimento de 

redundância entre elas. 

 

A palavra É gesto corporal. 
 

Habitar o desconhecido para que eu provoque em 
mim e no outro aquilo que não conhecemos, então 
podemos navegar em algo que não sabemos.

104
 

 
Soraya Jorge diz logo de início que ela é um estado contínuo de fala e o que 

a moveu muito desde a adolescência na praça de uma cidade de interior em São 

Paulo foram as palavras de Fernando Pessoa e Clarice Lispector, que dali pôde se 

‘desengaiolar’ e encontrou espaço para voar e sentir-se dançando. O atrito com a 

palavra já acontecia em dança para Soraya, que ao ler esses autores citados se 

sentia em total movimento. A partir dessa sensação, ela nos convida a refletir sobre 

O QUE É DANÇA? E confessa não saber.  

 
“Vivo nesse espaço atritante de classificar e conceituar determinadas coisas 
e cada vez que eu vou percorrendo mais, menos eu sei. Fico com inveja do 
Fred, porque eu acho que o Fred tem um conceito e eu acho que é legal, 
por isso que eu gosto de trabalhar com ele, porque ele tem o que eu não 
tenho e eu fico ouvindo o Fred e eu fico babando sabe? Ele lembra do 
nome, eu esqueço o nome (...), eu li o livro e esqueci quem citou, eu tenho 
que escrever mil vezes pra poder lembrar. Tem um espaço de habilidade e 
de potência nesse espaço de articulação que você [Fred] tem que me 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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 Trecho da fala de Frederico Paredes, no Quinto Encontro Corpo Palavra, vide Dvd em anexo. 
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interessa muito e que eu já vi que eu não tenho e que não adianta eu ir por 
aí, a minha articulação passa por outros lugares; e passa por esse espaço 
de com 17 anos vir pro Rio de Janeiro, estar fazendo uma Faculdade de 
Jornalismo e me encontrar com o Rainer [Vianna], e me encontrar com a 
dança; e logo me tornar professora de dança e me vê falando, tendo que 
falar e encontrando as palavras. O que eu falo quando eu estou 
proporcionando ou quando eu estou num espaço aonde eu invoco o 
movimento em mim e no outro? O que é isso?”

105
 

 
A palavra passou desde cedo, mesmo que ainda não tão consciente, a 

ser movimento para Soraya, pois ela acredita que se a palavra não for 

movimento em seu próprio corpo, não é possível provocar movimento no 

corpo do outro. Então Soraya está o tempo todo se provocando e gostando 

dos atritos pelo fato deles proporcionarem mudanças de lugar. Soraya diz 

viver também o movimento corporal separadamente da palavra, mas 

paradoxalmente a artista vive esse diálogo entre corpo e palavra: “tão junto 

que me dá um tesão enorme, que me faz conectar com uma energia vital que 

é o que eu desejo na vida, que é fazer o espaço de conexão entre minha 

fisicalidade e a minha palavra que é corpo”106. 

 

A partir da primeira pergunta-provocação, ‘como a palavra alimenta a 

construção do gesto corporal?’, Soraya é certeira e incisiva no seu encontro 

com essa questão: “ela É gesto corporal pra mim, ela não alimenta coisa 

alguma, ela É, (...) ao falar eu construo, ao falar eu sou pensamento, ao falar 

é pensamento, ao mover é pensamento”107. E o bom da maturidade é a 

possibilidade de encarnar sua experiência com mais propriedade e não 

precisar mais fazer rodeios em torno do que não deseja mover. 

 
Como no suor dos ensaios da dança, busco o encontro com as palavras e 
com os gestos que me fazem presente. Este processo se dá no mover-se 
pelo percurso do dia a dia. Daí uma nova questão: como fazer das palavras 
Corpo e nelas expressar o movimento das sensações? Existem palavras 
que podem se aproximar do que chamo de “Movimento Sensível”, de 
“Pensamento Movente”? Que lugar tem a linguagem nessa tentativa de 
expressão singular? Como ela se encontra com a experiência do corpo em 
movimento? (JORGE, 2009, p.7) 

 
No dia a dia, seu ateliê de pesquisa são os espaços de “sala de aula”, 

através da Metodologia Angel Vianna de Consciência Corporal vinculada à 
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 Trecho da fala de Soraya Jorge no quinto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Soraya Jorge no quinto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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 Trecho da fala de Soraya Jorge no quinto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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sua experiência com a Improvisação, da Metodologia do Movimento Autêntico 

e da Metodologia do Contato Autêntico108, pesquisa em parceria com Guto 

Macedo. É nessa rotina exploratória que Soraya move o desejo de encontrar 

a via possível do movimento com a via possível da palavra, reconhecendo o 

contorno que cada instância tem, porém sem separação e sem distinção, em 

profundo laço e conexão. Soraya resgata a imagem de um tubo dentro do 

corpo que conecta a língua até o períneo, um tubo que traz vitalidade pro seu 

corpo e que por isso provoca tesão, “pelo sabor de um líquido que passa 

daqui até aqui [da língua até o períneo], esse espaço me provoca um espaço 

tão enorme de construção física que falar pra mim é dançar”109 e diz sentir 

que esse  tubo do som que é tão corpo a faz vibrar e apaixonar-se: 

 
“O que eu não esqueço é quando ele [o tubo] faz corpo em mim, ai eu não 
tenho como esquecer, é aquilo que eu trabalho, é o material que eu 
trabalho, isso pra mim é independente do que é gesto e do que é palavra, 
porque pra mim palavra se lança no espaço tanto quanto o gesto do meu 
corpo. O que acontece comigo é que quando eu começo a entrar cada vez 
mais nessa pesquisa do caminho do movimento, eu percebo que é o 
mesmo caminho do som, e aí som e palavra não tem mais separação, não é 
representação.”

110
 

  
Soraya não está constantemente nos palcos (no ano de 2012 diz ter 

conseguido estar em cena duas vezes com um solo de dança), e se questiona 

sobre ser artista, mas sente que sua Arte está na criação diária de uma 

transformação em movimento. Um coreógrafo que ela muito admira um dia 

lhe disse: “eu quero muito te ver em cena comigo”; diante dessa fala Soraya 

pensou: “o cara nunca me viu em cena, como é que ele me quer em cena 

né?”, e logo lhe respondeu internamente: “eu crio um corpo que me interessa 

e esse corpo se relaciona com o mundo, e está no mundo, e esse corpo me 

interessa como Arte, como qualquer coisa, eu não sei o que é essa coisa”. O 

que interessa à Soraya é a não distinção entre Arte – Vida, por isso que ver, 

ouvir e falar de autores como por exemplo Artaud a faz recuperar o sabor na 

boca e o arrepio do corpo, e esse é o espaço que ela move em sua própria 

vida e muitas vezes se depara com o conflito dentro dos conceitos do que é 
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 Soraya Jorge é Introdutora do Movimento Autêntico no Brasil e coordena junto com Guto Macedo o PAMA 

(Programa de Aprendizagem de Movimento Autêntico), informações detalhadas no site: 

http://movimentoautentico.com/cima/  
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dança contemporânea, muitas vezes não sabe onde encaixar o seu trabalho, 

mas o que a interessa profundamente e o que ela pesquisa arduamente e 

com muito prazer é a instauração de um campo para ela e para o outro que 

permita a relação acontecer: 

 
“Como é que eu crio vínculos relacionais? Isso me interessa... como é que 
eu estou na vida vivendo? Mesmo na minha solidão... como é que eu me 
deparo com você e desejo estar em relação? E não ou mover para mim 
mesmo ou falar para mim mesmo... então esse espaço me provoca no 
espaço de querer chegar perto de você... mesmo que eu não esteja 
fisicamente tão próxima e esse espaço de querer chegar é me lancar no 
espaço, e nesse momento eu estou dançando. Eu estou dançando no 
visível e no invisível e isso me interessa. No campo que eu crio, palpável ou 
não palpável, no espaço entre as coisas, entre eu e o outro, nas relações 
que eu vou tecendo, no corpo que eu crio sensível para poder ver de olho 
fechado. Para poder sentir ele na minha pele, pra que a minha pele que se 
dobra possa fazer sentido pra mim.”

111
 

 
Atualmente a interessa trabalhar a conexão do Movimento Autêntico e 

da palavra, numa pesquisa que está desenvolvendo com a atriz Ana Paula 

Bouzas112, que tem como tema os ciclos do feminino em situação de gravidez 

e climatério:  

“Como eu crio corpo pra esse Estado outro, porque assim, o que eu vejo é 
que as mulheres “passam” [por esse momento], e aí eu me pergunto: 
ninguém sente o que eu estou sentindo? O corpo não muda? O guarda 
roupa que você troca, o que você faz com isso? Isso não é falado? Como é 
que as mulheres vivem esse novo corpo? (...) tem algo concreto 
acontecendo no corpo da mulherada, e provavelmente dos homens, e que 
não é falado.”

113
 

 
A energia que brota da relação entre interesses que se encontram é o 

lugar de possibilidade de construção coreográfica para Soraya. 

 

Que conceitos fomos construindo enquanto uma espécie de cultura nos 
distanciava de nossas criações vivas? Da vida e da arte em suas 
expressões e transformações contínuas? De que vida esta cultura se refere 
na formulação de seus sistemas de pensamento e de sua arte? São 
perguntas/reflexões que indicam caminhos, já que em cada frase construída 
reside um novo questionamento – novo não como novidade, mas como 
percurso singular de criação. (...) Mover-se é traçar um percurso para 
elaborar construções singulares e até poder compartilhá-las em formatos 
coreográficos, performáticos, escritos poéticos, e pesquisas em vários 
âmbitos. (JORGE, 2009, p.29)  
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 Trecho da fala de Soraya Jorge no quinto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
112

 Ana Paula Bouzas foi nossa convidada na Série de Encontros Corpo Palavra e podemos ler sobre o processo 
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Cristiane Knijinik, uma das participantes desse encontro, coloca que na 

sua percepção existe uma diferença entre dizer o que se deve fazer e de criar 

uma atmosfera pra propor experiências sensíveis, e afirma ter vivenciado o 

trabalho de Soraya e Fred nesse lugar de criação de atmosfera, pois esse 

continente para se viver uma experiência sensível não está dado e precisa 

cada vez mais fazer parte do processo de aprendizagem; e pergunta aos dois 

artistas: “como é que a gente transmite isso?”. Soraya relembra uma pergunta 

de um aluno dela dentro do espaço de investigação da prática do Movimento 

Autentico: “se eu não me mover você continua me vendo?” e diz se interessar 

justamente pela criação desse espaço de encontro com a Arte, a Educação e 

a Terapia que ela considera extremamente político e necessário no mundo de 

hoje e completa: “me aproxima muito saber que existe a possibilidade de 

trabalhos que me dão espaços pra não me dizer o que tenho que fazer (...) a 

intensidade só existe porque existe o espaço de nada em mim, senão a 

intensidade não existiria”114.  

 

Fred defende que criar esse campo para a experiência do sensível 

poder acontecer em contato direto com o que de fato está acontecendo 

enquanto experiência é permitir o “desempacotamento” da experiência 

corriqueira, pois na sua visão o cotidiano por vezes está tão “empacotado” 

que não é possível usufruir desse espaço com sensibilidade; e para ele é o 

limite paralelo da linguagem com a sensação que vai fazer a experiência 

sensível criar gramática e abrir novos caminhos de vocabulário. Fred nos faz 

resgatar a imagem do futuro que Laban propõe, de que o futuro para Laban 

estaria para trás de nós, o que a princípio consideramos ser o passado 

quando apontamos o dedo no sentido oposto que nossos olhos direcionam; 

essa imagem proposta por Laban trás um sentido pro futuro como o lugar que 

precisamos remexer, sensibilizar, reorganizar, limpar, varrer para construí-lo; 

o futuro seria esse campo desejoso de experiência para proporcionar a 

firmeza no Agora, essa presença no agora que tanto desejamos viver. Criar 

estruturas para viver as gradações de intensidade que cada relação convida é 

algo que pode mover os questionamentos de Fred, que em suas 
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 Trecho da fala de Soraya Jorge no quinto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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considerações finais nos provoca: “as coisas tem já forma, como é que você 

vai conseguir emparelhar muitas vezes consigo mesmo?”115 

 

 
Eu sei! 

Tudo por acaso 
Tudo por atraso 

Mera distração... 
(...) 

Qualquer dia 
Qualquer hora 

Tempo e direção 
O futuro foi agora 

Tudo é invenção...
116

 
 
 

Clarice Lispector: Como é que voce descreve um ser humano o mais 
completo possivel? 

Pablo Neruda: Político, poético. Físico. 
(LISPECTOR, 2007, p.72) 

 
  
 

Perguntas sem respostas: 

 

Fred para Soraya: qual é o lugar das intensidades menos intensas? 

 

Soraya para Fred: tenho uma curiosidade, eu gostaria muito mais de te ouvir 

falar como a palavra te move? 

 

III.6 Encontro Sexto: Ana Paula Bouzas e Eliane Carvalho 

A palavra e o movimento pra mim, talvez por ser atriz 
também, partilham de um lugar parecido de geração, 
de gestação, de nascedouro, que é o Estado.

117
 

 

Ana Paula Bouzas iniciou nosso sexto Encontro Corpo Palavra dizendo 

que sua experiência com o corpo e a palavra na criação é de um convívio 

muito íntimo e integrado, pois sua formação de atriz e bailarina é desde cedo 

                                                 
115
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muito empírica e a fez conviver diariamente com a palavra e o movimento, 

mesmo tendo começado profissionalmente com a dança, ela já explorava o 

teatro como expressão: “eu acho que o movimento que eu produzo, o gesto 

que eu produzo no meu processo criativo, ele vem muito impregnado da 

palavra, eu acho que é quase inevitável que haja um subtexto no meu 

movimento, e acho que vem desse convívio muito fundido do teatro com a 

dança”118. 

  Na sua pesquisa como bailarina e atriz119, na construção de seus solos, 

Ana considera um desafio manter um discurso corporal sem a palavra e 

sempre resistiu colocar a palavra em cena, pois para ela essa busca da 

palavra falada em cena em amálgama com o gesto é muito preciosa. Por isso 

ela se provoca constantemente em suas criações solos e um dos principais 

exercícios durante seu processo é o de não precisar da palavra e perceber 

quando que a palavra realmente necessita dizer algo e compor a cena junto 

com o gesto. É nessa produção simultânea de movimento e palavra que Ana 

se investiga arduamente e durante o processo de montagem do seu solo “Do 

lugar onde estou já fui embora”, ela expressa o desejo de privilegiar a 

produção de movimento como fio condutor, e relata sua escolha de diálogo 

com a palavra nesta criação em sua monografia de conclusão da Faculdade 

Angel Vianna: 

Ainda nos laboratórios e, mais tarde, na construção das cenas, procuramos 
dar um tratamento à palavra falada que pudesse conferir-lhe a propriedade 
de re-apresentar, de variadas maneiras, o momento da construção desses 
pensamentos. Buscamos utilizá-la também como provocadora e 
possibilitadora  do surgimento de novas atitudes corporais. Uma palavra – 
corpo cuja presença fosse realmente necessária à cena, sendo 
complementar sem ser elucidativa; que preenchesse com propriedade o 
espaço, partindo da idéia de que tais pensamentos poderiam ter sido 
gerados no exato momento em que a cena se dava. (BOUZAS, 2007, p.17)  

Como preparadora corporal, coreógrafa e diretora de movimento, 

Bouzas diz que seu olhar para a construção de personagem em situação 

cênica é completamente carregado da sua vivência no palco, em cena como 

atriz e bailarina:  
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“Quando estou fazendo uma direção [de movimento] é muito difícil não estar 
me colocando com o outro na cena (...) meu pensamento é parte da minha 
vivência como atriz, como bailarina, partindo disso, pra mim, como eu já 
falei, a palavra é corpo e corpo é palavra.”

120
 

Ana compartilha o processo de montagem do último trabalho como 

diretora de movimento e coreógrafa, no musical “Amor Barato”121, que por ter 

sido inspirado na fábula “O Casamento de Dona Baratinha”, os personagens 

foram construídos como figuras híbridas, que não fossem imitação de baratas 

e ratos e nem fossem somente corpos humanos; e o texto, durante o 

processo de montagem coreográfica, entrava como inspiração e pensamento:  

“No início dos exercícios, das dinâmicas, a gente começava com uma 
provocação física corporal , uma orientação mais dirigida ao corpo, e logo 
em seguida eu pedia que eles entrassem com seus trechos [de texto], era 
muito visível a ação da palavra falada na produção do gesto e do 
movimento.”

122
 

Para Ana Paula Bouzas a palavra e o movimento partilham de um 

mesmo lugar de gestação, que ela nomeia como Estado; e para o ator, na sua 

visão, utilizar a palavra dita enquanto está descobrindo simultaneamente um 

corpo, permite um caminho de potencialidade desta produção do movimento e 

da palavra na cena: “a gente termina valorizando esse Estado que foi 

encontrado pelo corpo a partir da emissão da palavra , (...) impossível 

dissociar a palavra do movimento”123. Esse Estado é na sua percepção uma 

qualidade de vibração do corpo, da energia do corpo cênico e que, ao surgir, 

serve de “cama” para a produção da fala e do movimento: “a produção desse 

Estado é alimentado pelo assunto, pelo contexto, pelo texto, pela proposta, 

pela emoção inclusive”124. 

Os músculos, os tendões, os órgãos devem-se tornar-se vias para o 
escoamento desimpedido da energia; o que, em termos de espaço, significa 
a imbricação estreita do espaço interno e do espaço externo, do interior do 
corpo que a energia investe, e do exterior onde se desdobram os gestos da 
dança. O espaço interior é coextensivo ao espaço exterior. (GIL, 2011, p.60) 
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A construção do ator na busca pela vitalidade da cena, na concepção 

de Bouzas, não deve ser de fora pra dentro nem de dentro pra fora, pois essa 

direção de construção é muito simplista; o que Ana busca quando está 

conduzindo uma criação é:  

“Que essas duas vias se cruzem, (...) estou falando isso porque quando isso 
acontece e a gente não sabe de onde veio, se foi de dentro pra fora ou de 
fora pra dentro, se dá a cena com legitimidade, e o gesto vem com a 
palavra ou a palavra vem a partir do gesto sem você saber de onde partiu 
de fato a idéia, de onde partiu de fato a criação (...) o que deve ficar forte e 
claro e aprofundado, nesse sentido, pra que a gente expresse, é o 
Estado.”

125
 

A artista acredita que o uso da palavra dentro de um processo de 

criação é uma questão de escolha e que existem inúmeras formas de 

conduzir essa relação do corpo e da palavra para a cena. No seu processo de 

criação, essa ponte entre o corpo e a palavra sempre aconteceu de forma 

muito instintiva devido ao convívio intenso do jogo da voz e do corpo, da 

palavra e do movimento que o seu percurso e suas experiências provocaram.  

Era através dos poemas ou das frases poéticas que 
eu ia encontrando no meu corpo esses espaços, 
como se fosse abrindo canais, canais de sensação.

126
 

Eliane diz ter na memória de seu corpo uma experiência assídua com a 

palavra poética. Nos últimos 20 anos como coreógrafa, bailarina e professora 

de dança flamenca buscou o convívio com a poesia e a prosa poética durante 

as aulas e durante os processos artísticos para abrir espaços de sensação no 

seu corpo e no corpo de seus bailarinos e alunos: 

“Eu percebia que os alunos encontravam esse espaço também, como eu 
sou professora de uma dança muito codificada, que é o flamenco [e] toda 
dança muito codificada pode trazer rigidez, e pode trazer aceitação e não 
aceitação, relação com a perfeição, [perguntas como] o que esse bailarino 
quer com esse movimento? O que ele está buscando com isso?; quando eu 
trazia a poesia isso tudo dava uma espaçada, abria para a pessoa outros 
canais (...) porque no fundo o que a palavra poética traz são novos Estados, 
sutis, que aquele intérprete, naquela hora que não é uma construção de 
personagem, mas é um desejo de se mover, abre mais espaços desse 
desejo.”

127
 

                                                 
125

 Trecho da fala de Ana Paula Bouzas no sexto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
126

 Frase de Eliane Carvalho no sexto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
127

 Trecho da fala de Eliane Carvalho no sexto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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Nos processos de montagem de espetáculos com seus alunos de 

dança flamenca, a coreógrafa utiliza os versos poéticos como terreno de 

fertilidade para a criação, não como desejo de utilizar a palavra na cena, e 

sim com a motivação de abrir novos espaços no corpo do desejo de se 

mover. A palavra poética no corpo do bailarino, dentro das experiências da 

coreógrafa, a fez perceber que esse corpo é tocado e tomado por um estado 

de criação. Na sua experiência como bailarina, ela nos confessa: 

“Quando eu estava numa situação que eu não estava encontrando bem o 
que eu precisava fazer, era através dos poemas ou das frases poéticas que 
eu ia encontrando no meu corpo esses espaços, como se fosse bem 
abrindo canais, canais de sensação. (...) seria como que um desejo grande 
dessa musculatura toda em cena ter esse espaço, acho que a Palavra junto 
com o Estado seria Espaço.”

128
 

Como coreógrafa, Eliane compartilha o processo de seu último 

trabalho, a remontagem de Dzi Croquettes: por estar trabalhando com 

bailarinos vigorosos e experientes, mas que não tinham experiência com a 

dança flamenca, Eliane teve receio de “cair no clichê”, especialmente por ser 

uma dança tão codificada, e decidiu trazer para o processo coreográfico a 

palavra poética como suporte de criação e percebeu o quanto esse recurso 

trouxe vitalidade cênica, como se a palavra poética pudesse entrar nos 

músculos e nos poros do corpo para produzir desejo e emoção. 

 No Grupo TOCA MADERA129, que pesquisa o cruzamento da dança 

contemporânea e da dança flamenca, Eliane nos relata o processo do 

espetáculo Transitório, em circulação há 10 anos: a motivação da diretora 

Clara Kutner foi o poema Transitório de Carlos Pena Filho, e o diálogo entre 

música, dança e poesia construiu um Não Lugar, uma região fronteiriça, 

delicada, que faz os corpos habitarem um espaço que não é dança flamenca 

e também não é dança contemporânea. O segundo trabalho do Toca Madera, 

também partiu de uma poesia, dessa vez Traduzir-se de Ferreira Gullar fez 

surgir 2 / Duos130. Como bailarina, Eliane diz ter em seu processo de criação 

uma arqueologia dos poemas de cada trabalho, que a faz conviver 

internamente e constantemente com o universo poético como uma meditação, 

                                                 
128

 Trecho da fala de Eliane Carvalho no sexto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
129

 http://www.studiogesto.com.br/toca_madera/: site do grupo Toca Madera. 
130

 http://www.youtube.com/watch?v=D_DVGHvjcm8: trecho do espetáculo `2 / Duos`. 

http://www.studiogesto.com.br/toca_madera/
http://www.youtube.com/watch?v=D_DVGHvjcm8
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desde os momentos de ensaio até a preparação na coxia antes de entrar em 

cena: “ouvir o poema e depois dançar em silêncio o que ficou daquele poema 

no ar”131. 

 E foi essa inquietação e motivação pelos cruzamentos da palavra 

poética com o corpo da dança que levou Eliane a se debruçar num mestrado, 

que a fez querer pesquisar a relação prática e teórica desse cruzamento. 

Durante o mestrado, Eliane manteve um Laboratório132 prático e experimental, 

com a base nas palavras poéticas de Clarice Lispector, enquanto dialogava 

teoricamente com autores para fundamentar o conceito de CORPO LEITOR 

de sua autoria: José Gil e o Corpo Paradoxal, Hubert Godard e o Pré-

Movimento, Deleuze e Guattari e o conceito de agenciamento. 

José Gil defende que não há dentro e fora no corpo do bailarino, há 

justamente um entrelaçamento dos constantes cruzamentos de dentro e fora, 

o que faz eco à fala de Ana Paula Bouzas quando fala de como se dá a 

construção do Estado Cênico. Nesse sentido, para Eliane, o Corpo Paradoxal 

de Gil é um corpo pleno de Estados; e nesse instante, a bailarina resgatou em 

sua memória um dos primeiros versos, de Cecília Meireles, que a ajudou a 

pensar a relação do corpo de dança com a palavra poética: “quebra o teu 

corpo em cavernas / Para dentro de ti rugir / A força livre do ar (...) Faze-te 

recepo. / Âmbito. / Espaço. / Amplia-te. / Sê o grande sopro / Que 

circula...”133. Para Eliane, o bailarino deve buscar ter essa sensação no corpo: 

a de ser atravessado por um ar que pede passagem, um corpo que quer ser 

arejado. Outra condução do pensamento do Corpo Paradoxal de Gil é a de 

que não existe profundidade; Eliane relembra que em Gil a profundidade é 

topológica porque é intensiva: “o quanto de intensidade, o quanto desse 

Estado afetou esse intérprete pra ele criar essa profundidade na cena, que 
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 Trecho da fala de Eliane Carvalho no sexto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
132

 Esse Laboratório foi realizado em 2012 no Studio Gesto, no Rio de Janeiro, com a coordenação de Eliane 

Carvalho e a participação das bailarinas: Aline Bernardi, Isabella Duvivier, Luciana Ponso e Laura Laguna. 
133

 Trecho da poesia de Cecília Meireles, citada por Eliane Carvalho, durante o sexto Encontro Corpo Palavra, 

vide Dvd em anexo. 
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não é uma profundidade que você possa medir, é uma profundidade de 

intensidade”134. 

O corpo tem que se abrir ao espaço, tem que se tornar de certo modo 
espaço; e o espaço exterior tem de adquirir uma textura semelhante à do 
corpo a fim de que os gestos fluam tão facilmente como o movimento se 
propaga através dos músculos. O espaço do corpo, como o espaço exterior, 
satisfaz essa exigência. O corpo move-se nele sem enfrentar os obstáculos 
do espaço objetivo estranho, com os seus objetos, a sua densidade, as 
suas orientações já fixadas, os seus pontos de referência próprios. No 
espaço do corpo, este cria os seus referentes aos quais as direções 
exteriores devem submeter-se. (GIL, 2001, p. 61) 

Eliane utilizou e investigou no Laboratório o conceito de Pré-Movimento 

de Hubert Godard que defende que toda alteração de estado emocional 

provoca uma alteração postural e vice-versa. Na prática de pesquisa foi 

possível identificar que no trabalho com o corpo, seja a palavra construindo 

um corpo ou o corpo produzindo uma palavra na cena, o Estado precisa estar 

sendo avivado durante o processo de criação para que a sensação possa 

estar constantemente em movimento, para que a sensação não se acomode 

num estado de constância e na zona de conforto: “O dançarino sabe que deve 

desenhar a forma sem ruído, para não imprimir alteração nessa construção. 

Ele não está lá para se ser visto, mas para permitir o surgimento do signo 

procurado ou provocado pelo acaso.” (Godard, 2002, p. 27).  

O conceito de agenciamento de Deleuze e Guattari, que diz que duas 

coisas heterogêneas entram em simbiose, em sintonia, em harmonia, 

alimentou umas das perguntas motes de Eliane nessa pesquisa: “é a palavra 

que abre fresta no corpo ou é o corpo que abre fresta na palavra?” e a fez 

afirmar que não é pela dicotomia que um corpo cênico se constitui e se 

constrói. A partir desses questionamentos e do diálogo com esses autores, o 

que Eliane propõe com o Corpo Leitor é que a palavra poética venha instaurar 

no corpo uma nova qualidade de criação, abrindo espaços e frestas, 

evocando a possibilidade de muitos Estados incorporarem o corpo que dança, 

um corpo que não representa a palavra, mas sim um corpo que tem a palavra 

por dentro. 

                                                 
134

 Trecho da fala de Eliane Carvalho no sexto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
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“O corpo leitor seria essa possibilidade de agenciamento entre a palavra 
poética e o corpo dançado, que se dá no corpo do interprete criador e pode 
alterar as qualidades e as intensidades do gesto dançado, a partir desses 
agenciamentos surge o corpo leitor instaurando um novo plano criativo, esta 
alteração se constrói a partir da mobilização de diferentes linhas de afetos 
que se manifestam no corpo que dança”

135
 

 

Perguntas sem respostas: 

 

Ana Paula para Eliane: quando a palavra poética te move, como seria 

reescrever esse poema depois de dançá-lo?  

 

Eliane para Ana Paula: qual seria então um mecanismo ou ação que o 

preparador pudesse instaurar no intérprete esse estado vibracional? 

 

III.7 Encontro Sétimo : a l i n e   b e r n a r d i136 

O Roubo é uma grande e assustadora seletividade 
natural que a vida te convida a experimentar 
enquanto reflexão de pele, carne e osso.

137
 

 

Clarice Lispector: O que é a poesia para você? 

Vinicius de Moraes: Não sei, eu nunca escrevo 
poemas abstratos, talvez seja o modo de tornar a 
realidade mágica aos meus próprios olhos. De 
envolvê-la com esse tecido que dá uma dimensão 
mais profunda e consequentemente mais bela. 

(LISPECTOR, 2007, p.107) 

 
Difícil não falar do ROUBO nesse momento dentro do meu processo de 

feitura desta monografia, e a minha ótica processual dessa construção 

                                                 
135

 Trecho da fala de Eliane Carvalho no sexto Encontro Corpo Palavra, vide DVD em anexo. 
136

 Neste sub-capitulo a autora se propõe a fazer um encontro com ela mesma e seu próprio processo de criação, 

e por ser um momento de espelhamento a autora opta por escrevê-lo na primeira pessoa do singular, se 

disponibilizando a realizar um breve relato-depoimento. 
137

 Frase de  a l i n e  b e r n a r d i, autora desta monografia, a partir de sua experiência de ter sido roubada 

durante o seu processo monográfico e ter perdido brutalmente nesse ato grande parte dos caminhos da 

monografia construídos até então. 
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monográfica foi inevitavelmente e curiosamente enriquecida e atormentada 

por esse acaso. Ter chegado no conceito de artista-cartógrafo e ter 

desenhado toda essa criação monográfica foi fruto de ter vivido essa 

experiência do roubo na sensação, de ter vibrado todos os meus músculos e 

todas as camadas de minha pele a partir desse acontecimento. Muitas 

reflexões e muitos novos direcionamentos se apontaram a partir desse ponto 

de virada instaurado pelo acaso. 

 

 Reconheço e me encanto com as peripécias que o acaso nos 

proporciona e o meu processo de criação dialoga diretamente com os 

convites que o acaso pode oferecer. Por vezes salpico dentro das minhas 

metodologias criativas um convite com o acaso, como sortear uma palavra 

para escrever uma poesia, ou no meio de um estudo/repetição de seqüência 

coreográfica abrir uma fresta entre um movimento e outro e deixar vir um 

novo movimento.  

 

A minha relação do corpo com a palavra acontece a partir do desejo de 

jogar com as possibilidades de gradações de intensidade entre o que a 

palavra pode oferecer ao ser dita ou escrita, e para onde o movimento pode 

ser levado quando é posto no jogo de tensões espaciais. Na minha busca de 

encontro com a poesia por exemplo, a palavra é jogada por vezes no papel 

sem muitas direções e com o intuito de não ter muita interferência do racional 

ou então é gravada quando um sentimento ou uma memória de algo vivido 

grita dentro do meu corpo. Num primeiro momento que a palavra ou o 

movimento pede passagem para nascer, fico na tentativa de deixar ele vir 

como o impulso primário e bruto do seu desejo de se manifestar, para depois, 

a partir do que surge, eu começar a fazer escolhas que eu deseje lapidar e 

direcionar numa estrutura. 

 

 

... ... ... aqui vivenciamos mais um novo  v a z i o  criativo e paramos para 

meditar, tomar um banho e ler uma poesia ... ... ...  
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Ao fazer parte do Laboratório prático da pesquisa de mestrado de 

Eliane Carvalho, eu entrei em contato com a “escrita automática”, muito usada 

pela artista-performer e coreógrafa portuguesa Vera Mantero, que é um 

exercício de escrever de forma livre e aleatória tudo que vem à cabeça 

durante 2 ou 3 minutos e depois, a partir dessa escrita, analisar e pinçar 

possibilidades de idéias, composição, sensações que possam conduzir e/ou 

somar a um processo de criação. O meu processo de criação e 

principalmente minha relação corpo-palavra instintivamente dialoga com essa 

prática e passei a adotar de forma mais consciente para algumas criações, 

seja para escrever poesias ou para criar dança/performance. 

 

 A sensação do ROUBO me permeou durante todo o ano de 2012 de 

uma forma muito viva, pelo ato de ter sido roubada materialmente, num 

assalto a mão armada, onde perdi meu computador, meu HD externo, meus 

livros de pesquisa monográfica e grande parte da produção textual já feita. E 

também por estar vivendo como intérprete a montagem do Projeto Bricolage, 

do Núcleo do Invisível de Pesquisa Corpo, cuja dramaturgia é composta pelas 

cartografias das intérpretes. O meu processo cartográfico levantou 

imediatamente a sensação do Roubo, devido a um dos fatores de grande 

presença na minha estória, que é o suicídio de um ente familiar. Localizar um 

suicídio como um roubo é reconhecer o quanto alguns fatores sociais e 

políticos permanecem invisíveis na sociedade, é dar visibilidade a um tabu 

extremamente escamoteado nos acordos e nas relações sociais. É avivar a 

possibilidade de ganhar novos territórios a partir do desejo; e para que esse 

processo ganhe corpo e contorno é necessário ter espaço de existência para 

as fragilidades, é necessário desterritorializar as convicções ou os acordos 

sociais vigentes para que se encontrem novos possíveis do desejo desse 

corpo que se constitui inevitavelmente através de suas experiências.  

 

 A partir desse processo vivido e dessa experiência conjugada, realizei 

na Mostra de Dança Angel Vianna em dezembro de 2012, uma ação-
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instalação chamada “O Roubo”138: o ambiente era uma tenda/cômodo branca 

semi-aberta debaixo da escada interna do térreo no prédio do Centro 

Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, com almofadas, café, biscoitos, 

música ambiente, iluminação aconchegante, livros, cadernos de anotação... e 

eu recebia uma pessoa de cada vez nesse ambiente para uma conversa, uma 

entrevista sensória que durava entre 15 e 20 minutos e íamos aos poucos 

tocando e falando sobre a sensação de ser roubado, tanto materialmente 

como afetivamente.  

 

A minha grande estratégia e desejo de criação é a de produzir encontro 

e para criar eu preciso encontrar, seja na cidade caminhando em suas ruas, 

seja com pessoas na sala de ensaio criando e explorando perguntas para 

gerar movimento, sejam os pássaros numa casa de campo onde o silêncio 

ruge tanto que os pássaros ganham toda a cena da paisagem e me faz abrir 

novas escutas de mim pra mim e de mim com o mundo. Tenho necessidade 

de me sentir pulsando, de me provocar mudanças de olhares e ângulos, de 

explorar as diversas gradações de qualidades que nossa capacidade de 

atenção pode ter. Gosto também de pesquisar os gradientes de atenção 

dentro da criação, me esgarçando e me convidando e me provocando sempre 

na capacidade de qualidade de escuta de algo. Isso pra mim é puro corpo, é o 

corpo em movimento na vida. 

 

Tenho necessidade de dar espaço de visibilidade e existência aos 

vazios que a criação me convida a entrar: quantas vezes durante esse 

processo mesmo de escrita monográfica eu precisei soltar algum fio de 

raciocínio por uns minutos pra depois voltar a ele e percebê-lo diferente; em 

outros momentos me provoquei a ir de um capítulo a outro de repente e de 

parar de fazer determinado objetivo que me coloquei justo pra ganhar novos 

olhares daquela mesma situação que está sendo trabalhada: o meu processo 

precisa disso que até defendo nessa monografia como v a z i o criativo, que 

momentaneamente esse vazio pode ser angustiante e que depois retorna 

num prazer de deixar algum sentido novo nascer. 

                                                 
138

 Vide o Anexo IV:  Flyer da ação-instalação 
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A minha ferramenta principal de trabalho é a improvisação, e o contato 

improvisação é uma das práticas que mais pesquiso e utilizo em meus 

processos criativos, pois a vejo como uma potente ferramenta de provocar 

encontro, de provocar constantemente perguntas em torno do que é relação e 

de como estabelecemos relações e é nesse questionamento que gosto de 

explorar a composição em dança e os caminhos de relação da palavra com o 

corpo. 

 

Em setembro de 2012 participei da Residência Artística: Interacciones 

Urbano Rural139 realizada na Eco Vila Terra Una, em Liberdade-MG, com o 

Projeto “A poesia de Manuel num corpo de dança”140, que visa realizar 

videodanças a partir de 3 livros do poeta Manoel de Barros. Para esta 

Residência, fiz o estudo focado em um dos livros escolhidos por mim para 

este projeto, o Matéria de Poesia, e a partir do meu encontro com a artista 

canadense Allison Moore nasceu o primeiro vídeo141 da série do projeto, com 

a linguagem do stop-motion. Toda a pesquisa coreográfica foi feita em diálogo 

com a temporalidade que o stop-motion convida o corpo a vivenciar e a partir 

da prática do contato improvisação em relação com os espaços físicos da 

Eco-Vila. 

 

A palavra poética pra mim é um grande terreno de fertilidade para 

instaurar e provocar processos artísticos, seja na minha própria relação com a 

escrita poética a partir de uma dança ou de uma sensação, seja a palavra de 

um outro poeta que convida meu corpo a dançar ou a realizar um vídeo. 

Quando escrevo, essa palavra às vezes é guardada por dias, às vezes por 

meses, às vezes por minutos e às vezes por anos; e o desejo de ser 

revisitada é fruto de alguma experiência em vida e/ou arte que pede o resgate 

desse lugar primário de palavras no papel ou no gravador e convida ao 

desdobramento. Às vezes, porém muito raramente, a palavra sai quase que 

                                                 
139

 Vide anexo V : texto de autoria de aline bernardi sobre sua vivência na Residência Artística Interacciones 

Urbano Rural na Eco Vila Terra Una. 
140

 http://www.terrauna.org.br/urbanorural2012/propostas/ver/269: link do Projeto “a poesia de Manuel num 

corpo de dança”. 
141

 http://interaccionesurbanorural.org/post/35083336561/materia-allison-moore-aline-bernardi-canada-y: link do 

videodança/arte de Aline Bernardi e Allison Moore, inspirado no livro Matéria de Poesia do poeta Manoel de 

Barros. 

http://www.terrauna.org.br/urbanorural2012/propostas/ver/269
http://interaccionesurbanorural.org/post/35083336561/materia-allison-moore-aline-bernardi-canada-y
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pronta no seu desejo de forma de expressão no mundo, é algo inexplicado, 

mas vem com um sentido que já vem em Forma dita e/ou escrita, como a 

exemplo da poesia que citei no segundo encontro corpo palavra e que nasceu 

pronta, se assim posso dizer: 

 

Solidão 

                                               Lição de  

  solidez 

 

 

A forma pra mim muitas vezes nasce desorganizada, no meio do 

completo caos e me pergunto: como criar espaços pra a forma do caos ter 

mais existência dentro do terreno do processo criativo? Escrevo ou danço às 

vezes de trás pra frente, começo um texto no meio ou no início e vou pro fim e 

depois vou compondo o meio. Muitas vezes posso começar um trabalho pelo 

título, e esse título funciona como um fio condutor de levantamento de temas.   

 

Selecionar pra mim é pescar a partir da intuição e a partir do que o 

encontro sugere, como o meu próprio processo monográfico pode refletir 

sobre o meu processo de criação. Fiar palavras e tecer corpos, um desejo de 

fazer as palavras ganharem espaços de brincadeira e do corpo ser bebido 

pelo território poético que as palavras podem suscitar: essa é uma grande 

motivação do meu desejo de criação e de como eu me relaciono com o 

encontro do corpo e da palavra. 

 
Nascimento da palavra: 
 
Teve a semente que atravessar panos podres, criames de 
insetos, couros, gravetos, pedras, ossarais de peixes, cacos 
de vidros etc. – antes de irromper. 
 
Agora está aberto no meio do monturo um grelo pálido. 
 
Não sabemos até onde os podres o ajudaram nessa 
obstinação de ver o sol. 
 
Ó absconsos ardores! 
 
É atro o canto com reentrâncias que sai das escórias de um 
ser. 
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Os nascidos de trapo têm mil encolhas... 
 
P.S.: No achamento do chão também foram descobertas as 
origens do vôo. 
 
(BARROS, 2006, p.11) 
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IV - CONSIDERACOES FINAIS : P o e m e – s e : por um corpo que faz 
nascer palavras e pela palavra que evoca um corpo 

 

Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

Convive com teus poemas, antes de descrevê-los. 

Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. 

Espera que cada um se realize e consume 

com seu poder de palavra 

e seu poder de silêncio.  

Não forces o poema a desprender-se do limbo. 

Não colhas no chão o poema que se perdeu. 

Não adules o poema. Aceita-o 

como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada 

no espaço 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

(ANDRADE: 1980, p.27)
142

 

 

                                                 
142

 Trecho da poesia PROCURA DA POESIA do poeta Carlos Drummond de Andrade. 
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O que distingue tais políticas é o mesmo "porém" que 
assinalei anteriormente ao referir-me à diferença 
entre a subjetividade flexível inventada nos anos 
1960/70 e seu clone fabricado pelo capitalismo pós-
fordista. Esta diferença está na ESTRATÉGIA DE 
CRIAÇÃO DE TERRITÓRIOS: para que este 
processo se oriente na direção dos movimentos de 
afirmação da vida é necessário construí-los com base 
nas urgências indicadas pelas sensações, ou seja, os 
sinais da presença do outro em nosso corpo vibrátil. 
(ROLNIK, 2077, p.20) 

 O interesse maior dessa pesquisa e de todo esse processo de escrita 

monográfica não foi o de obter respostas sobre o que é possível ou o que é 

mais ou menos tendencioso nas relações entre o corpo e a palavra dentro dos 

processos artísticos. O nosso interesse maior aqui foi o de abrir mais espaço 

de questionamentos e o de dar voz e território aos artistas e a seus processos 

de criação, para que a produção de realidades a partir das diferenças possa 

ganhar mais horizonte de visibilidade. Acreditamos que nesse movimento de 

alargamento de horizontes é possível cavar novas fendas e disponibilizar 

superfícies para novos territórios de existência do encontro; pois acreditamos 

que é no encontro que as subjetividades conseguem co-existir. 

 

 A Série de Encontros Corpo Palavra nos permitiu criar um campo de 

afetação entre os processos artísticos e nos mostrou ser uma metodologia 

inspiradora e eficiente para a produção de encontro e para o cruzamento 

horizontal de trocas criativas, um espaço de potente diálogo entre os modos 

de fazer Arte, um terreno para o artista-pesquisador e a sua interação com o 

mundo.  

 

 Vislumbramos na realização dessa metodologia de encontro um 

AMBIENTE de repercussão para o processo artístico ser ecoado, um lugar de 

descortinamento político necessário dentro da sociedade. Um ambiente para 

a instauração de uma Não Verdade, um convite para o entrelaçamento de 

pontos de vistas subjetivos. 

 
Ressaltamos, ainda, que no processo de mundificar-se a experiência de 
encontro pela afectibilidade é fundamental para viabilizar a emergência das 
virtualidades corpóreas. É no corpo atravessado pelas forças do coletivo 
nas transmutações singulares que a capacidade de sustentação da vida 
ocorre. (BORGES, 2009, p.147) 
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 Esse AMBIENTE só é possível de ser criado quando as subjetividades 

se disponibilizam para o encontro; e entendemos encontro como fruto de uma 

qualidade do território proposto e ocupado pelas presenças desses corpos-

palavras subjetivos em ação no espaço. Entendemos aqui que cada 

subjetividade carrega um complexo conjunto de relações do corpo com a 

palavra e que cada subjetividade organiza esse conjunto de maneira singular 

dentro do seu processo artístico. 

A reinvenção e a revelação de um AMBIENTE é permeada pelo que 

em tese já existe enquanto modo de organização; mas o fato de dar qualidade 

de atenção e visibilidade para o processo dentro do encontro é que convoca 

as articulações dessas organizações subjetivas para novas aparições no 

espaço. É necessário integrar e corporificar a qualidade do estado de 

presença para que o espaço do encontro realmente aconteça. Um lugar onde 

a acuidade da sensibilidade ganha expressão e permite o artista-pesquisador 

ter espaço para falar do seu próprio tempo, e de como ele apresenta e 

contextualiza sua criação no mundo. Um espaço para o surgimento da 

potencialidade estética sob o prisma processual. 

Esse encontro, que não pode se realizar como colisão, mas como uma 
descoberta cotidiana do que há de comum entre os diferentes e de diferente 
entre os comuns, se materializa no território, mediado pelos corpos e 
aprofundado pela palavra. Corpo, Palavra e Território são, então, as 
expressões materiais dessa pedagogia urbana. (SILVA, 2012, p.215) 

As nuances e potencialidades das relações entre corpo-palavra dentro 

dos processos artísticos são à nosso ver um convite à criação de mundos, 

uma estratégia da potencialidade que nossa voz tem de fazer criar aquilo que 

desejamos ecoar. O corpo do artista-pesquisador é o lugar da ação, da 

exploração, do acontecimento: é nele que podemos transmutar e transcriar. A 

língua abrindo-se para o fazer enquanto o desejo for fonte. 

 

Nesse sentido, enxergamos na prática do contato improvisação uma 

potência de construção de um corpo coletivo que favorece a coexistência da 

diferença de subjetividades. Intuímos que os princípios do contato 

improvisação: a escuta, a gradação do toque e a percepção de distribuição do 

peso na relação entre as fisicalidades e o espaço externo ao corpo físico 
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podem ser mote e caminhos para despertar o corpo do artista-pesquisador 

nas suas potencialidades de qualidades de atenção. 

 

Quando Ivan Maia relata e descreve a proposta do movimento 

CORPOEMA, entramos em eco com a nossa pesquisa desenvolvida durante 

as aulas de estágio143 na Faculdade Angel Vianna, no ano de 2012, que tem 

como proposta utilizar o contato improvisação para criar ações de intervenção 

urbana e ocupação de espaços públicos. E vislumbramos um desdobramento 

futuro dessa pesquisa como possibilidade de criação de território, dentro das 

artes performativas, da articulação do estado de presença e da composição 

coreográfica, para a ação e a expressão poética e corporal do indivíduo no 

mundo. 

Como organizamos o corpo no espaço? Como organizamos a relação 

espaço-tempo para compor ambientes? Como percebemos o espaço que 

ocupamos com o nosso corpo?  Até que ponto a consciência do espaço que 

ocupamos nos amplia na percepção dos outros corpos que ocupam o 

espaço? Quando se dá o encontro? Quais são os possíveis da relação do 

indivíduo dentro do coletivo e o como esse coletivo pulsa junto num mesmo 

espaço? Com esses questionamentos, desejamos abrir futuros 

desdobramentos para pensar e corporificar a dança enquanto um ato poético. 

Corporificar o estado fino de atenção é se apropriar das forças do momento 
e criar com elas, indo além. Sendo assim, a consciência é atitude – pessoal 
e coletiva – é experiência de gestos pensantes que dançam uma prática de 
se estar no mundo. (JORGE, 2009, p.30) 

 

 
... ... vivenciamos aqui um novo espaço de  v a z i o  criativo e fizemos uma 

pausa para escutar uma música, tomar um banho e comer um chocolate ... ...  

 

 

Quando nos perguntamos “até que ponto podemos dialogar estilo 

dentro da Academia?” no início do processo de escrita desta monografia e 

                                                 
143

 https://vimeo.com/53546760 : video realizado por Alexandre Maia da Intervenção Urbana proposta por Aline 

Bernardi no Laboratório de Contato Improvisação: Ocupando Territórios em Estado de Performance, facilitado 

por Aline Bernardi durante o segundo semestre de 2012 na Faculdade Angel Vianna. 

https://vimeo.com/53546760
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quando defendemos pontuar os cortes processuais como uma indicação 

estilística no texto, marcando-os como v a z i o s  criativos existentes durante 

o processo de feitura deste estudo, estávamos buscando perceber os 

espaços de vitalidade e não vitalidade do processo de criação. A adoção 

desta marca do v a z i o  criativo nos fez perceber a importância de dar 

espaço de existência para a zona do caos que se instaura durante os 

processos artísticos. 

 

Essa zona do caos nos inspira ser um lugar da não intencionalidade do 

movimento, um lugar de NÃO SABER, que defendemos ser de extrema 

importância e relevância para a valoração de um território de existência e para 

esse espaço se estabelecer dentro e durante o processo de criação. 

Acreditamos que a prática do contato improvisação oferece terreno de 

exploração para essa “zona do não saber”, do não direcionamento do 

movimento; e deixamos em aberto um possível caminho de estudo nesse 

campo do saber.  

 
Mover-se com êxito implica em representar o mundo externo internamente, 
obviamente em seus próprios termos, de maneira que se possa preparar e 
realizar ações apropriadas e oportunas para se manter em condições 
favoráveis e seguras em relação aos eventos em contínua sucessão no 
ambiente. Para tanto é necessário poder extrapolar o que se pensa que 
acontecerá se as coisas continuarem apresentando-se de certa maneira. 
Assim é possível orientar o comportamento para fugir do perigo e buscar 
recompensas. (SILVA, 2009, p. 124-125) 

 
Concluímos que esse estudo pode abrir muitos caminhos de pesquisa 

dentro e sob o prisma processual da criação artística e na investigação das 

possíveis relações do corpo e da palavra dentro do processo artístico. 

Desejamos com esse estudo colocar lupas no aspecto processual para que 

tenhamos mais possibilidades de políticas públicas que abracem a criação a 

partir desse aspecto. Como produzir uma arte fissurada? Como carregar os 

corpos e as palavras de experiência? Como criar um campo do saber artístico 

que englobe as diferenças, de maneira que essas possam co-existir 

culturalmente numa política cultural horizontal? Que corpos e que palavras 

podemos deixar nascer do corpo e da palavra já estabelecida em nossa 

sociedade? Qual corpo-palavra que motiva o estado de criação? Que corpo e 

que palavra podemos colher no mundo, e seja esse mundo, o mundo exterior 
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ou o mundo interior, que evoquem novos sentidos? Qual a relação que se dá 

com a necessidade que a gente tem de comunicar? De que maneira os novos 

sentidos se dão nas constantes mudanças desses corpos que nos habitam? 

Que palavra é essa que nasce dessas mudanças e que corpo é esse que se 

reconfigura para essas palavras? Essas são algumas das perguntas que nos 

motivaram a entrar nesse estudo e muitas delas permanecem em aberto para 

futuros desdobramentos das possibilidades de ação de um artista-

pesquisador, de um artista-cartógrafo e sua atuação no mundo. Essas podem 

ser perguntas para novas possibilidades de encontro. 

Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. 
Amar não acaba. É como se o mundo estivesse a 
minha espera. E eu vou ao encontro do que me 
espera. (...) Eu sei muito pouco, mas tenho a meu 
favor tudo o que não sei. (LISPECTOR, Clarice na 
voz de BETHANIA, Maria)

144
 

O trabalho é o amor feito visível (GIBRAN: 1974, 
p.25) 

 
 

                                                 
144

 Trechos de textos de Clarice Lispector lido por Maria Bethânia no extra “a Palavra” dentro do Dvd do Show 

Tempo Tempo Tempo de Maria Bethânia, e que pode ser visto no link : http://www.youtube.com/watch?v=z4A-

vXMYFs0&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=z4A-vXMYFs0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z4A-vXMYFs0&feature=related
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A N E X O S 

 

Anexo I – Artistas, Perguntas e Fotos da Série de Encontros Corpo Palavra na 
Faculdade Angel Vianna 

 

Encontro Primeiro – Pedro Moraes e Isabella Duvivier 

 

 

 

 

PEDRO MORAES: 

 

-o que você busca na dança e na performance para o seu trabalho como interprete 

de canção popular? 

-no seu trabalho como compositor, no que a sua relação com o corpo interfere e/ou 

influencia? 

-qual é o corpo da voz e qual é o corpo da palavra ao cantar? 
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ISABELLA DUVIVIER: 

 

-qual é o Verbo que você busca no corpo? 

-o que pode ser revelado na pesquisa corpo-depoimento? 

-de que modo você relaciona a prática da Cartografia com a construção de uma 

dramaturgia do corpo? 
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Encontro Segundo – Alan Castelo Branco Xavier  e Gustavo Sant’Anna 

 

 

 

 

ALAN CASTELO BRANCO XAVIER:145
 

 

 

-No projeto “Theatro de um Homem Só” de que maneira as histórias ouvidas em 

cada cidade constroem seu corpo cênico? 

-como diretor, quais caminhos de relação entre corpo e palavra que você utiliza pra 

compor a dramaturgia? 

-como ator, de que maneira seu corpo recebe as palavras e o que seu corpo 

provoca nas palavras? 

 

 

                                                 
145

 Errata do Flyer: No Flyer o nome do artista saiu Alan Castelo Xavier Branco, e aqui fazemos a errata de seu 

nome que é Alan Castelo Branco Xavier. 
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GUSTAVO SANT’ANNA: 

 

-como a canção ganha corpo no seu trabalho? 

-qual a relação entre a poesia e a composição? Fale-me de encontros e 

desencontros dessas duas formas de expressão e de que maneira elas atravessam 

seu corpo. 

-qual a palavra do corpo e qual o corpo da palavra? Que tipo de relações se dão 

quando você escreve sobre música? 
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Encontro Terceiro: Ivan Maia e Leandro Floresta 

 

 

 

 

IVAN MAIA: 

 

 

-CORPOEMA já reúne em seu próprio nome a relação do corpo e da palavra. Fale-

nos da construção desse poema em corpo, esse corpoema! 

-enquanto poeta, como você se relaciona com seu corpo no momento de criação? 

-de que maneira o contato improvisação dialoga com o seu ser poeta e o seu ser 

filósofo? 
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LEANDRO FLORESTA: 

 

-como é sua relação com o corpo no momento de compor músicas? 

-como intérprete, no momento palco / cena, de que forma você sente o corpo em 

gesto e o corpo da sua voz? 

-onde a palavra ganha corpo e o corpo faz nascer palavras no seu processo de 

criação? 
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Encontro Quarto : Márcia Rubin e Camila Caputti 

 

 

 

 

MARCIA RUBIN: 

 

-enquanto bailarina/coreógrafa, como que a palavra alimenta a construção do seu 

gesto?    

-na direção de movimento como você utiliza dessa relação corpo e palavra para 

propor um corpo de criação cênica? 

-o que é uma dramaturgia do corpo pra você e de que forma você busca construí-la? 
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CAMILA CAPUTTI: 

 

-onde seu corpo de bailarina encontra seu corpo de cantora? 

-como intérprete, no momento palco / cena, de que forma você sente o corpo em 

gesto e o corpo da sua voz? 

-quais são os caminhos propostos na pesquisa corpo-voz? 
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Encontro Quinto : Soraya Jorge e Frederico Paredes 

146 

 

 

SORAYA JORGE: 

 

-como que a palavra alimenta a construção do gesto corporal?    

-onde a palavra ganha corpo e o corpo faz nascer palavras no seu processo de 

criação? 

-de que maneira escrita se relaciona com o Movimento Autêntico? 

   

 

 

                                                 
146

 Nesse quinto encontro contamos com a colaboração de Felipe Freire Moulin na feitura do Flyer. 
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FREDERICO PAREDES: 

 

-como intérprete, de que maneira seu corpo recebe as palavras e o que seu corpo 

provoca nas palavras? 

-enquanto coreógrafo, que tipo de relações se dão entre corpo e palavra na 

composição coreográfica? 

-qual a palavra do corpo e qual o corpo da palavra? 
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Encontro Sexto : Ana Paula Bouzas e Eliane Carvalho  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANA PAULA BOUZAS 

 

-enquanto bailarina/atriz, como que a palavra provoca a construção do seu gesto?    

-como coreógrafa/diretora e/ou preparadora corporal de que maneira você se utiliza 

dessa relação corpo e palavra para propor um corpo de criação cênica? 

-o que é uma dramaturgia do corpo pra você e de que forma você busca construí-la? 
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ELIANE CARVALHO 
 
-como bailarina, no momento palco / cena, de que forma você sente o corpo em 
gesto? 
-como coreógrafa de dança flamenca, de que maneira essa relação corpo palavra 
aparece na criação cênica? 
-o que seria a proposta do Corpo-Leitor? 
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Anexo III : Poesias de  a l i n e   b e r n a r d i  citadas ao longo do trabalho 

 

 

 

P o e s i a I : P a L a v r a 
 

P a L a v r a 

Pá que Lavra 

Lavoura 

Que tece a vida 

E a comunicação entre o manifesto 

E o não-manifesto 

 

 

 

... ... ...  
 

 

 

P o e s i a  II : M a n i f e s t á c i t a  

 

Lumiar - 2011  

 

 

Com ciência  

Ciente de si 

Com si em ti 

Consciência 

Constante presença 

Eterna cadência 

Do ser 

 

Conspiração 

Ternura da vã 

Atitude de clã 

Família em 

Constelação 
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Partitura 

Textura de fé 

Pintura da Sé 

Mistura da 

Gente fervente 

De amor latente 

 

 

Com missão  

Dilatação do 

Antigo convívio 

Da pureza 

Farta de toda 

Ação 

 

Fartura de 

Corpo em 

Ligação 

Da tácita 

Manifestação 
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Anexo IV 

 

Ação autoral de Aline Bernardi motivada por sua experiência como intérprete com a 

metodologia de pesquisa e montagem do espetáculo “Projeto Bricolage – Capítulo 2 

– O Roubo”, do Núcleo do Invisível de Pesquisa Corpo, coordenado e dirigido por 

Isabella Duvivier. 
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Anexo V : Projeto Manoelesco em Residência Artística na Eco Vila Terra Uma 

 

Em setembro de 2012, entre os dias 17 e 31, participei da Residência 

Artística na Eco Vila Terra Una, inaugurando o Projeto Manoelesco : a poesia 

de Manoel num corpo de dança. Essa pesquisa envolve criar uma série de 3 

videodanças, inspirados em 3 livros do poeta, livros entre as décadas de 60 e 

70: “Compêndio para Uso dos Pássaros” , “Gramática Expositiva do Chão” e 

“Matéria de Poesia”. Para esta residência “Interacciones Urbano_Rural” 

focamos a pesquisa no livro “Matéria de Poesia”, fazendo um estudo corporal 

motivado pelas poesias e pelos espaços da Eco Vila Terra Una (ateliês, 

cachoeiras...) para perceber as influências de um lugar menos urbano e mais 

rural na criação de dança. A pesquisa foi desenvolvida individualmente e em 

parceria com a artista visual canadense Allison Moore, explorando a 

linguagem do stop motion para a realização de um videodança/arte. O texto 

abaixo é um relato-depoimento sobre o processo artístico vivenciado nessa 

etapa do projeto durante a Residência em Terra Una. 

 

 
Residir para plantar dentro! 

  a l i n e   b e r n a r d i 
 

 
Folhas que mergulham no Ar 

Lenhas e fogo 
Rio que barulha o Tempo 

Sorrisos e olhares 
Ouvidos que escorrem andorinhas 

Casacos, canecas, panelas 
Cores e horizontes 

Tudo isso e mais um pouco  
é muito importante para 

fazer uma residência artística 
na natureza... 

em Una!147 
 

A residência artística na Eco Vila Terra Una é um convite a entrar em 

relação com uma abundante natureza e um terreno fértil para cada um plantar 

                                                 
147

 Poesia de Aline Bernardi criada durante e para a Residência Artística na Eco Vila Terra Una. 
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dentro de si o seu processo artístico. Nesse lugar nos reunimos para aguçar 

nossas percepções e curiosidades e para conhecer a nós enquanto indivíduos 

e artistas e aprender com o coletivo em convivência. 15 dias que me 

pareceram 2 meses! A grande matéria de poesia é o Tempo! E na natureza o 

convite ao Tempo e suas cadências é muito mais largo em possibilidades! A 

Urbe nos instaura uma temporalidade um pouco mais restrita ao que 

podemos acessar em termos de nuances de escuta e o processo de criação 

na cidade se coloca numa direção mais estrangulada enquanto 

potencialidades temporais! A natureza é um ambiente com abundância de 

Tempos! E abrir essa percepção e essa escuta é revigorante para o processo 

de criação. Estar num ambiente propício ao encontro também redimensiona 

as qualidades de tempo que a vida tem!  

 

E assim a Arte esbanjou a r t e durante esses dias vividos em Terra 

Una, e assim artérias pulsaram criações que se expressaram em vídeos, 

danças, sons, sorrisos, fotografias, cantos, partilhas, silêncios, rituais de 

alimentação, entrevistas, questionamentos sobre produção e agenciamento 

artístico, crianças, horta, poemas, compartilhamento de portifólios, um 

equinócio, documentários, harmonias e limpezas dos alojamentos, da cozinha 

e dos banheiros, stop motions, gravação de sons e largueza das idéias que se 

tornam ações em desdobramentos! A primavera chegou como a primeira 

verdade das flores e a chuva que antecedeu esse equinócio foi um pedaço do 

céu querendo cantar na beira da fogueira!  

 

Aqui em Terra Una me propus a pesquisar o livro “Matéria de Poesia” 

de Manoel de Barros com o intuito de começar uma investigação entre 

palavra poética e construção corporal para a realização de um vídeo dança. E 

me surpreendi com o encontro inesperado e divertido com Allison Moore, num 

dia de sol olhando a paisagem e estudando ângulos e luzes para fazer stop 

motions. Juntar nossos processos artísticos foi de um sabor extra dentro 

dessa residência : a pesquisa corporal em relação com as poesias de Manoel 

ganhou novos caminhos e novas qualidades de tempo para fazê-la em 

animação, saíamos juntas para escolher lugares, ríamos juntas, e nos 



103 

 

descobríamos em novas línguas, pois Allison falava e entendia pouco 

português e eu falava muito pouco o inglês e a língua passou a ser ponte para 

a fonte de desejo do nosso fazer juntas. 

 

Durante toda a residência construí um diário que carrega todas as  

memórias de mudanças vividas e que foi alimentado por caminhadas que me 

propus a fazer em Terra Una com o intuito de colher frases, como : tartaruga 

de cascos e paredes rosadas, o verde é tanto tom que soa azul, pneu 

sustenta a terra que molda a casa.... inspirado nesse poeta de Barros tão 

querido nosso do Brasil que se diz um “fazedor de frases”. Jaya, André, 

Florência e Renato embarcaram nessa colheita comigo e me alimentaram em 

gestos. 

 
O que é feito de pedaços precisa ser amado! 
(BARROS: 2010, p.152) 

 
A ávida Julia com seu atroz desejo de agenciar, os olhos de tigre de 

Luis, a barba curiosa que desenha as trilhas do rosto de Domingos, Florência 

e sua beleza emotiva das águas que correm de teus pelos negros, a maestria 

materna que é a força de Jaya, o tempo de um sorriso de Allison, Nadam e 

seu centro irradiante, o silencio curioso de Ícaro, as linhas e as curvas de 

David e Chiara, Fernando e seus ouvidos afinados ao céu, todos os 

moradores, crianças, membros de Una, e o pequeno distribuidor de sésamo 

Tuan : me rechearam de um vazio pleno, pleno de mistérios. 

 
Eu tinha mais comunhão com as coisas do que 
comparação148  

                                                 
148

 Frase de Manoel de Barros, retirada de uma entrevista que o poeta concedeu para a Tv Cultura. 


