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RESUMO 

 

Este estudo investiga e avalia o uso de procedimentos somáticos no ensino do balé 
clássico, tendo como campo de atuação o Curso de Licenciatura em Dança da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Trata-se de um estudo de caso da 
disciplina Técnica de Corpo II – Introdução à Dança Clássica, ministrada no primeiro 
semestre de 2014 na Uesb, tendo como abordagem metodológica a cartografia, com 
inserções da pesquisa somático-performativa e da pesquisa (auto) biográfica. A 
dissertação foi escrita em formato de cartas e traz as narrativas das alunas que 
vivenciaram esta disciplina. Busca-se, com a pesquisa, registrar o processo de 
ensino-aprendizagem desta técnica de dança, por meio da educação somática, 
elencando como ele se dá e como interfere na constituição deste futuro profissional 
de dança. O estudo foi sustentado por teorias da dança, educação somática e (auto) 
biografia. Informações necessárias à análise vieram de diversos instrumentos de 
coleta: questionários, diários de bordo das alunas, reflexões e inventário pessoal. 
Neste estudo é discutido, inicialmente, como são tradicionalmente as aulas de balé 
clássicos, calcadas por uma visão mecanicista de corpo e dual – de separação 
corpo-mente. Apresentam-se as problemáticas desta concepção de corpo e suas 
origens, além da perspectiva de outra concepção, não cartesiana. São elencadas, 
então, as características de uma nova perspectiva para o corpo, a partir do soma, e 
como esta mudança afetou a dança. Discutem-se, desta forma, as contribuições que 
a educação somática trouxe à dança e como a mesma pode ser pensada como 
proposta pedagógica. Por fim, expõe-se o emprego de pressupostos somáticos, a 
partir de Rudolf Laban e Marie-Madeleine Béziers (Método da Coordenação Motora), 
em aulas de balé clássico. São discutidos, a partir disso, os resultados do uso da 
educação somática no balé clássico. A pesquisa revela que a educação somática 
pode facilitar a aprendizagem do balé clássico, bem como torná-la mais significativa. 
Do mesmo modo, conclui-se que os pressupostos somáticos aplicados ao balé 
clássico podem ser utilizados em outras técnicas de dança e, além de favorecer a 
autonomia do sujeito frente à construção do seu conhecimento em dança no/pelo 
corpo, auxiliam na mudança de percepção corporal e de visão de mundo.  
 

Palavras-chave: balé clássico; educação somática; educação; dança.  
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ABSTRACT 

 
This study investigates and evaluates the use of somatic proceedings in classical 
ballet teaching, using as field of action the undergraduate degree in Dance of the 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). It is a case study of the class 
Body Techniques II – Introduction to Classical Dance - taught in the first period of 
2014 at the Uesb, with cartography as methodological approach, and with inserts of 
somatic-performative research and (auto) biographical research. The thesis was 
written in the form of letters and brings the stories of the students who experienced 
this class. We aim, with this research, to record the teaching-learning process of this 
dance technique through somatic education, listing how it happens and how it 
interferes with the development of this future dance professional. The study was 
supported by theories of dance, somatic education and (auto) biography. Information 
needed for the analyses came from various collection instruments: questionnaires, 
students’ logbooks, reflections and personal inventory. Initially, this study discussed 
the traditional classical ballet classes, sustained by a mechanistic view of the body 
and a dual one of mind-body separation. The problems of this conception of the body 
and its origins are shown, besides of the perspective of another, non Cartesian, 
conception. The characteristics of a new soma-based perspective of the body are 
then listed and how this change affected dance. We discuss, in this way, the 
contributions that somatic education brought to dance and how it can be thought of 
as pedagogical proposal. Finally, we expose the use of somatic tenets, from Rudolf 
Laban and Marie-Madeleine Béziers (Method of Motor Coordination), in classical 
ballet classes. Based on this, we discuss the results of the use of somatic education 
in classical ballet. The research reveals that somatic education can facilitate the 
learning of classical ballet as well as make it more meaningful. Similarly, it is 
concluded that somatic principles applied to classical ballet can be used in other 
dance techniques and, besides favoring the subject’s autonomy in front of the 
construction of knowledge in dance in and by the body, assist in changing body 
perception and view of the world.  

 

Keywords: classical ballet; somatic education; education; dance. 
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1 CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

A pesquisa de Mestrado que aqui apresento discute a interface entre a 

educação somática e o balé clássico e surgiu a partir da graduação em Dança, 

quando conheci algumas técnicas de educação somática. Como originalmente era 

bailarina clássica, achei natural que aprofundasse os estudos somáticos em uma 

técnica de dança na qual eu tenho extenso conhecimento.  

O objeto de análise de minhas reflexões foi a disciplina Técnica de Corpo II – 

Introdução à Dança Clássica, do 5º semestre do curso de Licenciatura em Dança da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), onde sou professora. Durante 

todo o semestre, minhas alunas (são apenas mulheres) vivenciaram um processo de 

ensino-aprendizagem em dança clássica a partir de aportes somáticos, baseados 

nas teorias de Rudolf Laban e Marie-Madeleine Béziers. O método de pesquisa 

utilizado foi um misto da pesquisa somáticoperformativa, com aportes da pesquisa 

(auto)biográfica, uma vez que dou voz às minhas alunas – são suas narrativas que 

sustentam a minha análise.  

Escolhi para esta dissertação uma escrita diferenciada, algo próximo à escrita 

performativa, e uma apresentação estética também diferenciada: em forma de 

cartas. Assim, todos os capítulos são um conjunto de cartas e cada seção da 

dissertação tem um nome poético.  

Esta carta de apresentação – comum em livros – tem um tom mais formal para, 

de fato, apresentar o tema, de forma sucinta, uma vez que a introdução principal é 

chamada de Solos Inicias, onde discuto a trajetória sujeito-objeto e apresento 

minhas escolhas para esta pesquisa. Se fez necessária para que o leitor não 

precisasse folhear todos os solos iniciais para ter uma ideia do que seria a pesquisa, 

pois estes começam com o meu trajeto.  

Tentei produzir uma escrita fluída – apesar de, em alguns momentos 

entrecortada, com idas e vindas, pois a dança é esse irevir. Espero que esteja 

gostosa de ler e que traga contribuições importantes. Boa leitura!    

A autora 
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1.1 SOLOS INICIAIS 

 

 

Desde o começo percebemos que a dança é afim à escrita, que o movimento que percorre uma 

entrelaça a outra, que as duas são feitas de algo único (TIBURI e ROCHA, 2012, p. 130). 

 

 

CARTA I 

 

 

Eu não me permitia sujar os pés. A areia que entrava no sapato, eu tirava. Não 

brincava na terra para não me sujar. Não andava de pés no chão. Estava sempre 

impecavelmente limpa, cheirosa e arrumada. Mas com a franja invariavelmente torta. 

Eu não deixava o cabeleireiro cortar...  

Eu estava sempre de vestidos. E caminhava segurando-os, como uma 

princesa. Ou melhor, eu flutuava, segurando-os como uma princesa. Incorpórea.   

Eu subia na mesa de centro da sala (de mármore!) e saltava. Sentia-me 

voando. Subia em minhas sandálias Melissas como se estivesse com uma sapatilha 

de ponta. Queria ser borboleta. Incorpórea.  

Adorava os sarandeios e minuetos das danças gaúchas. E gostava, 

principalmente, do vestido de prenda, com a saia de armação. Segurava-o nas 

pontas, armado. Sentia-me aristocrata.  

Eu fazia poses na frente do espelho. Caras e bocas. Eu não caminhava, eu 

pisava em ovos. Eu não pulava poças, eu saltava como um grand jeté. Eu não 

abraçava, eu fazia uma reverence. Eu não esperava, eu ficava no pas-de-bourrée.  

Eu não segurava o microfone, eu o reverenciava.  
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Eu era Odette1. Mas precisava ser Odile. Eu procurava incessantemente por 

ela: no teatro, na dança contemporânea. Até o dia em que eu me permiti sujar os 

pés.  

Sim, eu sujei meus pés e, porque me permiti, conto-te esta história. Ou estas – 

a de cima, a debaixo e as seguintes, ao longo de inúmeras cartas.  

Os pés... os sapatos... Os sapatos separam a sala. De um lado a performance, 

do outro a somática2. Como transitar de um lado a outro? Não, não quero estar lá, 

nem do outro lado. Quero estar no entrelugar. Subo em cima dos sapatos, como 

quem caminha na corda bamba, em cima do muro. A qualquer hora eu posso pular: 

pra cá, pra lá. O que há do lado de lá? Carrego os sapatos comigo... Eles são a 

minha casa, o lugar onde eu vivo.  

Ah, os sapatos... Os sapatos por tanto tempo protegeram o meu pé. O pé que 

debaixo da sapatilha de ponta está todo machucado. Sim, protegeram-no. Eu não 

andava descalça. Eu não sabia o que era isso. E permitir-me sujar os pés fez-me ver 

a mim e ao mundo de outro modo. Saí do incorpóreo. Desci à Terra3.  

Sim, são metáforas. Eu uso as metáforas para que entendas o meu processo.  

Os sapatos separam a sala, mais uma vez. De um lado o balé. Do outro a 

somática4. Como é viver cada um separadamente? Não, não quero viver 

separadamente. Incomoda-me o lado de lá. Por quê? Eu sempre fui bailarina 

clássica: desde os três anos de idade o balé está em minha vida e brinco que danço 

desde a barriga de minha mãe. Então, por que, naquele instante, incomodou ir para 

o outro lado da sala? Por que incomodou apenas dançar balé? Incomodou-me a 

                                                           
1  Odette e Odile são, respectivamente, os cisnes branco e preto do balé O lago dos cisnes. “O papel 

de Odette-Odile pressupõe uma complexidade interpretativa que toca os limites das possibilidades 
humanas: o cisne branco é todo frémitos, movimentos de braços muito alusivos, delicadezas de 
sentimento, ao passo que o cisne negro é fortemente compassado, vigoroso, potente” (PASI, 1991, P. 
78). São, portanto, personagens duais. O dualismo característico da personalidade das duas é visto, 
também, na obra. Segundo Pasi, ele ocorre também na obra, com os dois atos brancos e os dois de 
comédia, entre a técnica pura e as danças de caráter. Do meu ponto de vista, as duas personagens 
são complementares e, portanto, sinto que tinha a delicadeza de uma, mas queria a expressividade 
da outra.  
2 A partir desse experimento, realizado no Laboratório de Performance, atividade do Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, nasceu a performance Tudo é casa, apresentada em 20 
de novembro de 2013, na Reitoria da UFBA. 
3 António Pinto Ribeiro (1997) fala em uma queda do corpo, na história da dança, “do corpo abstracto 
e desmaterializado ao corpo físico, enérgico e corporal” (RIBEIRO, 1997, p. 8) 
4 No dia 28 de março de 2014, a professora Ciane Fernandes, durante o Laboratório de Performance, 
mais uma vez propôs dividir a sala em dois lado e solicitou que pensássemos se havia dois lados em 
nossa pesquisa e, no movimento, pesquisássemos.  
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forma pela forma, o movimento quase que automático, o passo5. Incomodou-me o 

passado que o gesto representava. Incomodou-me o modo como a técnica da dança 

clássica me foi ensinada.  

Deixa-me ficar no entrelugar. Posso ficar com um pé no chão, descalço, e usar 

a sapatilha de ponta no outro? Não é uma questão de indecisão. Não, é decisão, é 

querer estar no entrelugar. É unir o balé e o somático. É pensar corpomente. É não 

ter fronteiras. É sair dos solos e fazer duetos e deixá-los se transformarem no que 

quiserem.  

Balé e somática. Béziers e Laban. Direção óssea e expressividade. Duos. Eu e 

tu. Tu e eu. Nós, no entrelugar. Duos, sem dualismo. Balésomático. Corpomente. 

Tradiçãocontemporaneidade.  

Eu e tu. Nós e a dança. Essa é minha proposta e, por isso, escrevo-te 

dançando. Danço-te escrevendo. Responda-me quando puderes. Responda-me 

como quiseres. Ou se quiseres, não me respondas...  

 

Jequié, março de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA II 

 

 

Parafraseando Friedrich Nietzsche, o espanhol Jorge Larrosa (2006) escreveu 

um texto intitulado Como se chega a ser o que se é, em que conta como nossas 

experiências nos transformam. É, sim, começo esta carta contando-te a minha 

história. É, sim, só estou aqui porque me permiti sujar os pés... Se não o tivesse, 

talvez apenas dançasse balé clássico e vivesse de solos e não de duetos.  

Escrevo-te... 

                                                           
5 Os movimentos codificados do balé clássico são chamados de passos. 
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O que dizemos nas autobiografias educativas? E o que essas 
escritas nos dizem? Aprendemos nesses textos que nelas dizemos o 
que também nos forma. E elas nos dizem, por sua vez, como se 
esboçam nos jogos do imaginário o esconde-esconde da memória e 
do esquecimento (PASSEGI, Maria da Conceição, 2011, p. 10).  

 

Como eu cheguei ao que eu sou? Por que tentar esse dueto?  

Comecei a fazer aulas de balé clássico aos três anos de idade e todas minhas 

lembranças de infância estão relacionadas à dança. Ao longo de minha vida, 

busquei outras danças. Mas o balé está incrustado em meu corpo, mesmo quando 

não vem a sua forma. Está no modo de o corpo se mexer – valorizando as 

extremidades – em maneirismos, em formalismos, em minha disciplina quase militar 

(Lembra que te falei que não segurava o microfone, fazia uma reverence? Durante 

boa parte de minha vida ouvi na escola e na primeira graduação, que eu estava 

sempre no palco. Sei hoje que este estar montada - estar com uma postura que se 

espera de uma bailarina clássica: reta, elegante, com gestos delicados – foi aos 

poucos diminuindo, assim como minha rigidez, meu formalismo, minha disciplina, 

minha busca pela perfeição).  

Aos seis anos de idade, meus pais se separaram e junto com a separação veio 

a saída das aulas de balé clássico. Aos 10 anos, meu pai estava preocupado com 

fato de eu e minha irmã gêmea sermos franzinas e propôs que fizéssemos um 

esporte. A minha atividade física escolhida foi o balé clássico (minha irmã optou pela 

natação). Mas eu impus uma condição: só sairia do balé quando me formasse 

(dependendo do método são necessários até nove anos, depois da introdução do 

uso da sapatilha de ponta). Sabia, já naquela idade, que queria ser professora de 

balé clássico e, por isso, tinha consciência de que precisava desta formação. 

Fui estudar em uma escola que ficava ao lado de minha casa. A professora era 

formada pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro e em Porto Alegre havia estudado 

com João Rolla6. Ela sempre dizia que misturava métodos, com predominância do 

francês. Ou seja, não tive uma formação com rótulo: Método russo, Método inglês. 

                                                           
6 Nascido em Porto Alegre (RS), em 1912, João Luiz Rolla foi um dos pioneiros da dança clássica no 

Rio Grande do Sul, trocando o atletismo pela dança nos anos 1930. Fundou sua escola em 1951, que 
funcionou por 35 anos. Faleceu em 1999. Várias gerações de bailarinos (as) se formaram com ele e 
muitas das principais escolas de dança clássica em Porto Alegre têm professoras formadas por ele.   
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Nesta época fazia também danças gaúchas (mas o projeto no qual eu participava 

encerrou-se em seguida). 

Na adolescência escolhi um (então7) segundo grau técnico: Magistério. Por 

mais que quisesse ser professora de balé clássico, sabia que esta escolha me 

ajudaria e, além disso, interessava-me o magistério para crianças.  

Estudando Magistério e me formando no Curso Profissional de Balé Clássico, 

no meio dos anos 1990, em Porto Alegre, questionava o modo como o balé clássico 

era ensinado. Os ensinamentos de Jean Piaget (1970) e a formulação do 

construtivismo, assim como as propostas progressistas de Paulo Freire (1970)  - 

teórico com os quais eu tive contato no curso de Magistério - me faziam pensar em 

uma educação em dança, com a técnica clássica, que fosse menos tradicional – 

dentro das pedagogias da educação. Questionava-me... Perguntava-me como 

ensinar de outro jeito.  

Veio, então, o momento de decisão: que profissão seguir, que curso tentar no 

vestibular? Eu tinha consciência de que, se para mim, dança é arte, não poderia 

fazer Educação Física. Mas não existia, naquela época, em meu estado natal, curso 

de Licenciatura em Dança – o primeiro surgiu em 1996 e era em uma instituição 

particular. O mais próximo ficava em Curitiba. Era lá que eu queria estudar. No 

entanto, não me inscrevi: minha mãe não tinha condições de me sustentar e meu pai 

sequer ia aos meus espetáculos, por mais que tivesse condições. Como eu viveria 

em outra cidade com um salário de professora primária? 

Optei por Artes Cênicas. Só que fui reprovada na prova específica. Lembro-me 

como se fosse hoje eu, no Departamento de Artes Dramáticas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, junto com uma amiga, perguntando o resultado e 

dizendo: confere. Minha primeira opção era: Artes Cênicas – Licenciatura. E a 

segunda: Artes Cênicas – Bacharelado. Naquele momento, aos prantos, eu tinha de 

decidir a mudança de curso, uma vez que a prova específica era anterior às 

avaliações escritas do vestibular. Rememorei minha infância: o que eu fazia, além 

de dançar e brincar de dar aula? Lembrei-me que uma de minhas brincadeiras era 

escrever um jornal fictício. Foi assim que fiz Comunicação Social – Jornalismo.  

                                                           
7 Hoje o termo é Ensino Médio. 
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Formei-me jornalista – mas continuava dançando – e, dois anos depois, estava 

em Brasília, trabalhando em um grande jornal de economia. A magia do Planalto 

Central, o paralelo 14, mudou completamente a minha vida. Sempre digo que 

Brasília me fez voltar às minhas raízes, pisar o pé no chão – em suas inúmeras 

cachoeiras – e me (re) descobrir.  

Em Brasília fazia balé clássico em uma escola que usava o método Vaganova8. 

Nessa escola, o que ficou mais presente era a importância de conhecer o corpo, do 

ponto de vista anatômico e cinesiológico, para dar aula de dança. Aos poucos, fui 

descobrindo no meu corpo alguns vícios e desalinhamentos posturais. Lá também 

comecei a dar aula para crianças e começava a esboçar, metodologicamente, 

mudanças em minhas práticas de ensino – em relação ao modo como aprendi. A 

minha formação como professora primária e a ampliação de meu conceito de 

educação faziam-me com que, no balé clássico, buscasse um ensino menos 

demonstrativo, menos tradicional, que buscasse uma construção do conhecimento 

em dança. 

Brasília fez eu me (re) conhecer... Eu tinha 25 anos e estava em crise: mas o 

que é que eu queria mesmo da minha vida? Qual o meu sonho de infância? Decidi 

que ia perseguir a dança. Eu me sustentava, tinha uma profissão que permitia pagar 

as minhas contas, ou seja, podia fazer a faculdade que eu sempre quis sem precisar 

da ajuda de meus pais.  

Durante dois anos tentei entrar na Faculdade de Artes do Paraná (FAP), sem 

sucesso. No terceiro ano, decidi que, se preciso, moraria até em outro país. Inscrevi-

me para a FAP, de novo, mas também para universidades em São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Portugal. Só não passei no Paraná... 

Onde eu moraria? Optei por São Paulo, apesar de ser em uma instituição 

particular de ensino. Estava, naquele momento, muito bem profissionalmente como 

jornalista – era chefe de comunicação de uma estatal. E se tudo desse errado? 

Morar em Minas Gerais, no interior, talvez significasse abandonar minha história 

como jornalista e, depois, se descobrisse que não, não era a dança, que isso era um 

sonho infantil bobo, como voltaria a ser jornalista? No Rio Grande do Sul, a 

                                                           
8 Ou também conhecido como Método Russo. Agrippina Vaganova (1879-1951) usou elementos dos 

métodos italiano e francês de dança clássica, com características da corporeidade russa, para criar o 
seu próprio método, lançando uma publicação sobre os princípios deste em 1948.  
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faculdade era no interior também, em uma instituição particular. Mudar de país 

ficaria caro demais... 

Mudei-me para São Paulo, onde fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde 

e parte da noite em um jornal, e usava o restante do tempo livre para dançar ou dar 

aula de dança.  

Na graduação em Dança, na Universidade Anhembi Morumbi, tive contato com 

a Educação Somática e, a partir dela, abriu-se um novo horizonte para a minha 

prática docente. Este contato me fez querer ficar do lado de lá... Fez-me pisar o pé 

no chão. Desde então, em minhas aulas de balé clássico, uso princípios da 

educação somática, a partir dos trabalhos desenvolvidos por Rudolf Laban e Marie-

Madeleine Béziers. Explicarei, em outra carta, o porquê desta escolha. Aguarda um 

pouquinho...   

 

Brasília, novembro de 2012. 

Jequié, abril de 2014. 

 

 (...) 

 

CARTA III 

 

 

Escrevo-te e, enquanto danço minhas mãos pelo teclado, Leonardo Boff vem à 

minha memória. Ele diz:  

 

Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os 
pés pisam. Todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Para 
entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e 
qual é sua visão do mundo (BOFF, 1977, p. 9). 
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Portanto, é preciso que tu saibas de onde eu olho... Para entenderes o que eu 

falo.  

E, por que te escrevo? Escrevo-te para contar uma história. Sim, a minha 

história. Mas que não é só minha, é tua e de todos os que são afeitos à dança, ao 

movimento ou à educação. Escrevo-te porque “ao narrar-se o sujeito desvela-se 

para si e revela-se para os outros.” (Abraão apud WEGNER, 2011, p. 29). Escrevo-

te cartas porque durante boa parte de minha vida foi por meio da escrita que 

externei meus sentimentos. Escrevo-te dançando porque durante muito tempo 

escrevi sobre números, sobre a vida árida da economia brasileira e era em meu 

blog9, nos textos literários, que voltava ao que acho que seja minha essência... 

Explico, dizem os dicionários que um dos significados para essência é a natureza 

íntima. Ou seja, acredito que eu sempre tenha sido uma pessoa mais afeita às artes, 

às Humanidades, às questões relativas aos sentimentos, às expressões, à 

educação, etc. No entanto, desde meu primeiro emprego como jornalista, só 

trabalhava em economia, só discutia números, questões macroeconômicas do país 

ou do meu estado. Não falava do que realmente me afetava.  

Sim, essência... Tinha esquecido de te contar que este era um dos meus 

grandes questionamentos no balé clássico – além do modo como ele era ensinado 

e, hoje, tenho convicção que uma coisa está relacionada à outra. Durante muito 

tempo senti-me dançando sem alma, mecanicamente, como se não deixasse 

transparecer a minha essência criativa, expressiva. Ou se preferires, um dos 

significados de essência é aroma, perfume. É como se dançasse sem ele, movia-

me, mas sem um algo mais. E, por outro lado, na faculdade, com a educação 

somática, sentia-me inteira, mas, às vezes sem dança. Como era, então, resgatar a 

minha dança e ensiná-la e vivê-la com essência? Essa talvez fosse a minha grande 

busca... Eu não sabia, mas no fundo estava buscando uma dança 

somáticaperformativa.  

Escrevo-te cartas, assim como Noverre10. Não, não sou pretensiosa em pensar 

que reformarei o balé clássico ou o ensino dele. Escrevo-te cartas porque Noverre 

                                                           
9 Blog criado em 2006; uma-vez-por-semana.blogspot.com, em que passei a publicar os textos 

literários guardados desde a adolescência e os criados a partir daquele época. Serve também como 
um diário eletrônico. Porque é escrevendo que me exponho e é na escrita que reflito.  
10 Jean-Georges Noverre (1727-1810), autor de Cartas sobre a dança, obra que, a partir de críticas 

aos balés de sua época, propõe uma reforma para a dança.  
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me inspira, quando questiona, no século XVIII, o mecanicismo na dança. Escrevo-te 

cartas e, permito-me o trocadilho para dizer que faço uma carta-grafia que mostra 

como é aprender o balé clássico do ponto de vista da educação somática. Escrevo-

te cartas porque apoio-me também nas escritas de minhas alunas, em diários de 

bordo, em reflexões, em cartas... E devolvo-lhes suas escritas com cartas... Escrevo-

te cartas porque ao longo da pesquisa elas me permearam e, além de Noverre, me 

caíram nas mãos as correspondências trocadas por Marcia Tiburi e Thereza 

Rocha11, em que discutem o que é a dança... São as palavras delas que permeiam 

minhas escritas, em epígrafes. Quando Marcia diz à Thereza que dança e escrita 

são afins, faz-me pensar na ligação entre minhas duas profissões: jornalista e artista 

da dança. Durante toda minha vida ouvia que as duas profissões não tinham 

relação. Para mim era evidente a comunicação – falar por palavras escritas, falar 

pelo movimento. Mas, depois, também ficou evidente a escrita: escritas no papel, no 

espaço, no/pelo corpo... (Engraçado como isso ficou tão forte em mim que meu 

último espetáculo se chama Corpografias12). 

Escrevo-te cartas porque por elas imagino que chegue mais perto da poesia, 

ou da prosa poética e, assim, penso que estou escrevendondançando. Porque não 

me interessa mais a escrita jornalística, com uma estrutura a ser seguida e assuntos 

áridos a serem discutidos. Interessa-me a dança experienciada e vivida em sua 

plenitude.  

Escrevo-te... 

 

Jequié, abril de 2014. 

 

(...) 

                                                           
11 TIBURI, Marcia. ROCHA, Thereza. Diálogo dança. São Paulo: Editora SENAC, 2012. 
12  Espetáculo montado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no segundo semestre de 
2012, como parte da disciplina Estágio de Criação II, do curso de Licenciatura em Dança, onde 
leciono.  
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CARTA IV 

 

 

Obrigada por me dar um retorno em relação à minha escrita. Acostumei-me a 

escrever tecnicamente que, por vezes, quando tento sair deste modelo, tenho medo 

de ser piegas. Os teóricos da autobiografia dizem que quando narramos nossa 

história, reelaboramos seus sentidos, questionamos marcas e modelos aprendidos.  

Quando tu me falas que estou escrevendo muito tecnicamente, me ajudas a 

repensar minha escrita. Quando, por outro lado, tu dizes que estou a escrever como 

se fosse um diário, também me fazes rever o que escrevo e, assim, faço e refaço 

minhas cartas a ti, de modo a tentar chegar neste entrelugar – nem tão técnico, nem 

tão pessoal. Vês que o entrelugar parece ser o meu lugar de pesquisa.  

Hoje quero te contar um pouco do processo de pesquisa. No último Laboratório 

de Performance do semestre, a professora Ciane Fernandes nos perguntou o que 

tínhamos aprendido com a nossa pesquisa. Que nos movêssemos a partir disso... 

Veio-me, imediatamente, à mente, uma frase que, durante a pesquisa eu externei: 

“É na caminhada que a gente encontra o caminho”. Parece frase de autoajuda, não? 

No dia em que formulei a frase, pensava o quanto às vezes nós pré concebemos 

tudo e não nos oportunizamos encontrar as soluções ao fazer. Em minha vida, 

sempre planejei. Esta é uma das poucas vezes que me permito planejar mas, ao 

mesmo tempo, deixar a onda me levar, descobrir no fazer como fazer e o que fazer.  

Quando elaborei meu projeto de pesquisa de Mestrado, pensei como método a 

pesquisa qualitativa ou a pesquisa-ação. Ao longo do Mestrado, conheci outras 

metodologias. Cheguei à conclusão que uso um método de pesquisa misto. Sempre 

usei, em minhas aulas, o chamado inventário pessoal – em que os alunos contam 

quem são, porque estão onde estão e tentam revisitar sua história de vida a partir de 

um aspecto (marcas corporais, processos de aprendizagem em dança, proximidade 

com o mundo artístico, etc), que varia conforme a disciplina que estou ministrando. 

Participando do Grupo de Pesquisa em Territorialidades da Infância e Formação 

Docente (Gestar), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), onde 

trabalho, descobri os processos autobiográficos e formativos. Descobri que fazia 

algo que tinha nome e que era usado em pesquisas.  Do mesmo modo, descobri a 

pesquisa somático-performativa:  
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Uma pesquisa não precisa necessariamente aplicar a Educação 
Somática para ser considerada Pesquisa Somático-Performativa. O 
fundamental é que tenha como eixo ou guia a corporeidade, 
compreendida como um todo somático, autônomo e inter-relacional. 
Ou seja, que o modus operandi da pesquisa seja determinado pelas 
conexões somáticas criativas, ao invés de métodos determinados a 
priori e impostos a um objeto a ser analisado. O estudo também não 
precisa ser sobre performance ou temas afins, nem mesmo incluir 
encenação. A abordagem somática informa e se forma a partir da 
prática performativa processual, e vice-versa, ambas enquanto 
experiências metodológicas, como maneiras de ativar o estudado 
incógnita (daí o sentido da pesquisa), dando-lhe espaçotempo de 
manifest(açã)o. (FERNANDES, 2012a, p. 3) 

 

Então, nos laboratórios coordenados por Ciane Fernandes, vivenciamos nossa 

pesquisa sob outro ponto de vista. Quando passei a me mover, no último laboratório, 

tinha em mente uma frase, mas deixei-me levar pelo impulso do movimento e, ao 

final, vi que construí uma célula cuja síntese é: espiral, equilíbrio/desequilíbrio, 

alteração do tempo (do lento para o acelerado). Vivenciando minha célula, surgiram 

outras palavras-chave: formavolume e asas para voar. Enquanto me movia, canções 

da Legião Urbana13 me povoavam, eu as entoava e faziam todo sentido para aquele 

momento. Apesar de cantarolá-las até o final, os trechos que me moviam eram: “E 

ainda estou confuso, só que agora é diferente” (RUSSO, 1986a), de Quase sem 

querer e “Mudaram as estações e nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa 

aconteceu, está tudo assim tão diferente” (RUSSO, 1985a), de Por enquanto.   

Aqui eu abro um longo parêntesis. Cantarolei músicas de um grupo que, para 

mim, marca a minha geração. Cantarolei músicas de um grupo de Brasília, a cidade 

que me transformou.  A Legião Urbana é reconhecida como um grupo de rock 

brasiliense dos anos 1980. Mas é muito mais que isso, sem dúvida. A banda nasceu 

de outra, o Aborto Elétrico, com uma temática punk. Legião Urbana, Paralamas do 

Sucesso e Titãs são algumas bandas anos 1980 que surgiram sob a influência da 

contracultura. A contracultura se originou com os jovens nos anos 1960: 

 

[...] para milhões de jovens naquela década, a saída vislumbrada foi 
a busca de um mundo alternativo. Da recusa da cultura dominante e 
da crítica ao establishment ou “sistema” (como então se dizia), 
nasceram novos significados: um novo modo de pensar, de encarar o 

                                                           
13 Grupo de rock nacional, dos anos 80, que encerrou suas atividades em 1996, com a morte do 

vocalista e líder da banda, Renato Russo.  
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mundo, de se relacionar com as outras pessoas. Da recusa surgia, 
na verdade, uma revolta cultural que contestou a cultura ocidental em 
seu âmago: a racionalidade. (PAES,1997, p. 22) 

 

No Brasil, a capital federal é considerada um núcleo da contracultura. Vivemos, 

entre 1964 e 1985, uma ditadura militar e muita gente acredita que lá, por ser a 

capital, a força bélica da ditadura era presenciada quase que cotidianamente, com o 

Exército nas ruas, como na famosa ocupação da Universidade de Brasília (UnB), em 

1977, por conta de protestos estudantis. Talvez por isso, a questão política fosse tão 

presente nas letras das bandas brasilienses dos anos 1980. É por isso que a música 

produzida lá, naquela época, é considerada um retrato de uma geração – como bem 

sinaliza o filme Somos tão jovens (SOMOS..., 2013), cujo título é inspirado na 

canção Tempo Perdido (RUSSO, 1986b), da Legião Urbana. Geração Coca-Cola, 

um dos hits do primeiro álbum da banda, diz:  

 

Depois de vinte anos na escola não é difícil aprender todas as 
manhas do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Vamos fazer 
nosso dever de casa e aí então, vocês vão ver suas crianças 
derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis (RUSSO, 
1985b). 

 

Fecho este longo parêntesis... 

Hoje, eu vejo mais sentido ainda, naquele dia, no Laboratório de Performance, 

cantarolar a Legião Urbana de Brasília. Não só pelo que Brasília representa para 

mim, mas pelo que a Legião Urbana significa para mim e pelo que ambas, Brasília e 

Legião Urbana significam para o meu país. Estaria eu, então, tendo uma atitude de 

contracultura ao balé clássico, quando me rebelei contra o seu ensino? E mais, 

naquela noite, especificamente, estaria eu numa atitude de contracultura, ao não 

aceitar que a minha escrita voltasse ao que era antes, ao insistir em uma escrita 

diferenciada, somáticoperformativa? Naquela noite, eu tinha visualizado a minha 

pesquisa e sabia que, para ser coerente com ela, manteria as minhas cartas...  

Sentia, naquele momento, que minha pesquisa tinha tomado uma forma, que 

tinha um volume, que ela dançava por si... E que queria continuar dançando, por 

isso as asas... Mas que para isso, não podia ficar engessada no formato acadêmico 

tradicional. Sua forma e seu volume eram dançantes e poéticos.  (Aqui abro um 
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parêntesis. Nestes três semestres de Mestrado, comecei a pesquisa de um modo – 

e encontrei outro caminho metodológico – bem como a escrita de um jeito – mais 

acadêmico, até chegar ao atual. No entanto, durante todo o período em que ia 

escrevendo, tentava sair do academicismo, deixar que a palavra fluísse como uma 

dança. Durante 16 anos de minha vida, escrevi como jornalista, com um modo certo 

de se fazer, numa analogia ao modo de ensinar o balé. Ora, se eu mudei a minha 

visão em relação à dança e ao ensino, por que escrever sobre dança sem 

escreverdançando?). Naquele momento, tive a certeza de que não fazia sentido 

voltar atrás e mudar a escrita. Até porque, quando tentei voltar ao modelo anterior, 

travei; e a partir do dia que disse que iria te escrever de novo, saí apaixonadamente 

escrevendo, eu dedilhava o teclado do computador como quem rodopia num salão, 

em poucas horas já tinha inúmeras cartas escritas para ti, com uma sede imensa de 

te contar tudo. Eu me reporto, mais uma vez, à Ciane Fernandes:  

 

Neste sentido, não precisamos fazer prática ao invés da escrita, pois 
nossa escrita emerge da/com a prática, é criada e estruturada a partir 
dela, e, portanto, valoriza e gera mais prática teórica. A pesquisa no 
campo do sensível lida necessariamente com ambas - ciência e arte, 
inteligência e experiência, teoria e prática – ativando um terceiro 
nível de integração: sensibilidade inteligente ou sabedoria somática 
criativa (FERNANDES, 2012a, p. 3).  

 

Podemos, então, escreverdançando. E, de novo, me uso das palavras dela, 

quando diz que é tênue a diferenciação formal entre dança e escrita. Então, ela se 

pergunta como é escrever sendo “[...] coerente com a(s) dança(s), isto é, 

escreverdançando ou dançarescrevendo como atos de igual valor, constituição e 

consistência?” (FERNANDES, 2013, p. 20).  

Hoje, no mundo acadêmico, sobretudo nas pesquisas em/de/sobre artes, está 

mais comum uma escrita diferenciada. Muitas das dissertações e teses sobre dança 

e performance orientadas pelo professor Gilberto Icle, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) usam a chamada escrita performativa (ver ROSA, 2010 

e SANTOS, 2009). Juliana Moraes fez seu doutorado na Universidade de Campinas 

(Unicamp) em que mesclava a chamada escrita acadêmica com uma mais pessoal – 

em forma de diários e reflexões (ver MORAES, 2012). Antrifo Sanches Neto 

defendeu sua tese, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), toda escrita em forma 
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de diálogos – fictícios com Terpsícore, a deusa da dança – e algumas cartas, sem 

deixar, no entanto, de produzir conhecimento (ver SANCHES NETO, 2012).  

Fora do Brasil também há exemplos neste sentido. Rosemarie Anderson (2002) 

chama de escrita corporificada e para ela não faz sentido quem trabalha com 

educação somática, na área de Humanas, na psicologia e campos afins, uma escrita 

cartesiana. É preciso, segundo ela, ser coerente com a pesquisa. Neste sentido, a 

escrita corporificada, é “[...] uma alternativa à escrita científica e profissional, que 

parece ressecada da vivência do corpo”1415 (ANDERSON, 2002, p. 40) Para ela, “ao 

escrever a partir dessa perspectiva do corpo, o escritor (ou investigador) registra, por 

escrito, as formas sutis que o corpo responde à experiência e imbui sua escrita com 

a rica textura sensorial dessa experiência”16 (Ibid., p. 41). É por isso que, para mim, 

faz todo o sentido as cartas que te escrevo e que elas sirvam de testemunha de 

minha pesquisa. Porque, como bem lembra Jorge Larrosa (2004, p. 41), “pensar de 

outro modo exige escrever de outro modo”.  

Termino por aqui esta carta – que já se alongou demais...Seguimos 

conversando, dançando, debatendo, fazendo nossos duetos.  

 

Jequié, julho de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

 

(...) 

                                                           
14 Todas as traduções transcritas nesta dissertação são minhas.  
15 Developed as an alternative to scientific and professional writing that seems parched of the body's 
lived experience , embodied writing attempts to presence the embodied experience of the reader for 
reads as they read.  (ANDERSON, 2002, p. 40) 
16 No original: In writing from this perspective of the body, the writer (or researcher) records in writing 
the subtle ways the body responds to experience and imbues his or her writing with the rich sensorial 
texture of that experience (ANDERSON, 2002, p. 41) 

 



 

 

27 

 

CARTA V 

 

 

Terminei minha última carta falando de Jorge Larrosa, um autor que conheci na 

época de minha graduação em Dança. Começo, esta nova carta, também me 

reportando a ele. Quando Larrosa está discutindo ensaio, se refere à palavra 

verdade. E diz que ela não pode ser entendida: 

 

[...] como a relação entre um enunciado e a assim chamada 
realidade, mas como a relação entre cada um de nós e sua escrita, 
seu pensamento e sua vida. Uma relação que não seja de domínio, 
mas de compromisso, que não seja de apropriação, mas de 
transformação. Que exista alguém dentro de nossa forma de 
escrever, de nossa forma de pensar, de nossa forma de viver. Seja a 
que for. Que mantenhamos, ao menos, a mínima dignidade de 
escrever sem mentir e sem mentir para nós, de pensar sem mentir e 
sem mentir para nós, de viver sem mentir e sem mentir para nós. 
Num presente cada vez mais difícil e nunca garantido. Numa primeira 
pessoa cada vez mais impossível, mas sempre perseguida. Numa 
distância crítica cada vez mais problemática e mais cética, mas cada 
vez mais livre. Ao mesmo tempo no singular e no plural. Escrevendo. 
Pensando. Vivendo. Sempre no devir. Ensaiando (LARROSA, 2004, 
p.42). 

 

Larrosa estava, neste texto, falando de Michel Foucault. Em A arqueologia do 

saber (1997), Foucault diz que qualquer intenção investigativa histórica é sempre 

uma operação deliberada do investigador, não é algo desinteressado. Ou seja, está 

imbricado pelo modo como o investigador olha – se aqui ou do lado de lá, ou quem 

sabe no entrelugar. E, este meu olhar (ou olhares) foi construído socialmente, 

historicamente, foi-se modificando ao longo do tempo, foi se ampliando ou se 

estreitando. Mas é ele quem determina como será a minha investigação. 

Ao finalizar a introdução de A arqueologia do saber, Foucault (1997, p. 19) diz: 

“Não, não, eu não estou onde você me espreita, mas aqui de onde o observo rindo”, 

mostrando que a investigação parte do ponto de vista do investigador. Por onde ele 

olha? Foi por isso que te contei, nas cartas anteriores, parte de minha vida, para que 

entendas de onde olho. Já te falei isso, em outra carta, inclusive.  
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Creio agora que, tu entendendo quem eu sou, como me construí ao longo de 

minha história, como venho construindo, em minha pesquisa de Mestrado, o meu 

pensamento, possas entender a minha proposta de dissertação e compreender 

como ela foi organizada. Como te disse em outra carta, ao longo desses últimos três 

semestres acadêmicos, muita coisa foi se modificando na escrita. O sumário, 

construído no primeiro semestre, foi burilado no segundo, parcialmente modificado 

no terceiro.  

A prática, no entanto, foi o que permeou, o tempo todo, a pesquisa. Neste 

sentido, os Laboratórios de Performance foram fundamentais. O título poético O que 

há do lado de lá? surgiu em um desses encontros. Estávamos no primeiro semestre 

do curso. Eu me movimentava, pesquisando a transferência de peso. Lembrei-me de 

uma movimentação de um solo, em Doceamargo, meu trabalho de conclusão Da 

Graduação em Dança. Em um dado momento, eu espiava. Enquanto eu me movia, 

veio o ímpeto de espiar pela janela. Mas uma delas estava aberta. Era possível ver o 

que havia do outro lado: o prédio em construção da Escola de Teatro. Eu podia 

simplesmente ver pela janela... Também podia pular a janela e vivenciar 

somaticamente o que havia do outro lado. Ainda do lado de dentro, gritei: o que há 

do lado de lá? E minha voz ecoou pela construção. Esperei a resposta. E ela era: 

pular e verificar. Foi o que fiz. Lá, do outro lado, enquanto somaticamente percebia o 

espaço, gritava na construção, para os prédios ao redor, para a vida: o que há do 

lado de lá? Em dado momento, não era só eu: a turma toda estava comigo, 

pesquisando, dançando na chuva - havia poças na construção, que nos fizeram 

reviver a célebre coreografia do filme Cantando na chuva (1952). 

Fiquei com esta frase me martelando: O que há do lado de lá? Fiquei também 

pensando o quanto buscar o outro lado sempre esteve presente em minha vida. 

Paulo Freire (1996) dizia que ensinar exige curiosidade, que sem ela, nem aprendo, 

nem ensino. Sempre fui uma pessoa curiosa, aquela que espia pela fechadura, que 

se pendura no muro, para ver o que está do outro lado, que procura vários ângulos 

de um mesmo objeto. Como jornalista, também tinha de ser curiosa e seguir uma 

regra: ouvir sempre os dois lados ou todos os lados. Nos dias que se passaram, 

lembrei-me de um trabalho fotográfico que fiz, durante a graduação em Jornalismo. 

Chamava-se: Por detrás daquele muro, que retratava o que havia atrás do muro da 

Mauá, no Cais do Porto em Porto Alegre, construído depois da enchente de 1941, 
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que inundou a região central da capital gaúcha. O muro separou a cidade do 

Guaíba17. Fotografei o muro, de ambos os lados, os armazéns do cais, as margens 

do Guaíba e tudo o que havia do outro lado e apresentei a obra dentro de um muro 

(em uma caixa de papelão). As fotos estavam por detrás daquele muro... O que há 

do lado de lá, em minha pesquisa? Um dueto.  

No dia em que vivenciei corporalmente a discussão da dualidade da pesquisa – 

no Laboratório de Performance – cheguei ao sumário atual, bem como à forma de 

cartas. Pensei nos títulos das seções a partir da perspectiva de dança. Se estava 

falando em dualidade e no fim dela, por que não falar em duetos? Deste modo, 

mantive o título poético e acrescentei a ele uma definição. Cheguei, então a: O que 

há do lado de lá? Um dueto da educação somática com o balé clássico. Ao final da 

escrita, vi a necessidade de colocar no subtítulo a palavra cartas, uma vez que este 

foi o modo pelo qual a pesquisa é apresentada.  

A partir deste título, fui repensar todo o sumário. Como poderia brincar com 

duo, de dualidade e de dueto? O dueto é, portanto, o entrelugar. Construí, desta 

forma, os títulos das seções, usando palavras que trazem em sua raiz o duo e 

deixando entre parêntesis o restante da palavra. Se, na primeira versão, começaria 

a falar da educação somática, decidi, nesta versão final, iniciar a minha discussão a 

partir da perspectiva da dualidade – para, posteriormente, mostrar que a educação 

somática vai contra este pensamento dual e cartesiano.  

Assim, o primeiro capítulo é Duo (alismo), em que conto como este 

pensamento dual está incrustado no mundo acadêmico, na pesquisa, na educação. 

E como o ensino do balé clássico é permeado por ele. O segundo capítulo, (Indiví) 

duo, traz a busca da humanidade por esta reunificação corpomente e suas 

consequências – o desenvolvimento das técnicas de educação somática, bem como 

seus diversos usos. O capítulo 3 Duo (eto) apresenta como o meu dueto se formou – 

minhas escolhas por Laban e Béziers – como uso procedimentos somáticos no meu 

fazer pedagógico e os resultados de um semestre letivo. (Como te disse antes, 

                                                           
17  Existe uma polêmica em Porto Alegre quanto à denominação, se lago ou rio. No Atlas Ambiental 

da cidade, o Guaíba aparece como rio. No entanto, há alguns teóricos que afirmam que a 
denominação mudou por uma questão política: a Área de Preservação Permanente é maior para rios 
que para lagos. O portoalegrense chama o Guaíba de rio, apesar de os documentos oficiais falaram o 
contrário.  
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minha pesquisa toda foi realizada com minhas alunas, na Universidade Estadual da 

Bahia – Uesb – na disciplina Técnica de Corpo II – Introdução à Dança Clássica. Os 

resultados mostram como foi, ao longo do semestre, aprender balé clássico sob o 

prisma da educação somática).  

E as outras seções, manteriam os nomes tradicionais da escrita acadêmica? 

Mais uma vez me reportei ao duo e à dança. E assim, a introdução se chama Solos 

iniciais, pois é quando estou falando de mim, estou começando a escrita das cartas 

– ainda estou só. Já as conclusões, depois de todas as trocas de cartas – mais um 

parêntesis: durante o processo, enviei algumas de minhas cartas a colegas, para 

que me dessem um retorno e eu as reescrevesse – se chamam Duos finais. Por fim, 

a bibliografia consultada leva o nome de Solos, duos, trios e danças de conjunto 

emprestadas.  E os apêndices se chamam Rastros dos duetos, pois para Laban são 

termos chave, como nos lembra Fernandes (2006). Isto porque, ele falava em 

gradação do movimento, de ir de um estado a outro, em um continuum. Por isso, 

apresento o que ficou ao longo desta pesquisa...  

Como decidi que a escrita da dissertação se daria por cartas – já te expliquei, 

em outra, alguns motivos por esta escolha – e estou falando em/de dança, não tinha 

como não me reportar a Noverre e suas Cartas sobre a dança. Desta forma, assim 

como ele, numerei as minhas, ao invés de dar um nome ou um título a cada uma. 

Isso não significa, no entanto, que tenham sido escritas nesta ordem. Pelo contrário. 

Lembra-te da imagem da espiral, que te contei em outra carta? Talvez ela sintetize 

como estas se deram. Algumas cartas foram sequenciais, mas em dado momento, 

voltava a elas e as reescrevias. Outras eram escritas sem saber exatamente em que 

momento seriam usadas. A partir de uma determinada etapa da escrita consegui 

planejar (ou antecipar) um pouco da numeração e definir quais temas seriam 

escritos em quais cartas. Deste modo, podia escrever a carta XXIV, antes de 

escrever a XIX, por exemplo, pois sabia o conteúdo síntese de cada uma.  

Do mesmo modo, para ser coerente comigo e para não me perder no 

interlocutor, escolhi usar a segunda pessoa do singular ao me reportar a ti, leitor. 

Ora, como boa gaúcha que sou, falo tu e não você como na maior parte do meu 

país. Então eu me referi a ti e não a você. Seguindo esta coerência, quando falo tu, 

este tu pode ser uma guria ou um guri, independe o gênero. Sem gênero definido, 

não posso usar minha amiga ou meu amigo, por exemplo, e isso me provocou 
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malabarismos na escrita, no início de cada nova carta. Afinal, quantas vezes não a 

começamos assim? Mas, por outro lado, permitiu que as cartas fossem lidas 

independentemente de o interlocutor ser homem ou mulher.  

Penso que, desta forma, fui coerente com a minha pesquisa, com o meu 

pensamento somáticoperformativo, com minha dança, com minha história pessoal e 

posso, assim, fazer minha contribuição para a área.  

 

Salvador, julho de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 
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2 DUO (ALISMO) 

 

 

“Suponho apenas que, entre dançar e voar, o que há de comum é a perspectiva. Aquela de ver 
sobre. De ver por um ângulo inesperado” (TIBURI e ROCHA, 2012. p. 143/144).  

 

CARTA VI 

 

 

A professora à frente mostra o exercício. Eu olho, observo cada movimento, 

cada gesto. Olho, copio, ela corrige, repito. E assim sigo: plié, tendu, jeté... na cópia 

e na repetição. Foi assim contigo? Ou tiveste outra experiência com a dança? 

No meu caso, no balé clássico, foi assim, quase que durante toda a minha 

formação. Não me recordo direito de minhas aulas da infância. As fotos mostram 

que eu usava um uniforme específico (cabelo preso em coque, collant, meia calça e 

sapatilha). Mas algo devia ocorrer com o passar do tempo, pois entre os três e seis 

anos, muitas vezes apenas eu fazia aula (por que meus colegas faltavam?). O 

professor mostrando o exercício é a imagem mais frequente que vem à memória.  

Paula Salosaari (2001) diz que neste tipo de aula a ordem do professor 

antecede o início dos exercícios propostos, o aluno executa um modelo e que o 

comando tem como objetivos a precisão, a resposta certa, a manutenção de 

padrões estéticos, a eficácia no uso do tempo e a conformidade do aluno, não 

permitindo a produção de conhecimento novo. Compreendo que quando ensinamos 

em uma perspectiva tradicional, em que a demonstração é o principal método, 

buscamos um modelo certo a ser seguido. Neste sentido, a aprendizagem seria a 

transferência de conhecimento e, formar, seria dar forma – ao contrário de 

tendências mais progressistas (FREIRE, 1996). No entanto, mesmo neste modo, o 

aluno e a aluna têm autonomia – mesmo que restrita – e, portanto, não 

necessariamente seriam um ser conformado. Do mesmo modo, há produção de 

conhecimento, afinal, saímos dali dançando, conhecendo a técnica clássica e se 

conhecendo. Além disso, eu (e acredito que tu também) tive quase toda a minha 

formação – não apenas em dança – em uma perspectiva tradicional de ensino. No 

entanto, como bem sabemos, não é apenas na escola que nos formamos e, assim, 
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desenvolvi meu senso crítico em outros ambientes, podendo hoje ver as vantagens 

e desvantagens deste tipo de ensino. Mais tarde, te falarei da repetição e verás que 

ela é, sim, necessária. Mas talvez o problema não esteja nela, em sim, mas no modo 

como se exige que ela ocorra.  

Lembro-me também, depois dos 10 anos, dos gritos de minha professora, 

dizendo “é mais alto, está errado, de novo”. Recordo-me de ela levantar nossas 

pernas até sentirmos dor, dela nos falar que pelo menos não nos dava tapas nas 

pernas – já que foi assim que aprendeu a sustentar a perna alta. Hoje, para mim, 

isso é um absurdo, mas na época não achava isso, tinha uma visão de que o balé é 

sofrimento, é constrangimento: só ficam os fortes. É claro, também, que aqui o 

problema não é apenas a pedagogia tradicional, mas o modo como ela é aplicada e 

o estilo do professor. Isabel Marques (2004) diz que muitas vezes confundimos a 

metodologia com o estilo do professor. Ela cita o exemplo de uma professora que 

fala amorosamente, mas que tem uma prática autoritária, e outra que trabalhava 

com improvisação, a partir do conteúdo do (a) aluno (a), mas que o (a) deixa tão 

livre, em sua autoexpressão, que não o (a) ajuda a descobrir novos repertórios.  

Acredito que muitas bailarinas aprenderam desta forma e foram acostumadas a 

silenciar, a não reclamar de dores, de métodos, de gritos, de constrangimentos. 

Susan Stinson (1995, p. 79) fala deste silêncio não só no balé, mas na maioria das 

aulas de técnica de dança. Segundo ela, “dançarinas tipicamente aprendem a 

reproduzir o que recebem e não a criticar ou a criar”. Ela nos lembra de que, ao 

contrário dos homens, nós, mulheres, começamos a dançar ainda criança – ou seja, 

somos formadas para o silêncio – enquanto os homens, quando chegam à dança, já 

adultos, têm voz própria e aqueles poucos anos de silêncio são vistos como rito de 

passagem – para ele ser bailarino, professor ou coreógrafo precisa passar por isso. 

Este silêncio traz outras implicações. Salosaari (2001) diz que falta questionamento 

nestas aulas, não há discussão e reflexão sobre por que e como, o que faz com que 

a mudança nos métodos de ensino de balé seja lenta. Tu verás, depois, que isto é 

comum em muitas práticas de dança, inclusive as tradicionais e folclóricas, além de 

o ser também em práticas corporais orientais, como o karatê, por exemplo.  

As pesquisadoras Neusa Kleinubing, Maria do Carmos Saraiva e Damiana 

Melo (2011, p. 205) têm uma hipótese para o fato de as aulas de balé serem 

praticamente iguais em todo o mundo, em todas as épocas: “se há uma forma 
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codificada, um modo ‘certo’ de fazer essa dança, deve haver, também, uma forma 

de ensinar e aprender que corresponda a essas exigências” . Ora, há um modo 

certo, já que, segundo José Fernando Souza (2009), o balé clássico é como um 

alfabeto, com o qual se fala diversas coisas. De acordo com ele, coube à Académie 

Royale de la Danse, criada na França, em 1661, sistematizar o ensino desta dança, 

“[...] desenvolvendo um esquema básico e rígido de posições de cabeça, tronco, 

braços e pernas.” (SOUZA, J., 2009 p. 41). Algo tão rígido que teria feito com que o 

ensino desta dança fosse quase militar? Afinal, somos treinadas para o silêncio – 

não podemos conversar enquanto fazemos os exercícios -, para andarmos 

disciplinadamente (em fila, uma atrás da outra), para obedecermos sempre. 

Percebes que há um modo certo de dançar o balé clássico? Talvez isso tenha 

feito com que os professores também acreditassem que havia uma maneira 

específica de ensinar e, vêm, ao longo dos anos, repetindo-a.  

Outra recordação que trago, do tempo em que aprendi balé clássico, é de 

repetir, repetir exaustivamente. Copiar e repetir. Havia sempre um modelo a ser 

copiado: quando criança, a professora demonstrava e, nos espetáculos, colocava 

uma aluna mais velha, na frente, para fazer os movimentos que eu e minhas colegas 

teríamos de copiar e repetir. Na adolescência e vida adulta, o ensino seguiu-se 

demonstrativo e o modelo, além da professora, eram os grandes bailarinos 

profissionais – quando íamos dançar uma obra de repertório, assistíamos em vídeo, 

para tentar mimetizar o movimento do artista famoso.  

Como a técnica é codificada, existe um número determinado de movimentos 

(chamados pelos professores de passos), que são combinados de formas mais 

complexas ao longo dos anos de aprendizado. Christina Schulgin (apud 

SALOSAARI, 2001) diz que um estudante de balé ou bailarino faz, durante os dois 

primeiros anos de treinamento, cerca de 360 combinações de pliés. Ao final de sua 

carreira terá feito seis mil Ou seja, ao longo de sua vida ele repetiu o mesmo 

movimento – com variações de andamento e combinações de posições de pernas e 

braços – seis mil vezes. O mesmo movimento! 

Abro um parêntesis aqui. É claro que não estou defendendo que copiar e 

repetir tenham de ser execrados de uma sala de aula de dança. É na repetição, por 

exemplo, que se cria a memória do movimento, que se definem as linhas e os 
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desenhos espaciais, entre outras aquisições. Eliana Caminada e Vera Aragão (2006) 

sugerem, por exemplo, que nas aulas de balé se faça a cópia ativa, ou seja, 

baseada na experiência vivida, reconstruindo o que foi observado externamente. (Tu 

verás, em uma carta mais à frente, que eu também uso a repetição, em outro 

aspecto). Além do que, se formos pensar, até o surgimento da chamada dança 

autoral, tivemos ao longo do século, sempre a repetição de movimentos de outros: 

de um lado o criador, de outro os intérpretes. Fecho este parêntesis. 

Além de repetirmos os exercícios, repetimos também a aula. Rousejanny 

Ferreira (2010, p. 207) fez um levantamento com professores de balé clássico em 

Goiânia (GO) e sabe o que ela descobriu? Que os professores seguem apostilas, 

elaboradas pela direção de suas escolas, reproduzindo, assim “[...] um ensino 

fragmentado, com receitas prontas de aula”.   

Repetimos, do mesmo modo, uma estrutura de aula. Apesar de existirem 

diversos métodos de ensino de balé – no Brasil, os mais difundidos são o russo e o 

inglês, como comentei em outra carta – todos compartilham de uma estrutura, em 

que os exercícios são desenvolvidos na barra (aquecimento e preparação para as 

sequências), no centro e na diagonal (em que ocorrem sequências). Para nós, 

muitas vezes, a sensação que temos é que estamos, em um primeiro momento, 

apenas treinando e, depois, dançando. Mas tudo é dança, o tempo todo, inclusive na 

barra.  Talvez, a sensação venha da nossa relação com a barra ou do modo como 

os exercícios da barra nos são apresentados. Lembro-me, uma vez, em um 

espetáculo, ouvir de Marcia Haydée que a barra era a oração do bailarino. Achei 

aquilo lindo! Hoje eu fico pensando se o que ela quis dizer é que, na barra, estamos 

conectando-nos a nós mesmos, que ela seria um procedimento semelhante ao 

fechar os olhos, nas abordagens somáticas.  

Em certos momentos de minha aprendizagem de balé, eu me sentia um robô – 

que apenas executa tarefas. Quem sabe foi por isso que achasse que faltava alma18 

na dança? Talvez por isso tenha procurado fazer teatro e dança contemporânea, 

para que estas técnicas corporais permitissem a minha expressão. Mas será que o 

problema era a técnica em si ou no modo como ela era ensinada?  

                                                           
18 Já te falei em outra carta que para mim, a expressão artística estivesse mais na alma.  
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Eu descobri que não era a única a pensar assim. Segundo Salosaari (2001), 

muitos alunos sentem o balé como artificial e difícil e têm dificuldade de mergulhar 

em uma experiência vivenciada deste código porque a dança foi colocada em uma 

fôrma/forma e, na sua avaliação, produzir forma, sem significado, pode ser 

alienante. Klauss Vianna (2005, p. 30) dizia que “o problema é que professores e 

bailarinos repetem apenas a forma e isso não leva a nada. O processo deveria ser o 

oposto: a forma surgir como consequência do trabalho”. 

Meu ensino só mudou quando eu já era adulta, em Brasília, com a Priscilla 

Torres. Sim, a professora ainda demonstrava – ou apenas dizia o nome dos 

movimentos e quantas vezes teríamos de repeti-lo – mas permitia (e essa é a 

primeira vez que eu vivenciava isso) que criássemos. Éramos convidadas a 

coreografar, a não apenas dançar a coreografia do outro, mas a criar a nossa 

própria dança. Levo comigo este ensinamento até hoje. Desde lá, em minhas aulas, 

tanto para crianças ou para adultos, têm momentos de exploração e criação. É uma 

escolha pedagógica não só no sentido de dar espaço para o aluno criar, mas 

também como forma de sistematização de conhecimento e avaliação – em suas 

criações eu percebo o que do conhecimento está vivificado.  Foi a primeira vez, 

também, que aprendi a respeitar os meus limites e pensar em um alinhamento 

corporal que não fosse uma fôrma. Mas, isso, é assunto para outra carta, que 

escreverei mais tarde. Até breve... 

 

Jequié, abril de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

 

 (...) 
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CARTA VII 

 

 

Enquanto eu te falava, na carta passada, das aulas de balé, pensei em Ítalo 

Calvino (1990a). Em Seis propostas para o próximo milênio, para discorrer sobre a 

leveza, acaba por trazer à cena o peso. Diz ele que optou por tirar o peso – das 

figuras humanas, das cidades, dos corpos celestes, da estrutura narrativa. Mas que, 

no início de sua carreira, era dever de todo jovem escritor representar a sua época:  

 

Buscava alcançar uma sintonia entre o espetáculo movimentado do 
mundo, ora dramático ora grotesco, e o ritmo interior picaresco e 
aventuroso que me levava a escrever. Logo me dei conta de que 
entre os fatos da vida, que deviam ser minha matéria-prima, e um 
estilo que eu desejava ágil, impetuoso, cortante, havia uma diferença 
que eu tinha cada vez mais dificuldade em superar. Talvez que só 
então estivesse descobrindo o pesadume, a inércia, a opacidade do 
mundo — qualidades que se aderem logo à escrita, quando não 
encontramos um meio de fugir a elas. (CALVINO, 1990a, p. 15/16) 

 

A relação peso e leveza, neste sentido, é quase de inexistência de um sem o 

outro. Em dado momento, Calvino (1990a, p. 27) afirma que só nos impressiona “[...] 

a ideia de um mundo constituído de átomos sem peso” porque temos a experiência 

do peso das coisas. Ou, de outro modo, de que admiramos a leveza da linguagem 

quando identificamos a que é dotada de peso. Por que te falo isto? Porque pensei 

na leveza da bailarina, na leveza que o balé transmite a nós, espectadores, e no 

peso, na rigidez com que ele é ensinado. É como se admitíssemos que a leveza só 

ocorresse porque a bailarina vive todo esse peso...  

E de onde vem todo esse peso? Da tradição. Diz Marques (2004, p. 140) que o 

balé clássico, a dança clássica indiana e algumas danças populares brasileiras 

reproduzem em sala de aula “[...] aquilo que há séculos se entende como a melhor 

forma de ensinar dança: a cópia dos movimentos vindos do mestre (muitas vezes 

sem explicação verbal)”. 

Sylvie Fortin (1998) mostra que não são só estas danças que seguem a 

tradição. Segundo ela, diversas pesquisas têm apontado que os professores de 

dança tendem a repetir o que aprenderam quando eram estudantes, primando por 
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uma aprendizagem de observação. Ela acrescenta que, enquanto do ponto de vista 

da criação coreográfica houve sucessivas rupturas com as obras estéticas 

anteriores, o ensino da dança permaneceu fiel aos costumes e tradições. Se eu 

aprendi pela cópia e repetição, acabo por repetir esta fórmula ad infinitum, o que faz 

com que se perpetue “[...] um certo status quo no ensino” (FORTIN, 1998, p. 164).  

E não se trata apenas de uma cópia, mas uma cópia a partir de um modelo 

(externo)! Eu copio os movimentos de minha professora – ela é o meu referencial – 

e, em certo momento da vida, o espelho (outro referencial externo) passa a ser o 

meu corretor. Enquanto reproduzo os movimentos solicitados, eu me olho no 

espelho para ver se estou fazendo corretamente (sem nem me dar conta que posso 

estar me desalinhando para olhar no espelho). Salosaari (2001) diz que este 

feedback extrínseco – tanto do professor quanto do espelho – tem algumas 

consequências. Quando se referencia ao espelho, o aluno deixa de sentir o 

movimento e quando presta atenção às correções, e tem como finalidade a 

perfeição, deixa de experienciar, de ter sua busca pessoal. Tudo é uma questão, no 

entanto, de ponto de vista. Para algumas pessoas, a concentração só se dá de olhos 

fechados; para outras, apesar de todos os estímulos sonoros e visuais ao seu redor, 

é possível estar centrada em si e experienciando tudo.  

Corrigir o aluno é, inclusive, segundo a autora (citando pesquisas na área), 

visto como um dos critérios para se ser bom professor de dança. Sylvie Fortin e 

Warwick Long (2005, p. 23) dizem que “a aprendizagem centrada em informações 

visuais objetivas também evoca uma abordagem centrada no professor” e que este 

é visto com uma autoridade. Assim, além da gestão de meu corpo ter critério de 

apreciação externo, há outra questão a ser refletida sobre este tipo de ensino: 

 

Alves e Saraiva argumentam que muitas vezes a autoridade do (a) 
professor (a) reprime o (a) bailarino (a) e este (a) “tende a se tornar 
apenas um reprodutor da dança, deixando de explorar o seu 
potencial expressivo e criativo e, ainda, ao obedecer sem questionar, 
fica impedido de desvendar formas mais adequadas de realizar os 
movimentos, deixando de gerar outras técnicas inovadoras”. (apud 
KLEINUBING, SARAIVA, MELO, 2011, p. 206.). 

 

Esta forma de aprender se perpetua de um jeito que é quase difícil quebrar a 

corrente. Muitos estudantes de dança acreditam que só exista este modelo. 
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Segundo Silvia Geraldi (2007, p. 82), isso tem “[...] contribuído para construir uma 

visão particular do que seja treinar um corpo e potencializar suas capacidades”.  

Fora do Brasil, esta percepção é a mesma, sabias? Dianne Woodruff (1999), por 

exemplo, diz que, para os bailarinos, o treinamento é mecânico: espera-se aprender 

determinados movimentos e que, por isso, a aula tem que ter repetição. Nesta 

perspectiva, o professor é uma espécie de guru (o mestre, o sabe tudo) e o que 

interessa é o produto e não o processo.  

Tradição... Dizem os astrólogos que, nós, os cancerianos, somos tradicionais, 

apegados ao passado. Lembro-me então de quanto eu gostava de me sentir 

princesa, quando criança, ou meio aristocrata. Incorpórea. Teria sido o meu traço 

tradicional que me levou ao balé clássico? Ou teria sido ele que me deixou no balé 

clássico?  

Muitas meninas entram nas aulas de balé porque foi o sonho de suas mães. 

Estão realizando em si o sonho delas. Minha mãe gostaria de ter feito dança, 

quando criança. Mas uma infância pobre não a permitiu. E eu? Estaria realizando 

seu sonho? Penso que não, pois não me lembro de não dançar. Eu não andava, eu 

saltitava, eu flutuava, quando criança. Na minha concepção, eu sempre dancei. E 

nunca permaneci no balé porque minha mãe ou meu pai quisessem – ele, inclusive, 

depois da separação de minha mãe, nunca mais nem me assistiu dançando. Minha 

irmã, por exemplo, preferiu a natação. Eu, sempre o balé. E, depois, outras danças... 

Teria sido a tradição que me levou às danças gaúchas? Balé clássico e danças 

gaúchas têm muito em comum: uma origem europeia (as danças de meu estado são 

oriundas dos povos europeus que constituíram a nossa formação: portugueses, 

espanhóis, italianos e alemães), desenhos geométricos feitos pelo corpo no espaço, 

a busca da perfeição (o modo como mexemos o braço ou a saia na dança gaúcha é 

ensaiado e corrigido, se não estiver da maneira esperada) e um ensino tradicional. 

Ou o simples fato de ser gaúcha é que fez eu estar e permanecer no balé, já que 

somos vistos como tradicionais? Bem, pelo menos meu ascendente é Sagitário, o 

idealista, que quebra parâmetros. Talvez por isso tenha sempre questionado o modo 

como o balé me foi ensinado? 



 

 

40 

 

 Não é incrível que a dança tenha mudado tanto ao longo do século passado e 

seu modo de ensinar não? Os riscos desta perpetuação são grandes, além dos já 

elencados. Perde-se a oportunidade de se trabalhar habilidades importantes, como: 

 

[...] observar-se, estar atento, manifestar-se sensível e criativamente, 
diferenciar informações, fazer relações, resolver problemas, analisar 
e sintetizar ideias e movimentos, dentre tantas outras qualidades 
relevantes à incorporação da informação.  (GERALDI, 2007, p. 84) 

 

Está mais do que na hora de quebrarmos este ad infinitum, tu não achas? 

Conversaremos mais sobre isso... até breve.  

 

Jequié, abril de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA VIII 

 

 

Escrevo-te sob a moldura do pôr do sol. Estou em Brasília e, por aqui, o 

entardecer é lindo. Na minha terra também o é. Em Porto Alegre, o pôr do sol é 

alaranjado. Por aqui o céu fica numa mistura de matizes, do azul, ao magenta e 

rosa. Além disso, a arquitetura e a topografia da cidade permitem que o céu seja 

visto num ângulo de 180 graus. Em que outro lugar do país temos este céu?  

Sim, eu adoro Brasília. Sempre digo que sou porto-alegrense de nascimento e 

brasiliense de coração. E aqui, mais uma vez a Legião Urbana me acompanha, pois 

seus integrantes não eram brasilienses de nascimento. Aqui, mais uma vez, a 

Legião Urbana soa ao meu ouvido. Em Meninos e Meninas (RUSSO, 1989), Renato 

Russo vai citando cidades de que gosta e, nos shows, sempre falava o nome da 

qual estava. Não havia como ser diferente, para mim, o amor por Brasília, pois além 

de linda, me deu amigos maravilhosos e fez eu me (re) conhecer e reencontrar 

minhas raízes. Sou muito grata a esta terra mística e mágica do paralelo 14. Brasília 
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deu-me, também, uma professora de balé diferente de todas: a Priscilla Torres. Pois, 

hoje, é sobre a formação dos professores que quero te falar.  

Ad infinitum... num ciclo que se repete e se repete... Lembras? Foi assim que 

terminei a última carta. Acredito que parte deste problema – da forma como o balé 

clássico é ensinado - venha da formação do professor. Quem é, afinal, esta pessoa? 

A figura do professor de dança surgiu no final do século XII (no Ocidente), 

quando artistas adaptavam as danças populares às pesadas vestimentas da corte e 

aos bons modos da época. A dança é codificada por mestres contratados pela corte. 

Ou seja, segundo Márcia Strazzacappa (2012c), o professor de dança nasce com o 

balé. Nas demais manifestações dançadas, ele não existia. Somente depois é que 

surgiu também nas danças populares.  

“Ao que parece, os professores de dança não pertenciam a um nível social 

baixo: faziam parte do meio imediato dos príncipes” (BOURCIER, 2001, p. 64). 

Segundo Maribel Portinari (1989, p. 58), eles “[...] falavam várias línguas, conheciam 

música a fundo e tocavam diversos instrumentos”.  

Paul Bourcier (2001) diz que o profissionalismo na dança provocou também a 

elevação do nível técnico. Começam a surgir, do mesmo modo, textos sobre a 

dança, que vão dar base ao ensino. Um dos primeiros manuscritos sobre o tema é 

De arte saltandi et choreas ducendi, de Domênico Piacenza, escrita entre 1435 e 

1436. A obra era dividida em duas partes: uma gramática do movimento (métrica, 

comportamento, percurso, memória e aparência) e os movimentos fundamentais (12 

ao todo, sendo nove naturais).  Mas é somente dois séculos depois, como te falei 

em outra carta, que surge uma escola profissional: a Académie Royale de la danse, 

que trazia – no que hoje podemos pensar como projeto político-pedagógico – 

segundo Portinari (1989), influência dos filósofos gregos, colocando a dança como 

útil aos exercícios militares e buscando a perfeição. Lembras que te falei, em uma 

de nossas primeiras cartas, sobre a disciplina quase militar do balé clássico?  

Existia, então, nos primórdios do balé clássico, uma concepção de corpo e também 

uma concepção pedagógica. Marques (2004) diz que a metodologia de ensino que 

usamos está relacionada diretamente às nossas concepções de educação, 

professor, aluno, dança e corpo. Mas isso é assunto para outra carta... 
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O fato é que, durante décadas, o professor de dança – e aí incluído o balé 

clássico – era formado por anos de aula técnica. O bailarino virava professor. Sim, 

virava – não se formava um educador da área. O simples fato de ter dançado por 

muito tempo lhe conferia o título de mestre de sua arte. Era assim que se formava o 

professor de dança: de mestre para mestre. E, no caso do balé clássico, além dos 

anos em sala dançando, havia o tempo de palco para depois ser o maître de ballet. 

Então, com os cadernos de seu mestre, ele reproduzia as aulas que recebeu. Ou 

com a lembrança dessas aulas, uma vez que a tradição oral é a forma de 

transmissão do conhecimento mais usada nesta formação. Diz Strazzacappa (2004, 

p. 189) que estes mestres “[...] ensinam segundo a maneira como eles, por sua vez, 

foram ensinados. Desta forma, é possível se identificar uma genealogia dos 

diferentes estilos dentro de uma mesma estética de dança”.  

Assim, como afirma Rosana Rosário (2013), associa-se escola/método ao 

nome do professor que a codificou. Temos, no caso do balé clássico, o método 

Bournonville, desenvolvido por August Bournonville (1805-1879) e que formou a 

base do balé dinamarquês; o método Cecchetti ou escola italiana, desenvolvida por 

Enrico Cecchetti (1850-1928), além das escolas francesa (de Carlos Blasis), 

americana (de George Balanchine) e cubana (de Alicia Alonso). Inclui-se aí, 

também, os métodos Vaganova e Royal Academy of Dance (RAD), que já 

apresentei em outra carta.  

Vês que, se eu não tivesse optado pela graduação em dança, talvez pudesse 

estar fazendo isso: copiando as aulas de minhas ex-professoras. Parte da formação 

da Priscilla foi assim. Mas, antes da dança, ela fazia yoga e era instrutora. Foi na 

academia onde dava aula de yoga que ela se enveredou para a dança e fez uma 

formação rápida – já era adulta – e logo começou a lecionar, a partir dos cadernos 

da ex-mestre. Mas ela falava que a sua professora pedia que construísse as aulas a 

partir do que tinha aprendido e do que os cadernos ditavam. Aí está a diferença! 

Além disso, o conhecimento de yoga lhe permitiu um saber cinesiológico que a 

diferenciava de outras professoras.  

Muitos professores surgiam, também, da impossibilidade de continuarem 

dançando – “já que não tenho mais condições de dançar, vou ensinar” – ou da 

impossibilidade de se sustentarem como intérprete. De qualquer modo, isto significa 

uma falta de formação do ponto de vista pedagógico – ou seja, são pessoas que 



 

 

43 

 

conhecem a técnica da dança, mas apenas ela e o modo como lhe foi ensinada. Não 

conhecem o processo de ensino-aprendizagem da dança. Além do que, a escolha, 

feita desta forma, pode trazer outras implicações, do ponto de vista de um artista 

frustrado, que projeta em seus alunos o não vivido.  

Tassiana Resende (2010, p.8) diz que, sem formação específica, estes 

professores produzem aulas “[...] pautadas na reprodução de modelos, na imposição 

de um padrão técnico vinculando à técnica pela técnica”. Mais que isso, ao atuar 

como seus professores fizeram, estes profissionais, segundo Strazzacappa (2004), 

desconsideram todo o conhecimento acumulado nas áreas da psicologia, sociologia, 

pedagogia, cinesiologia, fisiologia, antropologia e história.  

Hoje, felizmente, existem no Brasil as licenciaturas em Dança - o primeiro curso 

de graduação abriu em 1956, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) - o que 

significa que com o conhecimento acadêmico não precisamos apenas reproduzir o 

que vivemos mas, sim, pensar a respeito, criar aulas condizentes com as realidades 

de nossos alunos. Nos dias atuais, quem quer ser professor de dança tem, então, 

opções (há cursos de graduação em todas as regiões do país). Segundo 

Strazzacappa (2012a), em 2009 eram 31 licenciaturas em dança no Brasil enquanto 

dez anos antes existiam 12. Um quadro bem diferente de quando eu tinha meus 17 

anos. Sem muitas opções, eu podia ter repetido a história de parte de meus 

professores e ter seguido neste ad infinitum. Mas quis fazer uma graduação em 

dança – mesmo não havendo no meu estado - e tentar romper com este ciclo no 

meu modo de ensinar. (Prometo que em outra carta te conto sobre minhas aulas). É 

claro que cada um escolhe os seus caminhos, né? 

Bem, vou terminando por aqui a carta de hoje. Lá fora, o sol já se pôs. Esta 

noite, leio um pouco mais das cartas de Rosa Luxemburgo19. Ontem, aqui na casa 

de meu irmão, ele me perguntou por que eu as lia (também queria saber por que eu 

estava com o livro do Boaventura de Sousa Santos20, que folheava pensando se o 

capítulo sobre o anticartesianismo poderia ou não se incorporar às minhas 

discussões ou se usaria algum conceito da ecologia dos saberes). Expliquei a ele 

que, desde que decidi que te mandaria cartas, tenho lido outras, não apenas de 

                                                           
19 As carta estão em “Rosa Luxemburgo: textos escolhidos”, coleção de três volumes com ensaios e 
cartas da autora, organizada pela filósofa Isabel Loureiro, professora aposentada da Unesp.  
20 (Organizador com Maria Paula Meneses),Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições Almedina, 
2009. Também publicado no Brasil, pela Editora Cortez, 2010. 



 

 

44 

 

dança (meu irmão, então, recomendou as de Frida Kahlo). Com elas, termino minha 

rápida temporada brasiliense. Amanhã eu volto para a Bahia. Escrevo-te em breve.  

 

Brasília, maio de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA IX 

 

 

Hoje é domingo. O dia está lindo lá fora. Se eu estivesse em Porto Alegre, iria 

tomar meu chimarrão21 no parque. Mas, por aqui, o sol é escaldante. E não há 

parques. Além do mais, não há como sair. Machuquei-me: trinquei o segundo dedo 

do pé esquerdo, ao tropeçar em casa. Em mais de 30 anos de dança, machuquei-

me não dançando, nas minhas ações cotidianas, tantas vezes quanto dançando. Ou 

mais vezes fora da dança... Mas o que é que estou a falar? Se a minha vida é 

dança... 

Queria, neste exato momento, e nos últimos dias – e não porque estou 

machucada – dançar. Sinto uma vontade infinita de criar. Quero sair dos muros da 

universidade e dançar: nas ruas, nos parques, nas cachoeiras. Viver a dança o 

tempo todo. Mas o pé machucado, que mal consegue tocar o chão, não me permite. 

Então, te escrevo. Porque escrevendo estou dançando...  

Na carta passada, falava-te do ensino da dança, da tradição que se perpetua. 

E que visão de corpo se tem nesta tradição? Uma concepção mecanicista. Sob esta 

perspectiva, segundo Woodruff (1999, p. 33), valoriza-se “[...] o virtuosismo 

quantitativo – o quão alto, quão rápido, quão grande. Exercícios e sequências são 

repetidas inúmeras vezes até se tornarem virtualmente automáticas.”  

                                                           
21  Considerada a bebida típica do gaúcho – mas comum em todo o sul do Brasil e também nos 

países vizinhos (Uruguai e Argentina) – feita com erva mate, colocada em um recipiente (cuia), com 
água quente, e tomada a partir de uma espécie de canudo de prata ou metal (chamado de bomba).  
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Era assim que eu pensava, até entrar na graduação em Dança. Não respeitava 

meus limites, repetindo exercícios exaustivamente. Lembro-me de desfilar orgulhosa 

na escola, de chinelo, com os dedos machucados, cheios de bolhas, com as unhas 

roxas, frutos de horas usando a sapatilha de ponta. Se não doesse é por que não 

tinha ido ao meu máximo. Se, por um lado, questionava a falta de alma22 e o ensino; 

por outro, eu ainda tinha uma concepção de corpo objeto ou corpo instrumento, que 

tem que ser afinado, que tem de ter seus limites vencidos.  

Sob esta ótica mecanicista, aprender visa a “[...] aprimorar, controlar, vencer o 

corpo e seus limites físicos.” (MARQUES, 2005, p. 111). O bailarino não é corpo, ele 

tem um corpo, que precisa ter seus limites ultrapassados todos dias. Nesta visão, o 

corpo é instrumento da dança. Não há “preocupação com o processo criativo 

corporal individual” – por isso eu não era convidada a criar, nem a descobrir, apenas 

a repetir – não há, também, preocupação em “[...] traçar relações entre corpo, dança 

e sociedade.” (MARQUES, 2005, p. 111). É importante lembrar, no entanto, que o 

ensino da técnica clássica, em sua gênese, como te contei em outra carta, visava a 

transmissão, não a criação. Formavam-se bailarinos (as). Mas, apesar disso, acho 

pertinente o questionamento de Marques.  

Talvez por isso eu me sentisse um robô... E o mais incrível disso é sermos 

todos iguais. Todos os mesmos robôs. Não existia, em minha aprendizagem, a 

individualidade. As correções eram genéricas: “estiquem o pé, levantem a perna”. 

Não havia uma indicação específica para cada aluna ou um toque para que 

percebêssemos desalinhamentos, etc. Regina Miranda (2008, p. 219) diz que “o 

corpo particular de cada um é muitas vezes ignorado e até mesmo excluído, por 

intermédio de práticas que o homogeneízam”. Busca-se um corpo ideal. E que corpo 

é esse? No caso do balé clássico: magro, longilíneo e virtuoso.   

Seguindo esta concepção mecanicista, a decomposição leva à síntese, o 

aprendizado é fragmentado. Isso é atestado por Carine Andrade (2011, p. 18), que 

diz que “os passos são treinados separadamente e juntados posteriormente para 

uma determinada finalidade”. Ocorre algo como acontecia com a alfabetização antes 

das descobertas de Jean Piaget (1970) a respeito da construção do conhecimento 

ou dos ensinamentos de Paulo Freire (1970) sobre o aprender a aprender. Ou seja, 

                                                           
22  Em outra carta expliquei que tinha uma concepção dual de corpo e alma e que, neste sentido, à 

alma estaria ligada a expressividade.  
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o bailarino aprende as letras em uma ordem específica, que são juntadas em sílabas 

(um conjunto com as vogais) e transformadas em palavras, formando frases (o 

exemplo clássico é Vovô viu a uva). Mas ele não constrói nem as palavras, nem as 

frases e, sim, o professor.  

 E por que somos máquina:  

 

[...] cada parte do corpo pode ser trabalhada isoladamente, 
“orquestrada” com outras partes. Acredita-se, predominantemente, 
que o corpo de alguma forma saberá como integrar-se e que as 
diferenças nos níveis de aprendizagem individual encontrarão 
resoluções. (WOODRUFF, 1999, p. 33). 

 

Nesta visão, estão presentes, de acordo com Andrade (2011), a noção de 

transmissão de conhecimento; a realização de provas como única forma de 

avaliação do aprendizado e uma configuração espacial que dá destaque ao 

professor. Por fim, não se educa no sentido freireano23, apenas se treina. Viramos, 

desta forma, os corpos dóceis de Foucault (1987, p. 118), um corpo que “[...] pode 

ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”, 

como bem comentei em cartas anteriores, quando descrevo como se dão as aulas 

de balé clássico, tradicionalmente.  

 Foi assim que vivi a dança até a entrar na faculdade. E pra ti, como foi, qual a 

tua percepção do ensino de dança? 

 

Jequié, abril de 2014. 

 

(...) 

                                                           
23  Paulo Freire dizia que “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o educando no 

desempenho de destrezas [...]” (FREIRE, 1996, p. 14). E que, neste sentido, “[...] ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” 
(FREIRE, 1996, p. 22). (grifo do autor). 
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CARTA X 

 

 

Sim, eu penso que nós todos – ou quase todos – passamos por isso, em 

nossas trajetórias dançantes: corpos dóceis, corpos máquinas, corpos como 

instrumentos. Assim tem sido em boa parte da história do ensino da dança. Assim foi 

comigo, na minha trajetória. Assim ainda o é para muita gente. Não, não é que eu 

concorde com isso – pelo contrário, como verás em outra carta. Mas é fato.  

João Francisco Duarte Júnior (2001) diz que a visão de corpo máquina é tão 

forte que nos referimos à anatomia a partir de metáforas mecânicas: 

 

o coração é uma bomba hidráulica, as veias e as artérias são 
tubulações, os pulmões dois foles, músculos e ossos realizam 
trabalhos de alavancas, cada nervo consiste numa espécie de fio a 
conduzir correntes elétricas, o cérebro assemelha-se a um 
computador que processa informações e realiza cálculos, etc. 
(DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 62) 

 

De acordo com ele, a racionalidade construída nos últimos cinco séculos 

determinou o modo como nos percebemos. E que racionalidade foi essa? Fritjof 

Capra (1993) diz que até a era medieval pensava-se o universo como um ser 

orgânico e esta concepção mudou radicalmente a partir do século XVI. De acordo 

com ele, isso se deve às mudanças ocorridas na física e na astronomia. A ciência, 

naquele século, estava baseada no método de investigação de Francis Bacon e no 

método analítico de René Descartes. É por isso que os historiadores chamam os 

séculos XVI e XVII de Idade da Revolução Científica. Vês como se enxergava a 

ciência e a concepção do que era método científico? 

René Descartes (1596-1650)... Sempre que se fala em dualismo, em 

mecanicismo, surge seu nome. Considerado o fundador da filosofia moderna ou o 

pai do Racionalismo, ele talvez nunca imaginaria, aos 23 anos, quando teve uma 

visão – segundo a versão de Capra (1993) - que mudaria o paradigma científico e 

que este permaneceria assim por séculos. Naquele dia, após horas de trabalho, ele 

visualizou um método, que dispensava a demonstração – depois teve a confirmação 
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em um sonho. Sua crença era a de que a compreensão do universo passava pela 

estrutura matemática. Ora, entre outras profissões, ele era matemático.  

Pela sua concepção, não era verdadeiro o que não podia ser deduzido: 

decompunham-se pensamentos e problemas em partes e encontrava-se a sua 

ordem lógica. Ou seja, decomposição e síntese, bem como ocorre no ensino do balé 

– movimentos isolados, que são juntados a outros, para formar frases coreográficas. 

Ou melhor: como vivi em quase todos os meus anos de escola, não apenas no balé. 

O que não foi a minha alfabetização, se não isso: aprender a vogal, juntar com a 

consoante, fazer uma sílaba, dela formar uma palavra e depois uma frase? Tudo a 

partir de uma consoante mãe (B vira ba, be, bi, bo, bu e assim com as demais).  

Segundo Capra (1993), a dúvida é o ponto fundamental do método cartesiano. 

Ele duvida de tudo até chegar ao indubitável, de que é um ser pensante e, assim, 

chegar à célebre frase: Cogito, ergo sum (Penso, logo existo), deduzindo que “[...] a 

essência da natureza humana reside no pensamento, e que todas as coisas que 

concebemos clara e distintamente são verdadeiras.” (CAPRA, 1993, p. 54). 

Para ele, a realidade se dividia em duas: em res cogitans (consciência) e res 

extensa (matéria). Uma substância é a matéria comum, que ocupa espaço e a outra 

sem extensão ou posição no espaço, tem como característica principal o pensar. 

Essa concepção é conhecida como dualismo cartesiano. Segundo Paul Churchuland 

(2004, p. 27), “para Descartes, o você real não é seu corpo material, mas sim uma 

substância pensante e não-espacial, uma unidade individual da coisa-mente, 

totalmente distinta de seu corpo material”. Nascia ali a primazia da razão... 

Abro aqui outro parêntesis para te contar uma história. Talvez como o Grande 

Kublain Khan, em As cidades invisíveis (Calvino, 1990b, p. 79), tu me perguntes:  

- Por que falar das pedras? Só o arco me interessa.  

E, do mesmo modo que Marco Polo, eu te diria:  

- Sem pedras o arco não existe.  

Não dá para falar do ensino do balé sem se referenciar de onde vem este 

pensamento mecanicista que ele se utiliza. Lela Queiroz é categórica:  
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Durante muito tempo a ciência clássica entendeu que as leis 
mecanicistas do movimento abarcavam toda espécie de fenômeno. 
O bailado acadêmico, regido por leis de proporções métricas e 
harmônicas, seguramente reforçava uma visão mecanicista de 
movimento. (QUEIROZ, 2011, p. 192) 

 

Segundo Eloisa Domenici (2010, p. 77), a maioria dos treinamentos em dança 

considera uma epistemologia mecanicista de corpo, ou seja, que entendem o 

movimento como ação – “[...] evento visível que resulta de um comando cerebral 

previamente aprendido, agindo sobre a periferia do corpo.” A forma vem de fora para 

dentro, imposta. A forma não nasce da pesquisa do movimento, o movimento não é 

resultado dele mesmo, mas de uma forma a qual se quer chegar. Não estou aqui, de 

modo algum, dizendo que este ou aquele modo é certo. Eu aprendi a partir de uma 

epistemologia mecanicista. Mas não é assim que ensino.  

Parece-te que às vezes eu dou voltas para chegar a um lugar que, talvez, fosse 

mais fácil em linha reta? Eu adoro contar histórias – lembras da carta da relação 

jornalista e bailarina, das escritas? Fecho o parêntesis.  

Pois bem, na perspectiva cartesiana, o universo material era uma máquina e, 

desta forma, a natureza funcionava segundo as leis mecânicas. Separou-se corpo e 

mente. O corpo tornou-se uma máquina. Se o corpo é uma máquina, fazia todo o 

sentido o ensino que tive em dança. Se eu sou uma máquina, preciso então superar 

os meus limites (os computadores não são cada vez mais velozes?).  

Wagner Moreira (1995, p. 20) diz que não é por acaso que o homem cartesiano 

é o homem-máquina: “[...] descrito anatomicamente em seus mínimos detalhes e 

controlado técnica e politicamente por um numero interminável de regulamentos que 

padronizavam a ação desses corpos.” Este corpo-máquina era, segundo ele, 

disciplinado, com o controle minucioso de suas ações, “[...] tudo em nome da 

utilidade e do progresso.” 

E, assim, infelizmente, a prática pedagógica em dança, tanto no ensino formal 

quanto informal, segue há séculos uma fórmula em que “[...] seus objetivos 

educacionais são propostos de forma fragmentada e universalizante, enraizados na 

supremacia da Razão e da Verdade.” (MARQUES, 2007, p. 50). 

Mas, ufa (!), o mundo mudou – pelo menos na ciência. Capra (1993) diz que a 

base da filosofia cartesiana era a crença na certeza do conhecimento. Ora, a física 
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do século XX nos mostrou que não existe verdade absoluta, “todos os conceitos e 

teorias são limitados e aproximados.” (CAPRA, 1993, p.53) Deste modo, hoje, no 

meio científico e filosófico, o dualismo não é mais uma concepção amplamente 

defendida, mas, no entanto:  

 

é a teoria da mente mais comum em meio às pessoas em geral; ele 
está profundamente arraigado na maioria das religiões populares do 
mundo inteiro e tem sido a teoria da mente que tem predominado 
durante a maior parte da história do Ocidente (CHURCHULAND, 
2004, p. 26). 

 

Ou seja, apesar de na comunidade científica o dualismo não ser predominante, 

no senso comum seus efeitos ainda são sentidos. Mas, se o mundo mudou, por que 

não mudamos então o pensamento em dança? Marques (2007) diz que depois das 

experiências corporais e cênicas vivenciadas entre 1960 e 1970, outro ensino de 

dança deveria ocorrer. Segundo ela, o conceito de dança construído naquelas 

décadas deveria fornecer elementos para a ação educativa em dança. O que ela 

quer dizer é que esteticamente a dança mudou ao longo do último século, mas 

pedagogicamente ainda se vê a repetição de uma prática de ensino secular, sob um 

paradigma mecanicista. A educação também mudou, ao longo deste período – com 

a teoria crítica, as pedagogias feminista e construtivista, entre outras maneiras 

novas de se pensar o processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, no campo 

da dança, o desafio é “[...] justamente repensar, pesquisar e propor formas de 

ensino de danças tradicionais que sejam condizentes com as propostas 

contemporâneas de educação”. (MARQUES, 2004, p. 140). Eu diria que não apenas 

para danças tradicionais, pois em aulas de dança contemporânea, muitas vezes, 

tem professor seguindo os modelos seculares de apenas promover cópia e 

repetição, o que vai contra o pensamento contemporâneo de dança. 

Mas, sim, fiques feliz em saber que há algumas mudanças em curso. Em outra 

carta, mais adiante, eu te conto que tem gente modificando o fazer pedagógico da 

dança. E eu tento me apropriar desta mudança de concepção de ensino (e de corpo) 

para também alterar o processo de ensino-aprendizagem da minha dança, aquela 

com a qual eu comecei, aos três anos de idade. Desta forma, acredito que possa 
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quebrar o ciclo dito por Sylvie Fortin (1998), de que repetimos as práticas que 

vivenciamos.  Sigamos, então, em nossas cartas. Até a próxima! 

 

Jequié, março de 2014. 

São Paulo, abril de 2014. 

Jequié, julho de 2014. 

 

(...) 
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3 (INDIVÍ)DUO 

 

 

“Há algo na dança e em todo trabalho corporal somático que me encanta em particular: a 
possibilidade de nunca saber, na medida em que o mover está baseado no experienciar daquela 

hora, daquele dia, daquele movimento”. (TIBURI e ROCHA, 2012, p.65-66) 

 

CARTA XI 

 

 

Fiquei pensando sobre a última carta... o quanto somos dualistas. Em meu 

estado natal somos divididos em dois: ou chimangos ou maragatos; ou gremistas ou 

colorados24. Não existe meio termo. Ou tu és uma coisa ou outra. Penso se a nossa 

divisão não tem a ver com a história de guerras e disputas territoriais. Pelo Tratado 

de Tordesilhas25, éramos espanhóis, mas os portugueses estenderam seus 

domínios para até o Rio da Prata, onde fundaram a Colônia do Sacramento (hoje 

pertencente ao Uruguai). Durante mais de três séculos, o território que atualmente 

constitui o Rio Grande do Sul e o Uruguai foi disputado por Portugal e Espanha. Em 

certo momento, meu estado foi literalmente dividido ao meio: parte para a Espanha e 

a outra, para Portugal. Estaria nesta disputa por fronteira a origem de nossa eterna 

divisão gaúcha, onde tudo é: ou isto ou aquilo? 

Não sei. O fato é que o mundo, como um todo, foi fortemente influenciado pelo 

dualismo sendo, inclusive, dividido literalmente em dois em algumas ocasiões. O 

que não foi a Guerra Fria26, com Estados Unidos (imperalista/capitalista) de um lado 

e a União Soviética (comunista/socialista) de outro? Ou as duas guerras mundiais? 

Mas, por incrível que pareça foi durante um momento extremamente dual que 

voltamos ao indivíduo. Espera que te conto.  

                                                           
24 Chimangos eram governistas, na Revolução Federalista de 1923, enquanto os maragatos eram da 
oposição. Gremistas são torcedores do Grêmio Foot-ball Porto Alegrense e colorados são torcedores 
do Sport Club Internacional, os dois maiores times de futebol do Rio Grande do Sul.  
25 O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, antes de os portugueses chegarem ao Brasil. Pelo 
documento, metade da hoje América do Sul era espanhola e a outra metade, portuguesa.  A região 
que atualmente compreende o Rio Grande do Sul pertencia aos espanhóis.  Em 1828 foi assinado o 
Tratado do Rio de Janeiro – que dá a atual conformação do Brasil.  
26 Período compreendido entre 1945 e 1991 (com a extinção da União Soviética), de disputas 
estratégicas e políticas entre os dois países. 
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Imagina o mundo há um século. Como ele era? Tudo muito diferente de hoje: 

população, tamanho das cidades, meios de transporte, comunicações, etc. Mas, 

talvez, a maior das diferenças é que estávamos em guerra. O mundo vivia o horror 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Não tínhamos vivenciado ainda um conflito 

denominado mundial – pois abrangia mais que duas nações. Estávamos, então, 

divididos em dois. De um lado, o Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, que 

mais tarde mudaria de aliados (Tríplice Aliança); e de outro, França, Rússia e Reino 

Unido (Tríplice Entente). O resultado disso? Mais de 10 milhões de pessoas 

morreram e outros milhares ficaram feridos, amputados, lesionados.  

O mundo vivia um momento de corpos mutilados, de corpos repartidos... A 

humanidade sentia todas as consequências que um conflito armado pode trazer às 

pessoas. Stéphane Audoin-Rouzeau (2011, p. 367) diz que “jamais anteriormente, 

com efeito, a atividade bélica lançara tantas raízes, e a tal profundidade, no tecido 

social das nações beligerantes”. Não sofriam com a guerra apenas os soldados – no 

front das batalhas – mas também os civis, que eram alvos indiretos tanto de 

privações materiais ou de deslocamentos forçados, ou diretos quando vítimas das 

invasões, dos bombardeios, dos extermínios.  

Ela acrescenta como consequências da guerra o choque provocado pela visão 

de um cadáver ou do corpo ferido e as atrocidades, que causam uma 

desumanização. Isto porque, “toda experiência de guerra é, antes de tudo, 

experiência do corpo. Na guerra, são os corpos que infligem a violência, mas 

também são os corpos que sofrem a violência.” (AUDOIN-ROUZEAU, 2011, p.365) 

Felizmente nunca, em minhas quase quatro décadas de existência, presenciei 

de perto uma guerra. Lembro que, durante a Guerra do Golfo (1990)27, via o repórter 

Pedro Bial, da TV Globo, transmitir as notícias do conflito e, por vezes, cheguei a 

pensar em ser correspondente internacional para, deste modo, ser também, quem 

sabe, correspondente de guerra. Imaginava que devia ser glorioso morrer a serviço, 

transmitindo aos outros (telespectadores) o vivenciado. Mas, apesar de nunca ter 

presenciado uma guerra, consigo imaginar o horror daquele período – e os inúmeros 

filmes sobre os conflitos mundiais são meios de se pensar sobre.  

                                                           
27  A Guerra do Golfo iniciou com a invasão do Kuwait pelo Iraque. Estados Unidos e Grã-Bretanha 
apoiaram o Kuwait. Foi marcada por ser a primeira guerra transmitida ao vivo pelas redes de TV 
mundiais.   
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Foi neste ambiente, de guerra, que os chamados reformadores do movimento28 

começaram a desenvolver suas pesquisas – muitos deles motivados pelo desejo de 

curar-se, investigavam-se a si. Strazzacappa (2009a, p. 49) diz que, embora as 

técnicas somáticas tenham surgido para solucionar problemas específicos e 

pessoais, tinham como objetivo resgatar a unidade e identidade do ser humano. 

“Estas técnicas partiam do princípio de que nenhum ser humano é igual ao outro e 

de que estas diferenças deveriam ser respeitadas e mantidas”. Ou seja, naquele 

mundo dualista, havia gente resgatando o indivíduo.  

Segundo Martha Eddy (2009) as pesquisas somáticas, no início do século 

passado, foram impulsionadas por movimentos que vinham desde a virada do 

século anterior, como o existencialismo e a fenomenologia, os estudos de Sigmund 

Freud, Carl Jung e Wilhelm Reich, na psicologia; Heinrich Jacoby e John Dewey na 

educação; e Edmond Jacobson na área médica. Havia, portanto, um terreno fértil 

para os estudos que originariam as técnicas de educação somática. A autora 

acrescenta que, nas artes, François Delsarte (1811–1871), Emile Jacques-Dalcroze 

(1865–1950), Rudolf Laban (1879–1958), Isadora Duncan (1878–1927) e Mary 

Wigman (1886–1973) ajudaram a preparar o terreno para a emergência do 

movimento somático, “[...] pois eram pessoas que estavam quebrando regras e 

reintroduzindo modelos não cartesianos”29. E, em certa medida, influenciaram 

posteriormente, na aproximação entre a dança e a educação somática. Sim, vou 

falar deste encontro, que está diretamente ligado ao meu dueto, mas mais tarde.   

Já dá para ver, portanto, que no início do século passado começaria um 

movimento que pode mudar (ou está mudando) a pedagogia da dança. Falo-te mais 

sobre isto em seguida.  

 

Porto Alegre, fevereiro de 2014. 

 

(...) 

                                                           
28 Termo usado por Márcia Strazzacappa para se referir aos pioneiros no desenvolvimento e na 
codificação de técnicas corporais específicas que tinham como preocupação o movimento (ou a 
recuperação do movimento). 
29 “As dancers they were breaking rules; as people they were reintroducing non-Cartesian 
models”.(EEDDY, 2009, pg 10) 
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CARTA XII 

 

 

É madrugada e, mais uma vez, encontro-te. Adoro escrever no silêncio da 

noite. Talvez os anos de jornalismo tenham me acostumado a redigir à noite – voltar 

para a redação30 no fim do dia e escrever a matéria do jornal de amanhã. Não tenho 

jornal para produzir, há anos saí de uma redação... Mas continuo com o hábito de 

escrever à noite (é bem verdade que, ultimamente, escrevo-te nos mais diversos 

horários).  

Nesta madrugada reporto-me ao meu nascimento. Sabes que foi preciso muito 

tempo entre o desenvolvimento das técnicas de educação somática e sua 

disseminação até que elas fossem vistas como um campo de conhecimento? 

Apenas nos anos 1970 – a década em que nasci - que alguém olhou para os 

métodos de Gerda Alexander, Moshé Feldenkrais, Elsa Gindler, Rudolf Laban, Bess 

Mensendieck, Ilse Middendorf, Françoise Mézières, Ida Rolf, Mabel Todd e Milton 

Trager,  e os enxergou como integrantes do mesmo campo. Segundo Eddy (2009), 

apoiado por Don Hanlon Johnson e Seymour Kleinman, o filósofo Thomas Hanna 

percebeu características comuns nas práticas corporais criadas pelos reformadores 

do movimento e nomeou o campo como somática.  

Para Hanna (1990/1991), Frederick Matthias Alexander – criador da Técnica 

Alexander – foi a primeira pessoa a mudar o status da somática, estabelecendo uma 

técnica verificável, tendo o educador John Dewey exaltado sua conquista. “Esse foi 

o início da educação somática no século XX” 31.  Ou seja, o filósofo credita a 

Alexander a criação da primeira técnica somática. O próprio Hanna veio, mais tarde, 

a desenvolver também o seu método somático (Hanna Somatic Education).  

Segundo Donna Dragon (2008), Hanna utilizou os termos soma e somático 

pela primeira vez no livro Bodies in Revolt: a primer for somatic thinking (1970), mas 

foi no artigo The field of somatics, em 1976, que ele declarou a existência do 

somático como campo de conhecimento.  Naquela ocasião, ele dizia que os termos 

                                                           
30 Redação é o modo como nos referimos ao espaço, dentro do prédio onde funciona um jornal, onde 
ficam os jornalistas escrevendo suas matérias, ou seja, os textos sobre as notícias do dia.  
31 “This was the beginning of somatic education in the twentieth century” (HANNA, 1990/91) Não há 
indicação, em todos os artigos de Hanna, baixados da internet, de páginas no documento. 
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soma e somática ganhavam um novo significado para a arcaica palavra somatologia 

e que estas novas acepções estavam relacionadas com as pesquisas de Charles 

Darwin, que viam o organismo vivo sem o dualismo corpo-mente. Para ele, 

Descartes não estaria totalmente certo, pois pensar não é passivo. Função e 

estrutura não são dissociáveis. Débora Bolsanello (2005, p. 100) explica:  

 

É unânime entre os professores de educação somática de diferentes 
linhas a visão de que o corpo humano é um organismo vivo 
indivisível e indissociável da consciência. O termo somático vem da 
palavra grega soma e nos fornece uma pista para compreendermos 
o conceito de corpo enquanto experiência (grifo da autora).  

 

Ciane Fernandes acrescenta uma origem ainda mais remota ao soma. 

Segundo ela, somática vem de somatikos (corpo vivido), que teria se inspirado “na 

bebida sagrada nos Vedas (soma), e reinterpretado como o corpo experienciado 

internamente”. (FERNANDES, 2014, p. 82). 

O fato é que o campo da educação somática contesta “[...] a noção mais 

difundida que concebe o ato de pensar como uma atividade separada do corpo [...] 

afirmando a proeminência do corpo na existência consciente” (GERALDI, 2011, p. 

99). É por isso que Hanna (1976) diz que a descoberta da integridade da função-

estrutura do campo da somática permitiu que os pesquisadores e estudiosos 

ocidentais descobrissem tardiamente que as artes marciais, as disciplinas corporais 

do judô, aikido, t’ai chi, karatê, yoga e tantra foram baseadas solidamente na teoria 

somática e não em um pretexto religioso32.  Para o filósofo, “quando um ser humano 

é percebido de fora, do ponto de vista de uma terceira pessoa, o corpo é percebido. 

Mas, quando ele mesmo observa-se a partir da primeira pessoa, de seus sentidos 

proprioceptivos, é percebido a partir do soma”33 (HANNA, 1986-88).  

Eu era um bebê, de cabelinhos escuros (hoje estou cheia de fios brancos), 

quando Hanna declarou que “o centro do campo da Somática é o soma - um 

                                                           
32 “It is the discovery of the functional-structural integrity 'of the somatic field that allowed Western 
scientists and scholars to make the belated discovery that the Asian martial arts and bodily disciplines 
of judo, aikido, t'ai chi, karate, yoga and tantra were predicated solidly on a somatic theory and not 
upon a religious pretense”  
33 “When a human being is observed from the outside -- i.e., from a third-person viewpoint-the 
phenomenon of a human body is perceived. But, when this same human being is observed from the 
first-person viewpoint of his own proprioceptive senses, a categorically different phenomenon is 
perceived: the human soma” (HANNA, 1986/1988).. 
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processo integral e individual, que rege a sua própria existência contanto que tenha 

existência”34 (HANNA, 1976.). Assim, o soma não é coisa ou corpo, mas um 

processo holístico, “[...] é o corpo experienciado a partir dele mesmo”35 (HANNA, 

1986/1988), [...] um processo corporificado de consciência interna e comunicação 

(GREEN, 2002, p. 114)36.  

Quando eu iria imaginar que aquele campo que, como tal, surgia quase junto 

com o meu nascimento, me atravessaria de tal modo, de maneira tão significativa? E 

a ti, como isso te afeta? 

 

Jequié, março de 2014. 

Jequié, outubro de 2014.  

 

(...) 

 

CARTA XIII 

 

 

Hoje eu escrevi cartas para minhas alunas. Não, não é só pra ti que escrevo... 

(E não te conto isso para provocar ciúmes!). Hoje eu troquei impressões sobre seus 

diários de bordo37. Hoje também eu saí do somático para ser mais somático. 

Explico-te. Dei uma aula que poderia ser vista como tradicional: mudei todos os 

exercícios até então trabalhados, coloquei outra sonoridade e outro tempo musical. 

Demonstrei. Ou seja, parecia que estava saindo do somático... No fundo, o 

conteúdo, do ponto de vista de balé clássico, era o mesmo, mas embaralhado, em 

outra ordem. E elas estranharam... Então eu disse que era para desestabilizar, para 

fazer novas sinapses. A ideia é que elas saíssem do lento, mas que não perdessem 

                                                           
34 “At the center of the field of somatics is the soma--an integral and individual process which governs 
its own existence as long as it has existence”. (HANNA, 1976).. 
35 “The body experienced from within” (HANNA, 1986/1988). . 
36 ““[...] an embodied process of internal awareness and communication36” (GREEN, 2002, p. 114). 
37 Diário de bordo são as anotações diárias (de cada aula) que cada aluno é convidado a fazer. No 
diário, as alunas escrevem suas sensações, descobertas, entre outros aspectos das aulas.  
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a percepção do caminho do movimento, nem o alinhamento, que absorvessem as 

mudanças e voltassem para o somático... Uma aluna me perguntou o que eu tinha 

feito no feriado para ter chegado com esta aula... Pedi que anotassem em seus 

diários os estranhamentos, a sensação de ser sacudida, como disse uma aluna. Foi 

visível, na maioria, a perda do seu alinhamento, da sua autopercepção. Como se a 

percepção ficasse no movimento externo, na forma e não no caminho do 

movimento.  

Olhando isoladamente esta aula, alguém poderia pensar que eu não tenho 

nada a ver com o somático. Mas pelo contrário. Fortin (2002, p. 128) diz que 

somático é “[...] um termo guarda-chuva usado para juntar experiências práticas 

corporais que privilegiam experiências subjetivas38”. Talvez naquele momento elas 

não pensassem que estavam privilegiando experiências subjetivas. Mas, quando se 

questionavam sobre a aula, sobre a mudança de foco, estavam percebendo algo 

que lhes afetava, estavam no subjetivo. Além do que, uma das estratégias, na 

educação somática, para sairmos de padrões, é propor novas dinâmicas corporais.  

Em seu artigo Clinical Somatic Education, Hanna (1990/91) diz que a Educação 

Somática é o uso de aprendizagem sensório-motora para obter maior controle 

voluntário dos processos fisiológicos, e que esta aprendizagem ocorre dentro do 

indivíduo, em um processo internalizado39. É um processo, portanto, individual. Cada 

um constrói o seu conhecimento somático, ao seu modo, mas de forma inter-

relacional.  

Como campo de conhecimento, a educação somática tem se estruturado, 

segundo Fortin (1999, p. 40-41) de maneira diferente pelo mundo. Na Europa, 

pensando o corpo no qual as estruturas orgânicas nunca estão separadas de suas 

histórias pulsional, imaginária e simbólica. Já na América40, várias correntes 

coexistem: fundamentada no domínio médico, na fenomenologia ou que se aproxima 

do modelo da pedagogia crítica: “[...] emancipação do indivíduo e de sua 

coletividade como último fim a ser almejado”. Atualmente, podem-se apontar cinco 

                                                           
38 “[...] an umbrella term used to assemble experiential bodily practices that privilege subjective 
experience” (FORTIN, 2002, p. 128). 
39 Apesar de o discurso ser de não-dualismo, não separação, muitos dos autores, quando se referem 
a experiências mais subjetivas, fazem esta distinção entre o externo e interno do corpo.  
40 A autora não situa se está se referindo às Américas como um todo, ou à América como sinônimo 
de Estados Unidos. Mas infere-se que está se referindo à América do Norte.   
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fases de desenvolvimento da área. Fortin (2002) diz que Michele Mangione distingue 

três delas:  

 do início do século passado até 1930, quando os pioneiros 

desenvolveram seus métodos; 

 1930-1970, quando os métodos foram disseminados; 

 1970-1990, com o uso na terapia, psicologia e artes.  

Ela acrescenta outros dois períodos: o desenvolvimento de práticas 

idiossincráticas e o crescimento de uma comunidade de pesquisa. Segundo a 

autora, dos anos 1990 em diante, começou-se a fazer combinações entre diferentes 

métodos somáticos. Foi a partir destas últimas fases que eu encontrei a educação 

somática, na graduação em dança. Na Universidade Anhembi Morumbi, a educação 

somática estava no currículo de modo puro (métodos de educação somática) ou 

mesclada com as aulas de técnica de dança. Durante os quatro anos de curso, tive 

contato com os métodos Eutonia, Feldenkrais, Laban/Bartenieff e com os trabalhos 

de Klauss Vianna, Marie-Madeleine Béziers e Ivaldo Bertazzo.  

Calvino (1990b, p. 28) diz que “o passado do viajante muda de acordo com o 

itinerário realizado”. Tu consegues entender, agora, a minha trajetória? E como ela 

influenciou o olhar para o meu passado? 

Fortin (2002, p. 130) afirma que “a transformação é um aspecto integral da 

somática. O campo da somática está mudando continuamente ao mesmo tempo em 

que seus praticantes desenvolvem caminhos únicos”41. Ou seja, aqueles que 

trabalham com a somática hoje, não necessariamente se fecham em um método ou 

técnica, mas mesclam conhecimentos do campo, de modo que os trabalhos se 

distinguem. No meu caso, por exemplo, estou apoiada tanto nos conhecimentos de 

Béziers quanto de Laban. São os dois teóricos guia de minha ação pedagógica. Mas 

não posso negar que sou atravessada, também, pelas demais técnicas pelas quais 

passei no período de graduação. Como diz Larrosa (2006, p. 25), “toda escritura 

pessoal, enquanto escritura, contém vestígios das palavras e histórias recebidas”. 

(Isso, no entanto, é tema para outra carta, que te escreverei em breve). 

                                                           
41 “Transformation is an integral aspect of somatics. The somatic field is continuously changing as its 
practitioners develop methods in unique ways”. (FORTIN, 2002, p. 130) 
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Ainda de acordo com Fortin (2002), os termos terapia corporal, trabalho 

corporal, consciência corporal ou práticas corpomente têm sido trocados por 

somática. Por outro lado, segundo ela, na Europa, a comunidade de dança não usa 

o termo somático (associado à somato-socioterapia, somato-psicologia ou somato-

terapia estrutural). O campo é conhecido a partir da Análise Funcional do Corpo em 

Movimento Dançado (AFCMD). Ela acrescenta que após a realização do primeiro 

simpósio bianual Science and Somatics for Dance, em 1989, o termo passou a ser 

gradualmente consolidado e mais recentemente pela formação do International 

Somatic Movement Education and Therapy Association (Ismeta) nos Estados Unidos 

e do Regroupement pour L’education Somatique (RES) no Canadá. Ou seja, a 

somática consolida-se como campo ao mesmo tempo em que a dança e a educação 

somática juntas se consolidam como proposta.  

Sendo assim, saudações somaticoperformativas.  

 

Jequié, abril de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA XIV 

 

 

Há cerca de 10 anos que leio sobre educação somática e que estudo o tema. 

E, no último ano, devido ao Mestrado, estas leituras se intensificaram. Além das 

releituras... Tanta coisa lida lá atrás, relida hoje e, em alguns casos, com novas 

percepções. Mas, confesso que, diante de tanta informação, tem horas que me 

perco: como definir a somática, o que de fato a caracteriza? Tu sabes como fazer? 

 Segundo Jill Green (2002), o filósofo estadunidense Thomas Hanna falava da 

somática como olhar para si de dentro para fora e não de fora para dentro42.  Mas, 

                                                           
42“He says that somatics is a matter of looking at onself from the “inside out, where one is aware of 
feelings, movements and intentions, rather than looking objectively from the outside in” (GREEN, 
2002, p. 114). Observa-se ainda, a questão do dualismo, apesar de se falar em indissolubilidade.   
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se corpomente não são dissociados, do mesmo modo, dentrofora não podem ser. 

Portanto, o somático pensaria o corpomente dentrofora. Esta poderia ser uma 

conceituação. Bem vês que eu gosto de corruptelas, de neologismos.  

Por isso, de acordo com Hanna (1977), os educadores somáticos não falariam 

em mente, mas em uma função de consciência e atenção. Dizia ele que: “ver a 

mente humana como um aspecto integrante do funcionamento do organismo é a 

novidade das terapias somáticas”43. 

Além da mudança de visão em relação ao corpomente, o que tem de 

diferencial na educação somática? De acordo com Hanna (1977), são 

características: a autorregulação, autocorreção, a automelhoria e autoconsciência. 

Ele diz que as práticas somáticas têm pontos de vista em comum, mas não se 

movem na mesma direção. Há, segundo o autor, uma diferença entre terapeutas e 

educadores somáticos: os primeiros oferecem soluções para males específicos, 

enquanto os segundos procuram educar, não curar. É nesta perspectiva que a 

dança se apoia na somática. É sob este ponto de vista que uso a somática.  

Atualmente, é possível observar alguns princípios fundadores entre as 

diferentes técnicas somáticas: 

 

1. As técnicas de Educação Somática tiveram um ponto de partida 
comum - uma lesão ou uma moléstia; 

2. As técnicas de Educação Somática colocaram em questão a 
medicina normalmente praticada nos países da América e da 
Europa – o que justifica a confusão entre educação somática e as 
terapias corporais; 

3. As técnicas de Educação Somática percorreram uma trajetória 
similar – da prática à teorização; 

4. As técnicas de Educação Somática apresentam como 
pensamento fundador a unificação corpo/espírito do indivíduo 
(STRAZZACAPPA, 2009b, p. 310). 

 

A percepção de corpomente, sem separação, sem dualismo, é um princípio 

fundador e também fundante44 – este conceito é encontrado em todas as técnicas 

somáticas. Mas Strazzacappa (2009b) diz que é possível dividir os reformadores do 

                                                           
43 “Somatic educators do not speak of an entity called “mind” but of the function of awareness and 
paying attention. To see the human mind as an integral aspect of the functioning of the human 
organism is what is “new” in the somatic therapies”” (HANNA, 1977).  
44 Fundador: de quando foi fundado e fundante no sentido que é desde quando foi fundado, mas que 
é um princípio fundamental, que existirá em qualquer técnica de educação somática.  
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movimento em dois grupos: um, que acentua a ação do pensamento sobre o corpo, 

e outro, que acredita que o corpo tem uma ação mais efetiva sobre o pensamento. 

Ela se refere a algo mais orgânico – baseado na estrutura musculoesquelética – e 

algo mais no plano de imagens, do subjetivo. Confesso que não me interessa 

discutir uma possível relação mentecorpo ou corpomente, em termos de hierarquia. 

Nem nesta carta, nem em outra. É, no entanto, um apontamento interessante...  

O certo é que existem alguns princípios fundantes e outros fundamentais para 

que uma técnica ou método seja considerado somático. Vou te falar mais sobre isso 

mas, antes, acho interessante te lembrar de uma história.  

Em As cidades invisíveis, Marco Polo conta para o Grande Kublain Khan 

histórias de lugares pelos quais ele teria passado. Em certo momento, no entanto, 

ele o adverte: “Qualquer país que as minhas palavras evoquem será visto de um 

observatório como o seu, ainda que no lugar do palácio real exista uma aldeia de 

palafitas e a brisa traga um odor de estuário lamacento” (CALVINO, 1990b, p.27). 

Volto, assim, a questão do ponto de vista, evocada no início, em uma de minhas 

primeiras cartas, na fala de Boff (1977). O que quero dizer é que, ao longo de quase 

um século de educação somática – desde que as primeiras técnicas começaram a 

ser sistematizadas – diversos são os olhares para o campo. 

Do meu ponto de vista, a partir, sobretudo, de Bolsanello (2005), Domenici 

(2010), Fortin (1999, 2011), Hanna (1986/88), Lima (2010) e Strazzacappa (2009a, 

2009b e 2012b), posso elencar alguns princípios presentes nestas técnicas - tanto 

as criadas pelos reformadores, quanto as demais, originadas posteriormente: 

 Privilégio à informação que vem do corpo 

 Descoberta pessoal 

 Autorregulação  

 Reconhecimento de padrões 

 Corpo saudável 

 Mudança de ritmo 

 

Detalho, na próxima carta, o que quero dizer com esses princípios. Até breve.  

 

Porto Alegre, março de 2014 
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CARTA XV 

 

 

Chove lá fora... É raro chover por aqui. No sertão da Bahia o calor é intenso. 

São poucos os dias de temperatura amena. Hoje é um deles. Posso até dormir com 

uma coberta. Que louco isso: uma gaúcha colocando coberta para uma temperatura 

amena – talvez esteja uns 20 e poucos graus Celsius. Meu corpo desacostumou 

com o frio... Quando a temperatura cai um pouquinho, eu já me abrigo. Também 

pudera, são 15 anos morando fora de minha cidade. Então, às vezes, quando chego 

a Porto Alegre no verão, a minha pressão arterial cai. E, no mínimo ventinho – 

quando minha irmã está com camiseta de alças – eu coloco um casaquinho. Sim, o 

corpo se adapta, o corpo se acostuma, o corpo nos informa.  

O privilégio à informação que vem do corpo é uma das características 

fundamentais da educação somática. Lembras, na carta passada, que eu fiquei de te 

detalhar o que eu entendia como princípios da educação somática? 

Os referenciais, no processo somático, são o próprio corpo e, neste sentido, o 

aluno da educação somática estará atento ao como, ao processo em si. O interesse 

é “[...] pelo corpo por meio da experiência do ‘eu’. Ali é valorizada uma subjetividade 

que se educa e se refina de uma sessão a outra por estratégias pedagógicas 

precisas” (FORTIN, 2011, p. 30). Pensando-se em uma dinâmica de integração 

corpomente, tanto sensações quanto emoções são consideradas, a partir da 

observação de si e dos outros.  

Observar-se... olhar para si... olhar para o outro. Lembro-me da época da 

faculdade de dança, o quanto o meu olhar ficou aguçado. Eu não conseguia nem 

sair para uma danceteria sem ficar prestando atenção ao modo como as pessoas se 

moviam, como pisavam, como distribuíam o peso pelos pés.  

Perceber em mim mudanças, perceber no outro. Perceber e, com isso, fazer 

uma descoberta pessoal. Sim, esta é outra característica da educação somática. 

Segundo o Regroupement pour l’education somatique (R.E.S), a educação somática 

promove a responsabilidade individual, junto com a autonomia, a partir da 
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experiência íntima e pessoal45. Assim, o aluno descobre como se move e como pode 

se mover, tornando-se, de acordo com Domenici (2010, p. 75) “[...] investigador do 

seu próprio movimento e conquistando uma posição de autonomia”.  

A tomada de consciência de si será veículo de mudança em seus processos. 

Segundo José Antônio Lima (2010, p. 62), “será esta apropriação que provocará as 

mudanças no universo em que as ações estão se dando e, por consequência, como 

uma onda, manifestar-se-á em todos os seus confins”. Este princípio está 

diretamente relacionado com o anterior: ou seja, eu me investigo e, porque me 

percebo, mudo. Ou, como diz Hanna (1986/88), em um processo somático, o ser 

humano está agindo sobre si mesmo, em autorregulação.  

Isto provoca uma mudança significativa no processo de ensino-aprendizagem: 

 

Enquanto o aprendizado através da imitação de uma imagem externa 
ideal reforça o método de introjeção de imagens do ego narcisista - 
inclusive com “treinamentos” à frente do espelho que constantemente 
projetam a consciência fora do corpo -, a aprendizagem através da 
imagem somática traz o foco e o poder para dentro do realizador, 
reforçando sua autonomia e integrando consciência-biologia-meio em 
prol de uma auto-organização libertadora (FERNANDES, 2012b, p. 
6).  

 

A auto-observação faz com que o indivíduo possa perceber padrões de 

comportamento que se repetem e que, por vezes, são limitadores. Isto porque, 

segundo Karime Nivoloni (2008, p. 56), reconhecer padrões predominantes em um 

corpo traz “[...] à tona novas experiências corporais de percepção e de ação, dando 

margem a rompimento de hábitos”. Ou seja, me percebo, encontro os padrões e 

inicio o processo de mudança, citado anteriormente.  

Para além disso, muitos teóricos afirmam que um dos pontos em comum nos 

métodos somáticos é a prevenção/manutenção da saúde, sobretudo no que diz 

respeito ao alinhamento musculoesquelético46:   

                                                           
45 “L’éducation somatique favorise la responsabilisation des individus et les accompagne dans une 
démarche d’autonomie, sur la base de l’expérience intime et personnelle que chaque personne a en 
tant que corps vivant”. (REGROUPEMENT POUR L’EDUCACION SOMATIQUE. < http://education-
somatique.ca/>. Acesso em: 4 mar 2014). 
46 É comum, na área da dança e da educação, referir-se a corpo apenas como estrutura física. Do 
ponto de vista da educação somática, o corpo é mais que isso. E, além do que, não é possível falar 
em estrutura física porque significaria pensar em estrutura psíquica também, o que faria com que eu 

http://education-somatique.ca/
http://education-somatique.ca/
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A procura de um alinhamento que respeite as estruturas e funções 
musculoesqueléticas do corpo se apresenta como um meio 
preventivo a traumatismos em dança. Aqui, os educadores somáticos 
compartilham de uma visão de organização corporal e de 
aprendizagem do movimento que leva em conta o papel 
determinante do sistema sensitivo-motor (FORTIN, 1999, p. 43). 

 

Bolsanello (2009, p. 17) afirma que o ponto em comum, nos métodos 

somáticos é “[...] utilizar o movimento do corpo na recuperação e na manutenção da 

saúde; mover-se de forma consciente por uma melhor qualidade de vida”. Mas, se 

estamos falando em corpomente – princípio fundante da somática – então este 

corpo saudável é mais do que a estrutura musculoesquelética. Até porque, como 

afirma Green (2002, p. 117), “o alinhamento é o reflexo do que nós somos, o que 

experimentamos e o que o mundo significa para nós”47. Trata-se, portanto, de um 

saudável global, em todos os aspectos humanos.  

Visando uma maior autopercepção e uma melhora no bem-estar, nada mais 

natural que haja mudança no ritmo (que é diminuído), pois quando eu realizo 

movimentos de forma mais lenta do que habitualmente, percebo os direcionamentos 

ósseos e os músculos envolvidos naquele movimento.  

Muito mais que perceber esta movimentação, este trabalho que privilegia a 

lentidão, numa exploração atenta do movimento, com variação “[...] minuciosa do 

esforço”, como diz Fortin (1999, p. 44), esta mudança de ritmo tem um sentido 

maior: “[...] ser capaz de sentir para agir, tal é um leitmotiv da educação somática. 

Agir no intuito de aumentar as possibilidades de escolha, logo, aumentar sua 

liberdade”. Acrescenta-se também o fato de que, o ritmo diminuído permite que se 

chegue ao uso do esforço mínimo, apenas o necessário para a realização do 

movimento desejado.  

Outras características da educação somática são apontadas por alguns 

autores. Domenici (2010, p. 80), por exemplo, fala do interesse pelas emoções e 

seus efeitos: “O estudo das emoções configura-se como a qualificação dos estados 

                                                                                                                                                                                     
caísse no velho dualismo cartesiano de corpo-mente. Por isso, talvez, o mais adequado seja se referir 
a estruturas musculoesqueléticas.  
47 “The alignment is a reflection of who we are, what we experience, and what the world means to us” 

(GREEN, 2002, p. 117).  
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tônicos do corpo”. Enquanto Beatriz Souza (2012, p. 37), aponta a questão da 

relação com o outro, do ambiente. Segundo ela:  

 

não é tudo que vem de fora que é acolhido pelo indivíduo. Também 
não é possível determinar a priori o que será. Ou como ele irá 
processar internamente tais experiências e informações e os 
resultados que serão desencadeados a partir delas. Tudo o que se 
pode afirmar é que uma experiência provoca uma perturbação no 
indivíduo, uma estimulação em relação a algo, que pode disparar ou 
não processos de elaboração, reflexão e construção de 
conhecimentos, de maneira autônoma. Significa dizer que cada 
indivíduo terá um modo particular de processar suas experiências 
vividas que, provavelmente, levará a lugares e resultados distintos 
daqueles aos quais outros chegarão.  

 

Como te disse na carta anterior, este é o meu ponto de vista, a partir das 

leituras que fiz (e faço). Acho que Jussara Miller (2012) talvez resuma estas 

características, quando diz que as técnicas somáticas permitem que quem as pratica 

tenha uma relação ativa e consciente, no processo de investigação,  fazendo um 

trabalho perceptivo, que leva para a autorregulação. Prossigo escrevendo-te. 

 

Jequié, março de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA XVI 

 

 

Fico feliz que sigamos trocando nossas cartas, mesmo que nem sempre 

concordemos. Sabes, não era só eu quem tinha uma visão de dança e de corpo do 

ponto de vista dualista – que, felizmente, mudou. Até meados do século passado, a 

dança também tinha uma visão de corpo dualista – corpo e alma. A bailarina 

clássica, etérea, talvez seja a melhor definição deste olhar dançante. No entanto, o 

século passado foi marcado por uma ruptura e, para Strazzacappa (2012b, p. 63), “o 

desenvolvimento da dança moderna contribuiu para a reflexão sobre as técnicas 
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corporais, colocando um novo e diferenciado olhar sobre o corpo”, impulsionando, 

assim, o encontro da dança com a educação somática. Segundo ela, o “corpo 

instrumento” deu lugar a “[...] um corpo refletido, um corpo que pensa ele próprio e 

que é capaz de exprimir suas emoções”.  

Mas, por que a dança buscou a educação somática e como este campo pode 

contribuir com essa arte milenar?  Eliana Markondes (2008, p. 137) diz que os 

métodos somáticos pretendem “[...] amplificar tanto as manifestações do corpo 

sensível, quanto as manifestações objetivas relacionadas com a prevenção e cura 

de lesões”. O ensino e o treinamento de dança vinham se caracterizando, até então, 

pela repetição e, sabe-se que quando fazemos, continuadamente, um movimento 

sobre uma estrutura não bem alinhada, gastamos energia desnecessária, reduzimos 

a eficiência do movimento e provocamos lesões. Ao trabalhar com o realinhamento 

postural, a educação somática propicia o inverso. Além disso, segundo 

Strazzacappa (2010, 2012b), há um ganho técnico e expressivo com a educação 

somática, uma vez que, ao trabalharmos com qualidades de movimento que não são 

as nossas, aumentamos nosso repertório de movimento e desenvolvemos nossa 

criatividade. Ou seja, fazia todo sentido a dança se apropriar das técnicas de 

educação somática. Assim, o campo e a subárea de conhecimento formaram um 

dueto de tal modo que em 2010 a educação somática apareceu como verbete do 

Dicionário de Dança Larousse48 e, um ano antes, lançava-se a revista internacional 

Journal of dance and somatic practices. 

E o que a educação somática trouxe de contribuição à dança? Para Domenici 

(2010), a mudança na maneira de pensar o corpo fez com que se reivindicasse um 

respeito aos limites anatômicos – lembras que te falei disso, da necessidade que eu 

tinha (e isso muitos estudantes de dança vivenciaram) de superar os meus limites? 

Além disso, de acordo com ela, estimulou-se a exploração de novos movimentos e 

possibilitou o questionamento de modelos e concepções firmadas pela tradição 

acerca do treinamento corporal. Desta forma: 

 

Do ponto de vista epistemológico, a produção do conhecimento 
somático implicou, desde sua origem, em uma amálgama do 

                                                           
48 “Campo disciplinar que emerge de um conjunto de métodos que tem por objeto o aprendizado da 

consciência do corpo em movimento no espaço” (apud Fortin, 2011, p. 27) 
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inteligível e do sensível, o que se explicita: no objetivo último do 
conhecimento, que é a integração corpo-mente; no próprio ato do 
conhecimento que não tem objeto que não sejam sujeitos (não há 
separação entre sujeito-objeto); e no método em que as sensações, 
as percepções, as compreensões, as análises são um continuum 
sem fim. O ato de pesquisar impõe o viver o corpo em movimento. 
(COSTAS, 2011, p. 5).  

 

Isso significa que houve, a partir da introdução da educação somática nas 

aulas de dança, uma mudança na pedagogia desta arte. Recordas que eu te falei, 

em outra carta, que as coisas estavam mudando? Já não cabia (e não cabe) a 

repetição das aulas dos mestres, como mandava a tradição – no caso do balé 

clássico – ou o uso apenas da demonstração – como em quase todo ensino de 

dança. Fernandes (2006, p. 309) diz que hoje sabemos que as funções físicas como 

sensação, impulsos nervosos e movimento corporal precedem a emoção e o afeto e, 

portanto, estão desatualizadas as metodologias “[...] que treinam o corpo rumo a um 

domínio máximo da expressão a partir da imitação de sequências prefixadas”. 

Assim, a educação somática tem apoiado o ensino da dança.  

Nos últimos anos tem-se relatado o uso de técnicas somáticas nas mais 

diferentes classes de dança. A maior parte das pesquisas diz respeito ao dueto 

somáticamoderna ou somáticacontemporâneo. Silvia Wolff (2010) pergunta, em sua 

tese de Doutorado, se é “[...] possível reconhecer a influência de métodos de 

Educação Somática na prática e ensino do ballet, de modo que eu possa transmitir 

diferentemente esta técnica a outros?” Ela diz que sua experiência na Tisch School 

of the Arts a fez pensar “[...] que através da Educação Somática seja possível 

encontrar-se instrumentalização para a utilização de abordagens diferenciadas da 

técnica do ballet” (WOLFF, 2010, p.33). Eu também acredito nisso e venho, ao longo 

dos últimos anos, me apoiando em procedimentos somáticos para o ensino da 

técnica clássica. Como é aprender sob este ponto de vista? Eis a minha questão 

para a pesquisa! Em outra carta, te conto o que minhas alunas têm respondido.  

 

Jequié, maio de 2014. 

 

(...) 
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CARTA XVII 

 

 

Sim, eu também andei viajando no feriado... Fui a São Paulo. Há cerca de dois 

anos que não ia à capital paulista. Infelizmente, não consegui ver espetáculos de 

dança, mas assisti a peças de teatro e fui a algumas exposições de artes plásticas. 

Foi também a oportunidade de colocar o cinema em dia.  

Entre os meus passeios, fui a uma livraria e entre as obras que comprei – todas 

de dança – estava o livro Dança – Frente e Verso, da Juliana Moraes. Trata-se de 

uma versão de sua tese de doutorado, defendida no Instituto de Artes da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Juliana brinca com a forma de 

apresentação: no verso, escrita muito pessoal, quase como um diário; na frente as 

teorias que embasam sua escrita e sua trajetória. E é simplesmente uma delícia lê-

lo. Comprei-o por causa de um capítulo específico, sobre Laban. Mas devorei-o até 

o final. Por fim, Juliana me deu mais vontade de continuar escrevendo cartas... 

Não é fácil, em trabalhos acadêmicos, que se aceite escritas não técnicas. 

Espera-se aquele texto super impessoal. Ou, no máximo, em primeira pessoa, mas 

distanciada. No entanto, em algumas áreas do conhecimento – como as Artes e a 

Educação, têm-se buscando outra escrita. No último ano, li diversas dissertações e 

teses sobre educação somática – tanto brasileiras quanto estrangeiras. Algumas 

escritas em primeira pessoa, outras em terceira (estas, geralmente, quando falavam 

de trabalhos de outros). Poucas usavam uma escrita mais dançante, mais artística: 

uma escrita performativa. Entre elas, estavam as orientadas pelo professor doutor 

Gilberto Icle, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).   

Ora, é preciso ser coerente, disse-me outro dia a professora Ciane Fernandes. 

Buscava coerência nas informações a serem escritas, mas não tinha percepção de 

quanto era necessária a coerência total – do método à escrita. Sabia, desde o início 

do processo de Mestrado, que queria uma escrita mais poética – cansei-me de ser 

técnica, como jornalista. Mas, nem sempre é fácil. Na verdade, talvez nunca. É muito 

mais fácil uma escrita técnica, direta e impessoal. Escrevo-te as cartas, leio-as, 

releio-as, envio-as para amigos, refaço-as. Por vezes, acho que caio no tecnicismo. 

E enquanto estou na carta lá da frente, volto para a de trás e assim por diante, num 
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ir e vir natural da dança. Tudo para que a minha escrita seja coerente com minha 

prática. Que corporifique minha escrita... 

Em O caminho se faz caminhando, de Paulo Freire e Myles Horton (2000), em 

um dado momento, Freire fala que a conversa entre os dois – o livro é todo em 

forma de diálogos – será coloquial, “[...] mas sem perder de vista a seriedade de 

pensar quando falamos. O objetivo é ter uma boa conversa, mas em um tipo de 

estilo que torna mais fácil ler as palavras”. Não é muito mais gostoso lermos assim 

do que daquele jeito acadêmico e técnico? 

Falo-te isso não como queixa, mas apresentando-te um fato. Trata-se de uma 

dificuldade e que, revendo o campo da educação somática, também se verificam 

dificuldades. Fortin (2011) afirma que é cada vez mais reconhecida a inclusão da 

educação somática nas aulas de dança. No entanto, segundo ela, sua presença, nas 

instituições de dança é: 

 

[...] frágil, instável e ameaçada, porque ela não participa da mesma 
maneira da edificação do corpo glorioso, invencível e produtivo do 
discurso dominante. As práticas institucionalizadas do meio 
profissional e pré-profissional funcionam ainda frequentemente 
conforme uma pedagogia autoritária, que faz a promoção de corpos 
dóceis a serviço de uma imagem estética que não serve sempre para 
o bem-estar dos dançarinos (FORTIN, 2011, p. 31). 

 

Às vezes, segundo ela, há uma fissura: de um lado a educação somática, de 

outro a dança. É como se dançássemos de mãos dadas e não num contato e 

improvisação, por exemplo, em que em certo momento já não sabemos quem é 

quem. Lembra-te de uma das minhas primeiras cartas, em que te conto a 

experiência do Laboratório de Performance: de um lado a educação somática, de 

outro a performance? Pois é a isto que Fortin se refere: de um encontro não 

desestabilizar tanto. Eu diria: não haver um encontro, de fato, mas uma união 

momentânea, talvez? 

A autora coloca como um dos desafios pedagógicos deste encontro a transição 

e união de um conhecimento com o outro. Outra questão, segundo ela, são os 

conceitos de técnica e corpo dos dançarinos ou alunos. Lembras que eu falei, em 

uma das primeiras cartas, quando discutia o dualismo, o que os alunos entendem 
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por corpo e técnica? Que eles pensavam na perspectiva de treinamento, de 

repetição, de virtuose? 

Segundo Fortin (1999, p. 46), se não houver a transferência de um aprendizado 

de um contexto a outro, corre-se o risco de as aulas de educação somática serem 

“[...] vistas simplesmente como um meio pontual de receber um alívio temporário ou 

de se dar um condicionamento físico complementar”. Este uso iria contra os 

preceitos da educação somática, de uma mudança do sujeito. Do ponto de vista 

pedagógico, como professores, estaríamos, também, reforçando uma visão centrada 

no mestre e não no aluno, pois apenas quando estivessem conosco é que se 

realinhariam, se perceberiam. Mas, se pedagogicamente, a educação somática pode 

estar inserida nas correntes críticas da educação, seria contraditória uma educação 

que não gerasse mudança. Ela acrescenta, ainda que estas aulas devem 

proporcionar aos alunos “[...] meios concretos que tornarão possível continuar a 

aprender sobre eles mesmos fora do meio somático, em sua vida cotidiana e em 

suas aulas de dança”. 

Se um empecilho é esta interface de conhecimentos, outro diz respeito ao 

pensamento do aluno ou dançarino a respeito de seu treinamento técnico. Muitas 

vezes, o ritmo desacelerado do aprendizado pode tornar os alunos impacientes. 

Segundo Fortin (1999, p. 47), eles não percebem estas aulas próximas ao que 

entendem que seja necessário para a sua formação e sucesso profissional, pois 

estão acostumados a um ritmo mais acelerado e a buscar vencer os limites do 

corpo. Ao propor um trabalho com componentes cognitivos e sensoriais, a educação 

somática “[...] é percebida mais como uma contradição com este uso do corpo típico 

do treinamento do dançarino do que como um complemento”. Lembro-me que tinha 

uma colega de faculdade, oriunda do balé clássico, que dizia que a educação 

somática era como o agrião, sabia que fazia bem, mas era amarga. Para mim, no 

início do curso, ficava uma sensação de não estar dançando, devido ao estado mais 

lento dos movimentos.  

Outra dificuldade acrescentada pela autora é a mudança de paradigma, pois 

tradicionalmente as aulas são centradas no professor. Ou seja, acostumados a um 

ensino diretivo e autoritário, os alunos têm de (re)aprender a se encarregar de sua 

aprendizagem, uma vez que, “numa perspectiva somática, o saber se constrói na 

experiência própria de cada indivíduo” (FORTIN, 1999, p. 49). Esta desestruturação 
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no modo de aprender é complicada por mais um fator: a valorização do processo e 

não só do produto. Ora, o aluno, geralmente, está pensando na forma espacial, na 

virtuose, não no caminho do movimento. Muitas vezes, percebi estas dificuldades, 

em minhas aulas. Mas outro dia te conto sobre minhas aulas, tá bom? 

 

Jequié, maio de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA XVIII 

 

 

Cartas, cartas e mais cartas. Há dias não te escrevia. Reli minhas escritas, 

reescrevi algumas, mas não iniciava uma nova correspondência. Pois ontem me 

caíram às mãos outras cartas. Conversava com uma aluna, que veio me visitar, 

sobre minha próxima criação coreográfica. Quero falar sobre o amor. Então, 

comentei que trouxe de Brasília, na minha última estada, algumas obras literárias 

sobre o tema, entre elas, uma coleção de livros de bolso, intitulada Amor. São cinco 

livros. Enquanto mostrava a ela os livros – entre eles, um de soneto de Camões, 

descobri as Cartas Portuguesas, da Mariana Alcoforado. Hoje, enquanto esperava 

no médico, as li. Diz ela: “parece-me que te estou a falar quando te escrevo e que tu 

me estás um pouco mais presente” (ALCOFORADO, 2010, p. 54). E não é bem 

isso? Enquanto te escrevo, é como se te contasse uma história. Às vezes, sussurro 

ao teu ouvido; outras, é como se desse uma aula teórica expositiva; por algumas 

ocasiões, estás à minha frente. Eu e tu. Nós e a dança. Escrevo-te dançando... 

Gostaria, também, de te escrever apaixonadamente, do modo como ela fala 

com seu amado – confesso, que às vezes, num tom desesperado... Faz tempo que 

não me sinto apaixonada. Lembro-me de quando estava criando o solo Blanche, em 

2012, em que me sentia apaixonada (processos criativos provocam isso...). Como é 



 

 

73 

 

escrever com paixão? Prometo-te que, até nossa última carta, tentarei fazer alguma 

bem apaixonada... (Verdade que por vezes, escrevo apaixonadamente, mas não 

melosamente e, talvez, tu não percebas a minha paixão).  

Paixão... Paixão por aprender ou por ensinar? Ou as duas? Eu acho 

apaixonante as duas faces. Mas, neste exato momento, falo mais em aprendizagem 

– a dos meus alunos e, naturalmente, a minha, ao longo deste Mestrado.  

Green (2002) acredita que experiências somáticas podem ser usadas 

diretamente em aulas de dança como estratégias metodológicas ou a educação 

somática pode ser introduzida por meio de práticas dessas técnicas no currículo do 

ensino da dança. É sob o ponto de vista de estratégia metodológica que a educação 

somática pode ser vista como pedagogia para a dança. É sob esta perspectiva que 

trabalho com o balé clássico.  

Teóricos da dança têm pensando em novos paradigmas para o ensino desta 

arte e têm se apoiado no construtivismo (FORTIN e LONG, 2005), na teoria crítica e 

feminista (SHAPIRO, 1998; STINSON, 1995), entre outras pedagogias mais 

atualizadas. Mas o que proponho é que a educação somática, por si só, pode ser 

considerada uma pedagogia da dança, que considera o aluno como sujeito 

participante ativo do processo, em que não é por meio da repetição que se aprende 

o movimento e, sim, pela autopercepção. Não é preciso, portanto, se referenciar a 

outras pedagogias. Proponho isto não apenas com minha prática, mas referenciada 

em diversos autores e, sobretudo, em Lima (2010, p. 62), que diz que a descoberta 

pessoal do aluno – um dos princípios da educação somática - é “[...]  conhecimento 

no seu mais profundo significado” e, neste sentido, o conceito de somática está mais 

“[...] relacionado ao modo de se fazer e não a uma técnica específica”.    

No Canadá, a educação somática tem sido usada desde classes maternais até 

universitárias e, segundo Vandana Gillain (2008, p. 13): 

 

A integração da educação somática nos sistemas de ensino, a partir 
de classes maternais até os níveis universitários, faz parte de uma 
visão de educação que ultrapassa a realidade atual, mas que requer 
um grande cuidado em apoio ao desenvolvimento de uma nova 
cultura de aprendizagem na nossa sociedade. Uma tal integração 
com o propósito de restaurar a cada um o pleno desenvolvimento e a 
plena utilização de seus diversos modos de inteligência e conferir a 



 

 

74 

 

cada as melhores ferramentas para dirigir a vida e, assim, aumentar 
sua autonomia49.  

 

Depois de Paulo Freire (1970) e outros pedagogos críticos que convidaram a 

nós, educadores, a redefinir nossos objetivos e práticas educacionais, depois dos 

conhecimentos sobre como se constrói o saber – a partir dos estudos de Piaget 

(1970) -, depois do desenvolvimento das técnicas somáticas, é impossível continuar 

pensando a dança – qualquer técnica – como se pensava anteriormente e 

ensinando-a a partir de uma visão cartesiana. Deste ponto de vista, a educação 

somática pode ser pensada como uma alternativa ao ensino da dança.  

Mas o que ocorre quando a somática é utilizada como pedagogia para a 

dança? Uma das mudanças é na postura do professor, que deixa de ser o centro da 

atenção. Assim, ele:  

 

[...] dirige a atenção de seus alunos de maneira que eles aprendam a 

sentir e perceber o que o corpo faz quando realiza os exercícios. O 
aluno é levado a concentrar-se no movimento proposto, evitando um 
comportamento automático e ausente. Ele aprende o conteúdo do 
exercício através de sua própria experiência e não a partir de teorias 
ou manuais, nem copiando o modelo cinestésico do professor 
(BOLSANELLO, 2005, p. 102). 

 

Domenici (2010) diz que, mesmo quando o professor propõe uma frase de 

movimento, ela é usada para estudo, como uma etapa do aprendizado e não como 

fim. A próxima etapa é improvisar a partir do movimento aprendido, para que 

investigue como se move. Não é apenas repetir. É neste sentido, então, que a 

aprendizagem por meio da educação somática pode ser considerada orgânica, ou 

seja, natural, “[...] por meio de experiências pessoais diretas e do princípio 

operacional da auto-experimentação pelos erros” (GERALDI, 2011, p. 102). Deste 

modo, o aluno:  

                                                           
49  “L’intégration de l’éducation somatique dans le système de l’enseignement, à partir des classes 

maternelles jusqu’au niveau universitaire, fait partie d’une vision de l’éducation qui dépasse de fait la 
réalité actuelle, mais qui s’impose avec grande acuité en tant que soutien au développement d’une 
nouvelle culture de l’apprentissage dans notre société. Une telle intégration a pour but de redonner à 
chacun le plein développement et la pleine utilisation de ses divers modes d’intelligence et de conférer 

à chacun les meilleurs outils pour diriger sa vie et ainsi d’accroître son autonomie” (GILLAIN, 2008, p. 

13). 
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[...] não se vê obrigado a responder a um padrão prévio e exterior a 

ele. Tal pedagogia, de inspiração experimental, utiliza os mesmos 
fundamentos do aprendizado autônomo e pode ser retomada de 
maneira intencional em qualquer etapa da vida adulta para que se dê 
continuidade ao processo de desenvolvimento (GERALDI, 2011, p. 
102). 

  

É por isso que Hanna (1977) distingue a terapia somática da educação 

somática. Segundo ele, a terapia cura; enquanto a educação ajuda o aluno a se 

tornar mais capaz. “Nada é removido, em vez disso uma coisa é adicionada: 

conhecimento e controle. Processos corporais que estavam além da consciência da 

pessoa tornam-se, através do biofeedback, controláveis”50 (HANNA, 1977). É sob 

este prisma que uma técnica não somática pode ser aprendida somaticamente.  É, 

então, nesta perspectiva, que a educação somática pode ser pensada como 

pedagogia da dança.  

Abro aqui um parêntesis. É preciso te lembrar de que, na avaliação de 

Domenici (2010), o encontro da dança com a educação somática não trouxe apenas 

impactos pedagógicos, mas também estéticos. A experimentação e a improvisação, 

presentes na dança desde o início do século passado, a partir de Isadora Duncan, 

não servem para transbordar emoções mas, sim, para investigar novos padrões de 

movimento. Deste modo, sai-se de um romantismo das emoções para a 

materialidade do corpo e do movimento. Do ponto de vista estético, as práticas 

somáticas encontram também consonância com configurações contemporâneas de 

dança, como a valorização do comportamento singular. Fecho-o.  

Bem, agora que entendes como eu compreendo a somática e como a visualizo 

como pedagogia para a dança, posso então, contar-te como são minhas aulas. 

Prepara-te para entender o meu dueto! 

Jequié, maio de 2014. 

 

(...) 

                                                           
50 “This is education rather than therapy. Nothing is removed; instead, something is added: knowledge 
and control. Bodily processes which were beyond a person's awareness became, through 
biofeedback, controllable”. (HANNA, 1977).  
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4.Duo (eto) 

 

Entre é um conceito para a dança. Assim como talvez. (TIBURI e ROCHA, 2012. p. 83) 

 

CARTA XIX 

 

 

Repensar o ensino do balé... Tenho vivido isso desde que me conheço por 

gente. Talvez desde o momento em que soube que queria ser professora. Mas sei 

que não sou a única. Não estou sozinha. Quando Jean-Jacques Noverre, em suas 

Cartas sobre a dança, questionava o mecanicismo nesta arte, não questionava só o 

produto final, mas também o ensino. E bem sabes que isso foi há pouco mais de 

dois séculos. Ele dizia:  

 

Os passos, o desembaraço, o brilhantismo dos encadeamentos, o 
aprumo, a firmeza, a velocidade, a leveza, a precisão, as oposições 
de braços e de pernas, eis o que chamo de o mecanismo da dança; 
quando todas essas partes não se põem em marcha impulsionadas 
pelo espírito, quando o engenho deixa de dirigir todos os 
movimentos, quando o sentimento e a expressão não lhes 
emprestam as forças capazes de me emocionar e de me interessar, 
então aplaudo a destreza, admiro o homem-máquina, faço justiça à 
sua força, à sua agilidade; mas ele não me provoca nenhuma 
agitação, não me enternece, não me causa mais sensação que um 
arranjo de palavras como este: vem... do... vergonha... jamais... a... 
crime... e... cadafalso... do. No entanto essas palavras arranjadas por 
um grande homem compõem um belo verso do conde d’Esseux; A 
vergonha vem do crime e jamais do cadafalso (MONTEIRO, 2006, p. 
197/198). 

 

 É por isso que, para ele, ao propor um modelo de perfeição, o professor de 

balé fazia com que o aluno apenas o copiasse e somente um igual ao mestre 

dançaria do seu jeito. Estávamos fadados a sermos cópias. Para Noverre, as 

práticas codificadas davam conta, apenas, da parte mecânica da dança, enquanto o 

sentimento e a paixão dariam conta da alma. Lembra que te falei, em outra carta, 

sobre a minha percepção, quando jovem, de dançar sem alma? Soa até estranho 

para quem fala em integração corpomente falar em alma. Mas era a expressão que 
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me cabia, à época. Na verdade, o que sentia é um excesso de virtuosismo, sem 

expressão artística. A mecânica pura e simples. Acredito, inclusive, que para muitas 

pessoas, esta perfeição e este virtuosismo não são mecanicismo e, sim, expressão. 

Tanto é que, em muitos espetáculos de balé, no exato momento em que a bailarina 

faz 30 fouettés, é aplaudida em cena aberta.  

Nesta perspectiva, para Noverre “a expressão é aquilo que justifica o 

movimento, a mecânica da dança é o que lhe garante a maravilha” (MONTEIRO, 

2006, p. 104). Algo semelhante ao que Laban (1990) dizia de que emoção e 

movimento são interligados.  

Para Noverre, não adiantava ao bailarino – e ao mestre de dança – apenas 

conhecer o alfabeto do balé clássico. Era preciso saber combinar as letras, ligar as 

palavras, de modo que não se exercite apenas “os passos51”, mas que se estude as 

paixões. Na sua avaliação, no momento em que nos habituamos a sentir, teremos 

menos dificuldade em exprimir e isso trará “[...] energia aos movimentos exteriores e 

desenhará com traços ardentes a desordem dos sentidos e o tumulto que reina 

dentro de nós” (MONTEIRO, 2006, p. 212).  

Essa explicação dele me lembra o meu tempo de alfabetização e o meu tempo 

de alfabetizadora. Quando me alfabetizei, aprendi as letras, formei sílabas e 

palavras a partir delas. Frases com essas palavras e sílabas – tipo Vovô viu a uva, 

como já te contei em outra carta. Que sentido tinha isso? É claro que aprendi a 

escrever, a ler e, com o tempo, fui criando textos realmente interessantes, fui 

colocando poesia na minha escrita... Mas, naquele momento, era um amontoado de 

letras, que formavam signos, mas que não tinham um significado relevante para a 

minha vida, não geravam interesse em quem lia. Quando alfabetizei, no entanto, 

parti dos pressupostos de Emília Ferreiro (1985) e Paulo Freire (1970). As letras que 

os alunos aprendiam nasciam da significância: primeiro aquelas que tinham relação 

direta com eles, ou seja, as letras de seus nomes. A partir delas eles formavam as 

palavras. Suas histórias narradas eram escritas. Não construíam frases sem 

significado. Acho que, quando Noverre faz a comparação com o poema, é meio que 

isto a que está se referindo. De que adianta eu executar movimentos codificados 

bonitos, perfeitos, mas sem significado? Vira ginástica, como dizia Vianna (2005)... 

                                                           
51 Os movimentos codificados do balé clássico são conhecidos como passos. Já comentei isso em 
outra carta.  
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Para Monteiro (2006), a obra de Noverre pode ser vista como uma reflexão a 

respeito dos balés, uma crítica ao que ocorria na época e uma proposta de mudança 

na dança. No entanto, esta mudança só ocorreu, de fato, com o advento da dança 

moderna. E, se houve mudança na estética da dança, no século passado, não 

ocorreu, no ensino. Já te falei disso, em cartas anteriores, de como o ensino de 

dança vem sendo permeado pelo mecanicismo, pela demonstração, pela repetição...  

Marques (2007) diz que o ensino do balé clássico acaba representando um 

ideal fortemente enraizado de corpo, de mulher e de arte que permeia o pensamento 

educacional na área de dança no Ocidente, desde o século XVIII. Segundo ela, 

embora hoje em dia haja tentativas de ensinar o balé clássico de outro modo, no 

fundo, continua a mesma coisa. “Mesmo que não estejamos aprendendo repertórios 

de balé propriamente ditos, estamos aprendendo conceitos, ideias e ideais 

incorporados e embutidos nesta técnica” (MARQUES, 2007, p. 68). Exceto se, de 

acordo com ela, pense-se em um ensino crítico, “[...] reconstruído dentro de uma 

perspectiva contemporânea” (MARQUES, 2007, p. 69).  

Um estudo citado por Salosaari52 (2001) diz que há, no ensino do balé clássico, 

um descompasso entre o aprendizado técnico e o aprendizado artístico e que a 

solução é a mudança no processo de aprendizagem, que inclua não apenas a 

performance, mas também a composição e a apreciação. O fato é que, quase 

sempre, apenas treinamos movimentos – sem intenção – e raramente compomos, 

criamos, além de apreciarmos (quantos bailarinos assistem a obras artísticas?). São 

poucos os professores que oferecem a seus alunos algo além do que as aulas 

repetitivas que citei em outra carta.  

Há, no entanto, saídas. Salosaari aponta uma. Marques, outra. Eu percebi, em 

minha formação, algumas. E tantos outros têm buscado novas formas de aprender e 

ensinar esta técnica secular.  

                                                           
52 “Crow has paid attention to the split in learning technique and learning artistic practices in ballet. 
She pays attention to how in ballet training increasing knowledge about the body and its functioning is 
incorporated into teaching, while the aesthetic is still seen as a nineteenth century sylph. She worries 
that this imbalance will cause ballet to become only a useful movement skill and training method, no 
longer a relevant contemporary form of artistic expression. To remedy the situation, she suggests that 
ballet needs to follow a wider educational model, which includes performing, composing and 
appreciation” (SALOSAARI, 2001, p. 20). 
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Noverre já falava da necessidade de mudança em suas cartas. Viste? Cartas! 

Noverre propôs mudanças por meio de cartas, que mais tarde foram publicadas 

como livro. Não, não, não sou pretensiosa em pensar que serei um Noverre... Já te 

falei disso, em uma das nossas primeiras cartas. O que te digo é que faz sentido 

discutir por cartas a nossa dança. E, por que não, mesmo no século XXI, onde as 

pessoas escrevem email? Onde as pessoas não querem ter tempo para ler, para 

escrever? Sabes, é preciso tempo para sorver o chimarrão. Sorver! Não tomar! Não 

é só uma questão de verbo, mas de ação. É preciso tempo para escrever cartas, 

para lê-las, relê-las, refletir sobre elas. É preciso um outro tempo... Até por que, na 

dança, variamos o tempo o tempo todo... 

Seguimos conversando... 

 

Jequié, junho de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA XX 

 

 

Há dias que não te escrevia. Quanto tempo? Não lembro... Acho que quase 

duas semanas. Mas isso não significa que não parei de pensar em ti. Pelo contrário, 

eu só pensei em ti. Escrevi sobre Laban, escrevi sobre formação docente e 

educação somática. Escrevi. E, tudo que eu escrevi, de um jeito ou de outro, foi pra 

ti ou um dia irá pra ti.  Ou seja, não te escrevia mas, no fundo, te escrevia... 

Lembras que te falei de Noverre e de uma mudança no balé clássico? Pois 

bem, muitos outros pensaram nesta mudança – como já te contei em outra carta. E 

alguns já pensaram nesta mudança a partir da somática.  

No Brasil não há como não falar em Klauss Vianna. Ele é uma dessas pessoas 

que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. Meus professores, na faculdade de 

dança, tiveram aula com Klauss. Um ex-namorado, artista plástico, também. E falava 

maravilhas. E dizia: você devia ter feito aulas com ele! Mas quando eu fui morar em 

São Paulo, neste século, Klauss já havia morrido.  
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Klauss queria “[...] aprofundar seu conhecimento de corpo, a partir do balé 

clássico, com a intenção de suprir lacunas no ensino desta técnica e superar 

dificuldades dos bailarinos” (NEVES, 2008, p. 126).  Ou seja, ele via que faltava algo 

no ensino do balé clássico e foi investigar modos diferentes de aprender e ensinar e, 

a partir de suas pesquisas, criou um método – cujo filho, Rainer Vianna e nora, 

Neide Neves, tentaram sistematizar. É por isso que Strazzacappa (2012b) cita 

Vianna e Lima como os dois pensadores brasileiros com técnicas somáticas. Mas 

apenas o primeiro trabalhou com o clássico.  

Klauss iniciou suas pesquisas nos anos 1940, tendo como base as direções 

ósseas e, a partir disso, desenvolveu um jeito diferente de ensinar dança, pensando 

no movimento expressivo. Para Queiroz (2011, p. 197), a questão dele era:   

 

O jeito como se preparava o corpo servia para criar o jeito como se 
dançava no palco. As técnicas de barra e centro tinham a finalidade 
de aprimorar a dança do balé, no palco, conforme as regras estéticas 
do ‘bailado acadêmico’. Seria então possível libertar os seus 
instrumentos, da estética de palco de balé?  

 

De acordo com ela, a investida de Vianna se deu em três eixos: o aparato 

técnico do balé, a necessidade de mudança e a separação da técnica da dança 

clássica do resultado estético. Para isso, ele reteve, na construção de suas aulas, 

“[...] certos princípios e posturas do balé, isolando-os de sua aplicação direta ao 

palco, procurando abandonar assim, todos os traços de significação estética” 

(QUEIROZ, 2011, p. 197).  Ou seja, para ele, a técnica do balé clássico poderia ser 

usada para dançar outra estética, que não a clássica.  

Vianna afirmava que, por meio da técnica clássica, era possível organizar as 

emoções, exprimindo-as harmonicamente, e conhecer o corpo. Mas, para isso é 

preciso “[...] estar com os sentidos alertas. Senão minha dança torna-se pura 

ginástica” (VIANNA, 2005, p. 36). Lembras que te falei disso, na carta passada? 

E por que trazer Klauss à tona aqui, além de o fato de ele ser um dos 

pensadores somáticos brasileiros? Porque, como verás, o pensamento dele tinha 

relação com o de Béziers, em quem me apoio para propor as minhas aulas. Tanto 

que vários de seus ex-alunos trabalham em uma interface dos dois teóricos.  
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Muitos ex-alunos de Klauss seguiram aplicando seus ensinamentos tanto em 

produções artísticas quanto no ensino. Sabe-se, por exemplo, que duas ex-alunas 

dele trabalham, ainda hoje, com o balé clássico, a partir de uma perspectiva 

vianniana: Beth Bastos e Zélia Monteiro, em São Paulo. Esta última, aliando os 

estudos de Vianna com a teoria da Coordenação Motora, de Marie-Madeleine 

Béziers. Outra sua ex-aluna, Lu Favoreto, da Cia Oito Nova Dança, também da 

capital paulista, ensinava balé clássico na Universidade Anhembi Morumbi, a partir 

de Vianna e Béziers. Foi com ela que eu tive contato com os ensinamentos destes 

dois teóricos – um da dança, outro da fisioterapia. No caso dos ensinamentos de 

Klauss, outros professores meus haviam estudo com ele e repassavam suas 

proposições, em suas aulas. Existem ainda profissionais que trabalham apenas com 

o aporte teórico prático de Vianna, sem utilizá-lo no balé clássico, como Jussara 

Miller, em Campinas (SP).  

Nos últimos anos, muitos professores de balé clássico – sobretudo nas 

universidades – têm buscado aportes somáticos para o ensino desta técnica. Na 

minha terra, Luciana Paludo, professora da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (Ufrgs), trabalha com balé clássico e Ideokinesis (de Mabel Todd). Nas minhas 

férias, em fevereiro passado, eu assisti algumas aulas suas para os calouros da 

licenciatura em Dança. Infelizmente, foram poucas, mas pretendo, em um futuro 

próximo, que nos aproximemos, que façamos algum tipo de intercâmbio, que eu 

possa conhecer mais profundamente o seu trabalho.  

No outro extremo do país, em Belém (PA), Rosana Lobo Rosário, da 

Universidade Federal do Pará, usa Gyrokinesis (de Juliu Horvath) – há alguns 

teóricos que não considerarem esta técnica como somática, mas a mesma está 

listada no Ismeta53.  Esses são exemplos de pessoas que buscam ensinar a técnica 

de dança clássica de forma diferenciada, com aportes somáticos, em nosso país.  

Apesar de as pesquisas de educação somática serem mais comuns em aulas 

de dança contemporânea ou moderna, há profissionais em todo o mundo 

trabalhando com princípios somáticos nas aulas de balé. Nos Estados Unidos, 

Salosaari desenvolveu sua tese de doutorado sobre o tema. A pesquisadora 

                                                           
53 Atualmente, o Ismeta tem como membros as associações de BMC e Alexander, além de 

profissionais destas técnicas e de Gyrotonic. Já no RES, as associações que o compõe são dos 
seguintes métodos: Movimento Consciente, Ginástica Holística, Feldenkrais e Alexander.  
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trabalha com o sistema Laban em suas aulas e, por sua vez, Cadence Whittier, no 

mesmo país, ensina balé clássico a partir dos princípios de Laban e Bartenieff.  

Estas duas eu só conheci (teoricamente) fazendo a minha pesquisa de Mestrado.  

Quando me pego vendo que já temos alguns profissionais – e minha pesquisa 

de Mestrado não visava fazer esse mapeamento – trabalhando com balé e 

educação somática, me lembro do questionamento de uma professora: mas dá? 

Não é contraditório? Parece que dá... e, no meu caso, as respostas de minhas 

alunas em relação ao uso da educação somática na aprendizagem do balé clássico 

são de que as ajuda, de que facilita o conhecimento do código. É como se o 

aprendizado ficasse mais orgânico, fizesse mais sentido. (Mas eu falo disso, mais 

detalhadamente, em outra carta). 

Daí, eu lembro, de novo, daquela história do meu tempo de alfabetizadora: a 

busca por uma aprendizagem significativa. E fico feliz em ver que, hoje, eu tenho 

coerência entre a educadora que eu queria ser, nos anos 1990, a professora 

primária que me tornei e, depois, a professora de dança que sou. Porque eu lembro 

que me debatia: mas como eu alfabetizo de um jeito e dou aula de dança de outro? 

Como eu transporto um conhecimento para outra área? E volto, mais uma vez, ao 

tempo para sorver o chimarrão (e eu adoro chimarrão!). Talvez, o meu chimarrão 

tenha demorado mais tempo para que a erva curtisse e eu tenha demorado mais 

para sorvê-lo todo. Mas consegui sorvê-lo e, confesso, é uma delícia... 

 

Jequié, julho de 2014.  

 

(...) 

 

CARTA XXI 

 

 

 Não me digas que nunca tomaste um chimarrão! Enquanto eu terminava a 

última carta, pensava na metáfora do chimarrão... Lembrei-me de alguns textos que 

escrevi, utilizando-o. Quando minha avó morreu, escrevi um texto sobre ela, que 
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terminava assim: “Tu, simplesmente, não me esperaste... E te foste, levando o mate 

doce e deixando na minha boca o gosto amargo do chimarrão”. Nós, gaúchos, 

tomamos chimarrão desde pequenos. Alguns pais (ou avós) esfriam um pouco a 

água para não nos queimarmos. Outros colocam açúcar na erva mate. Assim, 

acabamos por diferenciar: o mate doce e o chimarrão amargo. Minha avó colocava 

açúcar para mim e, para agradá-la, eu bebia assim. Mas descobri que o me paladar 

preferia o amargo, o gosto forte, do mesmo modo que o café encorpado do cerrado 

ou o vinho cabernet souvignon. Adoro doces – tem gente que me chama de formiga 

– mas também adoro bebidas amargas.  

E, como disse em outra carta, o chimarrão tem o seu tempo certo. Não 

podemos bebê-lo apressadamente – e, sim, sorvê-lo, mansamente, conversando, 

admirando a paisagem, sentindo o seu gosto. Do mesmo modo, a água não pode 

ferver: tem que estar no ponto, ou seja, quando começa a chiar.  

Tempo: é preciso tempo para que as coisas aconteçam. Quando olho para trás, 

fico pensando nas voltas que eu dei para chegar onde estou. Fiz jornalismo, antes 

da graduação em dança, morei em vários lugares, devia ter entrado no Mestrado lá 

em 2009, em São Paulo, mas me mudei para Brasília. E vim parar aqui na Bahia, 

depois de não ser aceita na Universidade de Brasília (UnB) dois anos seguidos... É, 

às vezes, para sentir o gosto doce do mate é preciso antes o amargor do chimarrão.  

Sigo eu me repetindo... Enquanto escrevia e reescrevia esta carta, a questão 

da repetição – tanto a direta, quanto a indireta – me trouxe à mente, mais uma vez, 

Ítalo Calvino (1990b, p. 115): 

 

A cidade de quem passa sem entrar é uma; é outra para quem é 
aprisionado e não sai mais dali; uma cidade a qual se chega pela 
primeira vez, outra é a que se abandona para nunca mais retornar; 
cada uma merece um nome diferente; talvez eu já tenha falado de 
Irene sobre outros nomes; talvez eu só tenha falado de Irene. 

 

Fico pensando se, desde o início, desde a primeira carta não estou falando de 

Irene. Será que desde o início, direta ou indiretamente, não estou falando dos 

teóricos que apoiam minha prática? E mais que isso, daqueles que 

substancialmente são os mais importantes porque são os mais visíveis no meu fazer 

pedagógico? É lógico que o fazer docente é retrato de nossa formação, ao longo de 
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nossa vida. Mas é evidente também que quando queremos trabalhar algum tema 

específico, buscamos nos apoiar em alguém especificamente, não? Ou em alguns... 

Durante a minha graduação em Dança, minhas aulas de balé – ministradas por 

Lu Favoreto - tinham como princípios Klauss Vianna e Marie-Madeleine Béziers. Os 

estudos da fisioterapeuta francesa, para mim, tinham lógica com o alinhamento 

postural do balé clássico. Por isso, já nos meus estágios docentes comecei a utilizar 

suas teorias em minhas aulas. Mas não queria apenas repetir as aulas da minha 

professora. (Lembras que há anos não quero só repetir, né?). Queria traçar o meu 

caminho, ter a minha investigação. Vi, na teoria de Laban, princípios que me 

ajudariam em algo que questionava sempre nas aulas de balé: a expressividade. 

Poderia, trabalhá-la, por meio da mudança de dinâmicas. Foi assim que comecei a 

pesquisar Laban e Béziers. O que me interessava de cada um deles? E o que eles 

têm em comum? 

De início, de Béziers, me interessou o estudo de como a estrutura óssea se 

organiza, quais os seus direcionamentos – e como isso influencia nos músculos, no 

movimento, na coordenação. Segundo ela, há um movimento espiralado de nossos 

ossos que provocam torções – entre um elemento e outro. É como se fossemos 

toalhas lavadas: quando torcemos, um lado gira para uma direção e outro, para 

outra. Nos nossos ossos, conforme ela, isso também se dá. E é a partir desses 

direcionamentos que nos alinhamos ou nos desalinhamos: “a ruptura da harmonia 

se exprime na patologia, e sua reversão, no equilíbrio fisiológico” (BÉZIERS e 

PIRET, 1992, p. 15).  

Com o tempo descobri que Béziers ia além do osso... Ela entendia o 

movimento humano a partir do que chama de corpo vivenciado, sem a ruptura de 

corpo e espírito. Para ela, a partir da coordenação motora, pode-se “[...] 

compreender o movimento como um todo organizado, capaz de situar-se 

paralelamente ao psiquismo, com ele e perante ele. Então um poderá ser estudado 

em função do outro” (BÉZIERS e PIRET, 1992, p. 13). Seus estudos foram 

fundamentais para o desenvolvimento do Método GDS, de Godelieve Denys-Struyf.  

De Laban interessavam-me os fatores do movimento (fluxo, espaço, peso e 

tempo), pois percebia que, a partir da variação dinâmica deles, haveria mudança na 

expressividade. Na Análise Laban/Bartenieff de Movimento (LMA, na sigla em 
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inglês), estas qualidades dinâmicas estão presentes na categoria Expressividade. 

Interessava-me, em princípio, pesquisar os movimentos com estas variações: como 

seria um movimento tipicamente leve não ser feito assim? O que esta mudança 

provoca no movimento, na intenção e na expressão? Com o tempo, fui descobrindo 

os impulsos e estados expressivos oriundos da combinação desses fatores.  Fui 

descobrindo também que, a partir da combinação deles era possível pesquisar os 

movimentos codificados do balé clássico e chegar à sua forma espacial. Laban 

dava-me, portanto, ferramenta não só para trabalhar a expressividade – algo que eu 

sentia falta no ensino do balé clássico – mas também para pensar 

metodologicamente o ensino desta técnica. Isso, no entanto, eu só descobri bem 

depois... 

Constatei ao longo da última década, que os dois têm em comum um olhar 

somático. Strazzacappa (2012b) afirma que Laban não definiu, nem sistematizou 

uma técnica corporal de educação somática, mas que suas pesquisas serviram de 

sustentação para o desenvolvimento posterior dessas técnicas, como é o caso dos 

Bartenieff Fundamentals™. Do mesmo modo, os estudos de Piret e Béziers não 

constam sistematizados como técnicas de educação somática, mas vêm sendo 

utilizados por profissionais da dança (como Mônica Monteiro, Lu Favoreto e Ivaldo 

Bertazzo, em São Paulo, que fizeram formação com a fisioterapeuta francesa nos 

anos 1990) em seus processos pedagógicos e artísticos, e serviram de base para o 

Método GDS.  Teoricamente, então, os dois teriam originado técnicas ou métodos 

somáticos. Mas, para além disso, os estudos dos dois podem ser pensados sob a 

perspectiva somática. Espera que eu te conto... 

 

Jequié, julho de 2014 

 

(...) 
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CARTA XXII 

 

 

Terminei, nos últimos dias, a parte prática da pesquisa de Mestrado. Encerrei 

as aulas de balé, do semestre, na universidade. São elas a base para o meu estudo. 

Depois disso, me deu um banzo... Fiquei alguns dias sem escrever nada. Nem artigo 

para apresentar em congresso, nem capítulo da dissertação. Ative-me, então, 

somente, às questões da universidade: correção de trabalhos dos alunos, 

publicação de notas, etc. Fui para Porto Alegre, pensando em descansar, mas 

também em escrever. Foram duas semanas na minha terra. Na primeira: médicos, 

exames, etc. Tudo o que eu não consigo fazer aqui, no interior da Bahia. No tempo 

livre, orientação de uma aluna, correção de sua monografia. Na segunda semana, 

recebi uma amiga de São Paulo. Era a oportunidade de mostrar os encantos da 

minha cidade. Virei guia turística de dia e à noite. No tempo livre, universidade. E 

nada do Mestrado. Talvez nem quisesse. Precisava me distanciar um pouco.  

Voltei e, com a volta, uma enxaqueca – do mesmo modo como na primeira 

semana de interior. (Tem um verso de Caio Fernando Abreu que diz: sofro de 

lonjuras). Um email institucional, falando da mudança de orientação. E a enxaqueca 

nas alturas, junto com a pressão arterial. Minha vontade? Pegar o primeiro avião e ir 

embora. Talvez deitar a cabeça no colo de minha avó e chorar, se ela ainda fosse 

viva. E o médico dizendo: está tudo aqui (apontando para a cabeça), você tem que 

mudar. Não me medicou. Em Porto Alegre, o meu médico havia dito: tu precisas 

voltar a dançar! É difícil ter tempo para planejar aulas, ministrá-las, desenvolver a 

pesquisa de Mestrado, escrever a dissertação, além das outras demandas 

burocráticas da universidade, e ter tempo, ainda, para dançar. Sim, preciso voltar a 

dançar e, também, a escrever minhas cartas! Tomei, então, um calmante natural – e 

venho seguindo com ele nos últimos três dias – e voltei a escrever: cartas novas, 

velhas cartas, escritas e reescritas. Voltei a dançar nos teclados, enquanto não 

danço nos tablados.  

Escrevo-te, ultimamente, em uma sequência. Às vezes, volto, reescrevo o que 

achava que já tinha acabado. Verdade que tinha escrito uma carta, mais à frente, 

antes da primeira deste dueto. Mas emperrei. Resolvi, então, que cumpriria tarefa: 
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do um para o dois e assim sucessivamente. Verdade também que havia esboços de 

algumas. Hoje, revi várias, em uma sequência. O fato é que sempre que vou 

começar uma carta nova, releio a anterior ou algumas anteriores. Segui a sequência, 

em que te falo de Noverre, falo do pessoal que trabalhou com somática no balé 

clássico, falo de Laban e Béziers. E cheguei, então, pela lógica, aqui. Emperrei: por 

onde começar? Será que não é melhor pular? Resolvi te contar um pouco do meu 

processo, nos últimos dias. Afinal, a partir de agora, o que mais vou fazer é falar de 

um processo: no caso, o do desenvolvimento das aulas neste semestre.  

Descobri, enquanto me preparava para a escrita desta carta, que quase não 

havia transcrito para o computador aspectos importantes das teorias de Béziers. É 

dela que vou falar hoje. Tive que voltar aos livros, rever anotações para, enfim, te 

escrever. 

Marie-Madeleine Béziers foi uma fisioterapeuta francesa que, nos anos 1960, 

junto com Suzzane Piret, desenvolveu estudos sobre a motricidade humana, 

publicando em 1971 o livro A coordenação motora – aspecto mecânico da 

organização psicomotora do homem. Na época, segundo ela, havia a crença na 

cisão corpo e espírito, que acabava por fazer com que, no caso da fisioterapia, se 

limitasse a tratar as consequências, sem pensar nas causas. De acordo com a 

autora: 

 

Uma justa apreciação da motricidade perturbada e a melhor forma de 
remediá-la não implicam apenas conhecimentos precisos de 
anatomia e fisiologia humanas. Requerem também que essa 
infraestrutura seja projetada em funções típicas da mecânica 
corporal. Exigem, enfim, que elas sejam integradas à ótica de uma 
vida psíquica por meio do qual o corpo mecânico se erige como 
“corpo vivenciado”, situado no espaço-tempo e, por isso mesmo, se 
torna foco de intersecção da relação com o outro (BÉZIERS e 
PIRET, 1992, p. 9-10).  

 

A partir da observação do movimento e da prática reeducativa, as duas 

fisioterapeutas descobriram que existe, na anatomia humana, um movimento de 

base – movimento fundamental – que ocorre em função da disposição e forma dos 

ossos e músculos. De acordo com elas, há uma estreita ligação entre estrutura e 

função, a forma humana já “[...] contém a ‘ideia’ do movimento e dos gestos a serem 

realizados pela nossa espécie” (STORTO in: RIBEIRO, SOUZA, MAGALHÃES, 
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2005, p. 55). Ou seja, o osso tem a forma dada pelo músculo e o músculo faz o 

movimento determinado pela forma do osso. 

Para Béziers e Piret (1992), o corpo é constituído de unidades de coordenação 

– dois elementos em rotação (a ideia da toalha que torce), cujos músculos são 

antagônicos – que se inter-relacionam. Esta torção provoca uma tensão. Desta 

forma, enrolamento, endireitamento, torção e tensão são os princípios básicos da 

coordenação motora. 

Lembras, na carta sobre Vianna, que eu te falei que ele e Béziers tinham 

pensamentos próximos? Zélia Monteiro (2011) diz que identifica na abordagem de 

Klauss princípios de Béziers, sobretudo no que diz respeito às direções ósseas e 

espirais e ao espaço articular e ao uso das oposições musculares. 

Sim, tu deves estar pensando: e o que isso tem a ver com educação somática? 

Para que uma aula de anatomia nesta carta? Em princípio, ao pensar nos 

direcionamentos ósseos, suas relações com os músculos e o movimento, parece 

que as fisioterapeutas estavam interessadas apenas na anatomia do gesto. No 

entanto, os estudos das duas deram uma nova visão à fisioterapia vigente.  

As autoras reconhecem que o estudo é mecânico. Mas dizem que nele está 

contigo aspectos psicomotores, pois observaram que problemas de ordem mecânica 

estavam relacionados com outros distúrbios. E que, neste sentido, o movimento tem 

tanto aspectos mecânicos, como também neurológicos, biológicos e psicológicos. 

Elas descobriram, então, que “a coordenação motora, por meio dos aspectos 

organizados e complexos de sua mecânica, é um eixo em torno do qual se elabora o 

pensamento e se constrói a personalidade” (BÉZIERS e PIRET, 1992, p. 149). Para 

elas, portanto, não havia dissociação entre o mecânico e o psíquico: todo gesto é 

carregado de psiquismo e tanto o psicológico interfere no movimento quanto a 

motricidade afeta o psiquismo.  

Mais uma vez, enxergo – assim como Monteiro – relação entre Béziers e 

Klauss Vianna. Segundo Queiroz (2011), Klauss sabia que, o acessar do 

funcionamento de sua estrutura músculo-esquelética em movimento afetava como a 

pessoa encarava o seu corpo e, quem sabe, até sua atitude diante da vida.  Aqui eu 

abro um parêntesis: não quero provar que Vianna e Béziers pensavam parecido. 
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Mas, como Vianna trabalhou com o balé clássico, não posso ignorar o fato de 

perceber conexões entre eles, já que uso Béziers nesta técnica de dança. Fecho-o. 

Como te disse, nos anos 1970, este pensamento de Béziers e Piret era 

diferenciado para a fisioterapia. Lembras que te falei que os fisioterapeutas 

pensavam nas consequências e não nas causas? Do mesmo modo, naquela época, 

segundo as autoras, os psicólogos não viam que muitos dos problemas 

apresentados por pacientes não poderiam ser de todo curados se não houvesse, 

também, uma intervenção motora. Apesar de se referirem a mecânico e psíquico, as 

autoras falam nesta indissociação entre eles. Ou seja, elas comungam de um 

pensamento que é um princípio fundador e fundante da educação somática: o da 

unidade corpomente. Sandra Gomes (2006) diz que Béziers e Piret são um recorte 

das “[...] pesquisas e trabalhos em torno do corpo na qualidade de uma unidade 

sensório-motora, os quais serão englobados nesse território que se intitula educação 

somática, ou consciência corporal” (In: MOMMENSOHN e PETRELLA, 2006, p. 

246). Tu vês, portanto, que tem gente que, assim como eu, também percebe, nas 

teorias das duas fisioterapeutas, um pensamento somático.  

Mas vejo nelas, também, outros princípios. Espera que te conto.  

 

Jequié, julho de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

 

(...) 

 

Carta XXIII 

 

 

Hoje, aqui no Rio de Janeiro, peguei o metrô e, nele, estava sentada uma 

mulher com um menino ao lado. Ela trazia em sua mão uma cuia uruguaia – as 

cuias produzidas lá são menores. Fiquei olhando-a e pensando: seria uruguaia, seria 

uma brasileira da fronteira? 
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Estou no Rio de Janeiro participando do 8º Seminário Nacional de Dança da 

Faculdade Angel Vianna. Há anos que tinha curiosidade em conhecer este evento, 

por causa da história de Klauss Vianna e do legado que sua mulher construiu. Ali no 

metrô, fiquei olhando para aquela mulher e pensando: “que coincidência, pois minha 

fala vai começar exatamente com a metáfora do chimarrão”. Perguntei a ela, de 

onde era. “Pelotas”, respondeu-me. Levantei-me, dirigindo-me a ela e disse que 

havia morado lá, em 1999  - “já morei em tanta casa que nem me lembro mais...”, 

dizia a canção da Legião Urbana (RUSSO, 1989). Comentei com ela a coincidência 

e expliquei a metáfora que usaria em minha fala. Ela me ofereceu um chimarrão. Saí 

do metro cantarolando uma canção que conheci esses dias, em um evento, em 

Montenegro (RS). Naquele dia, participando de uma oficina com o professor Gilberto 

Icle, da Ufrgs, tínhamos que, em grupo, trocarmos um fato marcante em nossas 

vidas. Falei das vezes que tomava chimarrão no colo da vovó Sebastiana. Cada 

uma de nós – éramos só mulheres – contou a sua história e, no fim, o grupo decidiu 

que a minha seria o tema da cena que faríamos, que depois virou uma performance. 

Na cena, uma das colegas falou desta música: O doce amargo do amor, que diz: 

 

Me dê um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz 
bem. O amargo representa uma saudade e o doce o coração que ela 
(não)54 tem (OS CARRANCHOS, 1979). 

 

Estar no Rio de Janeiro, nesta etapa final de minha pesquisa, neste seminário, 

tem um significado especial, por causa de Klauss Vianna. Mas teve um sentido 

ainda maior. Não havia, até a chegada ao Rio, preparado a minha fala. Estou 

cansada desses congressos com apresentações de slides, etc. Pensei em deixar o 

seminário me dizer que caminho seguir... No dia anterior, uma das comunicações foi 

feita por meio da leitura de uma narrativa. Fiquei pensando nisso: por que não ler 

uma de minhas cartas? Minha comunicação se chamava Pensamentos somáticos 

de Laban e Béziers para a dança. Reli as cartas que fiz sobre Laban e Béziers, 

condensei-as para a minha fala. E comecei a narração contando o fato do metrô e 

cantando aquela canção. Então, falava da importância, para nós, gaúchos, que o 

                                                           
54 Retiramos da letra original o não, pois na canção o homem está reclamando do abandono de sua 

amada. Para nós, do grupo, o não não fazia sentido para a história de minha avó.  
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chimarrão tem e de que é preciso tempo para sorvê-lo, como te contei em outra 

carta. Ou seja, a metáfora do tempo... 

Saí do seminário refletindo sobre este tempo de sorver - o meu tempo de 

amadurecimento da minha pesquisa, ao longo dos últimos anos, o meu ir e vir por 

este país, correndo atrás dos meus sonhos. Mas, mais que isso, naquele instante, 

fiquei a imaginar o quanto esta metáfora do chimarrão fazia sentido somaticamente! 

É preciso tempo para sorver o chimarrão. E a somática não seria esse sorver? Este 

de-gustar, como disse, no dia anterior, uma professora (referindo-se à diferença com 

o comer)? Eu achei esta descoberta simplesmente fantástica! Eu me senti o Isaac 

Newton e a descoberta da Lei da Gravidade, a partir da queda da maçã.  

Foi a partir deste tempo de sorver que ficou mais claro, ainda, que era 

necessário reescrever as cartas de Béziers e Laban: estavam longas, em alguns 

momentos com citações demais, enfadonhas. Não daria para ninguém sorvê-las. 

Talvez engoli-las rapidamente para que se passasse para outras, mais 

interessantes. Mas se os dois são tão basilares para mim, fazia todo o sentido que 

eu sorvesse-os em minhas cartas e permitisse que tu os sorvesse também. É o que 

vou tentar fazer agora, refazendo-as. Espero que consiga.  

Pois bem, na última carta, eu te falei que Béziers e Piret tinham um 

pensamento somático, pois pensavam corpomente. Mas vejo também em suas 

teorias outros princípios somáticos. Elas acreditavam, por exemplo, que o equilíbrio 

do corpo estava no seu próprio dinamismo e que “é no caminho entre o desejo de 

realização do gesto, sua idealização mental e sua concretização, que encontramos a 

estreita relação entre o psiquismo e a motricidade” (STORTO in: RIBEIRO, SOUZA, 

MAGALHÃES, 2005, p. 56). Se o equilíbrio não vem de fora para dentro, mas é 

encontrado na dinâmica, no movimento, então elas consideram que é importante a 

informação que o próprio corpo traz. Neste sentido, Béziers e Piret cumprem, em 

suas teorias, também com outros dois princípios somáticos: do privilégio à 

informação que vem do corpo e da descoberta pessoal. 

E como se daria, então, esta reeducação? Para Béziers e Piret (1992, p. 12), “é 

preciso, com a participação da pessoa, modificar a imagem que ela tem de seu 

corpo e fazer com que adquira uma nova maneira de utilizá-lo”. Ou seja, a 

reeducação passa, portanto, pela autorregulação – outro princípio somático.  
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Para as autoras, na reeducação, é preciso refletir sobre três planos: o 

mecânico, o espaço-tempo (motor e pessoal) e a relação com o outro. Neste caso, 

por exemplo, elas dizem que uma pessoa com escoliose adquirida antes de ela ter a 

imagem espacial (de eixo, de linha reta) não poderá, portanto, se retificar. Para isso, 

seria necessária a vivência de imagens de eixo. O outro, desta forma, seria tão ou 

mais importante que o mecânico.  

A proposta de reeducação corporal de Béziers e Piret se dava pelo toque. O 

fisioterapeuta tinha que perceber o desenho ósseo-muscular e sua movimentação 

para indicar a direção e o paciente buscar a coordenação. Se, por um lado, a 

proposta é de um corpo saudável – um dos princípios somáticos – por outro lado, o 

reconhecimento dos padrões de movimento (outro princípio) seria do fisioterapeuta 

para com o paciente e não do próprio paciente. Ou seja, o fisioterapeuta enxergava 

o desalinhamento do paciente e o ajudava a se realinhar. No entanto, Storno (in: 

RIBEIRO, SOUZA, MAGALHÃES, 2005, p. 56) diz que, “na prática, Béziers insistia 

na educação do olhar”. O sujeito (re) aprendia a olhar-se, mesmo que isso partisse, 

inicialmente, do toque do fisioterapeuta.  

Em minha prática docente, uso a teoria de Béziers e Piret como estudos 

anatômicos em movimento. O aluno primeiro reconhece sua estrutura ósseo-

muscular e, a partir de pesquisas de movimento, chega a um dos princípios 

elencados pelas autoras: o da torção/tensão. É com base nele que meus alunos 

reconhecem seus desenhos corporais específicos – a falta de arco no pé, o ombro 

para dentro, a báscula da bacia, etc. Ele compreende, vivenciando, como se dá esta 

coordenação motora. Este é o primeiro passo para a mudança. Trabalho, então, com 

o reconhecimento dos padrões por parte do aluno. Mas também posso ajudá-lo a 

reconhecer por meio do toque, indicando o direcionamento ósseo.  

No entanto, o fato de a gente saber que o alinhamento corporal se dá de um 

jeito e no nosso corpo está de outro, não necessariamente significa que vamos 

mudar o nosso alinhamento, né? Béziers e Piret falam da questão mecânica (ósseo-

muscular), espaço-temporal pessoal e da relação com o outro. As fisioterapeutas 

também insistiam que o movimento era afetado por aspectos mecânicos, mas 

também biológicos, neurológicos e psicológicos. Muitas vezes, a mudança deste 

realinhamento passa, necessariamente, por uma nova postura de vida. Em minhas 

aulas, quando proponho os diários de bordo, os inventários pessoais e as reflexões 
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sobre o processo, estou tentando fazer com que minhas alunas acessem questões 

para além da mecânica do movimento, que consigam perceber em si outros 

aspectos que podem estar influenciando na coordenação de seus movimentos e em 

seus alinhamentos. (Te conto, em breve, como são as minhas aulas).  

Não há também, visível, na proposta de Béziers e Piret, a questão da mudança 

do ritmo – outro princípio da educação somática. No entanto, o modo como trabalho 

com os princípios delas passam, necessariamente, por um ritmo mais lento, 

inicialmente, da movimentação, para que os alunos percebam a dinâmica do gesto 

coordenado e possam, aos poucos, executá-lo de forma mais acelerada, sem perder 

o alinhamento corporal. É por esses motivos que considero que os estudos de 

Béziers podem ser vistos sob o ponto de vista de educação somática na 

metodologia de ensino de balé que proponho.  

Eu volto, antes de encerrar, à metáfora do chimarrão: do tempo para sorvê-lo... 

Lembras que te falei que antigamente eu só via um aspecto de Béziers? Foi só com 

o tempo que consegui perceber em sua teoria um pensamento somático. Sim, é 

preciso tempo para sorver o chimarrão... E ele, o tempo, varia de pessoa para 

pessoa.  

Encerro, então, esta carta, despedindo-me do Rio de Janeiro e, aqui, me vem 

mais uma vez o tempo de sorver. Sabes, eu nunca me imaginei morando no Rio. 

Podia ter feito minha faculdade aqui – são muito mais opções de cursos de 

graduação em dança na capital fluminense que em todo o estado de São Paulo, 

onde estudei. Nesses três dias em que estive no Rio de Janeiro, um outro Rio se 

descortinou para mim e, pela primeira vez, caminhando pelas ruas do Catete, 

Botafogo, Copacabana e Leblon, fiquei a pensar que, sim, hoje eu conseguiria morar 

ali. Eu mudei, mas reconheço que o Rio também mudou. Seguimos nos falando...  

 

Jequié, julho de 2014. 

Rio de Janeiro, outubro de 2014. 

 

(...) 
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CARTA XXIV 

 

 

Redescobri, nos últimos dias, uma inspiração que me foi muito cara, na época 

em que fazia Magistério, nos anos 1990, em Porto Alegre: Paulo Freire. Naquela 

ocasião, li alguns escritos seus e tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, em um 

congresso de educação. Não me lembrava de suas cartas – diversos livros escritos 

deste modo. Ao procurar alguns de seus livros em forma de cartas, encontrei outro, 

em diálogos, cujo título é: O caminho se faz caminhando, em parceria com Myles 

Horton. Fiquei a pensar se a frase que me martelava, em parte deste processo de 

Mestrado - É na caminhada que a gente encontra o caminho – não é uma inspiração 

freireana ou um chamado para voltar a lê-lo, agora mais madura. Afinal, toda vez 

que lemos, estamos lendo de outra forma. Tu que me lês agora, não és a mesma 

pessoa de minutos atrás, da carta passada ou das primeiras. Do mesmo modo, se 

fores reler minhas cartas, também já não serás a mesma pessoa. Freire (2002) dizia 

que somos seres inconclusos, sempre em busca do saber...  

Nas minhas inconclusões, nos últimos anos, tenho buscado o saber do 

movimento a partir de Béziers e Laban. Hoje, vou te falar um pouco mais de Laban.  

Ricardo Fagundes (2006) remete a partir de Cordeiro, Homburger e Cavalcanti 

(1989) a uma triologia de sistematização do movimento. Segundo ele, a primeira 

tentativa foi feita por Noverre, com a proposta de um balé de ação. Depois, Delsarte 

sistematizou a pesquisa do gesto com a emoção, em que cada função do corpo 

tinha uma função espiritual. Por fim, Laban teria ampliado os estudos do movimento, 

ao basear-se em seus princípios. Interessante pensar sob esta perspectiva: de 

Noverre – aquele que queria revolucionar a dança – como alguém que também 

tentava sistematizar o movimento. Mais que isso, interessante pensar que eu, que 

me inspiro nas cartas de Noverre, que estudo o balé de Noverre, venha a me apoiar 

em Laban. Sob esta perspectiva parece tão natural, tu não achas? 

A teoria do movimento de Laban foi dividida em três áreas: Eucinética (fatores 

expressivos do movimento), Corêutica (formas espaciais) e Labanotation (escrita do 

movimento). Sua teoria foi ampliada por ex-alunos e as nomenclaturas, ao longo do 

tempo, modificadas. É por isso que Fernandes (2006) diz que é uma teoria em 
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movimento, pois fala do movimento e, ao mesmo tempo, sofre adaptações, 

mudanças e novos desenvolvimentos. “Como uma linguagem em movimento, LMA é 

aberta a mudanças e interpretações” (FERNANDES, 2006, p. 45). 

O que hoje chamamos de Análise Laban/Bartenieff de Movimento (LMA, na 

sigla em inglês) ou Sistema Laban/Bartenieff é uma série de desenvolvimentos 

posteriores a Laban. Nesta perspectiva, às categorias iniciais Esforço 

(Expressividade55) e Espaço, foram acrescentadas Corpo e Forma.  Assim, a antiga 

eucinética seria hoje a categoria expressividade: como nos movemos, ou seja, 

qualidades dinâmicas que expressam atitudes internas em relação aos fatores fluxo, 

espaço, peso e tempo. Fernandes (2001) diz que entre as vantagens para a 

identificação (e posterior transformação) destas características é servir de preparo 

para que o dançarino não repita seus padrões corporais.  

Se, “para Laban, o importante era desenvolver a capacidade de compreender e 

usar o corpo expressivamente” (GUIMARÃES, 2006, p. 43-44), nada mais natural 

que esta categoria – que indica como o movimento se dá – possa ser um dos focos 

do treinamento corporal. Faço aqui um parêntesis: as teorias de Laban e todo o 

sistema criado a partir de seus ex-alunos são um mundo, que abre diversas frentes 

de trabalho. De minha parte, durante a graduação em Dança, identifiquei no que 

então compreendia apenas como fatores do movimento, uma alternativa à busca 

pela expressividade. Mas tenho consciência que posso utilizar as demais categorias 

do Sistema Laban/Bartenieff em aula. No entanto, hoje, me sinto mais apropriada ao 

estudo de uma específica do que em dizer que quero colocar todo o sistema dele no 

ensino do balé clássico. Descobri, inclusive, durante meus estudos de Mestrado, que 

esta categoria é usada por outros professores de balé.  Salosaari (2001) cita os 

estudos de Rosemary Brandt que, assim, como eu, via um desequilíbrio entre 

técnica e expressividade. Ela sugere, então, a aplicação dos princípios da LMA, de 

modo que se possa ensinar aos alunos a “transformar seu vocabulário de 

movimento em dança”56  (BRANDT apud Salossaari, 2001, p. 31).  Fecho-o. 

                                                           
55 Ciane Fernandes chama a atenção para a questão da tradução. Effort tem sido traduzido no Brasil 

como esforço e que em Londres é conhecido como dinâmicas. Para ela, o termo mais abrangente 
seria Expressividade.  
56 “They provide the means for explicitly teaching the students how to transform their movement 
vocabulary into dance”. (BRANDT apud Salossaari, 2001, p. 31).   
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Então me apoio na categoria Expressividade, de Laban, para trabalhar o balé 

clássico. Sim, e o que isso tem a ver com o dueto da educação somática, tu me 

perguntarias, assim como deves ter me perguntado quando te falei de Béziers.  

Como te disse em outra carta, segundo Strazzacappa (2012b), Laban não 

sistematizou uma técnica corporal de educação somática, mas teria originado uma: 

Fundamentals™, de Bartenieff. No entanto, alguns autores têm visões a respeito de 

Laban que corroboram para que seus estudos sejam entendidos como somáticos. 

Segundo Rengel (2008), Laban entendia “[...] o corpo como processo de natureza e 

cultura, juntos”, antecipando “[...] os estudos e descobertas que mais tarde foram 

feitos, que provam que o corpo não é ‘dividido’” (RENGEL, 2008, p. 7). Em outra 

obra, a autora é mais enfática e afirma que “em todos os seus escritos deixa claro 

que quando emprega a palavra ‘corpo’ ou ‘corporal’, está querendo significar ‘todos’ 

os aspectos do corpo” (RENGEL, 2006, p.129).  Em Domínio do Movimento, Laban 

(1978) diz que as causas do fracasso na realização de certas sequências de esforço 

são tanto mentais quanto físicas. Em outro momento, ele faz uma comparação 

relativa à estrutura anatômica das pessoas que lhe confeririam tendência de 

movimento, mas acrescenta que as qualidades emocionais e mentais também 

influenciam nestas tendências.  

Ainda sobre este tema, Mota (2012) afirma que um dos princípios básicos 

subjacentes à teoria e à prática de Laban é que “o corpo humano é uma unidade de 

aspecto tríplice, isto é, uma trindade composta por corpo, mente e espírito; que são 

interdependentes e relacionados ao movimento” (MOTA, 2012, p. 63). A partir 

desses autores, eu posso inferir que Laban pensava, portanto, na unidade 

corpomente, tão cara aos estudos somáticos.  

Mas, como verás adiante, outros princípios somáticos são também perceptíveis 

na teoria de Laban. Aguarda um momento.  

 

Jequié, junho de 2014. 

Salvador, outubro de 2014. 

 

(...) 
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CARTA XXV 

 

 

Lá vou eu me repetir e pensar no meu chimarrão, de novo. Cheguei hoje de 

Porto Alegre, carregando na bagagem erva-mate para o chimarrão. Eu tinha um 

pouco em casa, mas era preciso trazer o suficiente para estocar até dezembro, 

quando retorno à minha terra para as férias. E por que, além dele estar na minha 

bagagem, o chimarrão vem à lembrança, de novo? Porque, para mim, a metáfora do 

sorver está muito presente: dar tempo para que as coisas aconteçam... 

Nestas minhas duas últimas viagens – fui ao Rio de Janeiro e de lá segui para 

Porto Alegre para votar nas eleições para presidência e governador – fiquei relendo 

a dissertação, tentando deixá-la no formato final. Li e reli cartas. E, também, no 

último mês, reli alguns livros. Pois bem, estava eu, no avião, a caminho de Porto 

Alegre e do meu chimarrão – quando estou lá a bebida é sorvida todos os dias, com 

meu pai, minha irmã ou irmãos – relendo o livro Domínio do Movimento, de Laban. 

Na carta passada, comentei uma passagem do livro em que ele fala que a nossa 

estrutura anatômica nos traz tendências de movimento. E que, segundo ele, “há 

duas causas fundamentais que obstruem um fácil domínio do movimento: inibições 

de ordem física e de ordem mental” (LABAN, 1978, p. 194). No momento em que lia 

esta passagem, lembrei-me imediatamente de Béziers. Senti-me, mais uma vez, 

como Newton descobrindo a gravidade. Quantas vezes já li este livro? Perdi as 

contas: o li antes de entrar na faculdade, durante a faculdade, antes do Mestrado, 

estudando para um concurso para professora universitária, durante o Mestrado, etc. 

Foram inúmeras vezes, assim como perdi as contas de quantas vezes reli os textos 

de Béziers. Mas foi ali, no avião, sobrevoando o espaço aéreo entre o Rio de Janeiro 

e Porto Alegre que percebi as conexões entre os dois. Chego a ser ingênua, afinal, 

se os dois têm pensamentos somáticos, teriam conexões...  

Pois bem, além disso, dessas conexões, outros princípios somáticos são 

percebidos em Laban, assim como em Béziers. Conforme Marques (2005), em sua 

Dança Educativa Moderna, Laban “[...] sugere como aprendizado uma maior 

consciência das sensações e dos esforços necessários para a organização dos 

movimentos individuais” (MARQUES, 2005, p. 147). Ou seja, estaria, no 
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aprendizado do movimento, dando privilégio à informação do corpo e permitindo a 

descoberta pessoal.  

Laban dizia que “toda pessoa tem a tendência de ampliar a gama de suas 

capacidades de esforço, sendo que essa ampliação se relaciona ao seu próprio 

desenvolvimento pessoal” (LABAN, 1978, p. 166). Ou seja, não só o conhecimento 

se dava pelo/no corpo em movimento como também se dava pela descoberta 

pessoal, um dos princípios da educação somática. É por isso que Rengel (2006) diz 

que ele mostra que adquirimos conhecimento com o corpo e que não é possível 

separar esses conhecimentos da experiência corporal.  

Sobre Laban, é possível dizer que:  

 

Sua importância no processo educacional reside justamente neste 
ponto: estar voltado para a educação (tomada de consciência e 
domínio) da própria ação corporal. Esta que é, segundo Piaget 
(1991), um fator fundamental a ser considerado no processo de 
construção do conhecimento. Ela é a base da primeira estrutura do 
conhecimento (FAGUNDES, 2006, 231).  

 

Ou seja, pensa-se no como, no processo, e não no fim. Sob este ponto de 

vista, Fernandes (2006, p. 192) afirma que para Laban são termos chave transição e 

rastros de movimento. “O importante é o que acontece entre pontos no espaço, no 

processo e não no objetivo final”.  

 O reconhecimento de padrões de movimento e a autorregulação também são 

visíveis nas teorias de Laban. De acordo com Suquet (2011), para ele, o bailarino, 

ator ou mímico deveria desenvolver um saber sentir, que vai para além dos fatores 

biológicos. Ela acrescenta que o modo como Laban abordava a improvisação fazia 

do esquecimento a condição sine qua non para rememorar ou criar. É por isso que 

ele falava no arco-íris – de que vamos gradualmente variando nossas qualidades 

dinâmicas, em combinações distintas, como que a colorir o nosso movimento.  

Entre os princípios somáticos está, também, a questão do corpo saudável. Ele 

buscaria isso, em sua teoria? Para Mota (2012), sim. De acordo com ele, Laban 

dizia que o movimento tinha três Rs (Research, Recreation e Rehabilitation, ou seja, 

pesquisa, recreação e reabilitação).  



 

 

99 

 

Bem, termino esta carta dizendo que, assim como em Bézeirs, não há 

indicação, nos estudos de Laban, da necessidade de um ritmo mais lento na 

aprendizagem, mas, no caso dele, na necessidade de se variar (e conhecer as 

variações) as qualidades do movimento. Mas isso não invalida, na minha opinião, 

pensar Laban somaticamente.  

 

Jequié, junho de 2014. 

Salvador, outubro de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA XXVI 

 

 

Como me lês agora? Em pé, caminhando? Em pausa ativa? Tu já paraste para 

pensar sobre os teus pés? Como eles estão? Onde está o peso? Como é o apoio 

dos teus pés? Tu já percebeste como a tua pisada influencia no teu alinhamento?  

Escrevo-te sentada e, neste exato momento, em um sofá confortável, mas que 

não me permite um bom apoio para o computador. Então, agora, enquanto te 

escrevo, percebo que o meu peso está jogado mais para o glúteo esquerdo e que 

meu pé direito está em meia ponta (com o apoio sobre os dedos e o calcanhar fora 

do chão) para que segure melhor o computador nas pernas. Talvez, se não te 

perguntasse, não iria, neste exato momento, parar para perceber como estou e 

quanto, em alguns minutos ou quem sabe horas, esta postura trará efeitos não 

desejáveis – uma dor aqui, outra acolá...  

Diante da percepção, mudo o meu modo de sentar. Lembras, em uma das 

primeiras cartas, da fala de Anderson, sobre a escrita corporificada? Lembras da fala 

de Ciane, sobre a coerência? Paulo Freire (2000, p. 45) dizia que “a coerência não é 

um favor que fazemos aos outros, mas uma forma ética de nos comportar. Por isso, 

não sou coerente para ser compensado, elogiado, aplaudido”. Sento sobre os 
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ísquios57, por mais fofo que seja este sofá, tento distribuir o meu peso igualmente 

sobre os dois lados. Coloco almofadas nas costas e nas pernas, para segurar o 

computador. Freire (2000) também dizia que a coerência não era fácil de ser 

assumida, mas que era fundamental para nos movermos no mundo... 

Então, se pergunto a ti, nada mais natural (e coerente) pensar em mim. E por 

que te falo isso?  Porque é coerente com a escrita corporificada e, mais que isso, 

porque o primeiro conteúdo que desenvolvo em minhas aulas, antes mesmo dos 

específicos do balé clássico, é a estrutura anatômica, a partir dos estudos de 

Béziers. Apesar de pensar o corpo como integrado e não a soma de partes, inicio os 

estudos de forma isolada, pois, como dizia Vianna (2005, p. 99) “ao trabalhar 

isoladamente uma articulação, ao dissociar as partes do corpo, pouco a pouco 

recupero a percepção da totalidade – a dissociação torna-se útil à associação”.  

Metodologicamente, chamo este primeiro momento de (Re)conhecer. Visualizo, 

hoje, em minhas aulas, quatro eixos metodológicos: (re) conhecer, explorar, 

conceituar e (re) significar, que podem ou não se sucederem nesta sequência e, do 

mesmo modo, ocorrer ou não mais de uma vez, na mesma aula.   

Em um primeiro momento, o (a) aluno (a) é convidado (a) a (re)conhecer sua 

estrutura anatômica, seu alinhamento postural e seus padrões de movimento. Este 

(re)conhecimento é enfatizado no início da aula, durante o aquecimento. Mas isso 

não significa que não estará ocorrendo em outros momentos, sobretudo, o 

reconhecimento dos padrões de movimento, durante as sequências coreográficas, 

as pesquisas de movimento e exercícios específicos do balé clássico.  

E como ele se dá? Depende do eixo estruturante que esteja trabalhando. Do 

ponto de vista de conteúdos, alio sempre movimentos de balé com a categoria 

Expressividade, de Laban, e conhecimentos anatômicos, a partir de Béziers. Então, 

por exemplo, se estou trabalhando como eixo estruturante membros inferiores e, 

nesta aula específica os pés, dou atenção à percepção de como estão os pés e 

como podem ficar mais alinhados, do ponto de vista de coordenação motora. Neste 

sentido, posso pedir que, em pé, parados, sintam como está a distribuição do peso 

no corpo e como está o apoio nos pés. Ou pedir que caminhem de diversas formas – 

                                                           
57  Ossos da parte inferior do quadril, popularmente conhecidos, entre os bailarinos, como os pés do 
bumbum.  
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com o peso no calcanhar, nos dedos, na borda interna, na borda externa. A ideia é 

que percebam como estão. Ou seja, reconheçam.  

Acredito que “a consciência dos ossos dá ao ser humano uma segurança 

interior” (ALEXANDER apud STRAZZACAPPA, 2012b, p. 87). O osso é um apoio 

concreto para sentirmos o nosso corpo como integrado. A sensação que tenho é 

que, ao colocar o foco de atenção em algo concreto conseguimos ir para a sensação 

sem devaneios. Queiroz diz que:  

 

O conhecimento das direções ósseas e das oposições no corpo 
permite prepará-lo para desaprontar reações musculares já 
estabelecidas, isto é, condicionadas; condição sine qua non para 
iniciar o processo de conscientização e transformação. (QUEIROZ, 
2011, p. 81) 

 

Posteriormente, proponho a pesquisa de movimentos. Pesquisa o verbo dobrar 

em teu corpo. Que partes do corpo se dobram? Como é dobrar? Dobra grandes 

articulações. Dobra pequenas articulações. O que ocorre quando dobramos? 

Entender o dobrar para depois chegar ao plié (dobrar, em francês). Ter como ponto 

de partida o conhecimento do aluno, suas atitudes e interesses, permitindo que os 

alunos construam “[...] sua própria compreensão dos fenômenos de uma perspectiva 

interna e pessoal” (HOWE e BERV apud FORTIN e LONG, 2005, p. 20).. Partindo do 

pressuposto somático de que o sujeito (aluno) é participante ativo do processo, de 

um paradigma que Domenici (2010) chama de dinamicista ou sistêmico: não é por 

meio da repetição que se aprende o movimento e, sim, pela autopercepção.  Este é, 

então, o momento de explorar, que está relacionado diretamente com o seguinte – 

conceituar.  

Também exploram dinâmicas posturais, de modo a perceber seus 

alinhamentos/desalinhamentos. Desta forma, por exemplo, a partir do conceito de 

Béziers das tensões – a história da toalha que te falei em outra carta – posso pedir 

para pesquisarem como é torcer o antebraço para dentro e o braço para fora e vice-

versa, de modo a perceberam qual é a direção óssea mais harmônica. Outra 

exploração é a dos conceitos de Expressividade de Laban – estes, geralmente junto 

com o código do balé. As explorações dos verbos e das dinâmicas ocorrem, quase 

sempre, antes dos movimentos de barra do balé clássico.  
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Vivencia-se, portanto, o plié, sem sua forma do balé, explorando-o nas mais 

diversas situações e articulações, entende-se o plié no/pelo movimento para, 

posteriormente, chegar à forma pré-definida, vinda da codificação do balé clássico. É 

algo próximo ao que Whittier (2013) faz quando usa LMA/Bartenieff nas aulas de 

balé. A autora diz que a mudança na linguagem impacta na cultura de sala de aula 

de balé. Desta forma, ela incentiva seus alunos a explorarem os movimentos a partir 

da perspectiva de “o que se...”: “O que seria se você tentasse este caminho? O que 

acontece quando eu...?”58.  

Deste modo, não imponho a forma de dentro para fora. Afinal, se, “a maneira 

como se experiencia o mundo interfere determinantemente no que se conhece” 

(Domenici, 2010, p. 72), viver o balé clássico de outro ponto de vista nos trará, 

portanto, outro conhecimento sobre o que é esta técnica. Aprender vivenciando pode 

ser um caminho para o ensino desta técnica.  

Durante a aula, os estudantes exploram movimentos a partir dos verbos 

essenciais do balé59, para além de movimentos codificados – para que 

compreendam cinestesicamente, posteriormente, o código.Desta forma, o aspecto 

formal do balé clássico (desenhos espaciais) não está dissociado desta 

aprendizagem que se dá sob o ponto de vista de um conhecimento em construção. 

A forma vem da essência do verbo dos movimentos codificados. Se tendu é 

estender, o que é estender em termos motores? Qual a sensação do estender? É a 

partir dela que o aluno vivenciará o estender a perna do tendu. Ou seja, eu construo 

durante o movimento o conceito de estender e, a partir dele, eu chego à forma do 

tendu ou de outros códigos do balé que tenham o estender na sua essência. 

Vianna (2005, p. 30) dizia que o problema da dança era exatamente esse, o de 

que professores e bailarinos repetiam apenas a forma. O processo, segundo ele, 

“[...] deveria ser oposto: a forma surgir como consequência do trabalho”. Ou seja, o 

alfabeto deste código vai aparecendo ou as palavras vão sendo construídas.  

                                                           
58 “This rather simple change in language use impacts the culture of the ballet classroom. It 
encourages dancers to explore their movement from a ‘what if” perspective: “What if I try it this way?” 
“What happens when I….?’” (Whittier, 2013, p. 401). 
59 São sete ações corporais – para usar um termo labaniano – presentes nos movimentos do balé 
clássico: dobrar (plié), estender (tendu), lançar (jeté), deslizar (chassé), girar (tour), saltar (sauté) e 
elevar (relevé).  
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Então, pesquiso o movimento, descubro o plié, por exemplo, e o executo, 

percebendo todas as conexões ósseas e musculares que se dão neste momento, 

em que o movimento é realizado. Percebo os apoios dos pés, as mudanças de peso, 

percebo o movimento e não imito a forma.  

Um terceiro elemento metodológico é o que chamo de Conceituar: A partir da 

vivência do movimento, os alunos conceituam, chegando aos códigos estabelecidos 

na técnica de balé clássico. É o momento em que levam para a barra ou para o 

centro suas descobertas relativas ao código da técnica clássica. Do mesmo modo 

conceituam – no sentido de entender – o que ocorre em suas construções corporais, 

ao longo das aulas: suas percepções a respeito de apoios, de 

alinhamentos/desalinhamentos, de usos de determinados caminhos para a 

execução de um movimento, etc. Ou conceituam como a alteração em um fator 

influencia, durante o movimento, sua expressividade. Whittier (2013, p. 400) diz que 

“independentemente da intenção usada, a menor alteração em qualquer elemento 

de movimento afeta o funcional, bem como o conteúdo expressivo60”.  

Além disso, como parte desta abordagem de ensino de balé clássico, utilizo o 

que chamo de laboratórios de criação, ou seja, momentos em que os alunos 

improvisam, criam e compõem células coreográficas. Os temas de pesquisa são 

pensados a partir dos conteúdos desenvolvidos em sala: a estrutura anatômica, os 

verbos do balé clássico, os movimentos do balé clássico, a categoria 

Expressividade, ou outro tema. Para Salosaari (2001, p. 35): 

 

quando o vocabulário codificado do ballet é explorado com várias 
imagens de conteúdo, ao dançarino é dada uma ampla agenda de 
modos de percepção para escolher e variar, para aprender a 
discriminar na percepção de balé, mesmo dentro do mesmo 
movimento61.  

 

Este momento é o que chamo de (Re)significar: Os alunos são convidados a 

usar os movimentos codificados de formas diferenciadas – explorando dinâmicas de 

tempo, peso, espaço ou fluência, por exemplo. É também quando criam células 

                                                           
60 “Regardless of the intent used, the slightest change in any movement element…affects the 
functional as well as the expressive content.” (Whittier, 2013, p. 400). 
61“When the codified ballet vocabulary is explored with multiple images of content, the dancer is given 
a wide agenda of perceptual modes of attention to choose from and vary, to learn to discriminate in 
the perception of ballet, even within the same movement” (Salosaari, 2001, p. 35): 
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coreográficas a partir de suas vivências. Este momento é o de sistematização do 

conhecimento. Para além disso, (re)significam suas posturas, estabelecendo novos 

alinhamentos corporais, resultado de todos os três momentos metodológicos 

anteriores.  

Tento integrar os conteúdos somáticos aos conteúdos da técnica de dança, ao 

mesmo tempo em que a somática é também pensada como pedagogia de ensino. 

Desta forma, todo o trabalho técnico de dança parte do alinhamento anatômico, 

dividido em eixos: membros inferiores, superiores e tronco. Assim, os movimentos 

do balé são pesquisados a partir do eixo anatômico que está se trabalhando. Do 

mesmo modo, a categoria Expressividade é pesquisada, inicialmente, com 

movimentos de balé afins a cada fator (fluxo, espaço, peso ou tempo). Durante todas 

as aulas, os momentos metodológicos são integrados. Se estou trabalhando o eixo 

ísquio-calcâneo, por exemplo, vindo do momento de (re) conhecer, posso integrar 

esse conhecimento na barra ao verificar o direcionamento do ísquio na hora do plié. 

Ou, por exemplo, ao trabalhar os apoios dos pés, posso dar ênfase, a exercícios 

com os membros inferiores: tendu, jeté, etc.  

A investigação anatômica se dá, geralmente, a partir dos pés e da busca da 

estabilidade do apoio, pois “à medida que vou sentindo o solo, empurrando o chão, 

abro espaço para minhas projeções internas, individuais, que, à medida que se 

expandem, me obrigam a uma projeção para o exterior”, afirmava Vianna (2005, p. 

93). O aluno reaprende a pisar e, desta forma, novas formas de possibilidades de 

transferência de peso e de se mover. A partir desta reestruturação do pisar e de sua 

nova relação com o chão é que são trabalhadas as demais articulações e, então, 

avança-se nos eixos estruturantes (membros inferiores, tronco e superiores). 

Fortin (1998) relatou aulas de uma professora de dança, que aliava Feldenkrais 

à dança moderna, em que esta dizia que tanto fazia começar o alinhamento por uma 

unidade de coordenação – para usar um termo de Béziers – ou outra. Já comecei, 

em outro momento de minha pesquisa pedagógica, por outra unidade que não os 

pés, mas acredito que eles são como se fossem nossas raízes – quanto mais 

profundas, mais frondosa a árvore. Neste sentido, terminei o semestre falando para 

minhas alunas que o que buscava era dar chão a elas. O balé nos leva para o 

etéreo, para não pisar no chão. Como é sentir esse chão, mesmo dançando balé? E 

como esse chão me dá apoio? Acredito que, à medida que solidifico as minhas 
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raízes, o meu chão, vou me reestruturando. A sensação – empírica – que tenho é 

que o alinhamento é mais fácil de baixo para cima. Mas, isso, é assunto para outra 

pesquisa, que não esta minha, de Mestrado.  

Mesmo seguindo os conteúdos do balé clássico, na ordem de uma aula 

tradicional (da barra ao centro e diagonais), os alunos são convidados a fazer a aula 

com as percepções abertas o tempo todo. Por isso, muitas vezes, algumas 

sequências são executadas de olhos fechados ou apenas pela instrução verbal do 

caminho do movimento (e não por meio da codificação). Vianna (2005, p. 74) dizia 

que “a obrigatoriedade da observação me faz mais vivo, me faz ouvir mais, me faz 

olhar com atenção, faz que eu reflita e tenha informações diferentes sobre o meu 

corpo”. Ou seja, o meu olhar para mim e para o meu gesto dançado, o meu olhar 

investigador para o meu movimento, me traz conhecimentos diferenciados. Em 

outras palavras, poderia dizer que ao olhar focado para mim eu amplio o meu olhar.  

Continuamos conversando... 

 

Salvador, agosto de 2014. 

 

(...) 

 

CARTA XXVII 

 

 

Parafraseando Paulo Freire (2000), vou começar a minha carta relatando o que 

vai ser: vou tomar como objeto de reflexão desta as minhas aulas. Na carta 

passada, te falei dos meus eixos metodológicos. Nesta, vou ter contar como a minha 

pesquisa de Mestrado foi estruturada.  

Desenvolvi toda a pesquisa durante um semestre letivo, dentro da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), onde leciono, na disciplina 

Técnicas do Corpo II – Princípios da Dança Clássica, ministrada para o quinto 

semestre do curso de Licenciatura em Dança. Aqui, abro um parêntesis – bem vês 

que eu adoro abrir hiperlinks!. Quando iniciei o Mestrado, não lecionava nesta 
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universidade e, portanto, minha pesquisa seria desenvolvida dentro do Estágio 

Docente, na própria Ufba. Ocorre que, dois meses depois de iniciado o Mestrado, fiz 

concurso para a Uesb. Fecho-o.  

Como sabes, este ano foi atípico. Depois de 64 anos, o Brasil voltou a sediar 

uma Copa do Mundo, como todas as vantagens e desvantagens de ter um evento 

desta magnitude. Diante disso, nosso calendário acadêmico foi entrecortado. 

Teoricamente, segundo o calendário, as aulas seriam normais no período da Copa 

do Mundo – de 12 de junho a 13 de julho. No entanto, além deste evento, na Bahia 

temos outro acontecimento importante nesta época do ano: as festas juninas. Diante 

disso, na prática, o semestre se encerraria com o início da Copa do Mundo, o que 

viesse depois seria lucro. Planejei o semestre (e a pesquisa) para até o início da 

Copa do Mundo. As aulas posteriores seriam, inicialmente, para reforço de conceitos 

trabalhados ao longo do semestre. Perto do início da Copa do Mundo, elas pediram 

que nos encontrássemos, depois do recesso provocado pelo futebol e festas juninas, 

para ensaiarmos uma cena para o Interfaces Poéticas – uma mostra do curso de 

cenas coreográficas ou teatrais e performances, que ocorre sempre na última 

semana letiva. Isto não estava previsto inicialmente em minha programação.  

Sendo assim, a pesquisa foi planejada para ser desenvolvida entre os meses 

de março e junho, durante 24 aulas, divididas em três unidades didáticas. Na prática, 

no entanto, ocorreram 21 encontros – uma vez que, durante o semestre, houve 

algumas paralisações de professores ou funcionários, fechando os portões da 

universidade.  

No primeiro encontro apresentei às alunas – a turma é formada apenas por 

mulheres, no total de nove – a proposta do semestre, solicitei a elas que 

respondessem a um questionário (sobre concepções de dança, técnica, corpo e balé 

clássico) e pedi que tivessem, ao longo do semestre, um diário de bordo, onde 

anotariam questões relativas à autopercepção durante o movimento dançado, ao 

reconhecimento de automatismos posturais e de movimento, à reorganização 

postural, à construção do movimento, às sensações, percepções e descobertas. 

Pedi tanto que escrevessem, quanto colocassem imagens. O diário é, portanto, o 

principal instrumento de avaliação do processo de pesquisa. Solicitei, neste primeiro 

dia, também que escrevessem (teriam um mês para isso) seus inventários pessoais 

– memórias e narrativas sobre seus processos formativos. Como te disse, em outras 
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cartas, sobre a questão de, na caminhada, encontrar o caminho, decidi, ao longo do 

semestre, também fazer o meu diário de bordo, nos mesmos moldes dos delas.  

A primeira unidade de ensino era a mais longa originalmente – e que de fato 

ficou – com nove das 10 aulas previstas. Como já te falei, do ponto de vista 

anatômico, começo pelos membros inferiores e pelos apoios dos pés. Por acreditar 

que este realinhar dos pés dará uma base boa para o movimento, dou mais ênfase a 

ele. Nesta unidade, exploramos os sete verbos fundamentais do balé e, a partir 

deles, construímos os exercícios da barra. Os momentos de criação nasceram a 

partir das seguintes propostas: individualmente, sobre algo aprendido na aula; em 

trios, a partir de movimentos do balé; individualmente, a partir de um osso que 

comandasse o movimento; e em dupla, a partir do fator peso.  

A unidade terminou com a escrita de uma reflexão sobre o processo. Neste dia 

de escrita, fiz com elas uma dinâmica em que escreveram, inicialmente, 

características suas e, posteriormente, rememoraram momentos da infância até a 

vida adulta (anotando-os). Deste modo, podiam comparar as duas escritas para que 

percebessem quem são – naquela ideia de Larrosa (2006) de como a gente se torna 

o que se é.  Refletiram, então, sobre o processo a partir da percepção de quem sou 

eu e como estou hoje. Confesso que foi um dia difícil para muitas. Lembra-te que lá 

no início, em uma das primeiras cartas eu te escrevi a fala de Passegi (2011, p.10), 

de que autobiografias educativas “nos dizem, por sua vez, como se esboçam nos 

jogos do imaginário o esconde-esconde da memória e do esquecimento”.  O que 

lembramos e o que esquecemos? Algumas marcas doem... Apesar disso, foi o dia 

em que tive certeza de que, para ser coerente, teria de vivenciar tudo com elas, 

escrevendo tanto o meu diário (que deixei que folheassem) quanto minhas 

memórias, etc.  

Havia pedido este momento de reviver pois, quando li seus inventários 

pessoais, descobri lacunas e percebi que elas têm dificuldade em entender como 

esses processos são formativos. Do mesmo modo, alguns diários estavam muito 

descritivos e pouco reflexivos. Acredito que, se nossas vivências influenciam em 

nosso processo formativo, refletir sobre elas, rememorizá-las, narrá-las, vai nos 

permitir, também, identificar nossas inscrições, bem como definir que escritas 

queremos que fiquem e quais queremos inscrever/escrever em nossos corpos: 
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O sentido deste movimento – a escrita da narrativa – está na 
possibilidade de pensarmos nas marcas produzidas – o que fizeram 
conosco, para então pensarmos no que podemos fazer conosco a 
partir de agora. (OLIVEIRA, 2011, p. 132) 

 

Na segunda unidade estavam previstas oito aulas – foram executadas seis. O 

eixo estruturante desta unidade era a coluna vertebral. Nesta unidade foram 

enfatizados exercícios de centro e trabalhadas, na categoria Expressividade, os 

fatores tempo, espaço e fluxo e os estados expressivos que nascem da combinação 

destes fatores (junto com o peso, trabalhado na primeira unidade). Todos os 

momentos de criação foram em trios, a partir da categoria Expressividade. 

Nesta unidade, tivemos outro processo de reflexão que nasceu, em parte, da 

caminhada. Em meu plano de curso, previa que, ao longo do semestre, elas 

visitassem aulas de balé clássico fora da universidade. Queria que, ao final da 

pesquisa, conseguissem distinguir a diferença do que foi vivido somaticamente com 

o que foi visto fora dos muros da universidade. Mas, durante este percurso, decidi 

que, já na unidade dois traria este tema à reflexão. Estava prevista também para o 

final do processo uma carta e então, propus que nesta unidade, elas escreveriam 

uma carta para uma colega. Assim, este processo reflexivo foi dividido da seguinte 

forma: realizaram uma vivência corporal denominada meditação ativa para um 

esvaziar-se e, a partir dela, entregaram o diário a uma colega. Cada uma folheou o 

diário da outra e escreveu uma carta a ela. Depois, devolveram os diários e 

entregaram as cartas e leram-nas. Refletiram sobre as aulas observadas e as aulas 

vivenciadas, a partir de tudo: memórias, diários e cartas recebidas, tendo diretrizes – 

questões-chave – como guia. Aqui abro um parêntesis: a cada unidade didática, leio 

os diários delas e devolvo-lhes com uma carta, em que faço colocações sobre o 

processo e levanto questões para reflexões sobre a escrita do diário e sobre suas 

percepções. Já havia falado nisso, em uma das cartas iniciais, quando te digo, 

inclusive, porque quis escrever cartas. Fecho-o.  

Por fim encerramos o semestre com uma unidade didática que tinha como eixo 

estruturante a cintura escapular, com ênfase em exercícios de centro, port de bras e 

epaulement. Como já havíamos construído todos os exercícios que uma barra de 

iniciantes deve ter, propus, nesta unidade, que elas escolhessem uma música 

nacional e criassem, cada uma, uma sequência para cada movimento da barra. 
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Trabalharíamos, então, até o fim do semestre, esta barra construída por elas, com 

músicas relacionadas a elas. Trouxe também canções (pop rock nacional) e construí 

sequências para o centro com elas. As criações seguiram em trios, a partir dos 

impulsos expressivos (combinação de três fatores, menos fluxo), com sistematização 

e retorno de algumas criações anteriores, para que compusessem uma célula 

coreográfica que resumisse o aprendizado do semestre. Ao final, elas solicitaram 

que uma das sequências que eu havia criado fosse levada à cena no Interfaces 

Poéticas. Sugeri que juntássemos o que eu tinha criado – que ocupava parte da 

música – com o que elas tinham desenvolvido em trios – e esta composição, então, 

fosse apresentada. Esta unidade teve seis aulas, como previsto originalmente.  

Nesta última unidade, pedi, novamente, que respondessem a um questionário 

sobre técnica, corpo, dança e balé clássico. Quando propus, no início da pesquisa, 

esses questionários inicial e final, era para ter uma segurança da medida de 

mudança ou não de posicionamentos a respeito da dança clássica. Lembro-me que, 

quando a professora Ciane Fernandes – com quem fiz uma disciplina chamada 

Trabalho Individual Orientado – leu a minha proposta, ela comentou que eu tinha 

que usar instrumentos somáticos, que não era coerente com a minha pesquisa. 

Mantive-o, mas acredito que nos diários e nas reflexões talvez tenha captado mais 

do processo de como é aprender balé clássico somaticamente do que com estes 

questionários. Encerrei a unidade com uma vivência corporal de relaxamento – 

massagem com bolinhas de tênis – para que escrevessem uma carta a alguém (pai, 

mãe, namorado, amigo, quem quer que fosse) para quem dariam o diário. Acredito 

que não me fiz clara, pois a ideia da carta era apresentar à pessoa escolhida como 

foi o processo, o que não ocorreu com boa parte da turma. Além disso, naquela 

semana de início de Copa do Mundo, elas já estavam mais de férias do que dentro 

da universidade, de fato. Encontravam-se exaustas, contando as horas para 

terminarem o semestre. Este é, inclusive, o primeiro em que fazem Estágio 

Supervisionado e isso, pelo que percebi, ao longo dele, estava afetando-as, pois 

estavam vivendo, na prática, o ser professor. Neste dia, enquanto elas escreviam, 

eu também escrevi uma carta para a turma. Na última aula, dei a elas uma cópia do 

meu diário e a carta. Foi um dia de muitas lágrimas, que refletia como, para muitas 

delas, este processo havia sido intenso. E para mim, também.  
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Este é quase que um resumo do semestre. Estou ficando cansada de te narrar, 

narrar, descrever... Fico com medo de que fique enfadonho... Espero que não. 

Talvez por isso tenha demorado tanto a escrever esta carta. Encerro-a por aqui. Nas 

próximas, começo a te contar os resultados do processo de pesquisa.  

 

Jequié, agosto de 2014. 

 

(...) 

 

Carta XXVIII 

 

 

Havia começado a te escrever uma carta com alguns dos resultados de minha 

pesquisa e resolvi pará-la e escrever-te esta. Não que eu esteja adiando 

infinitamente o que te prometo desde o início... Mas é que também te prometi falar 

de minhas aulas e, ao começar a escrever sobre os resultados, senti falta de te 

descrevê-las melhor.  

Nas duas últimas cartas, dei um panorama geral – como minhas aulas se 

estruturam metodologicamente e como minha pesquisa foi estruturada. Mas penso 

que talvez, o melhor, seja te descrever uma aula – entre as mais de 20 que ministrei 

durante este semestre.  

Na quarta aula do semestre, estávamos trabalhando o eixo estruturante 

membros inferiores, especificamente os pés. Comecei mostrando o esqueleto 

humano – tenho um de resina, que chamo de Laban – pedi que visualizassem-no , 

que o tocassem e que reconhecessem em si estas estruturas. Depois, falei do 

conceito de torção de Béziers. Propus que, sentadas, manipulassem seus pés e 

buscassem torções até encontrar alguma que proporcionasse o arco longitudinal do 

pé. Em pé, com as pernas paralelas, abertas na largura do quadril, solicitei que 

pensassem nestas torções e chegassem à dinâmica anterior. Primeiro faziam isso 
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sozinhas, depois em dupla, com a outra pessoa olhando e dando um retorno: acho 

que o peso está mais para fora, mais para dentro, etc.  

A partir do momento em que encontravam esta boa distribuição do peso sobre 

os pés, com os arcos, começavam a caminhar pela sala, mantendo este 

alinhamento. Solicitei que pesquisassem, primeiramente o verbo lançar e 

posteriormente, girar. Que esta pesquisa fosse em todas as articulações. Depois de 

um tempo, pedi que se focassem nos membros inferiores. Como é girar a coxa para 

fora? O que isso provoca? O que isso está relacionado com o balé? (Até aquela aula 

ainda não tínhamos trabalhado o en dehor, que é esta rotação para fora, 

característica do balé clássico). Como é este girar para fora desde a coxofemoral até 

o pé? E, estando assim, como é girar a perna? Pedi que pesquisassem e cada uma 

mostrasse o movimento que descobriu. A ideia é que chegássemos ao Rond de 

jambe par terre. Cada uma apresentou a sua pesquisa – algumas chegaram a este 

movimento, outras a outros – e indiquei que este era o que levaríamos para a barra. 

Depois, pedi que pesquisassem o lançar apenas com os membros inferiores. Do 

mesmo modo, mostraram suas pesquisas e indiquei que o lançamento que me 

interessava, para aquela aula, era o do jeté. Também iríamos incluí-lo na barra.  

Fomos, então, fazer os exercícios da barra que tinham sido construídos até 

aquela aula: aquecimento, plié, tendu, temps lié, jeté e rond de jambe. Neste dia, a 

indicação é que o foco se mantivesse nos pés, no alinhamento dos mesmos. 

Whittier, que trabalha com LMA nas aulas de balé, diz que, em uma aula, pode pedir  

que em um exercício o aluno se foque na articulação do pé, ou na coordenação dos 

braços, ou na profundidade do plié, etc. O importante é que o aluno não esteja 

fazendo a aula e os exercícios da barra (ou do centro) de forma mecânica.  

Posteriormente, fizemos uma sequência coreográfica no centro e exercícios de 

diagonais, com os movimentos de balé clássico que elas já haviam aprendido. 

Importante ressaltar, então, esta repetição dos movimentos já aprendidos. Miller 

(2012, p. 65) diz que:  

  

O processo técnico é enfatizado não como repetição mecânica, mas 
como repetição sensível, como desenvolvimento de percepções, 
vivências e aptidões. É, portanto, um processo qualitativo, e não um 
treinamento quantitativo para o acúmulo de habilidades em cadência 
linear a partir da repetição mecânica.  
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Não mostro em cada aula uma sequência de movimento nova, trabalho em 

algumas aulas com os mesmos exercícios, para que os alunos não tenham a 

preocupação em aprender o movimento novo se o foco está centrado no como fazer, 

em sentir o seu corpo, em entender o caminho do movimento, em perceber as 

direções ósseas. Acredito que, se em cada aula, mudar as sequências, eles terão 

um duplo trabalho: memorizar o novo e pensar no caminho do movimento. Como é 

difícil pensar no caminho do movimento, no alinhamento corporal, em fazer o 

movimento sentido e não apenas mecanicamente, acredito que, pedagogicamente, 

esta seja a melhor solução encontrada. O que não significa que farão, durante o 

semestre todo, a mesma sequência. Quando percebo que dominaram, que posso 

avançar e mudar a sequência, o faço.  

Por fim, pedi que, em trio, criassem uma pequena célula coreográfica com 

movimentos de balé clássico, mas mantendo-se a atenção ao alinhamento dos pés. 

Elas mostraram suas sequências, nós a discutimos e, ao final da aula, debatemos 

um texto sobre Béziers.  

E Laban, tu me perguntarias. Nas primeiras aulas, não trabalhei com a 

categoria Expressividade, para que não tivéssemos conteúdo demais, informação 

demais. A ideia é que Laban surgisse a partir do momento em que tivéssemos, pelo 

menos, trabalhado os verbos essenciais do balé clássico e construído uma 

sequência de barra mínima.  

Pulo, então, para uma aula mais para o fim do semestre, a de número 18. 

Começamos a aula deitadas, pensando nas torções e direções ósseas dos pés à 

cabeça: um aluno fazia e outro observava. O colega observador podia tocar no 

outro, ajudando-o nos direcionamentos ósseos. Movíamos nossos braços, a partir do 

alinhamento pesquisado na aula anterior, fazendo com eles uma primeira e segunda 

posição de balé clássico. A dupla trocava. Posteriormente, em pé, repetíamos este 

alinhamento e pesquisa de braços. A partir deste alinhamento, sugeri que 

pesquisassem as combinações dos fatores do movimento que dão origem aos 

estados expressivos. Fizemos a barra, brincando com estes estados: um exercício 

com ênfase em peso e fluxo; outro com espaço e fluxo; outro tempo e fluxo, etc. 

Desenvolvemos a barra e o centro e, ao final, pedi que acrescentassem à célula 

coreográfica criada nas últimas aulas, movimentos da pesquisa do dia (estados 

expressivos). Whittier (2013, p. 403) afirma que: 
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Uso consciente da categoria expressividade na classe impacta 
positivamente no desenvolvimento técnico e artístico. Artisticamente, 
experimentando as dinâmicas os dançarinos aprendem como usar 
sua energia especificamente e variadamente, a fim de criar diferentes 
modos e qualidades ao dançar 62 

 

Como te disse em outra carta, sigo uma linha metodológica a partir de quatro 

eixos: (re) conhecer, explorar, conceituar e (re) significar. Mesmo com esses eixos 

metodológicos e um eixo estruturante, cada aula é diferente. Cada barra, por 

exemplo, mesmo tendo os mesmos exercícios executados na aula anterior, tem 

diferenças. Em uma aula, a ênfase pode estar no peso dos pés; em outra, na 

relação ísquio-calcâneo; pode ser que em uma aula eu peça para escolherem, em 

cada exercício da barra, por que osso querem iniciar o movimento; ou peça para se 

focarem em um dos fatores da categoria Expressividade; do mesmo modo, posso 

sugerir que um exercício seja feito de olhos fechados ou iniciado pela perna 

esquerda; que um exercício seja feito com um observador externo, etc.  Flavia 

Meireles e Alice Eizirik (2008, p. 91) lembram que desta forma os alunos aprendem 

a dirigir sua atenção e a receber as informações do seu movimento, o que significa 

uma nova “abordagem, diferente da formação clássica, a qual se apoia 

essencialmente na percepção visual e na forma externa, no aparelho muscular e no 

sentido da visão.” 

Bem, acredito que com estas descrições fique mais fácil, a partir de agora, tu 

entenderes os resultados da minha pesquisa.  

Seguimos conversando... 

 

Jequié, agosto de 2014.  

 

(...) 

 

 

                                                           
62 “Conscious use of Effort in class positively impacts technical and artistic development. Artistically, 

experimenting with Effort teaches dancers how to use their energy specifically and variedly in order to 
create different moods and qualities when dancing”.  (Whittier, 2013, p. 403). Atenção para a tradução 
de Effort, discutida por Ciane Fernandes, que é a categoria Expressividade.  
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Carta XXIX 

 

 

Quando eu era jornalista, por mais que gostasse de escrever, sempre dizia que 

o mais gostoso do processo era apurar, ou seja, entrevistar as pessoas, ouvir 

estórias, fazer questionamentos, etc. Eu era a rainha das fontes (como chamamos a 

pessoa que dá a entrevista). Toda matéria minha tinha várias fontes, com opiniões 

diversas sobre o mesmo fato. Gosto de contar histórias mas, talvez, goste mais de 

ouvi-las ou vivê-las. E por que te conto isso? Bem deves imaginar... Porque desde 

uma das primeiras cartas que te mandei estou dizendo que vou falar de minhas 

aulas, de como é aprender balé somaticamente. Mas só agora é que falo delas. E só 

agora consigo (ou me obrigo) a escrever sobre. O mais legal da pesquisa é 

pesquisar... 

Eu olho para tudo o que produzi ao longo do semestre: anotações de diários, 

de reflexões, dos questionários, fotos e vídeos do processo; e fico a me perguntar 

por onde começar. A primeira sistematização que fiz foi a partir do questionário. O 

que elas responderam no início e no final do processo? Perguntei a elas, no início, 

qual era a concepção de corpo. Em 70% das respostas havia falas que se referiam 

ao corpo apenas como estrutura física. Usavam expressões como casa, morada, 

pele, músculos e ossos. As demais tinham uma visão que integrava o físico com o 

não físico, um corposujeito, um corpomovimento. Ao fim do processo, este número 

caiu para 40%. Vieram expressões como sujeito, transformação, movimento, 

presença. (Estou parecendo a minha versão jornalista econômica, te contando 

isso...). Aqui abro um parêntesis: como as questões eram abertas, ou seja, 

escreviam-se frases e, delas, eu tirei as palavras-chave, não há como somar 100%, 

pois uma palavra-chave pode aparecer em 60% das respostas; outra em 70%, assim 

sucessivamente. Fecho-o. 

Como eu te disse em uma carta, sob a alcunha do Indiví (duo), em que te 

contei as características da somática e desta integração corpomente, o corpo, na 

somática, não é apenas a estrutura física. Pois bem, ao vivenciar um processo 

somático, é natural que ocorram mudanças de percepções. Não apenas num 

processo somático, uma vez que a aprendizagem pressupõe transformação, não? 

Clarice Nunes (2008, p. 35) afirma que “ao mudar minha relação com meu corpo 
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mudei a relação com o meu entorno, com o meu mundo”. Ora, nada natural, portanto 

que, uma vez que elas viveram algo novo em relação a si, mudem seus olhares para 

tudo em volta, inclusive para a concepção de corpo.  

Perguntei a elas também, no questionário inicial, a relação entre corpo e dança. 

Mais uma vez a proporção foi de 70% de pessoas que se referiam ao corpo como 

estrutura física e, portanto, o instrumento da dança. As demais falavam em uma 

relação dinâmica ou codependência entre dança e corpo. No final do semestre esta 

pergunta foi repetida e houve mudança na avaliação: 85% viam uma relação 

dinâmica entre dança e corpo. Aqui abro um parêntesis: isso não significa que, no 

início da pesquisa, eu imaginasse que todas ou a maioria mudaria suas concepções 

até porque, o processo de ensino-aprendizagem é individual e cada um tem o seu 

ritmo e, além disso, pode-se passar por uma vivência destas e, mesmo assim, não 

mudar suas concepções. Fecho-o.  

Pedi a elas também que falassem sobre a concepção de balé clássico e do que 

seriam aulas desta técnica. As respostas foram variadas. Cerca de 30% delas 

trouxeram falas que poderíamos chamar de estereotipada: uma mulher magra, 

vestida com collant, sapatilha e coque. Já 40% delas usaram a palavra delicadeza 

para definir balé clássico e as aulas desta técnica e índice igual se referiu à 

disciplina. Vieram expressões também como codificação, perfeição, postura e 

rigidez. Quando, ao final do processo, foram perguntadas sobre o mesmo tema, os 

termos que mais surgiram foram consciência corporal (70%), alinhamento e caminho 

do movimento (55% cada).  Ou seja, vieram questões relativas ao processo pelo 

qual tinham passado. Nada mais natural, isto por que: 

 

O objetivo do professor de educação somática é de levar o aluno a 
tomar contato com as sensações que ele tem de seu próprio corpo. 
O professor visa sobretudo despertar a atenção do aluno ao 
processo de aprendizado dos exercícios. A ênfase do ensino é posta 
não sobre o quê se aprende mas como se aprende. Nesse sentido, o 
professor de educação somática não apenas ensina exercícios, mas 
ele dirige a atenção de seus alunos de maneira que eles aprendam a 
sentir e perceber o que o corpo faz quando realiza os exercícios. O 
aluno é levado a concentrar-se no movimento proposto, evitando um 
comportamento automático e ausente. Ele aprende o conteúdo do 
exercício através de sua própria experiência e não a partir de teorias 
ou manuais, nem copiando o modelo cinestésico do professor. A 
experiência  do aluno é valorizada pelo professor como sendo única 
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na medida em que seu objetivo é levá-lo a tomar contato com o 
aspecto subjetivo de seu corpo  (BOLSANELLO, 2005, p. 101-102). 

 

Ao vivenciarem, então, outro processo de aprendizagem do balé clássico – 

focado no como e não no o quê – elas trouxeram outras referências para a técnica. 

Ela (técnica) pode ser isso, mas também pode ser aquilo, sem deixar de ser a 

técnica de balé clássico. Lembras do entrelugar, em uma das primeiras cartas? Para 

mim, hoje, não consigo imaginar a técnica pura, dançar, aprender ou ensinar balé 

clássico, sem pensar somaticamente.  

Minha questão, neste Mestrado, era: como é aprender balé clássico 

somaticamente (ou pela educação somática, se assim preferires). Com este 

questionário, queria saber as concepções delas sobre os temas discutidos, descobrir 

se houve (ou não) mudança em seus conceitos e, acima de tudo, visualizar se, ao 

fim do processo, conseguiam distinguir o vivenciado, perceber o que era específico 

do aprendizado que tiveram em balé clássico. Mas, acredito que, no diário de bordo, 

isso fique mais fácil de observar.  

Espera que te conto, em seguida, um pouco mais do que elas vivenciaram. Até 

breve! 

 

Jequié, agosto de 2014. 

 

(...) 

 

Carta XXX 

 

 

Ia começar a te escrever mais uma vez citando Ítalo Calvino. Mas os 

acontecimentos das últimas semanas fizeram-me voltar a um filme que marcou a 

transição da minha vida adolescente para a adulta: Sociedade dos poetas mortos 

(1989). A primeira vez que eu o vi estava no então segundo grau. A professora de 

Psicologia da Educação nos levou ao cinema. A ela interessava discutir não só 
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aquele professor transgressor, mas também aspectos psicológicos de alguns dos 

personagens. Ficou, na época, na minha mente, a cena do suicídio do jovem 

oprimido pelos pais, que queria ser ator. O pai do menino era super metódico, 

arrumava os chinelos antes de dormir. Eu me vi naquele pai. Eu via a rigidez em 

mim: o quanto eu fazia tudo certinho, o quanto eu sempre fui a aluna nota 10, etc. 

Percebi, naquele momento, que tinha que afrouxar as rédeas... Deu-me medo de me 

tornar tão neurótica (e das consequências desta opressão).  

Depois, o que ficou do filme foi a cena em que o professor faz os alunos 

subirem na mesa e que diz para os meninos que precisam mudar o ângulo de visão. 

Sempre passo esse filme para as minhas classes ligadas à didática e à pedagogia. 

Que professor somos? Qual queremos ser? O que estamos fazendo com nossos 

alunos, formatando-os, moldando-os ou deixando-os maleáveis, em construção?  

Por que eu lembrei disso? Porque começaria com o Calvino (1990b), mas o 

ator principal do filme, Robbin Williams, morreu e, nos últimos dias, vi várias cenas 

memoráveis dele, inclusive esta que cito, de Sociedade dos Poetas Mortos. Quando 

ele sobe na mesa, pergunta aos alunos se sabem por que está ali. Então, ele diz: 

“Devemos olhar constantemente as coisas de maneira diferente [...] Quando pensam 

que sabem uma coisa, têm de olhar para ela de forma diferente”63. Calvino (1990b, 

p. 19) diz algo assim, com outras palavras:  

 

Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, 
digo para mim mesmo que a maneira de Perseu eu devia voar para 
outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou o 
irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, 
que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, 
outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que 
busco não devem, em contato com a realidade presente e futura, 
dissolver-se como sonhos...  

 

Como é olhar para o balé de outro ângulo? Olhar para o seu corpo? Para seu 

processo formativo? Acho que esta é uma das questões que trago quando ensino 

balé clássico a partir da perspectiva da educação somática. E, acredito, que este 

                                                           
63 “I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way." 

[...]  ust when you think you know something, you have to look at it in another way" (SOCIEDADE…, 
1989). 
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olhar diferente traz outros olhares. Os diários de minhas alunas demonstram isso... 

Afinal, como bem diz Bolsanello (2009, p. 322):  

 

Se a pessoa muda sua maneira de mover-se, ela modifica seu 
funcionamento como um todo. Mudanças físicas correspondem a 
mudanças de percepção, ou seja, quando mexemos com o corpo, 
mudamos o ângulo com o qual olhamos o mundo e a maneira com a 
qual interagimos com ele.  

 

Como te disse em outra carta, pedi que elas anotassem questões relativas à 

autopercepção durante o movimento dançado, ao reconhecimento de automatismos 

posturais e de movimento, à reorganização postural, à construção do movimento, às 

sensações, percepções e descobertas. Os diários foram-me entregues três vezes 

durante o semestre. Relato, então, suas descobertas.  

Nas primeiras anotações dos diários, aparecia, constantemente, entre algumas 

a questão da dor: tinham dores musculares. Lembrei-me do tempo em que fiz Dança 

Moderna, na universidade, que saia com muita dor muscular. Ora, eu estava 

acostumada a um padrão de movimento e fui levada a vivenciar outro tipo de 

movimento. Além disso, é sabido que nós nos adaptamos e adquirimos hábitos. 

Então, por exemplo, quando repetimos um certo tipo de movimento, com estruturas 

inadequadamente alinhadas, o organismo trabalha “[...] contra forças 

perpendiculares ao eixo de direção do movimento” (DOMENICI, 2010, p. 78). Ou 

seja: adaptação. É sabido, ainda, que “corpos presos a um padrão postural e de 

movimento pouco flexível tendem a repetir uma gama restrita de possibilidade de 

movimento” (NEVES, 2008, p. 132) e que “hábitos posturais são automatizados” 

(VIEIRA, 2009, p. 294). As dores eram causadas, portanto, por uma 

desestabilização no padrão de movimento ao qual estavam acostumadas.  

Entre as dificuldades apontadas, nesta etapa, está o alinhar-se e o pensar no 

alinhamento. Como se não fosse natural a elas pensar sobre si. Isto talvez tenha a 

ver com as falas de Fortin (1998) e Woodruff (1999) sobre as formas como 

aprenderam e como se acostumaram a ser ensinadas, para a cópia e repetição, sem 

reflexão. Além disso:  
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Reeducar o alinhamento postural não é tarefa fácil, uma vez que as 
rotinas de organização das musculaturas antigravitacionais  
começam a ser treinadas e definidas desde muito cedo. Voltar a 
atenção para os eventos relacionados à organização da postura é 
uma empreitada longa e árdua, que irá enfrentar, inclusive, a 
impaciência do aluno, que acreditava já ter resolvido esse problema 
com uma série de rotinas sensório-motoras automatizadas durante 
vários anos (DOMENICI, 2010, p. 78-79).  

 

Na segunda entrega dos diários, as dificuldades eram relativas aos 

procedimentos. “O trabalho com as sequências misturadas fez com que haja uma 

confusão no cérebro. Mas nos ajuda a trabalhar a memorização”, disse Kitry64. Já 

Carmen65 reclamou que tinha “que usar muito a mente”. Estes procedimentos, os 

olhos fechados e o início do movimento pela esquerda têm uma finalidade 

específica: “[...] propor tarefas sensório-motoras que desafiem os 

condicionamentos.” (DOMENICI, 2010, p. 79). 

Clara66 questionava a formatação da aula: queria demonstração de todos os 

exercícios do centro em lugares diferentes da sala para que ela, que ficava mais ao 

fundo, enxergasse (como se não lhe fosse possível mudar de lugar para ver). No 

mesmo dia, ela escreveu: “Fico em dúvida se estou certa ou se ela quer que me 

autocorrija. Quando estou fazendo, gosto que digam, que falem que é assim ou 

assim”. Os estudos de Salosaari (2001) mostram que este tipo de pensamento é 

comum. Segundo ela, os alunos se acostumam a seguir o que o professor propõe e 

não fazer o seu próprio julgamento. É por isso que, de acordo com a autora, a 

pergunta mais frequente nas aulas é: como você quer que a gente execute o 

movimento?67. Naquele momento ela estava querendo, ainda, uma aula tradicional. 

Ora, na aprendizagem, por meio da educação somática, “cada pessoa é única e 

                                                           
64 Material extraído das anotações das alunas. Conforme termo de consentimento assinado por elas, 

não as identifico nas falas. Mas, por sugestão da banca de qualificação, nomeei-as a partir de 
personagens dos repertórios de balé clássico. Tentei escolher personagens que tivessem alguma 
característica próxima ou semelhante a da aluna. Kitry é personagem do balé Dom Quixote, de. 
Marius Petipa e Alexander Gorsky (1869).  
65 Personagem da ópera de Goerges Bizet (1875), que foi coreografa por Roland Petit (1949) 
66 Personagem do balé Quebra-Nozes, de Marius Petipa e lev Ivanov (1892) 
67 Dancers were used to putting into action the teacher’s suggestions rather than using their own 
judgement in a ballet class. Their frequent question in class was ‘How do you (the teacher) want us to 
perform the movement? (SALOSAARI, 2001, p. 63) 
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atenção está para si mesmo, não há razão para agradar, para imitar ou  ter sucesso 

ou corresponder a um cronograma previamente pré-fixado” (GILLAIN, 2008, p. 11)68.  

Alguns procedimentos reflexivos também trouxeram dificuldades. “Relembrar 

tudo isso deixa a minha estrutura abalada, sinto isso no meu corpo”, disse Kitry. 

Enquanto outra afirmou ser difícil a comparação de sua vida com seu processo. 

“Contar suas histórias permite à pessoa anunciar-se ao mundo, mas mais que isso, 

permite que ela anuncie-se a si própria” (WEGNER, 2011, p. 29), ou seja, é um jogo 

de desvelar-se e revelar-se, compreendendo-se e compreendendo o vivido para, 

assim, fazer o futuro. Ou, como diz Peres (2011, p. 73), “na medida em que o sujeito 

se pensa, muitos aspectos do vivido podem vir a tona para contribuir com o 

processo de formação posterior”. 

Na última entrega do diário, as dificuldades relatadas diziam respeito à 

coordenação braços e pernas e, no caso de uma, à criação a partir da categoria 

Expressividade.  Se, para uma isso era difícil, para Coppélia69 o relato foi: “percebi o 

quanto a atitude e a expressão corporal mudam”. Salosaari (2001) diz que quando 

mudamos a intenção no gesto e, ao mesmo tempo, estamos prestando atenção para 

os diferentes tipos de conteúdo do mesmo vocabulário, as formas de realização se 

tornam múltiplas. Do mesmo modo, concordo com Whittier (2013) quando afirma que 

há várias maneiras de se fazer os movimentos de balé clássico e que, com LMA os 

alunos podem experimentar múltiplas possibilidades. “Este processo ensina-os a 

interpretar e ‘colorir’ os passos de uma forma pessoal, com a qual desenvolvem 

singularidades pessoais e artísticas”70. Carmen trouxe a fala de que pensar, a partir 

dos princípios de Laban, é “importante para entender a forma e a dinâmica” do 

movimento. Whittier (2013) afirma que, quando mudamos a qualidade do 

movimento, as habilidades técnicas para executá-lo também mudam.  

Em relação às suas descobertas pessoais, Coppélia relatou que percebeu “que 

fazia sem sentir” e, posteriormente, disse que chegou ao conhecimento do passo 

                                                           
68 “L’apprentissage en éducation somatique se fait en silence, dans une atmosphère de respect de 

chaque personne, de ses réactions et de ses découvertes. Chaque personne est unique et l’attention 
étant portée vers soi-même, aucun motif de plaire, d’imiter ou de réussir ou de correspondre à un 

barème fixé d’avance n’entre en jeu”. (GILLAIN, 2008, p. 11) 
69  Personagem do balé de mesmo nome, Arthur Saint-Léon (1870).  
70 “This process teaches them to interpret and “color” the steps in personal ways, which develops 

personal uniqueness and artistry”. (WHITTIER, 2013, p. 404) 
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“pensando e movimentando”. Acho que ela quis dizer é que conseguiu entender o 

caminho do movimento. Quando fala das aulas de Klauss Vianna – e eu comentei 

em outra carta, as semelhanças entre Vianna e Béziers e, portanto, em relação ao 

que proponho - , Márcia Strazzacappa (2012b) afirma que:  

 

A diferença entre o trabalho de Vianna e o trabalho que é 
desenvolvido em uma típica aula de balé clássico está exatamente 
na ênfase dada à observação interna de cada bailarino sobre a forma 
de executar o movimento (p. 132). [...] Mais do que realizar a 
sequência de exercícios mostrada por ele, entender os mecanismos 
internos que comandam o movimento era o mais importante 
(STRAZZACAPPA, 2012b, p. 133). 

 

Na mesma obra, citando a técnica de Alexander, Strazzacappa (2012b, p. 87) 

diz que “a inibição é a eliminação dos velhos hábitos indesejáveis por meio do 

controle das reações humanas” e que, para isso, “[...] precisa-se sempre pensar 

sobre o caminho antes de agir”.  

Ainda na primeira entrega do diário, Paquita71 relatou que sua visão de dança 

clássica estava mudando. Lembras que eu te contei, em outra carta, sobre a 

diferença entre o primeiro questionário e o questionário final, que várias mudaram 

suas concepções da dança, corpo e balé clássico? 

Entre as descobertas pessoais, a das (es)critas (ins)critas no/do corpo, ao 

longo de sua história formativa. “As lembranças vieram como uma correnteza. 

Percebi o quanto elas dizem sobre mim”, disse Effie72. Valeska Oliveira (2011) 

afirma que tanto a memória quanto o esquecimento nos trazem à tona os processos 

significativos e as aprendizagens ocorridas. Segundo a autora, “nas narrativas, 

percebemos os deslocamentos de sentidos numa trajetória pessoal e profissional, 

bem como os movimentos identificatórios” (OLIVEIRA, 2011, p. 125-126).   

As anotações nos diários também trouxeram revelações em relação a vícios de 

movimento, a percepções relativas a desalinhamentos, etc. Giselle73 faz o seguinte 

relato: “Observei que quando fico na terceira posição não consigo colocar o 

calcanhar no chão. Fiquei irradiante com essa informação”. Domenici (2010) afirma 

                                                           
71  Personagem do balé de mesmo nome, coreografado Joseph Mazilier e Pierre Foucher (1846). 
72 Effie é personagem do balé La Sylfide,coreografia de Fillipo Taglioni (1832). 
73 Personagem principal do balé de mesmo nome, de Jules Perrot e Jean Coralli (1841).  
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que o caminho para a mudança é este reconhecimento de padrões e a fala dela vai 

neste sentido, pois ficou feliz em saber e é a partir desta percepção que poderá 

colocar atenção no movimento e tentar mudá-lo. Já Paquita trouxe um relato que 

não é só específico da aula: “A gente caminha no dia a dia e acaba esquecendo ou 

não observando a forma como pisamos no chão”. Vianna (2005, p. 119) dizia que 

“dependendo da relação que os pés normalmente estabelecem com o chão 

podemos expressar agressividade, dor, alegria ou até mesmo ausência”. Outros 

relatos dizem respeito ao en dehor e o retorno à paralela, assim como a sustentação 

dos braços ou a percepção de que o pé é chato ou como diz a aluna, sem covinha74. 

Vieira e Souza (2006, p. 156) afirmam que:  

 

Nas abordagens que tomam por referência a Educação Somática, o 
sujeito, definido como sendo o próprio corpo, é considerado capaz de 
interpretar as sensações advindas de si mesmo - do próprio corpo - e 
de formular um entendimento e uma análise do que não está 
internamente bem e de quais são as suas necessidades. Espera-se, 
portanto, que ele tenha uma participação ativa nas decisões que 
visam melhorar sua saúde. Isso justifica a utilização de dispositivos 
pedagógicos que valorizem o autoconhecimento, pois consideram 
que conhecer o próprio corpo é conhecer a si mesmo e tornar-se 
capaz de autogovernar-se. 

 

São muitas as questões que emergem nesse processo. Trago, aqui, aquelas 

que, para mim, parecem pertinentes. Talvez se outra pessoa estivesse lendo os 

diários, apontaria outras percepções e, quem sabe, algumas próximas às minhas. 

Como as questões levantadas são muitas, encerro por aqui este relato, prometendo-

te que escrevo em breve, contando um pouco mais do que dizem os diários de 

minhas alunas.  

 

Jequié, agosto de 2014. 

Jequié, outubro de 2014.  

 

(...) 

                                                           
74 O pé sem covinha ou chato é o que anatomicamente diz-se do pé plano ou pé plano valgo, em que 

há um achatamento de um dos arcos do pé (geralmente o longitudinal). 
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CARTA XXXI 

  

 

Antes de continuar a relatar algumas das descobertas de minhas alunas, 

presentes em seus diários de bordo, gostaria de te falar sob a perspectiva de 

metodologia de pesquisa.  Lembras de quando eu falei que é na caminhada que a 

gente encontra o caminho ou, como diz Paulo Freire (2002), o caminho se faz 

caminhando? Por que relembro isso? Porque durante minha pesquisa de Mestrado, 

coletei muito material que era analisado no processo. No entanto, é somente no 

momento da escrita que me deparo com algumas questões. Como quase toda 

pesquisa, antes de ir a campo, delineei o estado da arte, levantando bibliografia 

sobre o tema. Li e reli muita coisa, anotei e separei tudo o que achava que iria usar, 

inclusive, material que referendasse a minha prática pedagógica e que explicasse 

possíveis descobertas de minhas alunas. O que quero dizer é que, com a prática 

pedagógica, imagino algumas percepções que podem vir de minhas alunas. Ocorre 

que numa pesquisa processual não pré-definimos a priori, precisamos estar abertos 

ao que vamos encontrar.   

Estar aberta ao encontro é estar no ir-e-vir da pesquisa bibliográfica. É se dar 

conta de que, para algumas descobertas, eu não tinha separado uma explicação, 

pois talvez eu não estivesse prevendo esta descoberta ou percepção. Então, eu olho 

para ela e penso: de tudo o que li, nestes últimos meses e anos, o que me apoia 

para esta questão? Talvez por isso (também) tenha decidido falar dos diários em 

duas cartas e não apenas em uma, para que enquanto lias a primeira carta eu 

estivesse neste ir-e-vir para escrever a segunda. Sigo, então, falando dos diários.  

Há muitos relatos referentes aos procedimentos usados em sala de aula. O 

primeiro deles é a questão da exploração-codificação. Carmen escreveu: “Feliz ao 

perceber que do simples vai ao passo do balé”. Vianna (2005, p. 30) dizia isso, que 

a forma devia “[...] surgir como consequência do trabalho”. Meu fazer pedagógico vai 

nesta perspectiva.  

Lembras, quando te falei, em outra carta, de que na concepção mecanicista de 

corpo, a decomposição leva à síntese, de uma alfabetização no balé, a partir de um 

modelo Vovô viu a uva? Pois bem, ao trabalhar a partir da perspectiva de 
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exploração-codificação, muda-se esta concepção. Ao explorar um verbo, por 

exemplo, chega-se a vários movimentos de balé – por mais que, naquela aula eu 

utilize um movimento específico. É como se o aluno não estivesse identificando a 

letra, a sílaba e escrevendo a palavra, mas fosse direto para a palavra, descoberta 

na exploração. A palavra que tem um significado para ele, pois veio de sua 

exploração, não foi imposta de fora. Com ela, constrói-se a frase que se quiser e não 

uma sem sentido, como Vovô viu a uva. E o sentido da frase pode nascer, por 

exemplo, ao se usar a categoria Expressividade. Do ponto de vista mais amplo, ela 

está chegando a uma forma de um código específico, mas está, neste chegar, 

construindo o seu conhecimento e, assim, aprendendo a aprender:  

 

Na educação somática, pelo desenvolvimento do senso cinestésico e 
da propriocepção, os alunos desenvolvem sua auto-imagem, eles se 
conhecem e se melhoram. Eles descobrem as suas próprias 
maneiras de fazer as coisas e também descobrem novas. Eles 
aprendem a aprender. (GILLAIN, 2008, p. 7)75. 

 

 Muitas alunas trouxeram relatos que diziam respeito ao fazer o exercício de 

olhos fechados, um procedimento que vivenciei em muitas aulas na faculdade da 

Dança e que uso desde então. Como te contei em outra carta, há poucos dias, um 

dos procedimentos que uso – depois que elas se familiarizam com a sequência que 

estão estudando – é pedir que executem o exercício de olhos fechados. O que 

muda? Peço sempre que anotem: me perdi na música, esqueci a sequência, senti 

melhor o caminho do movimento, etc. Ou seja, que indiquem em que este 

procedimento ajuda ou atrapalha no desenvolvimento do movimento. Vieram 

percepções positivas quanto negativas em relação a esta prática, algumas 

positivasnegativas ao mesmo tempo. Das negativas, a maior delas era: “Não gosto 

de fazer os passos de olhos fechados, me deixa desnorteada”, relatada por Carmen. 

Já a fala de Lisa76 talvez explique porque tantas se sentem perdidas: “O costume de 

fazer tudo observando me deixa mal acostumada e, quando fecho os olhos, sinto-me 

                                                           
75  “En éducation somatique, par le développement du sens kinesthésique et de la proprioception, les 

élèves développent leur image de soi, ils apprennent à se connaître et à s’améliorer. Ils découvrent 
leurs propres façons de faire et en découvrent aussi de nouvelles. Ils apprennent à apprendre”. 
(GILLAIN, 2008, p. 7). 
76 Lisa é a personagem principal do balé La fille mal gardée, coreografado por Jean Dauberval. 

(1789). 
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desorientada”. Um dos motivos para isso é que estavam acostumadas ao feedback 

externo, a copiar a colega, se olhar no espelho, etc. Sobre esta questão, Julie Brodie 

e Elin Lobel (2004) trazem observações pertinentes. Segundo estas autoras, não há 

evidências que as correções de movimento baseadas na informação visual do 

espelho possam, de fato, melhorar a performance de dança e, além disso:  

 

o excesso de confiança no espelho pode interferir com a capacidade 
de atender às sugestões cinestésicas. As atividades exploratórias de 
movimento permitem que o estudante de dança re-aprenda como os 
sistemas exteroceptivos e proprioceptivos trabalham juntos e como 
eles podem ser usados para detectar e corrigir problemas de 
movimento (BRODIE e LOBEL, 2004, p. 85)77  

 

Mas, é lógico, também, que fechar os olhos interfere na nossa percepção do 

espaço, o que pode causar esta sensação de desnorteamento. Por outro lado, 

algumas escreviam que, por mais que fosse complicado fazer o exercício de olhos 

fechados, este procedimento trazia a percepção de limpeza de movimento, 

concentração, maior sensibilidade. De fato, o uso dos olhos fechados como 

procedimento para focar a atenção não se dá só na dança. Em muitas religiões, por 

exemplo, cerramos os olhos para orar. Fazer os exercícios de olhos fechados é um 

modo de estar mais atento a si, pois não há estímulos visuais externos para serem 

observados. E estar atento a si, segundo Ferreira-Santos (2009, p. 71) “[...] aciona 

um estado de consciência que permeia níveis mais profundos da percepção de 

fenômenos internos, quer de ação, quer de reação do organismo”. Houve ainda 

aquelas que não trouxeram senões para a prática e foram taxativas: “me dá mais 

percepção corporal”, escreveu Kitry em seu diário. “Me deixa à vontade para minha 

concepção de movimentos”, afirmou Giselle.  

Outro procedimento que traz questionamentos às alunas é o de pensar o 

movimento a partir do osso. Ou seja, antes de executar o movimento, decidir por 

qual osso ele será iniciado e prestar atenção a este caminho. Os relatos delas em 

                                                           
77 “In addition, overreliance on the mirror may interfere with the ability to attend to kinesthetic cues. 
The exploratory movement activities allow the dance student to re-learn how the exteroceptive and 
proprioceptive systems work together and how they can be used to detect and correct movement 
problems. This is beneficial to the dancer, as feedback corrections base on the exteroceptive and 
proprioceptive systems can be used in performance situations”. (BRODIE e LOBEL, 2004, p. 85)  
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relação a esta prática dizem que aumenta a concentração e que, como sinalizou 

Giselle, “o movimento faz mais sentido”. Neide Neves (2008, p. 59) afirma que: 

 

Toda vez que o corpo direciona um osso, acionam-se músculos, que 
movem outros ossos, numa reação em cadeia, que não se provoca 
voluntariamente, mas que é resultado de como ossos e músculos 
estão organizados naquele determinado corpo. Esse processo deixa 
muito espaço para conexões do momento presente e pretende 
provocá-las. Ele envolve, sem dúvida, não só os aspectos motores, 
mas todas as conexões que acontecem no sistema nervoso, 
incluindo os aspectos sensorial e cognitivo, a produção de memória e 
imagens mentais.  

 

Outra prática que ocorre durante as aulas é a de observar o colega e indicar a 

ele percepções relativas à execução do movimento e ao alinhamento corporal. É 

algo que também vivenciei em minhas aulas na graduação em Dança. Trata-se de 

uma prática que quase todas se referiram no diário como boa, em diversas 

situações. Há aquelas que gostam, pois “é mais fácil observar o colega que me 

observar”, como escreveu Clara – ou seja, naquele sentido de que Brodie e Lobel 

(2004) afirmam que os estudantes se acostumam ao feedback externo. Por outro 

lado, há indicações como “quando observo o outro, me corrijo” (Kitry) ou “olhar o 

outro é importante para apontarmos o que não enxergamos na gente” (Coppélia) ou 

ainda “acabo me observando, me percebendo no meu colega” (Paquita). Esta última, 

inclusive, trouxe uma reflexão extra em relação a isso, já na última entrega do diário: 

“o cuidado que tenho que ter com o meu corpo, fica dobrado quando estou ajudando 

o meu colega”.  

Estes relatos são indicações de que a observação do colega as faz pensar em 

si. Paquita afirma: “gosto dos exercícios em dupla, pois percebo, através do meu 

colega, quais músculos/ossos estão trabalhando”. Apesar de, na educação 

somática, pensarmos o tempo todo na autogestão e na autonomia do sujeito em 

relação ao seu conhecimento e, portanto, a priori não faria sentido observar o outro, 

já que poderia ser pensado como um feedback externo, uso esta prática porque 

quem elas estão olhando não é um modelo – como poderiam pensar, no caso de ser 

a professora – mas um colega, que tem dificuldades iguais (ou não) às suas. 

Acredito, sim, que com esta prática, muito mais do que indicarem correções nos 

colegas, elas estejam, ao observar o outro, observando-se a si. Aqui eu abro um 
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parêntesis. Te falei, em outra carta, sobre os princípios somáticos e te contei, a partir 

da fala de Beatriz Souza (2012) que, se por um lado a somática fala em autonomia, 

diz respeito também à inter-relação, a experiência com o outro também nos afeta.  

Olhar o outro traz outras implicações, apontadas por Whittier (2013, p.401-

402): 

 

Dançar com outros e comunicar para audiências é essencial no 
desempenho do balé e, portanto, bailarinos devem ter oportunidades 
para desenvolver essas qualidades em aulas de técnica. Ao invés de 
ficarem isolados durante a execução da barra e do centro, os 
dançarinos podem olhar parceiros enquanto eles executam as frases, 
observar a performance deles, demonstrar movimentos para a 
classe, ficar em círculo para o demi ou grand plié e assim por diante. 
Este tipo de atividades ensina os bailarinos como projetar a energia 
no espaço, observar diferenças nas escolhas de movimentos e 
comunicar suas observações para seus pares78.  

 

Este é um ganho, também, de quando fazem suas criações e apresentam a 

seus colegas, que comentam-nas.  

Outro procedimento que traz algumas reflexões é o de iniciar o movimento pelo 

lado do corpo não muito usual: o esquerdo (para a maioria). Para muitas delas, isso 

significou “se sentir errada” (Paquita) e deixou “a cabeça cheia de dúvidas” (Kitry). 

Mais uma vez trago a fala de Brodie e Lobel (2004) de que os estudantes se 

acostumam a determinadas situações e, por isso, se sentem desestabilizados. Esta 

desestabilização, no entanto, ajuda na saída dos automatismos e, portanto, a 

desenvolver a capacidade de escuta e de se autorregular. 

Na última entrega do diário vieram comentários a respeito de um procedimento 

que surgiu por uma necessidade. No final do semestre tivemos que mudar de sala 

às terças-feiras. O curso tem apenas uma sala para aulas práticas – que é dividida 

com a Licenciatura em Teatro – onde existe um tablado, mas não tem espelho, nem 

barra e, além disso, usa uma sala do curso de Educação Física (sem piso flutuante, 
                                                           
78  “Dancing with others and communicating to an audience is essential in ballet performance, and 
therefore dancers must have opportunities to develop those qualities in technique class. Instead of 
standing in isolation throughout the duration of barre and center, dancers can face partners while they 
perform the class phrases, observe a peer perform, demonstrate movement for the class, stand in a 
circle for demi and grand plié, and so on. These types of activities teach dancers how to project their 
energy into space, observe differences in movement choices, and communicate their observations to 
their peers”. (WHITTIER, 2013, p. 401-402).  
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mas com barra e espelho). Era neste espaço que fazíamos as aulas No entanto, 

faltando cerca de um mês para o fim do semestre, tivemos de deixar a sala da 

Educação Física às terças-feiras. Com a mudança, o momento da barra foi 

adaptado. Em um dia, fizemos barra ao solo, nos demais fizemos alguns dos 

movimentos em círculos e outros viraram sequências de centro. Ao fim desse 

processo, fiquei me perguntando se, desde o início, a barra é necessária. Ela dá 

uma estabilidade ao bailarino, que está em uma posição instável (o en dehor), mas 

será que não é possível construir esta estabilidade desde o início, no centro? É uma 

questão a se pensar em outros semestres...  

O que fica, deste processo, são duas observações de alunas. Uma, a de que a 

estratégia de barra ao solo não funcionou muito e que os exercícios ficaram 

inorgânicos (Carmen). Talvez se eu tivesse feito barra ao solo em outros momentos 

e pedisse, no início, que ficassem com os pés na parede – pois sentiam a falta do 

chão sob os pés – o resultado fosse diferente. Como estávamos no fim do semestre 

e trabalhávamos um conteúdo que tinha mais relação com o estar em pé – o 

movimento dos braços do balé clássico – não insisti nesta estratégia. Aqui abro um 

parêntesis: em outros cursos, com duração maior, a barra ao solo foi uma das 

estratégias usadas, em várias aulas, para que percebessem como muda o 

alinhamento sem o efeito tão forte da gravidade. Fecho-o. Por outro lado, Paquita 

trouxe uma percepção diferenciada em relação à mudança (no caso, o fazer a barra 

no centro): “acredito que a saída da barra, do espelho, vai nos ajudar a entender ou 

perceber de outra forma o corpo”.  

Acho que essas foram as principais questões que emergiram dos diários. Mas 

a pesquisa trouxe ainda outras percepções, oriundas das reflexões escritas ao longo 

do semestre e do inventário pessoal. Nas próximas cartas, falo-te um pouco mais 

sobre isso.  

 

Jequié, agosto de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

 

(...) 
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CARTA XXXII 

 

 

Como te disse em outra carta, meu processo de pesquisa se utilizou de 

diversos instrumentos para a captação do que pensavam minhas alunas sobre o 

ensino do balé clássico por meio da educação somática. O diário de bordo foi o 

principal, mas elas também fizeram três reflexões durante o processo e os 

inventários pessoais.  

Em suas reflexões – já desde a primeira unidade – vieram indicações de 

mudanças comportamentais: “Em todo o processo o que vi foi um outro olhar”, 

escreveu Aurora79. Enquanto Effie disse: “Mudança: essa seria a palavra ideal para 

definir o que tenho vivenciado. Tenho alargado a minha visão para as possibilidades 

de crescimento”. Interessante elas trazerem as expressões olhar e visão. Aqui eu te 

conto algo, como se abrisse um parêntesis. Quando comecei esta pesquisa, meu 

projeto inicial trazia no subtítulo: um novo olhar para o ensino do balé clássico. Fui 

questionada em relação a isso. O nome poético – que surgiu de uma performance: 

O que há do lado de lá? tem, no seu bojo, o olhar-ver. Por um tempo deixei meu 

subtítulo com olhar e meu sumário inicial (também poético) era todo construído a 

partir desse espiar, observar. Fui questionada, um dia, de que o somático não é o 

olhar fora, mas dentrofora. No entanto, em nenhum momento o olhar, para mim, era 

para fora ou para dentro.  

Trago, então, a fala da filósofa Marilena Chauí (1993, p. 35):  

 

Da raiz indo-europeia weid, ver é olhar para tomar conhecimento e 
para ter conhecimento. Esse laço entre ver e conhecer, de um olhar 
que se tornou cognoscente e não apenas espectador desatento, é o 
que o verbo grego eido exprime. Eidô – ver, observar, examinar, 
fazer ver, instruir, instruir-se, informar, informar-se, conhecer, saber – 
e, no latim, da mesma raiz, vídeo – ver, olhar, perceber – e viso – 
visar, ir olhar, ir ver, examinar, observar. 

 

                                                           
79  Personagem do balé A bela adormecida, coreografado por Marius Petipa (1890).  
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Ou seja, olhar é perceber, é conhecer... E, porque elas se permitiram vivenciar 

uma técnica de dança de outra forma, mudaram sua perspectiva, sua percepção. E 

olhar depende, também, de onde olhamos. Lembras da fala do Boff (1977) em uma 

das primeiras cartas que escrevi, de que cada um lê com os olhos que tem e 

interpreta a partir de onde está? Bolsanello (2005, p. 105) afirma que podemos, na 

educação somática, fazer o aluno se conscientizar de que a percepção é dinâmica e 

flexível, assim como está em transformação e que ele pode verificar, então, que “[…] 

a percepção que se tem do corpo depende sobretudo do ângulo que ele adota para 

observá-lo”. 

Nas reflexões elas puderam também perceber padrões – tanto de movimento, 

quanto de comportamento. “Eu tenho dificuldade em esticar o pé, ao invés de 

esticar, eu encolho. O joelho eu sinto também que fica meio frouxo”, percebeu 

Aurora na primeira reflexão. Do ponto de vista anatômico ela relatou que: “Aprendi 

que nas aulas de balé a minha postura está sendo cada vez melhor. Os meus pés 

não têm a covinha, mas melhoraram muito”. Sobre isso, Fortin e Long (2005, p. 16) 

afirmam que:  

 

Uma das teorias da educação somática é a noção de que a 
integração da informação possa ocorrer abaixo do nível de um 
controle consciente; e que nosso soma, por meio da sua natureza 
auto-regulatória, gravitará em direção à solução ideal de uma tarefa, 
se lhe forem oferecidas as oportunidades corretas (Bernstein, 1967). 
Quanto mais clara a oportunidade no ambiente, mais fácil isso se 
dará. Entretanto, no caso de um movimento complexo ou fortemente 
habitual, as mudanças podem levar tempo.  

 

Em um relato reflexivo, de final de unidade de ensino, Aurora diz que: “Estou 

procurando me avaliar mais, para que eu possa consertar os erros, as minhas 

dificuldades”. Aqui eu abro um parêntesis: apesar de eu não usar os termos certo ou 

errado, muitas vezes elas se referem a erros. Fecho-o. Pois bem, acredito que o que 

ela quer dizer é que, a partir dos procedimentos somáticos vivenciados em aula, 

começou a se autoperceber e, deste modo, também interferir no seu processo de 

aprendizagem. Em ambos os casos – a percepção dos padrões de movimento e de 

comportamento – é a chamada tomada de consciência que possibilitará a mudança.  
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Sobre procedimentos somáticos em aulas de dança, Eddy (2002, p. 119) afirma 

que:  

 

Enquanto muitas formas de ensino de dança são inerentemente 
somáticas em que os educadores veem seus alunos como pessoas 
inteiras (repletas de corpo, mente emoções e espírito), algumas 
abordagens de ensino de dança são explicitamente somáticas. A 
natureza explícita da pesquisa somática se torna evidente quando o 
processo de consciência torna-se um objetivo primário de ensino80.  

 

Mas, como já apontado em outra carta, havia, também aquelas que tinham se 

acostumado a um tipo de aula e, durante o processo, se deram conta disso: “Ainda 

me pego com certas dificuldades de criar algo meu, sinto a falta de ter alguém me 

dizendo o que devo fazer, criar. É algo que venho trabalhando e esta disciplina está 

contribuindo”, escreveu Coppélia. Lembras da fala de Salosaari, de que seus alunos 

perguntavam como ela queria que eles fizessem? 

Mais uma vez, assim como nos diários, vieram nas reflexões questões a 

respeito dos procedimentos. Lisa diz: “a maneira como problematiza me deixa 

louca”. Ela se referia ao fazer o exercício de olhos fechados, de enxergar que este 

procedimento traz ao corpo um problema, um desafio a ser vencido e que, para ela, 

isto a deixava confusa. Por outro lado, esta mesma aluna, na sua segunda reflexão, 

afirmou que não olhar o movimento a deixa livre para executá-lo e a faz refletir como 

chegar ao resultado. Bolsanello (2009, p. 322) diz que “é esse refinamento dos 

sentidos que nos permite acceder81 a uma autenticidade somática. Permite-nos 

confiar no que sentimos”.  

O fato de terem de pensar no caminho do movimento ou na estrutura 

anatômica durante a sua execução trouxe, para muitas delas, reflexões sobre o 

processo de aprendizagem, algumas disseram que isso facilita a aprendizagem e a 

compreensão do movimento. A materialidade da estrutura anatômica que, para mim, 

é um facilitador do processo, foi levantada por Effie:  

                                                           
80 “While many forms of dance education are inherently somatic in that the educators view their 

students as whole people (replete with body, mind emotions, and spirit), some dance education 
approaches are explicitly somatic. The explicit nature of somatic inquiry is made evident when the 
awareness process becomes, a primary educational objective”. (EDDY, 2002, p.. 119). 
81 O texto traz o verbo acceder, que não existe na Língua Portuguesa. Em espanhol significa 
alcançar. .  
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É importante fazer o movimento pensando na anatomia, direcionar 
atenção para partes específicas, perceber de onde sai o movimento 
e como ele está sendo executado. Isso é bom e traz mais 
consciência corporal, pois ao pensar na estrutura anatômica, permite 
pensar no corpo concebendo o movimento. 

 

Ela percebe, então, que tem um domínio maior sobre o seu movimento. 

Bolsanello (2009) diz que a educação somática traz ao aluno o gosto pela 

autoinvestigação e que esta capacidade o ajuda a fazer escolhas.  

Carmen relatou que os comandos somáticos fazem com que não seja “bailarina 

marionete” e Effie, por sua vez, disse que “a maneira como os nomes dos 

movimentos são apresentados ajuda a fixar melhor, torna-se um processo mais 

organizado e a aprendizagem mais perceptível”. 

Já na primeira reflexão, Coppélia – que tinha feito balé clássico durante boa 

parte de sua vida – trouxe uma percepção interessante a respeito da repetição das 

sequências:  

 

Repetindo as mesmas sequências colaborou para um 
amadurecimento corporal. O que nos levou a um estudo mais 
profundo e gerou uma maior consciência sobre a execução dos 
movimentos foi o fato de pensar nos fatores do movimento a partir de 
Laban. Esse exercício me fez ter maior noção de desenvolvimento de 
cada passo, deixando mais fluÍdo e contínuo. Nas minhas antigas 
escolas de ballet eu nunca tinha passado por um trabalho tão 
profundo sobre o meu corpo, agora tenho aprendido mais a respeitar 
meus limites e entender que a funcionalidade de cada parte do 
corpo. 

 

Trata-se, portanto, daquela repetição qualitativa, de que Miller (2012) fala. Além 

disso, sua escrita diz de uma aprendizagem processual. Fortin e Long (2005, p. 23) 

afirmam que na aprendizagem somática não se enfatiza o produto final: “o melhor é 

trabalhar a partir da primazia da experiência, evidenciando a experiência de 

aprendizado”. Segundo eles, é esta experiência que vai permitir que o aluno 

discrimine e perceba as mudanças. Além disso, eles apontam ainda para o fato de, 

por meio da educação somática, se refinar o sentido cinestésico, “[…] a fim de 

facilitar alinhamentos corporais eficientes, em vez de confiar somente na imposição 

mecânica de correções provenientes de informações visuais objetivas”.  
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É verdade que, mais uma vez, assim como nos diários, houve indicações de 

“apertação de mente”, expressão usada por elas para se referirem à necessidade de 

terem de pensar muito. Como se para dançar não precisássemos pensar.  Afinal, 

como o próprio Laban (1978) já dizia, o movimento é pensamento. Acredito que esta 

“apertação de mente” tenha a ver com a concentração, por um lado, e com o fato de, 

muitas vezes, executarem o movimento com mais de um foco de atenção.  

Para Effie, em suas reflexões, os momentos de criação ainda a assustavam, 

pois significa se expor. Mais tarde, te conto o porquê deste medo, que tem a ver com 

o seu inventário pessoal. Interessante que já na segunda reflexão ela apontou a 

seguinte mudança de postura, em relação aos processos criativos: 

 

Sempre gostei de criar, porém ao me sentir pressionada, travo, sinto 
bloqueio, mas neste semestre tenho ousado mais no que tange o 
arriscar, conhecer o novo e experimentá-lo em meu corpo, busco 
desenvolver maior consciência em meu corpo e controlar a 
ansiedade no iniciar e finalizar os movimentos.  

 

Seguimos conversando... Em breve, te mando uma carta em que termino de 

discutir as reflexões de minhas alunas e exponho também os resultados de seus 

inventários pessoais.  Até breve.  

 

Jequié, agosto de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

(...) 

 

CARTA XXXIII 

 

 

Como o tempo passa rápido? Quando começamos a nos falar? E hoje, quando 

vejo, já são mais de 30 cartas! Quando comecei a escrever, não tinha ideia de que 

seriam tantas. Em certo momento, confesso que pensei que não preencheria tantas 

linhas...  
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Hoje finalizo minhas reflexões, meu relato sobre o processo pelo qual 

passaram minhas alunas e, ao terminar, lembro das cartas de Tereza Rocha e 

Marcia Tiburi. Em dado momento elas se dão conta de que é preciso finalizar. Eu 

também, porque do contrário, talvez ficasse escrevendo por muito tempo, afinal, 

estou falando de algo que me é caro: a dança, a minha paixão desde a infância. 

Márcia diz à Thereza: “Vou ter que me preparar para o fim como para um entreato, 

do contrário, ficarei sempre recomeçando” (TIBURI e ROCHA, 2012, p. 175).  

Hoje, quando te escrevo uma de nossas últimas cartas, sei que é um entreato 

porque minha pesquisa está apenas começando... Como te disse, em uma das 

primeiras cartas, eu não sabia que desde há muito tempo trabalhava com memórias 

e narrativas, além da educação somática. Eu não enxergava que elas eram 

instrumento de análise, de pesquisa. Hoje, estou apaixonada por pensar nas 

memórias e narrativas como processos autoformativos e quero continuar meus 

estudos, no Doutorado, nesta perspectiva.  

Conto-te, então, um pouco mais do que veio das narrativas de minhas alunas... 

Entre as percepções delas, presentes em suas reflexões, algumas relativas ao 

pensamento somático vieram já nas primeiras reflexões: “A educação somática 

aplicada no balé tem auxiliado a conhecer os limites do corpo e ao mesmo tempo 

ousar mais, porém com maior consciência”, escreveu Coppélia.  Já Kitry disse: 

“percebi o quanto a somática trabalha com uma via de transformação”. 

Aqui uma primeira reflexão: para mim, a educação é transformação. Mas, para 

além disso, como considero a somática como uma pedagogia da dança, acredito 

que:  

 

Essa nova maneira de educar o corpo humano também pode ser 
relacionada ao que Larrosa (1999), tendo por referência Foucault, 
chama de práticas pedagógicas que produzem a experiência de si ou 
a transformam através da elaboração - ou da reelaboração - de uma 
relação reflexiva do educando consigo mesmo e que, portanto, criam 
dispositivos pedagógicos capazes de produzir e mediar a relação do 
sujeito consigo mesmo. (VIEIRA E SOUZA, 2006, P. 152). 

 

Coppélia, na reflexão da Unidade 2, trouxe a seguinte percepção: “Mesmo 

sendo uma aula de técnica de dança clássica, há sempre algo a questionar, pensar, 
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avaliar, não apenas reproduzir certas sequências, passos, movimentos codificados, 

sem a menor noção corporal do que está fazendo”. Isso tem tudo a ver com o 

pensamento de Klauss Vianna. Ele dizia que “a observação e o questionamento são 

importantes em todo lugar, em toda a vida – inclusive em uma sala de aula de 

dança.” (VIANNA, 2005, p. 72).  

 Esta segunda reflexão, como te disse, era dirigida – elas tinham uma indicação 

de pontos-chave para discutir. E entre eles, se as aulas, de algum modo, afetavam 

suas vidas fora da universidade. Muitas delas perceberam que os conhecimentos 

construídos durante o processo não se aplicavam apenas à dança clássica. Eis o 

que escreveu Carmen: 

 

As aulas de ballet que tenho na universidade irão colaborar muito 
para minhas aulas por fora do campus, pois irei pensar melhor na 
colocação do corpo e nos passos dos meus alunos, dando a 
possibilidade de criarem e experimentarem seus corpos, não sendo 
totalmente marionetes, mas bailarinos autônomos. 

 

Sobre isso, Fortin e Long (2005, p.25) dizem que a educação somática ajuda 

os estudantes a não se conformarem com os corpos dóceis, mas a terem autoridade 

sobre como se constroem ou se transformam. Já Effie percebeu que o que vivenciou 

poderia ser replicado, pois notou que, mesmo em uma dificuldade aparente, “é 

possível auxiliar seu educando a desenvolver a criatividade e a vencer as 

dificuldades”. Além disso, ela apontou que o trabalho lhe fez ver a importância de 

conhecer o seu aluno, suas limitações e anseios. 

Coppélia se pergunta: “por que não ensinar balé clássico da forma como 

estamos aprendendo”? No final do processo, Effie disse que a metodologia mostrou 

a ela que mesmo adulto é possível aprender balé clássico. Para nós, educadores, 

tudo é possível de ser aprendido sempre, mas talvez, para ela, houvesse um 

preconceito ou uma visão estereotipada.  

Rebecca Enghauser (2007) diz que é essencial desenvolver a acuidade e 

inteligência somática, que podem ser usadas fora das aulas de dança. Por isso, 

segundo a autora, os professores devem desenvolver ferramentas que aproveitem 

esta forma de ensino e aprendizagem nas classes técnicas.  
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As narrativas sobre seus processos de formação, ao longo do semestre, são 

importantes também para que percebam que muito do vivido não é individual, é 

coletivo. É por isso que, em um dos momentos, na segunda unidade didática, elas 

são convidadas a entregar a uma colega o seu diário, que deverá produzir uma carta 

sobre o que leu e percebeu. Numa destas reflexões, Giselle escreveu:  

 

Desde o começo do diário e das aulas tenho passado por dúvidas, 

traumas, frustrações, medos e alegrias. Com o passar das aulas e 

das atividades, descobria que minhas inquietações eram também de 

minhas colegas.  

 

Além das reflexões, no início do semestre pedi às minhas alunas que 

escrevessem um inventário pessoal – a partir da premissa, já citada, em uma das 

primeiras cartas de: como se chega ao que se é. O que vivi, ao longo de minha 

história que ajudou a me formar? O inventário, entregue no primeiro mês de aula, foi 

refeito e entregue novamente, ao final do processo, a ideia era ver se o processo as 

ajudava a entender a sua formação, seus hábitos e padrões de movimento, etc.  

Como foi a relação com o meu corpo? Eu brincava de que? Que tipos de 

movimentos buscava? Quando encontrei a dança? Como encontrei a dança? Que 

danças eu dancei? São algumas das questões que levanto para que escrevam esta 

autobiografia.  

Coppélia, cuja limpeza de movimento e delicadeza são sua marca registrada, 

havia escrito, na primeira versão, que era chamada de “boneca de porcelana”. Ao 

final do semestre, seu relato ficou da seguinte forma:  

 

Ao refletir sobre a minha infância, penso que foi o momento de minha 
vida que me deixou muitas marcas. Não sei exatamente quando foi 
que comecei a me machucar e passei a me dar conta disso, criando 
medos que antes não existiam. Na adolescência, houve um tempo 
em que meus colegas de escola me chamavam de boneca de 
porcelana, de tão frágil que me apresentava. Quando criança, tinha 
pouco cálcio nos ossos e isso esclarece a facilidade de quebrá-los. O 
medo de me machucar fisicamente passou a ser também um medo 
de me ferir emocionalmente. Acredito que a partir do momento que 
passei a ter consciência desta insegurança, comecei aos poucos a 
me forçar a fazer algo que considero arriscado. Aprendi que a vida 
muda num piscar de olhos. Tudo depende de nossas escolhas, 
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decisões, machucados, a cada momento crescemos, 
experimentamos e aprendemos algo novo, e isso faz parte do nosso 
processo de encontrar quem somos nós. Hoje posso ser isso, 
amanhã sou isso e algo mais.  

 

Ela conseguiu perceber, ao longo da escrita, que a falta de cálcio poderia 

influenciar seus machucados constantes. Do mesmo modo, viu que este quebrar-se 

lhe deixou insegura e que, para vencer, passou a se arriscar. Desta forma, hoje, 

busca movimentos em que tenha de se jogar no chão, ser carregada por outros, etc. 

Acredito que, além do processo vivido, a escrita lhe ajudou a chegar a esta 

percepção, pois como afirma Foucault (1992, p. 141) a escrita de si combina “[…]  a 

autoridade tradicional da coisa já dita com a singularidade da verdade que nela se 

afirma e a particularidade das circunstâncias que determinam o seu uso”.  

O que lembramos e o que esquecemos? Giselle afirma que “trazer à mente 

minhas lembranças é instigante e provocador. Minha infância é uma lacuna em 

minha memória”. Ela não consegue, neste momento, voltar a este período, lembra-

se apenas de ter ido morar em São Paulo, de viver tudo novo. Narrar-se, como já 

disse, é revelar-se, desvelar-se, mas é também ocultar-se. Savelli (2006, p. 99-100) 

diz que  “[…] o que a memória grava, recalca, exclui, relembra, é resultado de um 

trabalho de organização, de (re)construção” e que, neste sentido, é “[…] uma 

representação seletiva do passado”. 

Em suas memórias, há tanto traços negativos quanto positivos em sua 

formação. Effie relata que entrou na escola aos quatro anos e que a era a mais 

pobre da sala e, por isso, apanhava dos coleguinhas, sem contar a ninguém. Então, 

ela narra que:  

 

Talvez por isso gostasse mais de sentar nos cantos da aula, pois 
parecia mais protegida. Pensando nisso, acredito que possa ter 
alguma relação com o fato de não gostar (hoje) de ficar no meio, nas 

aulas de dança, fio atrás ou ao lado e até na barra fico no final.  
 

Ou seja, consegue perceber que a violência porque passou em boa parte de 

sua vivência escolar fez com que se escondesse em sala. E isso se repete, 

inclusive, nas aulas de dança. Os teóricos da educação somática costumam dizer 
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que, quando nos percebemos em padrões de movimento, é o início do processo de 

mudança. Lembras que te falei que ela tinha medo de se expor nas criações?  

Em outro momento, ela conta de um desenho produzido em aula que, ao ser 

entregue, recebeu como retorno: “Essa porcaria está horrível, só serve para o lixo!” 

Hoje ela afirma que sabe que as palavras pesam, mas que, com a maturidade, tenta 

superá-las, ou seja, fazer com que as palavras não a afetem de um modo tão duro 

quanto antes. No entanto, fica evidente, em seu processo formativo, a necessidade 

do retorno positivo do professor. Ao final do semestre, elas foram convidadas a 

escrever uma carta a alguém (amigo, parente, quem quisessem) ao qual 

apresentariam seu diário de bordo. Sua carta foi escrita para os colegas de Igreja – 

ela entrou na dança a partir dos cultos evangélicos. Em seu relato, escreve:  

 

Nesta disciplina nós construímos um diário de bordo, que consiste 
em escrever em um caderno as experiências vivenciadas em aula, as 
atividades realizadas, as percepções, as dificuldades...Espaço livre, 
nele eu colocava imagens, desenhava, conseguia expor o que dia-a-
dia ia aprendendo. E como aprendi! Além de escrever, era muito bom 
reler da professora o retorno, as observações dela me confortavam a 
buscar melhorar.  

 

Outra aluna, por exemplo, escreveu sua carta final para um ex-professor de 

dança. Diz ela: “Reconheço que o que sou hoje, boa parte veio de você […],como 

você sempre me dizia: é sempre bom descer o grau e voltar para os passos mais 

simples, para trabalhar melhor a limpeza e a coordenação”.  Em Pedagogia da 

Autonomia, Paulo Freire (1996), diz que a experiência como aluno é fundamental 

para a nossa futura prática docente.  

Nas cartas de final de semestre, elas indicam também que percebem 

mudanças em si, como ocorreu este processo de ensino-aprendizagem, que 

aparentemente poderia ser apenas motor mas, como citado anteriormente, apoiada 

em Béziers e Piret (1992), não é somente mecânico, pois o corpo é uma unidade em 

que o que seria aparentemente mecânico também influencia os demais aspectos. 

Neste sentido, Effie diz em sua carta: “Neste diário tem a reflexão das aulas de balé. 

Descrevo como me sinto nas aulas e como meu corpo responde a cada passo 

aprendido ou desenvolvido”, ou seja, ela identifica a sua aprendizagem em dança. 

Enquanto Aurora afirma: “O que escrevo aqui, você vai perceber o quanto meu 
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corpo está mudando”, indicando percepções para além do movimento dançante, 

mas também para o alinhamento corporal. 

Foucault (1992) dizia que nossos cadernos de nota – e os diários de bordo se 

incluem nesta categoria – servem de matéria prima para textos a outros e que a 

carta é um exercício pessoal, mesmo que direcionada a outrem. A carta atua, em 

função do gesto da escrita, sobre quem lê, mas também sobre quem escreve.  

Entre as descobertas delas estão também a consciência de que um mesmo 

movimento pode ser executado de maneiras diferentes, com intenções diferentes e 

com iniciações diversas. Desta forma, elas percebem que mesmo estudando 

somática no balé clássico, os princípios podem ser aplicados em suas práticas 

docentes, independentemente de que técnicas de dança estejam ensinando.  

É por tudo o que vi e vivi com elas que concordo com Larrosa (2006, p. 41), 

quando diz: 

 

[…] Conta-te a ti mesmo a tua própria história. E queima-a logo que 

a tenhas escrito. Não sejas nunca de tal forma que não possas ser 
também de outra maneira. Recorda-te de teu futuro e caminha até a 
tua infância. E não perguntes quem és àquele que sabe a resposta, 
nem mesmo a essa parte de ti mesmo que sabe a resposta, porque a 
resposta poderia matar a intensidade da pergunta e o que se agita 
nessa intensidade. Sê tu mesmo a pergunta. 

 

Até porque na dança, por meio da somática, contar a sua história é um 

procedimento comum, se revisitar. Do mesmo modo que se formular perguntas ou 

que responder a perguntas. Pina Bausch fazia isso: perguntas a seus bailarinos. Nos 

Laboratórios de Performance respondemos somaticamente a perguntas. Talvez a 

dança seja um eterno responder a perguntas... E, aí, a jornalista perguntadeira se 

encontra com a bailarina... 

O fato é que, aos nos narrarmos, nos refletimos, nos questionamos e 

encontramos muitas respostas que não sabíamos que tínhamos. Para mim que, 

como te disse em outra carta, já usava muito a autobiografia em meus processos de 

ensino-aprendizagem, é gratificante ver como as memórias e narrativas são 

importantes como processos formativos.  
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Para terminar esta carta, trago-te uma observação interessante de Coppélia 

em relação à aprendizagem via somática e por outras vias. Segundo ela, em outra 

metodologia, o professor detém o conhecimento e, por meio da educação somática 

o aluno “adquire, questiona, relaciona com sua vida, seus saberes e chega às suas 

conclusões”. Ou seja, ela percebeu que há uma construção do conhecimento 

no/com/pelo corpo em/no/pelo/com movimento. É por isso que te falei, em outro 

momento, de pensar a educação somática não apenas como técnica, mas também 

como proposta pedagógica para a dança.  

E fico realmente feliz com o resultado. Lembro-me, ao encerrar esta carta, 

dos dizeres de uma professora minha de História, no então primeiro grau: “São 

alunas como tu que me fazem continuar acreditando na educação”. Quando vejo o 

que minhas alunas produziram, o quanto este processo foi (auto) formativo, eu 

acredito no poder da transformação da educação.  

Saudações quase saudosas, mas ainda somáticoperformativas.  

 

Jequié, agosto de 2014. 

Jequié, outubro de 2014. 

 

(...) 
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5 DUOS FINAIS  

 

O que dissemos da dança, e assim pudemos sustê-la em nossa experiência dançante, é o que a 
palavra pode dizer, a coisa que não pode ser dita e mesmo assim é dita enquanto no dizer só se 

guarda o fato  de que, ao ser dita, não foi dita. (TIBURI e ROCHA, 2012, p. 160) 

 

CARTA XXXIV 

 

 

 Escrevo-te, sabendo que é preciso concluir. Escrevo-te pensando no tempo 

para sorver o chimarrão, na certeza da incompletude do ser, na certeza de minhas 

(in)conclusões, posto que, depois de escrever-te, depois de leituras e releituras de 

nossas cartas, outras fichas vão cair (como se diz no dito popular). De que minhas 

conclusões por ora podem ser outras amanhã. Pois, “[…] depois da leitura, o 

importante não é o que nós saibamos do texto o que nós pensamos do texto, mas o 

que – com o texto, ou contra o texto ou a partir do texto – nós sejamos capazes de 

pensar”. (LARROSA, 2006, p. 142).  

E o que sou capaz de pensar hoje, depois de iniciada esta jornada? Leio e 

releio o que produzi. Leio e releio o que minhas alunas produziram. Percebo, por 

exemplo, que os processos somáticos são processos (auto) formativos e que 

escrever sobre si é pensar sobre isso e, portanto, se autoformar. E se transformar. 

Nesta medida, a fala de uma aluna, a respeito da transformação – que, para mim, é 

inerente à educação – é a síntese da resposta à minha indagação inicial: como é 

aprender balé clássico somaticamente? É, portanto, transformar-se. Transformar ao 

seu gesto, transformar o seu olhar para si, para a dança, para a técnica.  

Fortin (2004, p. 167) afirma que  

 

Essa valorização do corpo vivido, que encontramos em certas 
práticas de dança, nos métodos de educação somática e na 
pedagogia feminista, favorece para mim o que o filósofo Richard 
Shusterman (1999) chamou de autoformação criadora.  
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E, mais que isso, aprender dança – e aqui generalizo o resultado de minha 

pesquisa, que foi específica para o balé clássico – por meio de procedimentos 

somáticos permite que a pessoa se (re)aproprie de seu corpo, que perceba que ele 

é fonte de saber e, como afirma Fortin (2004), nesta medida, que deixe de ser 

vulnerável ao poder de outro sobre si. Lembras da fala da aluna sobre a violência 

sofrida? O processo (auto)formativo porque passou a ajudou a percebê-la e, assim, 

saber como não se deixar ser oprimida novamente. Não deixar a opressão ocorrer, 

por exemplo, do ponto de vista de avançar os limites físicos: até que ponto eu 

aguento? Muitas alunas se referenciaram a isto: se conhecer e, a partir deste 

conhecimento de si, saber até onde é possível o que. É, portanto, se impor limites e 

não deixar que eles sejam impostos de fora. É, em última instância, deixar de ser o 

corpo dócil de Foucault (1987). Portanto, que com a educação somática: 

 

Aprende-se a perceber melhor o indivíduo, na acepção direta de 
“perceber aquilo que é único”. O abandono da postura repetitiva, que 
só gosta daquilo que já gosta, e da postura de espelho, que só gosta 
daquilo que a reflete ou que reflete seus ideais, impulsiona para o 
enfrentamento curioso do corpo desconhecido. Adquire-se maior 
facilidade para negar a permanência de valores nos quais já não se 
acredita, mas que, talvez, por inércia, continuam sendo repetidos. 
Abandona-se o dogmatismo, julgamento a priori e os padrões pré-
estabelecidos. Torna-se possível ampliar a posição comum de 
observadores leigos do movimento para a de pensadores 
entusiasmados por aquilo que nos constitui. (MIRANDA, 2008, p. 
223). 

 

 Percebe-se, também, que aprender balé clássico sob a perspectiva da 

educação somática permitiu às minhas alunas fazer generalizações para além da 

dança. Suas descobertas, acessadas pelo movimento, não se deram, somente, no 

âmbito da dança. Muitas de suas colocações são pensadas na vida cotidiana. 

Lembras das analogias que eu fazia, em inúmeras cartas, ao processo de 

alfabetização em nossa língua mãe? Acho que Larrosa  consegue dizer o que isso 

significa. Ele fala de leitura (e o que não é a arte que não leitura de mundo?), mas 

eu penso na perspectiva de ensino – do que quer que seja: 

 
Ensinar a ler é produzir esse deixar escrever, a possibilidade de 
novas palavras, de palavras não pré-escritas. Porque deixar escrever 
não é apenas permitir escrever, dar permissão para escrever, mas 
estender e alargar o que pode ser escrito, prolongar o escrevível. A 
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leitura torna-se assim, no escrever, uma tarefa aberta, na qual os 
textos lidos são despedaçados, recortados, citados, in-citados e ex-
citados, traídos e transpostos, entremesclados com outras letras, 
outras palavras. Os textos são entremeados com outros textos. Por 
isso, o diálogo da leitura tem a forma de um tecido que 
constantemente se destece e se tece de novo, isso é, de um texto 
múltiplo e infinito. (LARROSA, 2006, P. 145). 

 

Concluo também, a partir dos relatos de minhas alunas, que o aprendizado, por 

meio da educação somática, é facilitado – chega-se a movimentos complexos a 

partir de movimentos simples, a forma nasce naturalmente e, portanto, fica 

compreensível o gesto dançado. Neste sentido, para mim, como te disse em outra 

carta, a somática pode ser pensada como uma pedagogia da dança e ela nos 

mostra que há uma construção do conhecimento no/com/pelo corpo em/no/pelo/com 

movimento.  

Concluo esta carta, me reportando a Lima (2010). Ele diz que, se somática está 

relacionado ao modo de se fazer, é possível  a uma técnica não-somática, a partir da 

aplicação de princípios somáticos, “[…] encontrar-se um modo de entendê-la e 

praticá-la ‘somaticamente’” (LIMA, 2010, p. 62). Minhas experiências dançantes com 

a técnica clássica fizeram-me ver que é possível. Os relatos de minhas alunas 

também.  

Concluo nossas cartas, porque é preciso concluir. E lembro, enquanto tento 

encerrar o nosso diálogo, de uma leitura que fiz novamente, no início deste ano, 

quando ainda tinha na proposta de sumário para esta dissertação a questão do 

olhar. Fui reler O pequeno príncipe. Em dado momento, a raposa fala:  

 

Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu 
começarei a ficar feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e 
agitada: descobrirei o preço da felicidade! Mas se tu vens a qualquer 
momento, nunca saberei a hora de preparar o coração... É preciso 
ritos. (SAINT-EXUPÉRY, 1984, p. 67-68) 

 

É preciso ritos... ritos como tentar sistematizar ou documentar a nossa prática 

docente em uma dissertação de Mestrado. Ritos como os de despedida...Quando 

nos formamos, na graduação, festejamos: há um rito, uma cerimônia, com entrega 

simbólica de um diploma. Quando terminamos um Mestrado, nosso rito é a defesa. 
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Mas não é aquela festa conjunta, de todos os que caminharam juntos. Percorremos 

a caminhada parcialmente juntos e vamos encerrando esta etapa cada um a seu 

tempo. De minha parte, que vou e venho em minhas andanças, Brasil afora, poderia 

já ter encerrado esta etapa, quando deixei de cursar o Mestrado na Unesp e me 

mudei para Brasília. Mas assim como na dança, nossa vida não é formada apenas 

por um desenho espacial – uma linha reta. É um irevir constante. Do mesmo modo 

que esta pesquisa, tecendo relações, criando novos tecidos, novas escritas... Ir e vir 

como na ideia de Irene, de Calvino (1990b), de que falo, falo e me reporto a ela. De 

que tenho falado, afinal? De mim? De minha prática docente? Ou da dança? “Eu 

falo, falo, falo […] Mas quem me ouve retém somente as palavras que deseja. […] 

Quem comanda a narração não é a voz, é o ouvido. (CALVINO, 1990b, p. 123).  

E volto, então, à ideia do chimarrão: do tempo para sorvê-lo. Se o tomássemos, 

seria uma linha reta, em um gole... Sorvendo-o, colocamos e tiramos a bomba da 

boca várias vezes, num irevir. A aprendizagem também é isso, um sorver o 

chimarrão...  

Despeço-me, por que é preciso. Despeço-me na incerteza de que voltaremos a 

nos falar. Despeço-me na certeza de que é preciso sempre recomeçar. Despeço-me 

sabendo que o Mestrado é apenas o início de uma pesquisa. E o que o Doutorado 

está logo ali, no presente que se apresenta. Despeço-me escrevendo-te, dançando-

te. Afinal, como te disse no início: a escrita e a dança são afins...  

Até um dia desses, nos nossos encontros e desencontros da vida. Dançando! 

 

Jequié, setembro de 2014. 

Jequié, outubro de 2014.  

 

(...) 
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RASTROS DOS DUETOS 
 

Apêndice A – Modelo do Questionário Inicial 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Técnica de Corpo II – Balé Clássico 

Nome: ______________________________________________________ 

 

1. Que imagens lhe vêm à cabeça com a palavra “corpo”? 

2. O que é corpo, para você? 

3. Como você definiria a palavra “dança”? 

4. Qual é a relação entre o corpo e a dança? 

5. Que imagens lhe vêm à cabeça com a expressão “balé clássico”? 

6. O que é balé clássico para você? 

7. Você já teve aulas de balé? Se sim, como são as aulas de balé clássico? Se não, 

imaginas como sejam? 

8. Quais as especificidades de uma aula de balé clássico? O que as caracteriza? 

9. Como você acha que elas deveriam ser? 
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Apêndice B – Modelo do questionário final 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Técnica de Corpo II – Balé Clássico 

Nome: ______________________________________________________ 

 

1. O que é corpo, para você, atualmente? 

2. Qual é a relação entre o corpo e a dança, pra você, atualmente? 

3. Que imagens lhe vêm à cabeça, hoje, com a expressão “balé clássico”? 

4. Quais as especificidades das aulas de balé clássico que você teve na 

universidade, este semestre? O que as caracterizam? 
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Apêndice C – Modelo de Termo de consentimento 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo mostrar como é a aprendizagem do balé clássico 

através do uso de procedimentos da educação somática – oriundos dos estudos de 

Marie Madeleine Béziers e Rudolf Laban. A aplicação dos mesmos ocorre na turma 

de Técnica do Corpo II, do curso de Licenciatura em Dança da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia.  

 

Os resultados desta dissertação, eventualmente, poderão ser publicados, mas os 

nomes dos participantes serão mantidos em sigilo – exceto se, depois de redigida a 

versão final, houver consentimento individual, de cada participante – o mesmo é 

válido para o uso de imagens captadas durante o processo.  

 

Esta pesquisa é realizada por Neila Cristina Baldi, professora do curso de dança da 

Uesb e mestranda em Artes Cênicas, sob orientação da Professora Doutora Eloisa 

Domenici, do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da UFBA. 

 

Jequié, 10 de junho de 2014. 

 

 

(Pesquisadora) 

 

Consinto em participar da pesquisa:  

 

_______________________________________________________________ 

                                                           (Aluna) 
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