
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE TEATRO / ESCOLA DE DANÇA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIN MARIA VÉRAS  
 

 

 

 

 

 

 

DANÇA ESPONTÂNEA: 

O LEGADO DE ROLF GELEWSKI PARA A CENA CONTEMPORÂNEA E 

O ENSINO DE DANÇA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017



 

 

 

KARIN MARIA VÉRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANÇA ESPONTÂNEA: 

O LEGADO DE ROLF GELEWSKI PARA A CENA CONTEMPORÂNEA E 

O ENSINO DE DANÇA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas da Universidade 

Federal da Bahia, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Doutora em Artes 

Cênicas.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Ciane Fernandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017



 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Monserrat Rosa Fernandes que me introduziu aos mistérios de Rolf Gelewski e me 

apresentou o yoga integral de Sri Aurobindo e d´A Mãe. 

À Sri Aurobindo por ter descortinado estados de Consciência a serem ainda 

alcançados e pelo seu poema Savitri que inspira e prepara em nós esta Realização. 

À Mira Alfassa, A Mãe, por ter inspirado Rolf em sua dança espontânea, por ter 

lançado os alicerces de uma educação integral e por sua Aspiração sincera e Suprema. 

À minha mãe, Maria Celeste e meu pai, Antônio Marcos Véras – que me ampararam 

pelos caminhos tortuosos desse projeto de vida com Amor, resiliência e Verdade. 

À minha irmã catarinense Katia Véras e à minha irmã baiana Heloisa Lima, mais que 

parceiras, bússulas deste mergulho por mares muitas vezes Desconhecidos. 

À Ciane Fernandes, pela persistência na trajetória, impecabilidade nas orientações e, 

sempre, investigadora e instigadora dos movimentos desde as Profundezas de nós. 

À Sandra Meyer por abrir as portas do Centro de Artes da UDESC para nossa pesquisa 

prática e criativa e pela reconhecida Generosidade e arte nas relações. 

Aos integrantes da Casa Sri Aurobindo, especialmente Ricardo Oliveira, pelo auxílio e 

apoio que me concederam e pela excelência na organização, edição e transmissão do legado 

dos Mestres. 

Ao PPGAC/UFBA – Escola de Teatro e Escola de Dança - por ter acolhido este 

projeto e pelos professores que me transmitiram seus ensinamentos e insights. 

Ao CNPq pela bolsa de estudos que me concedeu. 

Aos inesquecíveis colegas de turma, pela riqueza de troca no nível artístico e humano. 

Estão todos convidados para o nosso “baile de formatura”! 

À Célida Salume, amiga e procuradora, por conduzir documentos e solicitações com 

leveza e seriedade. 

À Diana Gilardenghi, Patrícia Santos e Gilson Giehl, parceiros no laboratório de 

prática, e aos entrevistados - por abrirem suas memórias corporais e afetivas para partilhar 

experiências significativas de suas histórias de vida na Presença de Gelewski. 

À Heitor Bittencour e Sabrina Silveira, pessoas chave numa rede inominável de 

amigos que chegaram na hora certa e com a ajuda precisa para cada um dos incontáveis 

momentos em que precisei de incentivo para prosseguir: sua ajuda foi Providencial! 

À Rolf Gelewski, Mestre do Movimento, por ter nos reunidos todos aqui, irradiando 

seu corpo metodológico e poético para dar prosseguimento à sua Dança. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mão do divino Artista trabalha muitas vezes como se estivesse insegura de seu gênio e seu 

material. Ela parece tocar e testar e deixar, apanhar e jogar fora e de novo apanhar, 

elaborar e falhar e remendar e juntar os pedaços novamente. Surpresas e decepções são a 

norma de seu trabalho antes de todas as coisas estarem prontas. O que tinha sido escolhido é 

atirado no abismo da reprovação, o que tinha sido rejeitado, torna-se a pedra fundamental 

de um poderoso edifício. Mas, atrás de tudo isto está o olho seguro de um conhecimento que 

ultrapassa nossa visão e o lento sorriso de uma habilidade infinita.  

Deus tem todo o tempo diante de si e não precisa estar sempre apressado. Ele está seguro de 

seu objetivo e sucesso e não se importa em quebrar um trabalho cem vezes para levá-lo mais 

perto da perfeição. Paciência é nossa primeira lição necessária, mas não a nublada lentidão 

de se movimentar do tímido, do cético, do enfadado, do preguiçoso, do sem ambição ou do 

fraco de espírito; uma paciência cheia de calma e reunindo força que observa e se prepara 

para a hora de grandes e rápidos golpes, poucos mas suficientes para mudar o destino.”  

(Sri Aurobindo) 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

VÉRAS, Karin Maria. Dança espontânea: o legado de Rolf Gelewski para a cena 

contemporânea e o ensino de dança no Brasil. Tese de Doutorado. Programa de Pós-

graduação em Artes Cênicas – Escola de Teatro e Escola de Dança, Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2017. 

 

 

Esta tese tem como foco um estudo sobre a dança espontânea de Rolf Gelewski – dançarino e 

educador alemão radicado no Brasil entre 1968-1988 – que consolidou e estruturou a Escola 

de Dança da Universidade Federal da Bahia e fundou o primeiro Grupo de Dança 

Contemporânea do País. Reconhecendo a importância do legado de Gelewski para as artes 

cênicas, exploramos sua contribuição como dançarino, professor e filósofo da arte, e sua 

influência decisiva na configuração das disciplinas do primeiro curso de dança em nível 

acadêmico do Brasil, com reflexos na criação dos demais. Seguindo a perspectiva de uma 

pesquisa guiada pela prática, delineamos a trajetória do dançarino a partir do diálogo que 

estabeleceu, inicialmente, com a dança expressionista alemã e, posteriormente, com o yoga 

integral de Sri Aurobindo na Índia. Exploramos suas propostas artísticas e pedagógicas 

através de um laboratório de prática que nos permitiu experienciar alguns de seus métodos 

para o ensino da dança e indicar suas aplicações para alunos e artistas cênicos. Em seguida 

realizamos um laboratório de criação que se desdobrou na elaboração dos Experimentos para 

uma videodança espontânea, fazendo dialogar imagens do nosso processo criativo com 

imagens do próprio Gelewski. Também elaboramos uma extensa coleta de imagens 

fotográficas, além das videográficas, de suas cenas de danças em diversos tempos e lugares. 

Esse acervo de imagens resultou na composição do Ensaio de um corpo poético em três 

tempos, enfocando fotos do dançarino divididas em três partes: fase Alemanha, fase Escola de 

Dança e fase Dança Espontânea – editadas junto com depoimentos de pessoas que tiveram 

contato direto com ele. Os resultados dessa pesquisa evidenciam a atualidade do legado de 

Rolf Gelewski e indicam sua utilização criativa em processos de formação e criação em artes 

cênicas, sobretudo na dança, assim como para uma educação integral e um livre 

desenvolvimento da consciência humana através da Arte. 

 

 

Palavras-chave: Dança espontânea. Rolf Gelewski. Educação integral. Sri Aurobindo. 

Supraconsciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

VÉRAS, Karin Maria. Spontaneous dance: the legacy of Rolf Gelewski and his contribution 

to the contemporary scene and to the teaching of dance in Brazil. Doctoral Dissertation. 

Program Postgraduate Performing Arts – Theatre School and Dance School, Federal 

University of Bahia, Salvador, 2017. 

  

 

This thesis focuses on a study of spontaneous dance by Rolf Gelewski - a German dancer and 

educator who lived in Brazil between 1968 and 1988 - that helped to consolidate and structure 

the Dance School of the Federal University of Bahia and which later founded the first 

Contemporary Dance Group in Brazil. In recognition of the importance of Gelewski´s legacy 

in the scenic arts, this thesis explores his contribution as a dancer, professor, and philosopher 

of art, and his significant influence in  the making of the curriculum of the first academic 

dance course in Brazil, with resulted in the creation of the subsequent dance programs in the 

country. Following the perspective of a practice-led-research, this author delineated Rolf's 

trajectory in the dialogue that he initially established, between German expressive dance and 

integral yoga of Sri Aurobindo in India. We explored Gelewski´s artistical and educational 

proposals through practical laboratory that allowed us to experiment some of his methods to 

the teaching of dance and to indicate its application to the students and performing artists. 

After all, we developed a creative process laboratory wich unfolded into a video entitled 

Experiments for a Spontaneous Videodance, which helped in the dialogue between our 

creative process and Gelewski's images. We also organized an extensive collection of 

photographic images, besides the videos, of his dance scenes from several times and places. 

This collection of images resulted in the making of Experiments of a Poetic Body in Three 

Moments, focusing on his photos divided into three phases:  the German phase, the Dance 

School phase, and the Spontaneous Dance phase - edited using the testimonies from people 

who had direct contact with him.  The results of this study demonstrate that Rolf Gelewski's 

legacy is current and indicate their creative use in the process of structuring and creating in  

performing arts, especially in dance, and also as an integral education and a free development 

of human consciousness through Art. 

  

 

Keywords: Spontaneous dance. Rolf Gelewski. Integral education. Sri Aurobindo, 

Superconscience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Eu escrevo com o corpo.  

Poesia não é para compreender, mas para incorporar. 

  Entender é parede; procure ser árvore. 

Manoel de Barros 

 

 

Meu primeiro contato com a “voz” de Rolf Gelewski aconteceu, há aproximadamente 

25 anos, na casa de minha professora de yoga em Curitiba, mas foi em 2003 que me deparei 

com as imagens de sua dança espontânea e fui capturada pela poética de seus movimentos: 

misto de uma intensidade dramática e da promessa de uma beatitude apreendida nos olhos, 

gestos e espirais de um corpo que rodopiava e se entregava ao chão com a mesma força com 

que se lançava em direção ao alto. Algo naquela polaridade de movimentos e originalidade de 

expressão me tocou, moveu-se dentro de meu próprio corpo. Não lembrava que já o tinha 

“ouvido” e, portanto, não sabia quem era o dançarino. Tampouco o que fazia ali, dançando 

ininterruptamente nas telas de um vídeo instalado no corredor do Colégio Santa Maria, em 

Curitiba, onde acontecia o Congresso Sul-Brasileiro de Yoga
1
. Quase uma imagem 

arquetípica em minha mente, remetendo a um tempo e espaço longínquos e que, no entanto, 

se encontram tão próximos em minha memória. Ensaio de uma dança que se inscreveu em 

meu corpo para sempre. 

Foi ali meu primeiro contato com a dança espontânea de Rolf Gelewski. 

Curiosamente, já o tinha encontrado, bem antes disto, na casa da professora de yoga 

Monserrat Rosa Fernandes, em 1992
2
, quando uma voz grave de sotaque alemão marcante 

invadiu meus ouvidos numa fresca manhã curitibana, dizendo palavras-som-poesias de um 

toca-fitas antigo. Isso me trouxe uma sensação de estar fora do tempo e de uma presença 

quase assombrada e, no entanto, irrefutável. A partir dali, fui desvendando o mistério de quem 

era Gelewski – dançarino, professor, introdutor do yoga integral no Brasil. E também amigo 

de Monserrat – anfitriã do ilustre artista que se hospedava em sua casa todas as vezes que 

                                                 
1
 O Congresso Sul-Brasileiro de Yoga aconteceu em maio de 2003 e foi promovido pela Associação de Yoga do 

Paraná. 
22

 Neste ano, mudei-me para Curitiba e fui morar num quarto que estava para alugar na casa de Monserrat. 

Fiquei morando em sua companhia por aproximadamente um ano, tornei-me professora de tai chi de seu Centro 

de Vivências (atual Ashram Monserrat), e ela se tornou minha professora de yoga num convívio que se mantém 

até hoje. 
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estava na cidade para cursos e apresentações de dança. Na época em que esse encontro 

aconteceu, Gelewski já tinha falecido (1988), mas sua presença continuava marcante por onde 

tinha passado e para as pessoas que o tinham conhecido.  

Naquela época, eu já tinha conhecido o yoga e era praticante de artes marciais, como 

também tinha dançado no grupo de dança Móbile, da Universidade Federal de Santa Catarina, 

numa vivência de cinco anos com a dançarina e coreógrafa Renée Wells – quem na pré-

adolescência primeiro esculpiu meu corpo com aulas de dança moderna e participação em 

processos criativos para dança cênica. Situo, portanto, Renée Wells e Monserrat Fernandes 

(na dança e no yoga) como minhas principais referências nas artes do movimento. Noto que, 

mesmo antes daquele encontro com Rolf Gelewski, o movimento formalizado e o criativo se 

complementam em minha trajetória, expressando-se no corpo e, ao mesmo tempo, 

construindo-o, me construindo, mais como pessoa do que como intérprete e, sempre que 

possível, como criadora: gosto de inventar movimentos novos a partir das formas tradicionais 

aprendidas e observo que esse mesmo trânsito entre artes e culturas está presente na dança 

espontânea de Rolf e sua poética – misto de disciplina e criatividade, simplicidade e rigor –, 

enfatizando o movimento expressivo, livre, interior – vindo das profundezas do ser. 

Hoje, acredito que aquela força poética da dança espontânea de Gelewski, movendo-se 

numa tela em tempo-espaço inusitados, tenha se inscrito com tal intensidade em meu próprio 

corpomente-sentimento que, após um tempo de germinação, passou a se configurar como um 

projeto de doutorado, resultando na elaboração desta tese, além de ser o gérmen inspirador do 

desejo de realizar uma composição artística também na forma de corpos e imagens em 

movimento.  

Assim, o objetivo incorporado por esta pesquisa foi o de investigar o legado artístico e 

pedagógico de Rolf Gelewski na cena cultural contemporânea, transformado em “dança 

espontânea” a partir de seu encontro com o yoga, explorando os princípios filosóficos, 

metodológicos e técnicos formadores de sua pedagogia e arte. Este trabalho visa a uma 

experimentação prática de suas propostas relativas à preparação corporal, estudos de formas e 

do espaço, exercícios de concentração e métodos de improvisação – resultando numa criação 

artística no formato vídeodança. 

Para compor o material desta tese, optei por uma metodologia plural, utilizando 

múltiplos recursos de investigação e exploração do tema, alicerçada em três grandes pilares: 

teoria, prática e criação. A experimentação prática sobre os métodos para o ensino da dança 

do professor Rolf Gelewski foi o centro gerador de sentido de todo processo – desde a 

reconstrução de sua trajetória estética e histórica, que foi realizada inicialmente, até culminar 
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num processo criativo resultante dessa experimentação, tendo o corpo poético do próprio 

dançarino como força motriz dessa composição. Ressalto que essa centralidade da prática 

como pesquisa encontra ressonância no paradigma emergente da Pesquisa Performativa 

delineada por Haseman (2006), o qual reconhece que “Tem ocorrido um impulso radical para 

não somente colocar a prática no âmbito do processo de pesquisa, mas para guiar a pesquisa 

através da prática”. (AMALFI (trad.), 2015, p. 46). Em conformidade também com esse 

paradigma, o resultado desta pesquisa se expressa não apenas na forma de palavras de um 

texto discursivo, mas também de imagens fixas e em movimento, música, ação performativa e 

poesia. 

Delineando, assim, o caminho percorrido, iniciei a pesquisa acadêmica com uma 

investigação teórica sobre a história de Gelewski e seus materiais para o ensino da dança, 

embora seus artigos e a prática de sua metodologia já tivessem sido introduzidos em meu 

percurso de vida por minha professora de yoga e pela participação nos Encontros da Casa Sri 

Aurobindo
3
. Em seguida, realizei um laboratório de prática sobre os métodos investigados 

junto com outras duas dançarinas-criadoras. Esta etapa nos conduziu a um processo criativo, 

no qual delineamos trechos para a composição de uma videodança espontânea. 

Simultaneamente, organizei um banco de imagens fotográficas e videográficas de Gelewski 

que permitiu às participantes do laboratório contemplar e desvelar o corpo poético do 

dançarino e que culminou no desfecho da tese, no qual ofereço ao leitor a fruição desse corpo 

poético através de um ensaio fotográfico com depoimentos sobre ele. Realizei, ainda, 

entrevistas com pessoas que tiveram contato direto com Gelewski, seja na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), seja na Casa Sri Aurobindo ou em seus recitais de dança por todo o 

Brasil. Essas conversas se encontram diluídas ao longo da tese, preenchendo algumas lacunas 

históricas dos textos escritos, bem como evocando memórias em movimento no capítulo final. 

Passo agora a detalhar o que foi feito em cada uma dessas fases da pesquisa para 

explicitar a metodologia utilizada, ressaltando que uma etapa se encontra interconectada à 

outra de forma nem sempre sequencial, e sim simultânea e integral. 

Pesquisa teórica – Esta pesquisa teve início com o levantamento do material 

elaborado, compilado e/ou editado por Gelewski: na Escola de Dança da UFBA – em suas 

apostilas de Filosofia da Dança, Estudos sobre Espaço, Formas e Dinâmicas do Movimento, 

                                                 
3
 Uma organização de caráter educativo fundada por Gelewski em 1971 com o objetivo de divulgar os 

ensinamentos do filósofo e yogue hindu Sri Aurobindo e da continuadora de seu trabalho, Mira Alfassa, 

conhecida na Índia como The Mother (A Mãe), bem como realizar vivências utilizando o instrumental didático 

de Rolf Gelewski. A partir de agora, passaremos a chamar Mira Alfassa simplesmente de A Mãe, pois é assim 

que aparece nas publicações da Casa Sri Aurobindo e nas obras dela traduzidas para o português. 
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métodos sobre Criação e Improvisação na Dança, como também em alguns recortes de jornais 

da época. Já na Casa Sri Aurobindo, tive acesso ao vasto acervo de suas publicações, 

incluindo material pedagógico e artístico produzido por Gelewski e exemplares da Revista 

Ananda, editada por ele e mantida até hoje pelo grupo editorial da Casa, além de fotos e 

vídeos de suas apresentações de dança. 

Abrindo um parêntese para interconectar pesquisa teórica e pesquisa prática, ressalto a 

importância de dois procedimentos metodológicos que serão detalhados a seguir: a realização 

de entrevistas e de observação participante nos eventos da Casa Sri Aurobindo – os quais são 

construídos com base na metodologia de Rolf Gelewski. 

Entrevistas – Entre o início de 2008 e o início de 2010, realizei entrevistas 

qualitativas, a partir de um roteiro predefinido, porém aberto (ver Apêndice A), com pessoas 

que tiveram contato com Rolf Gelewski na origem de sua trajetória no Brasil: professores, ex-

professores, dançarinos e ex-dançarinos da UFBA – privilegiando os integrantes do Grupo de 

Dança Contemporânea (GDC), do qual ele foi diretor artístico, coreógrafo, dançarino e 

figurinista. Nestas entrevistas, busquei referências sobre sua Pedagogia e Arte na Escola de 

Dança da UFBA, e sobre a transformação de sua poética na dança espontânea a partir de seu 

encontro com o yoga integral de Sri Aurobindo. Por esta razão, também foram entrevistadas 

pessoas ligadas à Casa Sri Aurobindo que foram influenciadas pela dança espontânea e pelo 

yoga integral e que, de alguma forma, incorporaram este trabalho em sua vida artística e 

profissional. Essas entrevistas semiestruturadas, com diferentes focos para os dois grupos 

acima mencionados, forneceram uma visão geral sobre as lacunas da biografia de Gelewski e 

esclareceram temas referentes à estética de sua dança, posicionamento pessoal e profissional, 

relação com os alunos, metodologias utilizadas, atualização de suas propostas nesses dois 

espaços de atuação (UFBA e Casa Sri Aurobindo), bem como explicitaram os reflexos dessa 

atuação na cena cultural contemporânea. 

Observação Participante – Entre 2007 e 2016, realizei observação participante na 

Semana Sri Aurobindo e nos Encontros Casa – eventos que acontecem duas vezes por ano em 

Salvador e em Belo Horizonte, respectivamente – e que se compõem a partir do legado 

filosófico e metodológico do professor-dançarino, incluindo atividades como: reflexões 

criativas sobre os textos publicados, exercícios de preparação corporal, exercícios de 

concentração e vivências integrando corpo-movimento-som e dança espontânea. Observo que 

já tinha participado de quatro desses encontros entre 2003 a 2006, embora não como 

pesquisadora, e a partir de 2007 já com esse posicionamento. 
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Laboratório de prática – Com o objetivo de colocar em prática os materiais de 

Gelewski, formei um grupo de pesquisa sob minha coordenação e com a participação 

conjunta da dançarina Diana Gilardenghi e da atriz-dançarina Patrícia Araújo, no qual 

exploramos a metodologia de Gelewski, privilegiando seus trabalhos corporais, estudos de 

formas e de espaço, exercícios de concentração e de improvisação. Nossa pretensão foi de 

“colocar para dançar” o legado de Gelewski, através da experimentação de suas propostas 

artístico-pedagógicas em nosso próprio corpo – incluindo a observação dos registros visuais 

de suas apresentações e a realização de reflexões criativas a partir de seus textos filosóficos. 

Nosso laboratório de prática teve a duração de dois semestres: entre setembro e 

dezembro de 2007 e entre março e julho de 2009, com encontros semanais de três horas cada, 

totalizando 90 horas de atividade. Ele foi realizado no Centro de Artes da Universidade para o 

Desenvolvimento de Santa Catarina (UDESC), em Florianópolis, sob a orientação de Ciane 

Fernandes, da UFBA, com o acompanhamento e coorientação de Sandra Meyer, da UDESC. 

O referido laboratório foi viabilizado por um convênio interinstitucional entre as duas 

universidades. 

Ressalto que iniciamos o trabalho com a árdua tarefa de ”tirar movimento do papel”, 

ou seja, traduzir a rebuscada escrita de Gelewski em nossos corpos em movimento; aos 

poucos, fomos nos familiarizando com sua metodologia e, por fim, chegamos à consciência 

de que realizamos uma reinvenção ou mesmo uma recriação em torno de suas propostas. 

Buscamos, desta maneira, seguir as marcas deixadas pelo professor-dançarino e transformá-

las em nossa própria expressão criativa: 

 

A formulação dos exercícios representa o atual resultado de um esforço 

contínuo de expressar linguisticamente, e com a maior exatidão possível, 

processos de movimentação, visando-se sua transmissão didática. A 

dificuldade, porém, de explicar e, fixar através da língua coordenações e 

significações de movimentos é tão grande que uma colaboração ativa do 

respectivo professor torna-se indispensável, sendo que o mesmo terá de 

decidir, em todo caso, o que transformar, o que agrupar de outra maneira, o 

que variar, suprimir ou acrescentar. 

(GELEWSKI, Introdução da Apostila Dimensões-Direções-Caminhos (s/d) 

– princípios do espaço aplicados em exercícios de movimentação) 

 

Laboratório de criação - Entre abril e junho de 2010, realizei um laboratório de 

criação como extensão do laboratório de prática com o objetivo de criar cenas a partir dos 

princípios vivenciados com os métodos de Gelewski que pudessem ser utilizadas como 

experimentos para a composição de uma videodança espontânea. O laboratório de criação 

aconteceu uma vez por semana, com encontros de quatro horas e a participação das mesmas 
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artistas do laboratório de prática, acompanhadas em alguns momentos pelo videomaker 

Gilson Ghiel – que já tinha registrado alguns trechos do laboratório anterior, totalizando 48 

hs/atividade. Foi realizado no Espaço I do Centro de Artes da UDESC (CEART/UDESC) sob 

a supervisão de Sandra Meyer Nunes, coorientadora deste projeto. Esse processo criativo foi 

intitulado “Três momentos de contemplação”, no qual eu criei três quadros temáticos a partir 

dos quais tivemos a oportunidade de dançar espontaneamente já contaminadas por todo 

processo da prática vivenciada até ali. 

 

Uma das primeiras coisas que o uso da imagem animada nos ensina é a 

multiplicidade de pontos de vista possíveis sobre a atividade corporal. O 

corpo se esquiva de toda apreensão unilateral, porque ele é ao mesmo tempo 

o local de uma instrumentalização e de uma ritualização permanentes; uma 

unidade orgânica indecomponível e um objeto cenográfico fragmentável [...] 

(SERAFIM, 2008, p. 172) 

 

Entre 19 e 22 de julho de 2010, foram gravadas as cenas para a composição de um 

experimento que intitulei Videodança espontânea em três tempos.
4
 As gravações foram 

realizadas no Espaço II do Centro de Artes da UDESC, agora com a participação das três 

dançarinas-criadoras, do videomaker Gilson Ghiel e do iluminador Ivo Godói. É importante 

ressaltar que, no primeiro semestre de 2010, também foram captadas imagens externas em 

vídeo e dança na Reserva Florestal Passarim – uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) localizada em Paulo Lopes, Santa Catarina, a aproximadamente uma hora de 

Florianópolis. Nesta etapa, participaram somente esta dançarina-pesquisadora e o videomaker, 

ocasião na qual selecionei algumas das imagens de Rolf Gelewski capturadas pelo fotógrafo 

Atílio Avancini, e encenei na natureza mimetizando essas fotos – como o próprio dançarino 

fazia em sua última fase estética.  

Explicita-se, assim, o processo de criação desta videodança espontânea na interface 

com esses três tempos performatizados simultaneamente: partindo das imagens do próprio 

dançarino, experimentamos dançar com ele e com a câmera em um espaço cênico fechado e 

na natureza, buscando reinventar, a partir do corpo dele, os nossos corpos e o ambiente, a 

poética da espontaneidade. Como esclarece Ciane Fernandes: 

 

 

                                                 
4
 Saliento que esta videodança se configura mais como um processo de criação do que como um produto 

acabado, por este motivo me refiro às cenas gravadas e editadas como Experimentos para uma videodança 

espontânea. 
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Todas essas instâncias (a performance do vídeo-artista, do vídeo-espectador 

e da vídeo-dança) se sobrepõem no espaço tempo quântico numa 

composição de vídeo-dança performativa, coerente com a pesquisa como um 

todo. (FERNANDES, 2013, p. 12) 

 

Esta noção da “pesquisa como um todo” é particularmente importante se 

considerarmos que as imagens do próprio Gelewski dançando foram coletadas de norte a sul 

do País. Esta coleta, em percursos dinâmicos, aconteceu durante todo o período da pesquisa e 

os dados foram organizados num banco de imagens junto com as fotos do dançarino, também 

oriundas de várias fontes e capturadas em diversos tempos e lugares – confluindo neste tempo 

quântico mencionado acima, quando foram colocadas em cena para contracenar com a 

performance das dançarinas e do videomaker – atualizando as imagens do dançarino na cena 

contemporânea. 

É importante ressaltar que não tínhamos a intenção de reconstruir a dança espontânea 

de Gelewski, assim como não realizamos uma reconstrução convencional de sua metodologia 

– já que não procedemos a uma mera repetição dos exercícios propostos, e sim nos dispomos 

a experienciá-los de forma criteriosa e criativa. Situo, assim, todo processo prático e criativo 

desta pesquisa como uma abordagem de reinvenção das propostas do professor-dançarino, em 

conformidade com os pressupostos de Franko (2015), quando critica a atenção excessiva dada 

por alguns teóricos à questão da repetibilidade das ações teatrais e aponta exemplos de 

reinvenção na história da dança, como no caso das danças Bauhaus de Oskar Schlemmer 

(1922), que, inclusive, tiveram importante influência na trajetória de Gelewski. É por este 

motivo que, assim como Franko fala da recriação da dança barroca no século XX, eu também 

me refiro à recriação da dança espontânea na contemporaneidade. 

No texto inicial da tese, que abre a temática da dança espontânea, apresento a trajetória 

de Rolf Gelewski a partir do contexto sociocultural da época e das influências estéticas em 

sua arte, como também através dos relatos daqueles que o conheceram. Percorri desde sua 

fase como dançarino na Alemanha pós-Segunda Guerra, as influências filosóficas e artísticas 

daquele ambiente – sobretudo aquelas advindas da linhagem expressionista (com Laban e 

Wigman) –, até sua chegada ao Brasil em 1960 para consolidar o recém-criado Curso de 

Dança da Universidade Federal da Bahia. Nesta segunda fase, as marcas da baianidade e a 

experiência plural de Gelewski como dançarino, coreógrafo, administrador e professor 

encontram-se entrelaçadas. A partir desse entrelaçamento, consegui identificar outras tantas 

influências na sua trajetória artística e pedagógica, marcada pelo encontro com artistas locais 

e o diálogo com a vanguarda artística internacional, sobretudo europeia, até o ano clímax de 
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1968, quando aconteceu seu encontro com o yoga integral de Sri Aurobindo na Índia. A partir 

daí, delineei uma terceira fase, na qual o diálogo com a filosofia e a estética orientais, 

notadamente a hindu, foi intensificado e incorporado na dança e na metodologia do dançarino. 

A segunda parte é um relato de minha experiência, junto com a experiência de mais 

duas dançarinas, com os princípios, métodos e técnicas de Gelewski para o ensino da dança, 

que resultou também numa aproximação com sua poética
5
, já que buscamos compreender 

suas propostas a partir dos movimentos de nossos próprios corpos. Isto se deu através de um 

laboratório de prática utilizando os materiais artísticos e pedagógicos elaborados pelo 

professor-dançarino, selecionados a partir de sua importância e pertinência a essa pesquisa. 

Os desafios dessa releitura transformando palavra escrita em movimento vivo, bem como a 

apropriação criativa dessas propostas pelas participantes do laboratório, são revelados nesse 

relato. Aqui, busquei detalhar os fundamentos dos materiais escolhidos, bem como descrever 

alguns exercícios modelo, sua execução, as variações e criações surgidas a partir destes, além 

de nossas reflexões sobre os princípios desses exercícios e as indicações de sua aplicação na 

formação e nos processos de criação nas artes cênicas. 

Na terceira parte, focalizo o processo de configuração dos Experimentos para uma 

videodança espontânea como resultado artístico desta pesquisa, ainda que o produto se 

apresente apenas como um trabalho em processo (work in progress), ou seja, como uma obra 

aberta que indica possíveis caminhos para uma produção futura. Nesta, explicitamos o 

processo criativo intitulado Três momentos de contemplação, no qual pré-roteirizei três 

quadros temáticos a partir dos quais as três artistas puderam dançar contaminadas pela poética 

de Gelewski e pela experimentação com alguns de seus métodos, neste caso principalmente os 

Estudos de Formas, de Espaço e Métodos de Improvisação, utilizando transversalmente seus 

exercícios de concentração como start para entrada em cena. Ressalto a importância de um 

estado contemplativo na performatização das três temáticas sugeridas: Contemplando a Lua, 

Contemplando o deserto e Contemplando a aurora – este último se configurando como uma 

síntese de todo processo, no qual apenas eu dancei em torno da mandala de Mira Alfassa, A 

Mãe
6
, ambientada pela música Círculo dourado, de Sunil Bhattacharya. A Mãe foi a pessoa 

                                                 
5
Recordo que a professora e dançarina Eliana Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

(PPGAC) da UFBA, me indagou, certa vez, se o que me interessava era a metodologia ou a poética de Rolf. 

Refleti algum tempo sobre essa questão, e me veio o insight de que o impulso desta pesquisa surgiu de uma 

atração inequívoca pela dança de Gelewski. Mas como chegar a ela, senão através dos caminhos que percorreu, 

quer dizer, de sua metodologia! Daí a escolha por incorporar a poética dessa dança através de uma experiência 

corpóreo-sensorial-estética e intelectual. 
6
 Mandala é uma figura circular em torno de um centro, muito utilizada para exercícios de concentração e 

meditação, como também sua confecção é considerada um processo artístico. A mandala d‟A Mãe é constituída 

de um círculo central que representa a Consciência Divina, de quatro pétalas em torno desse centro que 
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que maior influência teve na configuração da fase espontânea da dança de Gelewski e Sunil 

Bhattacharya o músico indiano que inspirou muitos solos espontâneos do dançarino. 

Apresento também, neste capítulo, uma síntese da contribuição de Gelewski para a cena 

contemporânea tanto no campo da dança e das artes como no da educação.  

A última parte é um ensaio fotográfico elaborado a partir das imagens de cenas de 

dança de Gelewski capturadas em diversos tempos e lugares, entremeadas de depoimentos 

sobre o professor-dançarino. Organizei essas fotos dentro de três blocos temáticos referentes 

às três fases estéticas do artista: como solista do Teatro Metropolitano de Berlim (entre 1950 e 

1960), como professor-diretor e dançarino na UFBA (entre 1960 e 1970) e como dançarino 

solista em sua fase espontânea (entre 1970 e 1988). Note-se que essas datas são 

aproximações, já que os períodos referidos se interceptam e, ao invés de formarem 

monoblocos, se constituem como espirais de uma estética que se desdobra e se transforma 

continuamente, até chegar a se configurar como a dança espontânea propriamente dita. 

Dialogando com as imagens, incluí alguns trechos dos depoimentos mais relevantes sobre 

Gelewski, como memórias em movimento de cenas antigas que, assim agrupadas e 

rememoradas, se tornam atuais. 

Como num ensaio cênico, a cortina se abriu, e o palco está disponível aos processos de 

criação em torno do impulso criativo de Rolf Gelewski. Situo esta tese como uma 

descortinadora de cenas, cuja relevância inegável busca visibilidade e recriação. Neste caso, 

optei por uma edição aberta e contínua dos materiais pedagógicos e artísticos tecidos a partir 

do legado do professor-dançarino, cujos passos percorridos até aqui são indicadores de que “a 

dança espontânea continua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
representam os quatro poderes d‟A Mãe, e de outras doze pétalas ao redor representando os doze poderes d‟A 

Mãe manifestados para seu trabalho na Terra.  
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Ensaio poético sobre a dança de Rolf Gelewski 

 

 

A Cortina se Abriu... Espontaneamente  

Sabia pouco do artista que era 

Do dançarino-yogue 

Que outrora ensinara meninos 

Surdos-mudos-pequeninos 

E logo dançava para Deus 

Espontâneas Danças Humanas 

Entregando-se às assombrosas chamas internas 

Incandescendo opiniões 

Desnudando-se em espaços sagrados 

Vestindo-se minuciosamente na geometria do espaço 

Lançando-se para longe, voltando-se para si 

Alargando-se e incorporando multiplicidades 

Transmitindo formas inusitadas 

Incentivando intuições de improvisações estruturadas 

Em direção à liberdade de criar 

Dançarino Poeta Professor 

Bendito, Maldito, seja como For 

Presente como nunca:  

No silêncio de alguns, 

Na mitificação de outros 

Na vasta produção de um  

                                                                                       Movimento Espontâneo 

Contínuo 

Em direção ao Chão e ao Infinito 

Simbolizando a fusão e a irradiação 

Do Supra-Sensível na Matéria-Arte 

De cujo Corpo Poético 

Desvelando-se 

Ofereceu 

Karin M. Véras 

25/8/2009 

 

Figura 1: foto Rolf Gelewski, fotógrafo Atílio Avancini 
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2 A DANÇA ESPONTÂNEA EM SEU CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL E 

ESTÉTICO 

 

 

 A arte e a pedagogia de Gelewski têm lugar central nesta pesquisa, não somente por 

sua influência decisiva na estruturação do ensino universitário de dança no Brasil, como 

também por seus reflexos inegáveis na cena artística contemporânea. Sendo assim, 

contextualizar a trajetória do dançarino-educador e a transformação de sua poética numa 

“dança espontânea”, quando de seu encontro com o yoga, permite inserir, no campo de 

investigação dos processos de criação e transmissão nas artes cênicas, notadamente na dança, 

uma experiência singular e ainda pouco explorada envolvendo „dança e improvisação‟, „corpo 

e criatividade‟, „dança e educação‟, „dança e espiritualidade‟. Sendo assim, neste primeiro 

capítulo, busco dar visibilidade aos cenários e personagens que influenciaram a vida e a obra 

de Gelewski, bem como situar as diversas influências artísticas, filosóficas e socioculturais 

presentes no seu corpo dançante. 

 

2.1 A TRAJETÓRIA DE ROLF GELEWSKI 

 

 
Como sou acorrentado a um nascimento na Europa deste 

século, vivendo cercado pelas energias do conformismo, 

materialismo, caça de ego, sucesso e superfície, ainda não 

cheguei muito longe  

[...] mas as asas estão crescendo, sei que o espaço da Infinitude 

e a Luz são-me destinados, preparo-me, reúno forças, busco. 

Em mim o Novo já é real. (GELEWSKI, 1991, p. 104)
7
 

 

 

Escolhi compor a biografia de Gelewski a partir de suas obras; isto significa entrelaçar 

as poucas informações biográficas encontradas nas folhas de rosto de suas principais 

publicações e/ou mencionadas em edições especiais sobre ele,
8
 com os depoimentos vivos de 

                                                 
7
 Texto que aparece impresso no programa de Multiexpressões, publicado na íntegra pela Revista Ananda Rolf 

 (1991, p.104-105) numa edição especial, comemorativa ao centésimo número da publicação fundada pelo 

dançarino, com textos selecionados do próprio Gelewski escritos entre 1983-1987. A referida exposição 

envolveu dança, fotografia, pintura, gravura, visualização gráfica de música e trabalho gráfico de natureza 

editorial.  
8
 Como a edição da Revista Ananda (1998, ano 27, n. 2) “um tributo à memória de Rolf” pela passagem dos dez 

anos de sua morte, intitulada: Rolf Gelewski – A Chama tem que ser Vivida, que reúne praticamente todos os 

artigos de sua autoria publicados no periódico entre 1971 e 1982. Já os textos escritos entre 1983 e 1987 constam 

da edição da Revista Ananda Rolf (1991) mencionada na nota anterior. Estas duas publicações oferecem um 

panorama geral do corpo-pensante do dançarino desde a década de 70 até sua morte em 1988.  
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ex-alunos, amigos e dançarinos por mim entrevistados. Busquei traçar, assim, um corpo 

histórico, mas também simbólico, afetivo e poético, para dar a compreender sua trajetória. 

Rolf Gelewski nasceu no dia 7 de abril de 1930, em Berlim - Alemanha, e morreu em 

1988 na cidade de Feira de Santana, na Bahia - Brasil. Estudou dança com Mary Wigman 

(1886-1973) e Marianne Wolgelsang (1912-1973) da escola expressionista ou “dança de 

expressão”
9
 (tratarei de delimitar esses termos mais adiante).  

Gelewski, que já se ocupava com música, pintura e poesia, escolheu se dedicar à dança 

já na fase adulta, por volta dos 18 anos de idade, “após assistir um espetáculo de Gret 

Palucca”.
10

 Entre 1952 e 1960 atuou como dançarino e pantomimo em peças teatrais e como 

professor de dança, incluindo cursos para surdos-mudos e para universitários. Foi dançarino 

solista do Teatro Metropolitano de Berlim
11

 de 1953 até 1959, e dançarino solista livre – 

elaborando e apresentando coreografias próprias – tendo sido premiado por seus solos.  

Em 1960 mudou-se para o Brasil a convite da Universidade Federal da Bahia para 

coordenar a Escola de Dança daquela universidade, nela ocupando ainda, entre 1960 e 1971, 

os seguintes cargos: “Diretor da Escola de Dança”, “Chefe e Coreógrafo do Grupo de Dança 

Contemporânea” (GDC) – fundado por ele, e “Chefe do Departamento de Integração e 

Educação Artística”. Segundo depoimento de Gertrude Piffel, amiga pessoal do dançarino e 

quem o sucedeu no ensino de rítmica para os alunos de dança, a escolha de Gelewski - na 

época pouco conhecido no Brasil - se fez através do contato de Koellreutter, diretor da Escola 

de Música, diretamente à Escola de Mary Wigman que então o indicou. Koelreutter ocupava, 

interinamente, a direção da Escola de Dança, na fase de transição entre a saída de Yanka 

Rudzka, sua primeira diretora, e a chegada de Rolf Gelewski.
12

 

                                                 
9
 O artigo de Yolanda Amadei, no livro organizado por Petrella (2006, p. 36) sobre as Correntes Migratórias da 

Dança, menciona que Rolf também estudou com Gret Palucca.  
10

 Esta informação foi dada por Ricardo Oliveira, da Casa Sri Aurobindo, conforme ouviu do próprio Gelewski. 

Se situarmos o período pós-guerra, quando Rolf iniciou a dançar, já próximo à década de 50, constataremos que 

este coincide justamente com a reabertura da Escola de Wigman em Berlim, época em que Wolgelsang - uma 

das primeiras alunas de Palucca - estava como vice-diretora. Ao fim do primeiro ano (1949), segundo Manning 

(1993, p. 226) após Wigman ter perdido o subsídio governamental, Wolgelsang deixa Wigman para abrir sua 

própria escola também em Berlim. Confirma-se, assim, a influência dessas três dançarinas na trajetória de 

Gelewski. 
11

Metropol Berlin, atualmente Admiral Palast Berlin – Palácio da Admiração. 
12

 Esta informação se encontra confirmada na obra de Robatto (1994, p.92), onde ela comenta sobre a fase de 

transição da Escola de Dança da UFBA (1959-1960) que antecede a chegada de Rolf: “A influência do 

expressionismo alemão, devido à sua perseguição pelo nazismo, estava em declínio no mundo e surgia, com todo 

vigor, a estética e as técnicas da dança moderna norte-americana. “Sugerimos então a Koellreutter (a própria 

autora e a professora Norma Ribeiro) que convidasse José Limon como professor visitante, por ocasião da turnê 

de sua companhia pelo Brasil.” A vinda do convidado não se concretizou. “Enquanto isto, a reitoria, através de 

H.J. Koellreutter estava em contato com a Escola de Dança de Mary Wigman em Berlim, solicitando a indicação 

de um professor que aceitasse o convite para dirigir a Escola de Dança da Universidade da Bahia”.  
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Como diretor e professor da Escola de Dança, Gelewski estruturou e colocou em 

prática vários métodos didáticos referentes ao ensino de improvisação, composição, 

coreografia em grupo, estudo de formas, estudo de espaço e rítmica. (materiais que serão 

explorados no laboratório de prática descrito no próximo capítulo). Ainda como professor da 

referida Escola, ele publicou pela editora da UFBA seus métodos Rítmica Métrica – Um 

método didático para o ensino da rítmica (1967) e Estudo Básico de Formas (1971), além de 

criar e ministrar, de maneira inédita, a disciplina Filosofia da Dança. 

Importante situar que Rolf não apenas dirigiu a Escola de Dança da UFBA nos anos 

60, como também foi o consolidador do ensino de dança em nível acadêmico no Brasil, 

formando as bases para os Cursos de dançarino profissional e Licenciatura em Dança. 

Conforme artigo de Nogueira (2004, p. 25) “os registros criados e/ou compilados pelo 

professor Rolf Gelewski influenciaram, de alguma forma, a base dos programas das 

disciplinas criativas no curso universitário de dança”. Segundo esta dançarina-pesquisadora, 

foram 15 anos
13

 dedicados à Universidade, onde atuou no campo administrativo, docente e 

artístico, tendo impulsionado o desenvolvimento da dança na Bahia e para além do eixo Rio-

São Paulo”. Nogueira observou, ainda, que foi ele quem primeiro situou o termo “dança 

contemporânea” na Bahia e quiçá no Brasil, quando da estruturação da primeira escola de 

dança em nível de graduação. 

Saliento que, mesmo tendo assumindo diversas funções didáticas e administrativas 

desde sua chegada no Brasil, Gelewski conseguiu conciliar a vida artística com a acadêmica, 

tendo, a partir de 1970, realizado recitais solísticos no Brasil e no Exterior, atuando também 

como dançarino na primeira fase do GDC da UFBA e, entre 1970 e 1971 como professor 

convidado em universidades norte-americanas. Entre 1967 e 1971, a convite do Instituto 

Goethe de Munique, fez várias tournées pela Índia e Filipinas. Durante uma dessas tournées, 

em 1968, aconteceu seu primeiro contato com o Sri Aurobindo Ashram
14

 no sul da Índia, 

onde, durante um recital, encontrou-se com a dirigente da comunidade, a francesa Mira 

Alfassa, chamada A Mãe por seus seguidores – que influenciou decisivamente a trajetória do 

dançarino, incentivando-o a dançar espontaneamente. Foi também através desse encontro que 

Gelewski tomou contato com a música de Sunil Bhattacharya (1920-1998), morador do 

Ashram, a qual o tocou profundamente, tanto que passou a compor solos inspirados nessa 

                                                 
13

 Alguns entrevistados situam a saída de Gelewski da Escola no início dos anos 70, enquanto outros lembram da 

sua presença como professor até por volta de 1975. Segundo depoimento de Lais Góes, a sua saída do GDC em 

1972, marca também o seu desligamento da escola. Já Marli Sarmiento, lembra-se de vê-lo, seguidas vezes, 

arrumando cuidadosa e silenciosamente o mural da escola após essa data. Tudo indica que ele foi se desligando 

gradativamente, tornando sua presença cada vez mais sutil nos últimos anos de permanência ali.  
14

 Ashram, na Índia, é um lugar construído em torno de um mestre espiritual. 



28 

 

 

sonoridade que, segundo especialistas, combinam características da música hindu com a 

música ocidental eletrônica. Desde 1968, Gelewski fez várias viagens ao Ashram, inclusive 

residindo lá por algum tempo.  

Observo que 1968 é o ano clímax de configuração da dança espontânea; a partir do 

impulso que o encontro com A Mãe e com os ensinamentos do yoga integral gerou no corpo 

poético do dançarino, inaugurando transformações que vão culminar numa nova fase estética 

dentro da sua trajetória. Importante situar, ainda, que é a partir da década de 70 que essa 

influência se torna mais visível nos recitais e nas publicações do professor-dançarino, que vai, 

pouco a pouco, se desligando da UFBA para se dedicar à consolidação de uma comunidade 

com objetivo educativo-espiritual, fundada por ele em 1971, chamada Casa Sri Aurobindo. A 

partir dessa transição, Rolf passa a compor sua dança na confluência do diálogo com o yoga, 

realizando assim uma síntese de suas influências anteriores. 

Esse encontro com o yoga integral de Sri Aurobindo, provocou uma fase de expansão 

no corpo poético e metodológico de Gelewski, com uma ampliação visível em sua produção 

na área editorial, incluindo a tradução das obras centrais de Sri Aurobindo e d‟A Mãe; 

revisão, edição e reedição dos métodos aplicados na escola de dança e a criação de outros 

métodos
15

. Além disso, promoveu um alargamento das fronteiras de sua arte, centrada na 

dança espontânea - com a realização de recitais solísticos em vários estados brasileiros como 

também no exterior, quando o trânsito Ocidente/Oriente foi intensificado. Sem falar das 

exposições integrando dança, música, poesia, instalações e produções nas artes plásticas e 

gráficas. 

A partir de 1986, Gelewski passou a compor músicas em órgão eletrônico, 

composições essas que denominou “vivências-som”, utilizando-as em exercícios de 

concentração e interiorização, em audições contemplativas a partir de imagens, em aulas de 

movimentação, bem como para ambientação de suas apresentações de dança espontânea. 

Considero interessante o fato de Gelewski chamar de “audições” às suas apresentações dessa 

fase, uma provável alusão à experiência de dançar a partir de uma escuta atenta da música ou 

da vivência interior do que ele chamava de “corpo-som”. 

Passo agora, a contextualizar cenários e personagens que permitiram a eclosão da 

dança espontânea na trajetória de Gelewski, buscando entrelaçar influências artísticas, 

filosóficas e socioculturais na composição de sua vasta obra. 

                                                 
15

 Como Estruturas Sonoras I e II (1973, 1975), Proporção e Precisão – um método de Rítmica métrica baseado 

nos metros gregos (1986), Silenciar I e II (1986,1987). Estes métodos pretendem desenvolver a atenção do 

aluno-dançarino em relação ao corpo sonoro, assim como promover estados de concentração e interiorização. 
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2.2 INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS E FILOSÓFICAS 

 
 

Seja você 

Deixe de ser você 

Seja os outros 

Não seja ninguém 

Seja as coisas e o mundo 

Não seja nada 

Deixe de querer ser isto ou aquilo 

Seja o que necessitar 

Seja o que for preciso ser 

 Rolf Gelewski
16

 

 

 

Do existencialismo de Heidegger e Jaspers, passando pela dança moderna e educativa de 

Rudolf Laban e a dança de expressão de Mary Wigman, promovendo reflexões sobre a 

origem e função da dança nas sociedades e culturas e sobre a fenomenologia do corpo no 

mundo, Gelewski buscou inspiração em artistas e filósofos ocidentais e orientais de diversos 

tempos e lugares.  

Considero impressionante a abrangência intelectual e criativa do dançarino e seu livre 

trânsito entre artes e entre culturas com base num sólido conhecimento e vivência dos campos 

explorados. Conforme observou Nogueira
17

 (2004, p. 26-27), sua dinâmica de criação, 

advinda inicialmente do expressionismo, se supera e evidencia “uma proposta de trabalho 

diferenciado, que incentiva simultaneamente, as criações individuais e grupal, direcionada e 

livre, racional e intuitiva, com valorização tanto de processo quanto de produto.” Foi neste 

diálogo com diversas fontes, que Gelewski configurou seu corpo poético e fundamentou seus 

estudos teóricos e práticos, aplicando-os em seu processo criativo e no ensino da dança na 

universidade.  

Dessas múltiplas influências, destaco aquela advinda da linhagem de dança moderna 

alemã, que encontra visibilidade em seu Dicionário de Movimentos Naturais – um dos 

primeiros materiais didáticos elaborados para a UFBA, baseado nos estudos de Laban, Joss e 

Leeder. Esta influência também se evidencia na apostila Orientação Básica no Espaço (1962) 

                                                 
16

 Trecho de poema de Gelewski publicado na Revista Ananda Rolf, 1991. p.102 
17

 Esta pesquisadora-dançarina e atualmente professora da Escola de Dança da UFBA, realizou duas pesquisas 

de iniciação científica sobre Gelewski, respectivamente em 1990 e 1991, cujos resultados encontram-se 

publicados na Revista Repertório n. 7 (2004) – uma edição dedicada a Rolf Gelewski que, [...] “na Escola de 

Dança da UFBA, de 1960 a 1975, dedicou-se de corpo e alma ao exercício de educar com e através da dança” 

(editorial de Rodrigues e Martins, p.5). Outro trabalho de iniciação científica foi realizado por Passos (2007), da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), refletindo sobre o material didático-pedagógico de Gelewski 

como base para uma composição coreográfica. Essas pesquisas demonstram um crescente interesse pelo legado 

do professor-dançarino.  
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que revisita os princípios de movimento, ações expressivas e escalas dimensionais de Laban. 

Gelewski também traduziu e publicou em sua coluna do „Jornal A Tarde‟ (1964) trechos da 

obra de Mary Wigman, como também mencionou, em outro artigo, a influência de Isadora 

Duncan - considerada a precursora da dança livre no Ocidente.  

No primeiro artigo, Gelewski se refere a Mary Wigman como precursora da Dança 

Moderna e traduz um trecho de seu livro A Linguagem da Dança que dá título ao texto. No 

segundo artigo, intitulado Formas de Dança do Ocidente e Oriente Comparadas, Gelewski 

tece considerações sobre as diferenças entre a arte coreográfica no Ocidente e Oriente, e 

nomeia Isadora Duncan como o expoente máximo no Ocidente da dança inspirada na 

consciência interior. Ele diz que, embora na forma as danças de Isadora não alcancem as 

danças hindus (altamente estilizadas), “em relação ao espírito chegam muito próximo 

daquelas da Índia”. Estes dois artigos, dentre outros, foram encontrados nos arquivos do 

Memorial da Escola de Dança da UFBA
18

, indicando que Gelewski mantinha uma coluna 

periódica sobre dança no Jornal da Tarde, em Salvador, entre 1963-1964.  

Observo em seus artigos e materiais didáticos, a presença da filosofia e poesia tanto 

ocidental como oriental (taoísmo, budismo, racidismo, e hinduismo) – incorporando em suas 

apostilas e publicações sobre Filosofia da Dança e sobre Arte e Educação, autores diversos 

como Goethe, Sartre, Schiller, Witgenstein, Kant, Henri Bergson, Merleau-Ponty, Pierre de 

Chardin, Noavalis, Martin Buber, Rainer Maria Rilke, Rumi, Nolini Kanta Kupta, Gopi 

Krishna – apenas para citar alguns.
 
Considero instigante como numa única compilação de 

textos intitulada Dança e Educação de Gelewski (1971) publicada pelo Departamento de 

Integração e Educação Artística - Escola de Música e de Artes Cênicas, o professor-dançarino 

tenha conseguido congregar e traduzir autores tão distintos como Buber (1966) da fonte 

original alemã, Sri Aurobindo (1967) e Dewey (1967) - publicados pelo Sri Aurobindo 

International Centre of Education em Podicherry  (India) e Sartre (1969) em seu Esboço de 

uma teoria das emoções - editado pela Zahar Editora, RJ.  

Observo que a partir da década de 70, Gelewski passa e abordar com maior ênfase a 

relação entre dança e espiritualidade, fundamentado sobretudo na filosofia e na poesia de Sri 

Aurobindo, assim como nos ensinamentos e escritos poéticos de Mira Alfassa, A Mãe. 

Saliento que o encontro com A Mãe e com o yoga integral de Sri Aurobindo a partir de 1968, 

influenciou decisivamente a trajetória de Gelewski, norteando os princípios de uma educação 

integral baseada na cultura física, na arte e na espiritualidade. Foi a partir desse encontro que 

                                                 
18

 O Memorial da Escola de Dança era coordenado por Suki Villas-Boas Guimarães, que gentilmente abriu seus 

arquivos para nossa pesquisa. 
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os versos do poema Savitri de Sri Aurobindo se transformaram em dança no corpo de 

Gelewski, passando a ser a fonte geradora de muitos solos de dança espontânea. 

Interessante mencionar que o músico Sunil Bhattacharya, que morava no Ashram de Sri 

Aurobindo quando aconteceu o encontro de Gelewski com A Mãe, compôs diversas músicas 

para trechos do poema Savitri
19

 de Aurobindo e que essas músicas foram espontaneamente 

incorporadas na dança de Gelewski a partir desse primeiro contato. Sendo que alguns 

integrantes da Casa comentaram, em entrevista, a perfeita sincronia entre a poesia de Sri 

Aurobindo, a música de Sunil e a dança de Rolf. 

Vale ressaltar que o poema Savitri foi o projeto literário mais ambicioso do filósofo, 

poeta, político e yogue Sri Aurobindo, pois se constitui de um poema de 724 páginas escritas 

em língua inglesa ao longo de vinte anos, e que adquiriu um grande status como literatura 

anglo-indiana e de cunho espiritual, conforme revela o artigo intitulado: A reescrita de uma 

História da Índia (Savitri) e sua transformação em um texto sagrado: “Parte do status de que 

goza a obra se deve ao fato de Aurobindo ter traduzido e expandido, em seu poema, um 

fragmento do Mahabharata, retomando parte daquilo que, pode-se dizer, está no imaginário 

coletivo hindu” (GOHN, 2012, p. 133). 

 

 

O Absoluto, o Perfeito, o Só 

Entrou com seu silêncio no espaço: 

O Espaço é ele mesmo 

        E o tempo é só ele. 

(AUROBINDO - trecho de Savitri) 

 

 

A influência indiana aparece integrada, inclusive, ao repertório do Grupo de Dança 

Contemporânea da UFBA, segundo consta do „Histórico do GDC‟ organizado por Terezinha 

Argolo (1999). Exemplo disso são os trabalhos A Decisão e A Desventura de 1970: o primeiro 

com texto de Sri Aurobindo e música de Sunil Bhattacharya, com solo de Gelewski, e o 

segundo com textos de Sri Aurobindo, da Mãe e de uma criança brasileira, com músicas de 

Sanctus e Sunil Bhattacharya e as dançarinas Carmen Paternostro, Julio Vilan, Marli 

Sarmento, Tereza Cabral e Vera Lúcia Andrade; com figurino e coreografias de Rolf 

Gelewski. Interessante observar também que é nesse período que o trânsito artístico do 

                                                 
19

 Savitri é um poema épico escrito em inglês, baseado no episódio homônimo do Mahabharata em sânscrito 

(épico indiano). Para saber mais sobre esta importante obra da literatura anglo-indiana, pode-se consultar a tese 

de Gohn (1994) ou a tradução de trechos do poema em português editada pela Casa Sri Aurobindo (1989). 
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professor-dançarino entre o Brasil e a Índia se intensifica, conforme registra o artigo do 

„Jornal da Bahia‟ de 20 de outubro de 1970. Este artigo anuncia a apresentação do GDC no 

“III Encontro de Educadores Musicais da UFBA”, promovido pelo Departamento de 

Integração Artística e pelo grupo de dança daquela universidade, com montagens integrando 

dança, música e fala. O artigo comenta:  

 

No dia 1º de janeiro deste ano, uma apresentação foi realizada no Sri 

Aurobindo Ashram em Podicherry (Índia do Sul). Essa apresentação 

intitulada “Em Direção à Consciência Nova” e motivada pela Mãe – a força 

diretriz e central do Ashram – combinou excertos recitados de “Savitri”, um 

poema épico de Sri Aurobindo, música de Sunil Bhattacharya que vive no 

Sri Aurobindo Ashram e danças solísticas de Rolf Gelewski que procuram 

transferir os conteúdos dos textos e da música para a intensidade e a forma 

do movimento. 

 

O ano de 1970 é marco de uma transição importante, não apenas na trajetória de 

Gelewski como também para a Escola de Dança da UFBA e seu Grupo de Dança 

Contemporânea, uma vez que, a partir de 1971, o Departamento de Dança ganha nova 

direção: Lais Salgado Góes e Margarida Parreiras Horta. Já, a partir de 1972, o dançarino 

americano Cleyde Morgan é contratado pela Universidade, passando a coreografar para o 

GDC e assumindo, na sequência, a direção do curso de dança. 

 

2.3 LABAN E WIGMAN NA DANÇA DE GELEWSKI  

 

 

Nós dançávamos sem música, no ritmo da poesia e, algumas vezes,  

Laban nos fazia mudar palavras, frases, pequenos poemas... 

 tínhamos nós mesmos que inventar. 

Mary Wigman  

 

 

Assim que chegou a Salvador, Gelewski foi reconhecido como „herdeiro de uma 

linhagem estética da dança moderna alemã‟ da qual Laban e Wigman foram os fundadores. 

Por sua vez, foi considerado extremamente competente na implantação e consolidação da 

primeira Escola de Dança em nível universitário no Brasil: “Apesar da pouca experiência, 

Rolf Gelewski, com uma mentalidade objetiva e um sistema de trabalho metódico, assumiu 

encargos administrativos, artísticos e pedagógicos com muito empenho e competência, logo 

familiarizando-se com o sistema acadêmico.” (ROBATTO, 2000, p. 93). A mesma autora 

ressalta a coincidência dos dois primeiros diretores da Escola de Dança - Yanka Rudzka e 
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Rolf Gelewski - se originarem da linhagem germânica de dança contemporânea expressionista 

“imprimindo uma forte influência no seu ensino e produção artística” (ROBATTO, 2000, p. 

93). É essa influência que tentarei explorar, buscando encontrar suas marcas na dança 

espontânea do dançarino. 

Alguns depoimentos sobre Gelewski indicam um silenciar dele próprio sobre a 

primeira fase de sua vida artística passada na Alemanha. Note-se que Rolf começou a dançar 

justamente após a segunda guerra mundial onde, segundo entrevista com Ricardo Oliveira da 

Casa Sri Aurobindo, o dançarino comentou ter perdido parentes, inclusive irmãos, além de 

não ter recebido o apoio dos pais na escolha que fez pela dança. Resta esse período, ainda, 

como uma lacuna que buscarei preencher, percorrendo a genealogia de sua filiação estética à 

corrente germânica expressionista. 

 

2.3.1 O corpo poético de Rolf Gelewski e sua filiação estética 

 

Segundo Berghaus (1997, p. 93) pode-se dizer “que a dança expressionista nasceu por 

volta de 1913, quando Rudolf Laban e Mary Wigman apresentaram suas primeiras obras 

originais em Munique, o centro da arte expressionista na Alemanha”. Nessa mesma época, 

Laban foi apresentado ao mundo espiritualista de Wassily Kandinsky (1866-1944) e Rudolf 

Steiner (1861-1925). Durante este início de século, a ginástica rítmica e a eurritmia de 

Jacques Dalcroze (1865-1950) floresciam em Munique. Estava-se no período pré Primeira 

Guerra Mundial, momento em que a linha fronteiriça entre ginástica e dança ainda não estava 

bem definida. Nessa mesma época, Laban defendeu, em Munique, a necessidade de distinguir 

dança de ginástica e de esclarecer a relação da dança com a música e o drama:  

 

Em seu estúdio para dança e artes dramáticas ele deu crescente ênfase na 

necessidade dos estudantes entenderem dança como uma forma de arte 

independente que não conta nem com a música nem com a estrutura 

dramática derivada de uma história linear para sua expressividade. 

(BERGSOHN, (trad.) REIS, 2008, p. 105) 

 

Em 1913, Laban foi convidado para dirigir a recém inaugurada “Scholl of all the Arts 

of Life” no Monte Veritá, um resort na montanha próxima a Ascona, Suíça, criada para 

promover um estilo alternativo de vida para as pessoas que sofriam de estresse e exaustão 

cultural. No verão desse mesmo ano, Wigman veio juntar-se a Laban. Interessante observar 

que o êxito de Laban no mundo da dança, veio através de sua principal aluna, Mary Wigman 
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(1886-1973), que estudara eurritmia com Dalcroze entre 1910-1913. A eurritmia era 

inicialmente uma espécie de ginástica, desenvolvida para aprimorar o sentido rítmico de 

jovens músicos e cantores que com o tempo se transformou numa dança expressiva que 

buscava “harmonia de corpo e alma, homem e natureza, indivíduo e sociedade” 

(BERGSOHN, (trad) REIS, 2008, p.94). Esta expressão rítmica que conjugava dança e 

música era parte do ideário dos Wandervogel – movimento de protesto que pregava um 

retorno à natureza, a reforma de hábitos alimentares e do vestuário. Os participantes do 

movimento, que tinham em Isadora Duncan - precursora da dança moderna americana - um 

ícone “dançavam com vestes esvoaçantes ou mesmo nus, em meio à natureza.” 

(BERGHAUS, 1997, p. 94) 

 Mary Wigman, tendo sido aluna de Dalcroze, difundiu seu método na Alemanha até 

seu encontro com Laban. Saliento aqui a influência tanto de Isadora Duncan (como musa 

inspiradora) quanto de Wigman (como professora) no corpo poético de Gelewski. Outra 

confluência, conforme demonstram os estudos de Manning (1993), é a presença do feminismo 

e do nacionalismo na dança, tanto de Duncan como de Wigman
20

. Segundo Hedwig Muller, 

biógrafa de Wigman, citada na mesma obra: “Wigman devotava a seu país a mesma devoção 

que dedicava à sua arte” (MANNING, 1993, p. 225). Vale lembrar, ainda, que não apenas 

Wigman foi em busca da “dança livre” de Laban no Monte Veritá
21

 , como também Isadora 

Duncan visitou o famoso centro de fisiocultura – um centro difusor das idéias de liberdade, 

espiritualidade e naturalismo, presentes no movimento Wandervogel, e que contaminaram a 

vida e a obra de Gelewski. 

As marcas do ideário Wandervogel podem ser vistas na estética de Gelewski, 

principalmente em sua fase espontânea, quando dançava sem camisa e de pés descalços tanto 

em teatros, igrejas, boates, quanto em lugares ao ar livre ou junto à natureza. Da mesma forma 

elas aparecem na maneira como ele dedicava extremo cuidado com sua alimentação 

vegetariana, e com seu vestuário. A professora de dança e yoga Monserrat Fernandes, na casa 

de quem Gelewski se hospedava em Curitiba quando oferecia cursos e recitais naquela 

capital, ressaltou em entrevista “a disciplina do dançarino com sua alimentação estrita e 

saudável.” Lembrou, por exemplo, “de seu gosto especial por frutas, especialmente abacate, e 

                                                 
20

 É a mesma autora quem discute o envolvimento da dançarina ora com o nazismo ora com o comunismo, 

indicando uma trajetória artística descontínua, ligada ao regime que estivesse em vigor. Como se trata de um 

assunto controvertido e que não é foco central desta tese, indicamos a referência de Manning (1993, p. 167-221) 

no capítulo que trata especialmente do corpo político de Wigman, para quem deseja se aprofundar no assunto. 

Bem como a obra de Muller (1986) que aborda a relação ambígua da dançarina com o III Reich. 
21

 Partsch-Bergsohn (1994, p.14) comenta a frequência de Dalcroze no Monte Veritá (enquanto lecionava em 

Genebra) para tratamento de saúde, local onde ele se encontrou com a Teosofia e as religiões místicas.  
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de como, antes de um curso, ele arrumava, de forma elegante sobre a mesa, duas bolachas de 

água e sal e uma xícara de chá”. Já a pedagoga Wilma Bagdeve que coordenava os cursos que 

Gelewski oferecia para professores da rede municipal de ensino no interior da Bahia, falou do 

contraste entre a “maletinha” que o professor-dançarino carregava com seus poucos pertences 

pessoais, incluindo “a calça de tergal que devia ser impecavelmente passada antes do recital 

de dança espontânea realizado sempre sem camisa”; e a „grande mala‟ contendo seus 

materiais didáticos: aparelho de som, fitas, gráficos, textos, etc. 

Já a presença do nacionalismo de Duncan e de Wigman não me parece uma marca 

recorrente na trajetória de Gelewski, uma vez que não encontrei qualquer referência de seu 

envolvimento com movimentos políticos na Alemanha ou no Brasil. Mesmo assim, é possível 

falar de um „corpo político‟ de Wigman, recorrente também em Gelewski, se levarmos em 

conta o aspecto de sua atuação como dançarinos-educadores na sociedade. Veremos, mais 

adiante, que essa “entrega” ao social através da arte, apresenta um traço quase devocional e 

certamente sacrificial em ambos, quando tratam de expor todos os seus recursos, incluindo 

sua corporalidade, em prol de uma “comunidade de dança”.  

Traço ainda um paralelo entre a proposta de Laban na colônia de fisicultura do Monte 

Verità entre 1913 e 1917, organizando corais de “Dança Livre” para pessoas sem treinamento 

formal com o trabalho de “Movimentação Espontânea” oferecido por Gelewski na Casa Sri 

Aurobindo a partir de 1971, ambos ampliando o horizonte da dança em sua dimensão 

expressiva, educativa e social. No caso de Laban, este enfatizava, nessa época, uma dimensão 

mais expressiva-terapêutica, enquanto Gelewski privilegiava a dimensão educativa-espiritual.  

 

Nessa época, Laban estava ministrando um curso de movimento na colônia 

de fisicultura de Monte Verità, perto do Lago Maggiore. Durante esse 

memorável verão de 1913, Wiegmann
22

 foi encontrá-lo, pronta para 

descobrir a dança livre, ou seja: redescobrir-se a si própria e ao mundo 

através da dança. (BERGHAUS, 1997, p. 90)  

 

A partir do encontro de Wigman com Laban, os dois passaram a desenvolver uma 

intensa relação de trabalho: “Juntos, estabeleceram os princípios da dança cênica 

expressionista: Laban em primeira instância como teórico e coreógrafo, Wigman como 

dançarina” (BERGHAUS, 1997, p. 95). Já em 1914, segundo a mesma autora, “deram 

algumas demonstrações dessa dança cênica livre em Munique e em Colônia”. Nessa primeira 

fase de trabalho, eles não aboliram completamente a música, mas a tornaram subserviente ao 

                                                 
22

 Wiegmann era seu nome antes do encontro com Laban, que sugeriu à dançarina trocar para Wigman - nome 

que adotou a partir de 1914, quando da apresentação de seus primeiros trabalhos em Munique. 
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movimento, ou seja, ao invés de fazer com que a música seguisse a estrutura rítmica de uma 

obra musical, “trabalhavam com ritmos naturais do corpo, que podiam ser acompanhados por 

melodias cantadas e instrumentos de percussão” (BERGHAUS, 1997, p. 95). 

Entre 1913 e 1917, Laban e Wigman realizaram pesquisas sobre o movimento, 

dividindo-se entre Zurique, na Suíça - para onde se transferiu a escola de Laban - e o Monte 

Verità
23

, enfatizando a percepção do ritmo interno do corpo e sua expressão pelo espaço. 

Segundo Manning (1993, p. 56) foi a partir dessa ideia do „corpo em movimento pelo espaço‟, 

que surgiu o conceito de “Cnesfera”, formulado, portanto, a partir da colaboração de Wigman 

com Laban. Segundo a mesma autora, Wigman tornou-se instrumento para a pesquisa de 

Laban, período em que ele estruturou seu „sistema de notação‟ e sua „teoria de harmonia 

espacial‟. Em 1914, quando estourou a primeira guerra, ambos ficaram exilados no Monte 

Veritá, enquanto a escola de Laban em Munique foi abandonada e depois reaberta em Zurique 

sob a direção de Suzanne Perrottet.  

Interessante observar que, apesar da cena expressionista estar centrada na expressão do 

estado emocional interior do artista, com ênfase no aspecto subjetivo, permitindo muitas 

vezes o êxtase ou a interpretação irracional, a arte de movimento de Laban “concentrava-se no 

corpo e alma do dançarino, e na necessidade interior do artista de expressar os princípios 

objetivos subjacentes à experiência espiritual subjetiva” (MANNING, 1993 p. 93). Isto 

significa que Laban e seus seguidores, buscavam este equilíbrio entre o objetivo e o subjetivo, 

traço essencial de sua teoria e prática. Observo, ainda, que foi neste cenário entre guerras, que 

floresceu tanto o Tanztheater (Dança-Teatro) de Laban quanto, posteriormente, o Tanzdrama 

(Drama-Dançado) defendido por Wigman, já na década de 20, quando os dois se separaram. 

Interessante observar que o termo Tanztheater se referia, inicialmente, ao local onde a dança 

se realizava, e só posteriormente teve seus desdobramentos em linguagens estéticas 

específicas. 

Conforme indica o artigo de Camila e Fantini (2016, p. 188): “O termo „dança-teatro‟ 

foi usado por Rudolf von Laban para descrever a dança como uma forma de arte independente 

de qualquer outra”. Foi a partir dessa ideia que ele desenvolveu seu sistema de movimento, 

baseado em improvisações, intitulado Tanz-Ton-Wort-Plastik (Dança-Som-Palavra-Forma), 

                                                 
23

 Cabe contextualizar que o Monte Verità, localizado na comuna de Ascona na Suíça, foi fundado em 1900 sob 

a inspiração do ideal teosofista de unir a sabedoria dos deuses do Ocidente e do Oriente – à que eles chamavam 

de Sophia – a sabedoria de Deus. O artigo de Szumann (2003, p. 17-39) indica que o lugar possuía um teatro 

consagrado à dança – construído por Karl Weidemeyer – e que a Colônia foi frequentada por muitos dançarinos 

famosos: como a egípcia Charlotte Bara, Max Terpis, Suzanne Perottet, Isadora Duncan; assim como os 

frequentadores da Escola de Laban. O mesmo artigo revela que inicialmente se praticava alí a eurritmia, sendo 

esta em seguida substituída pela proposta de Laban. 
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em que “Os estudantes usavam a voz, criavam pequenos poemas ou dançavam em silêncio” 

(FERNANDES, 2007, p. 2). Aqui, vale ressaltar que foi no decorrer da Primeira Guerra, 

quando Laban se estabeleceu na Suíça, o período em que, mesmo em meio a dificuldades de 

ordem física, emocional e política, ele conseguiu desenvolver a base de seu sistema: a 

Eucinética (Eukinetiks) – que trata da qualidade temporal, dinâmica e expressiva do 

movimento – e a Corêutica (Choreutik) – que analisa os aspectos espaciais da dança, como as 

formas cristalinas e escalas espaciais. Ou seja, foi nesse período de guerra e exílio que ele e 

Mary Wigman criaram a base da Audruckstanz (dança-expressão), que a partir dos anos 1920 

vai se desdobrar em outras vertentes estéticas. Schaffner (2011) contextualiza o momento 

histórico do surgimento da Audruckstanz na Alemanha, defendendo a hipótese desta menos 

como um estilo de dança e mais como uma forma de conhecimento: 

 

[...] a partir dos anos 1900, ocorre uma ruptura no modo de pensar e de viver 

da sociedade alemã, gerando movimentos como “A Reforma de Vida”, que 

influenciam vários dançarinos no sentido de repensar uma nova perspectiva 

de dança livre, elaborando questões fundamentais sobre o corpo e a 

gestualidade e elevando a dança a uma forma de conhecimento. 

(SCHAFFNER, 2011, p. 14) 
 

A mesma autora comenta que, a partir do início do século XX, surgiram na Alemanha 

vários estilos de dança livre e subjetiva que focalizaram a expressão “de dentro para fora”, ou 

seja, “a externalização da alma do indivíduo”. Ela situa que o termo Ausdruckstanz (dança-

expressão ou dança expressionista) surgiu em torno do ano 1920, “subsumindo todos os 

estilos” (SCHAFFNER, 2011, p. 14). 

No pós-guerra, Laban retornou à Alemanha e, em 1924, fundou o “Teatro de Dança de 

Câmara Laban” em Hamburgo – utilizando a experiência da “dança absoluta” na criação de 

peças teatrais. Nessa época, o expressionismo no teatro estava no auge e Laban expandiu seu 

trabalho, abrindo 28 escolas pela Alemanha e outros países da Europa, para treinamento e 

pedagogia da dança, de onde saíram dançarinos como Kurt Joss e Leeder - colaboradores e 

discípulos que disseminaram suas informações pelo mundo, formando as bases da Dança 

Moderna em suas diversas vertentes.  

Enquanto isto, Mary Wigman fixou-se em Dresden, onde abriu sua própria escola de 

Dança, que se manteve funcionando como uma “comunidade de dança” até 1933. Segundo 

artigo de Grebler (2008, p. 118), foi no final dos anos 20 que “Laban e Wigman 

amadureceram suas próprias visões artísticas sobre a modernidade na dança”. Mesmo tendo se 

colocado em lados opostos, ambos acreditavam que o movimento dançado “ligava-se à 
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experiência do sujeito, que ele integrava o corpo e a mente e por isso se diferenciava tanto do 

movimento automatizado quanto de um corpo idealizado” (GREBLER, 2008, p. 118). De um 

lado, Laban buscava um lugar institucional para a dança; de outro, Wigman defendia uma 

ruptura radical com o passado, principalmente com as instituições tradicionais do Ballet, 

negando qualquer parentesco da nova dança com a história precedente desta arte. Quando 

começou a desenvolver seu trabalho coreográfico em grupo, ela usou também o termo 

Tanzdrama, designando o drama dançado onde, ainda segundo Grebler “pode-se intuir um 

certo grau de parentesco com a Tanztheater moderna de Pina Bausch, associada sobretudo à 

primeira fase de sua obra, representada pelas peças Iphigenie auf Tauris e Orpheus and 

Eurydike” (GREBLER, 2008, p.119). Observo, assim, como a dança-teatro moderna vai se 

mover numa direção diferente da dança de Wigman, buscando não apenas o aspecto 

psicológico, como também as marcas culturais e sociais no corpo do dançarino. 

Importante salientar que, embora não tenha configurado a dança-teatro moderna, foi 

Laban quem abriu as fronteiras da dança para experimentos com o som e a fala, que seriam 

posteriormente desenvolvidos por seus alunos, com diferentes vertentes, na Europa e 

América. Da mesma forma que, apesar da diferença de posicionamento, Wigman também 

abriu as fronteiras para o ballet moderno na Alemanha, e mesmo para a dança-teatro de Pina-

Bausch, como revela Manning (1993, p. 221-254) - indicando o caminho percorrido entre a 

Audruckstanz de Wigman e a Tanztheater de Bausch (1940-2009). Esta ligação também 

aparece no prefácio da dramaturga e professora da Universidade de Hamburgo, Susanne 

Schlicher, para a obra de Fernandes (2007) sobre o Wuppertal Dança-Teatro de Bausch, 

indicando uma releitura da dança moderna tanto americana quanto alemã, a partir dos 

acontecimentos do pós-guerra. Schlicher comenta que, naquela época, a sociedade alemã não 

quis remeter-se de volta à famosa herança nacional da história da dança moderna dos anos 

1920-1930, ansiando pelo balé clássico internacional. E acrescenta:  

 

Foi só através do sucesso da Tanztheater, de coreógrafos como Pina Bausch, 

Reinhild Hoffmann e Susanne Linke que redescobrimos nossa própria 

história da dança moderna. Então iniciamos a pesquisa sobre a 

Ausdruckstanz alemã, sobre a obra de Mary Wigman, Kurt Joss, Rudolf 

Laban e muitos outros. (SCHLICHER apud FERNANDES, 2007, p. 16) 

 

Foi dentro desse contexto de configuração da dança moderna na Alemanha, sobretudo 

a partir dos estudos de movimento de Laban e da “dança-expressão” de Mary Wigman que 

Rolf Gelewski se encontrou com essa vertente estética, passando a fazer parte dessa 
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genealogia germânica no campo das artes do movimento e incorporando esses ensinamentos 

em sua dança. 

 

2.3.2 Sacrífício e transe como marcas entre os corpos 

 

As bases de minha carreira de dançarina e de pedagoga são nascidas desses 

pequenos momentos: objetividade, responsabilidade, paciência, resistência  

e autodisciplina. (WIGMAN apud LAUNAY, 1996, p. 176) 

 

 

As palavras acima, de Wigman, poderiam se referir de maneira inequívoca à trajetória 

de Gelewski. Observo que o encontro dos dois artistas acontece no período em que ela já tinha 

consolidado os fundamentos de sua própria linguagem como dançarina, coreógrafa e 

professora, a partir de sua experiência em Dresden (1920-1933) - justamente no momento de 

reabertura de sua escola em Berlim (1949). A longa trajetória de Wigman, que antecede tal 

encontro, é marcada por um vasto repertório de coreografias solísticas e em grupo, criadas 

inicialmente para um pequeno grupo de mulheres, suas alunas, ou para sua própria 

Companhia, com apresentações pela Europa e América. Numa outra vertente de trabalho, ela 

recebeu subsídios governamentais para coreografar a abertura das Olimpíadas no período do 

III Reich (em 1936), dentre outros eventos de importância nacional. Atuou, ainda, em 

Leipzig, como professora convidada pelo „Conservatório de Música e Arte Dramática‟, 

enquanto mantinha uma escola em sua própria casa, no difícil período entre 1942 e 1944.  

Quando terminou a Segunda Guerra, Wigman buscou conciliar as atividades na sua 

escola em Berlim (entre 1949 e 1967) e como coreógrafa para o Opera House Ballet na 

mesma cidade (entre 1954 e 1961) – onde o sistema municipal do teatro havia sido 

reconstruído, favorecendo o gênero ballet em detrimento da “dança de expressão”.  

Interessante notar que, embora tenha deixado de coreografar a partir de 1961, ela se 

manteve como professora até 1967, com a idade de oitenta anos. Foi nesse último período de 

sua carreira artística, por volta dos anos 50, que Gelewski presumivelmente aparece como seu 

aluno. Manning (1993, p. 228) contextualiza a dificuldade dos dançarinos ligados à 

Ausdruckstanz de encontrar público para suas apresentações entre os anos 50 e 60, quando a 

escola de Wigman tornou-se marginal. A autora comenta que, alguns dançarinos treinados por 

ela conseguiram sucesso na transição para o Opera House Ballet, outros não. Creio que 

Gelewski foi um daqueles que conseguiram se posicionar no novo contexto sociocultural 

como solista do „Teatro Metropolitano de Berlim‟. 
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Situando Gelewski como sucessor dessa linhagem da Ausdrukstanz em evolução, 

percebo que ele herdou de sua professora algumas marcas: a de dançar e ensinar a partir da 

utopia de uma sociedade nova, fundada na necessidade interior, a partir da qual se move o 

dançarino. Com base nessa necessidade, traz a improvisação e o solo como expressões 

privilegiadas de sua dança, sendo o dançarino ele mesmo o coreógrafo de seus trabalhos. 

Como observou Launay (1996, p. 177): “A escritura coreográfica é assim indissociável de um 

trabalho de interpretação como da pesquisa dita técnica”. A mesma autora também se refere 

ao auto-sacrifício em cena, quando o dançarino se arrisca em expor radicalmente seu próprio 

corpo ao olhar do outro, estabelecendo um vínculo único com o público, traço recorrente em 

ambos. 

Já o transe extático
24

 de Wigman, como técnica de dança a partir de uma experiência 

ampliada do corpo entre o “movimento” e a “imobilidade”, também pode ser observado na 

dança de Gelewski, notadamente em seus solos espontâneos. Este fluxo de movimento não- 

acentuado, percebido, por exemplo, num giro, numa rotação contínua em torno de seu próprio 

eixo, provoca na cena, uma “virtualidade cinética extraordinária” – conforme percebe Lunay 

(1996, p.197) na dança de Wigman: “A imobilidade aparente provoca assim uma sensação-

visão de uma mobilidade absoluta. Inversamente, a dançarina reencontra, na extrema 

mobilidade, em plena rotação, um estado extático quase imóvel.” Esta característica da 

rotação extática me parece um traço recorrente nos dois dançarinos. 

Observo, assim, em Gelewski, marcas tanto do “teatrodança” de Laban - incorporando 

seu „Projeto Interartes‟ e de integração da dança à vida e à sociedade - como também traços 

inegáveis da “dança de expressão” de Wigman e de seu projeto pela busca de um movimento 

absoluto. Neste caso com ênfase no conhecimento interior de cada dançarino, sem a exigência 

de uma técnica previamente determinada, porém, com um trabalho de corpo disciplinado e 

rigoroso. Entretanto, em Gelewski, ao contrário do que em sua predecessora, as 

improvisações eram realizadas quase sempre através de um mergulho profundo na estrutura 

musical e na percepção atenta de suas qualidades formais e vibracionais, sem excluir a 

possibilidade de criar a partir do ritmo interior e do silêncio. 

 

 

                                                 
24

 Esse estado de transe é similar e provavelmente derivado da “dança de giro” sufi - onde o dançarino se move 

em torno de seu próprio eixo num ritmo contínuo e repetitivo podendo levar o executante a um êxtase espiritual. 



41 

 

 

2.3.3 Uma dança centrada no orgânico e na subjetividade 

 

Cabe agora, definir alguns dos termos utilizados nesse breve histórico da dança 

moderna alemã, a partir de Laban e Wigman. Iniciando com o termo “nova dança” que nasce 

com a experiência de Laban - tanto no Monte Veritá como em sua escola em Munique – da 

improvisação na dança, baseado na trindade Tanz-Ton-Wort (Dança-Som-Palavra) de 

Delsarte. O termo “nova dança” nasce, assim, vinculado ao termo “dança livre” tanto por suas 

possibilidade de libertar as pessoas comuns da exaustão cultural em que viviam (muitas das 

quais procuravam abrigo no Monte Verità), como por possibilitar uma nova expressão 

artística para dançarinos como Wigman e Duncan – que buscavam essa liberdade. Foi Laban 

quem traduziu a concepção de uma “New German Dance” (Nova Dança Alemã) 

disseminando as bases da Dança Moderna e da Dança Educativa em suas várias vertentes. 

Já o termo Ausdruckstanz, traduzido por “dança expressiva”, “dança de expressão”, ou 

literalmente, “dança-expressão”, da qual Wigman aparece como expoente máximo, relaciona-

se, inicialmente, à confluência do movimento iniciado por Laban de reintegração da dança à 

vida e, no caso de Wigman, acaba se transformando, segundo Manning (1993, p. 7), num 

projeto de conceitualização da dança como uma linguagem autônoma. Isabelle Launay (1996, 

p. 171) se refere à recusa de Wigman em etiquetar os movimentos artísticos nos limites 

temporais: “Nós não podemos prender a arte e dividí-la em partes separadas: esta é 

expressionista, esta é modernista, esta futurista, ou pós-modernista. Existe o expressionismo 

em todas as artes dignas desse nome”. Em razão disso, a “dança-expressão” não seria um 

gênero de dança particular, mas uma dança ligada à estética expressionista, ao mesmo tempo 

em que considera seu material como um campo de experimentação para descobrir e explorar 

os princípios fundantes de sua própria prática artística.  

Mary Wigman enfatizava a oposição entre “dança expressiva” e o que ela chamava 

“dança de marionetes” – como exemplo de uma dança não humana, industrial, e que não 

estivesse fundada na subjetividade orgânica do dançarino. A dança expressiva em Wigman se 

quer, assim, “absolutamente” orgânica, e deve estar centrada na subjetividade tanto do 

dançarino quanto do espectador. Importante notar que, mesmo na época em que trabalhava 

com Laban, Wigman já defendia tanto a independência da dança como linguagem artística 

absoluta, como desta em relação à música, improvisando e coreografando muitas vezes em 

silêncio. Este ideal de uma dança independente e que fala exclusivamente através do 

movimento, encontra expressão no termo “dança absoluta”.  
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Considera-se nesse trabalho, em conformidade com a perspectiva de Wigman, que a 

dança experimentada naquela época não pode ser encaixada dentro de traços estilísticos 

absolutos, nem do movimento modernista, dadaísta ou mesmo expressionista; entretanto, 

incorporou traços da cena cultural circundante, e propôs novos caminhos que foram se 

revelando tanto na dança de Wigman, como na de seus alunos, e em outros corpos 

contaminados por essa proposição, revelando marcas distintas em cada um deles. Em Rolf 

Gelewski a busca por uma dança orgânica e centrada na subjetividade do dançarino ganha 

expressão nos métodos originais que ele vai elaborar para a Escola de Dança da UFBA: 

“Enquanto aluna de Gelewski, percebi que sua metodologia foi predominantemente voltada 

ao orgânico e à interiorização dos movimentos” (SCHAFFNER, 2012, p. 74). 

Curioso observar como o próprio Gelewski integra a crítica de sua professora ao estilo 

acadêmico de dança, num artigo para o “Jornal da Bahia”, no qual se refere ao ballet clássico 

como um sistema onde “a boneca significa mais do que o ser humano”. E fala de uma nova 

proposta que se baseia na elaboração de uma técnica ligada às funções naturais dos músculos 

e das articulações e que não busca a demonstração de uma disciplina virtuosística do corpo, 

mas o corpo como recurso de manifestação cujo ponto central é o homem. O dançarino 

denomina, então, essa nova forma de arte: 

 

Chamou-se [...] Dança Expressiva, e mais tarde Dança Moderna, ou Nova 

Dança Moderna ou Nova Dança Artística, ou Dança Livre. Os fundadores e 

primeiros realizadores da Dança Moderna foram Rudolf van Laban e Mary 

Wigman, como dançarinos coreógrafos tornaram-se famosos ao lado de 

Martha Graham, Harald Kreutzberg, Gret Palucca, José Limon, Dore Hoyer. 

(GELEWSKI, 1964). 

 

2.4 SRI AUROBINDO: UMA NOVA CONSCIÊNCIA SOBRE A TERRA 

 

 

Não o vimos. Nunca com ele estivemos. É de uma outra raça, outra cultura, 

outra nação, outro tempo. Mas está conosco aí. Sri Aurobindo é luz, olhar e 

conhecimento. É certeza, altura, secreta força. Está em todos os níveis, em 

todos os lugares – ocupa todas as dimensões. Trabalha nos corações e nas 

consciências, nos corpos e nas vidas. (GELEWSKI, In: REVISTA 

ANANDA,1972, p. 12) 

 

Em sua obra A Tradição do Yoga, o pesquisador Georg Feurestein (1998, p.95) 

considera o yoga integral de Sri Aurobindo como “uma adaptação da tradição do yoga, 
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desenvolvendo-se e reagindo às mudanças culturais, para atender às necessidades e 

capacidades do homem moderno”.  

Embora não o tenha conhecido pessoalmente, a adaptação que Gelewski fez da obra de 

Sri Aurobindo, trazendo sua filosofia, poesia e yoga para a dança, e para uma proposta de 

educação integral - onde o trabalho corporal tem lugar privilegiado, ampliou, a meu ver, tanto 

a aplicação do yoga de Aurobindo à arte, como a criação artística do dançarino. Inaugura, 

assim, uma nova estética na sua produção, já que, conforme veremos no próximo capítulo, o 

vasto material artístico e pedagógico de Gelewski, e mesmo seus métodos para o ensino da 

dança a partir de 1968, têm fonte de inspiração e reflexão na obra do mestre hindu. 

Sri Aurobindo (1872-1950) foi um filósofo, poeta, político e yogue da Índia moderna, 

nascido em Calcutá e educado na Inglaterra – abrangendo assim a visão tanto do Ocidente 

como do Oriente. Ele exerceu uma decisiva participação nos movimentos políticos para a 

independência da Índia, e foi essa luta política – expressa em sua obra Índia Rebirth (2000) -

que o levou a se aproximar do yoga, buscando instrumentos para ajudar sua nação. Como 

preso político, em 1908, passou por uma série de experiências físicas, psíquicas e espirituais, 

criando os princípios de um yoga que propõe uma síntese das escolas tradicionais, e que deve 

ser vivenciado em todos os setores da vida, tal qual aparece em seu preceito “A Vida toda é 

Yoga” (AUROBINDO, 1970). Neste yoga, a cultura física é um dos alicerces e o trabalho 

corporal uma das chaves para se alcançar um estado de maior consciência na humanidade. 

 

A perfeição do corpo, uma perfeição tão grande quanto nos for possível 

realizar com os meios ao nosso dispor, deve ser o objetivo último da cultura 

física [...] Se o que procuramos é uma perfeição total do ser, sua parte física 

não pode ser deixada de lado; pois o corpo é a base material, o corpo é o 

instrumento que temos de usar. (AUROBINDO, 1971, p.5)
25

 

  

A biografia desse importante pensador e yogue indiano, que influenciou decisivamente 

a vida e a obra de Gelewski, é marcada por uma história de lutas materiais, de engajamento 

político e de destaque no campo acadêmico e cultural. Filho de um médico hindu, Dr. Krishna 

Dhan Ghose, já com cinco anos é mandado para o internato de uma escola de orientação 

inglesa, em Darjeeling, norte da Índia. Dois anos depois, parte para a Inglaterra com seus 

irmãos mais velhos, para viverem com a família do pastor Drewett em Manchester, só 

                                                 
25

 Sobre a importância e o valor do corpo e um trabalho concreto “nele e com ele”, Gelewski publicou pela Casa 

Sri Aurobindo, no final dos anos 1970, uma série especial intitulada: O trabalho em nosso corpo. Aqui, destaco 

o caderno 0 (GELEWSKI, 1977) – com texto do próprio dançarino sobre o assunto – e o caderno 1 da série 

verde intitulado: O aperfeiçoamento do corpo e seu significado para a elevação e a plenitude da vida 

(AUROBINDO, 1978) – tradução do trabalho homônimo escrito por Sri Aurobindo em 1949, um ano antes de 

sua morte. 
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retornando à Índia 14 anos depois. Na Inglaterra, frequenta a St. Paul‟s Scholl e destaca-se no 

estudo do grego, do latim, ocupando-se de várias línguas modernas e voltando-se para a 

história e a literatura, quando escreve constantemente poemas. Em 1890, ganha uma bolsa de 

estudos clássicos para o King‟s College em Cambridge. 

 

 

 

Figura 2: foto Sri Aurobindo, site AuroGallery 

 

O ano de 1893 é decisivo na trajetória de Aurobindo, com seu retorno ao solo indiano, 

onde, inicialmente, trabalha no departamento administrativo do Serviço de Estado em Borodo, 

passando a estudar como autodidata o sânscrito e várias línguas indianas, aprofundando-se na 

rica literatura da Índia, inclusive a sagrada, como os Upanishads e a Gita.
26

 Inicia a escrever o 

poema épico Savitri, sua maior obra poética e com grande influência na dança de Rolf, cuja 

relevância já foi mencionada, como também escreve peças teatrais. Seu pensamento político 

começa a ter visibilidade através de artigos para jornais contra a política do governo. Em 

1901, casa-se com Mrinalini Devi, num casamento arranjado conforme os costumes hindus, 

separando-se alguns anos depois. Em 1904 aproxima-se do yoga e da religião hindu, 

curiosamente, não por um anseio pessoal, mas buscando forças para ajudar a libertar sua 

nação. Conforme relata:  

 

O agnóstico estava em mim, o ateu estava em mim, o cético estava em mim, 

e eu não estava absolutamente certo de que houvesse um Deus. Eu não sentia 

a presença Dele e, no entanto, alguma coisa me atraiu para a verdade dos 

Vedas, a verdade da Gita, a verdade da religião hindu [...]. Assim, quando eu 

me voltei para o Yoga e resolvi praticá-lo e descobrir se minha idéia estava 

certa, eu o fiz neste espírito e com esta oração para Ele: Se tu existes. Tu 

                                                 
26

 As Upanishads e a Gita são escrituras antigas que compõem a base do Hinduísmo. 
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conheces o meu coração. Tu sabes que eu não peço liberação (mukti)
27

, eu 

não peço nada daquilo que os outros pedem. Eu peço apenas força para 

erguer essa nação. (AUROBINDO, In: REVISTA ANANDA, 1972, p. 

9) 

 

Em 1908, Sri Aurobindo é preso sob a acusação de ser o instigador de um atentado 

político e é absolvido e libertado em 1909 por falta de provas. Durante esse período, 

aprofunda-se na experiência do yoga e recebe uma indicação interior para colocar de lado sua 

atividade política e se dedicar a um trabalho de transformação da consciência em prol da 

humanidade. Em 1910, segue para Pondicherry, Índia Francesa, e consciente da visão de que 

a Índia não tardaria a se libertar pelo alastramento do “fogo” que ele tinha ajudado a acender, 

passa a se dedicar à sua nova tarefa: aprofundar sua realização individual no yoga e 

transformá-la numa realização em prol de uma nova vida sobre a Terra. Já com o 

acompanhamento de alguns seguidores, os primeiros anos em Pondicherry, ainda sob a 

vigilância da polícia inglesa, são materialmente difíceis, mas Sri Aurobindo vive dedicado 

inteiramente à sua Sadhana - processo e prática de auto-disciplina yogue. Em 1914, Mira 

Richard, chamada posteriormente A Mãe, acompanhada de seu marido Paul Richard, encontra 

Aurobindo pela primeira vez e escreve: “Não importa se há milhares de seres mergulhados na 

mais espessa ignorância. Aquele que nós vimos ontem está na terra e sua presença basta para 

assegurar que virá um dia em que a sombra será transformada em luz” (LA MÉRE, 1952, p. 

117). Em 1920, A Mãe volta definitivamente para Pondicherry e inicia a formação do Sri 

Aurobindo Ashram, “um centro ou um terreno de experiência para a evolução de uma nova 

forma de vida” (AUROBINDO, 1958, p. 823).  

Já em 1926, Sri Aurobindo se retira da convivência dos discípulos para realizar sua 

tarefa de experimentar a descida direta de uma consciência mais alta sobre seu próprio corpo, 

como condição preliminar de que esse estado de consciência, chamado por ele de 

Supraconsciência, um dia pudesse reinar sobre a terra inteira. A partir dessa data, A Mãe 

assume a direção e a organização do Ashram. Mesmo nesse período, o yogue continua 

trocando correspondências com pessoas de outros lugares e se mantendo informado sobre o 

desenvolvimento científico e cultural da sua época, fazendo questão de acompanhar a situação 

política internacional. Em 1947, quando acontece a Independência da Índia, Sri Aurobindo 

escreve:  

                                                 
27

Mukti é a liberação almejada pelos praticantes da maioria das escolas tradicionais de yoga, significando um 

estado de desprendimento do mundo material e de iluminação espiritual. Em outra direção caminha o „yoga 

integral‟ de Sri Aurobindo, propondo a realização divina na matéria, a divinização de todos os setores da vida, 

incluindo a vida social, dentro de uma visão evolucionária da humanidade em direção a uma supraconsciência 

encarnada. 



46 

 

 

  
15 de agosto de 1947 é o dia do nascimento da Índia livre. Ele marca para 

ela o fim de uma era antiga, o começo de uma nova idade. Mas nós também 

podemos torná-lo, através de nossa vida e atos como uma nação livre, uma 

data importante em uma nova idade se abrindo para o mundo todo, para o 

futuro político, social, cultural e espiritual da humanidade... 

Um passo na evolução elevará o homem para uma consciência mais alta e 

mais ampla e começará a solução dos problemas que o deixaram perplexo e 

envergonhado desde que ele começou a pensar e a sonhar com uma 

perfeição individual e com uma sociedade perfeita (AUROBINDO, 1969, p. 

319). 

 

Em cinco de dezembro de 1950, Sri Aurobindo faleceu, mas sua presença permanece 

viva tanto na memória de seus seguidores, como no Ashram em Pondicherry e na cidade de 

Auroville no sul da Índia - construída a partir de sua visão de uma união mundial e da 

possibilidade de uma vida mais nobre para a espécie humana. Ele continua presente através de 

sua vasta literatura em verso e em prosa, além de seus artigos para jornais da época de 

ativismo político, como editor do Yuganthar (porta-voz do partido revolucionário) e do 

Karmayogin e Dharma, como também para a revista Arya (esta já com enfoque espiritual).  

Aurobindo deixou obras básicas que fundamentam trabalhos na área da filosofia, das 

artes, da psicologia, da educação, da espiritualidade e do yoga contemporâneo. Apenas para 

citar as principais: Letters on Yoga (1958), The Synthesis of Yoga (1965), The Life Divine 

(1955), The Ideal of the Karmayogin (1950) e Savitri (1954) - todas editadas pelo Sri 

Aurobindo Ashram, com trechos traduzidos para o português inicialmente por Rolf Gelewski, 

e atualmente pelo grupo editorial da Casa Sri Aurobindo. No dia de sua morte a Mãe 

escreveu: “Senhor, esta manhã tu me deste a certeza de que ficarias conosco até que teu 

trabalho seja realizado, não só como uma consciência que guia e ilumina, mas também como 

uma dinâmica Presença em ação”. 

 

2.4.1 Consciência, Concentração e Supramente no yoga de Aurobindo 

 

Nas obras principais de Sri Aurobindo, algumas mencionadas acima, aparecem os 

conceitos primordiais de sua filosofia, cuja profundidade e complexidade não pretendemos 

abarcar nesta breve visão do yogue que influenciou decisivamente a vida e a obra de Rolf 

Gelewski. Contudo, considerei importante situar aqui o conceito de Consciência em 

Aurobindo e outros termos correlatos, sobretudo o de Supramente ou Supermente, que 

permeiam toda sua obra e que são apropriados por Gelewski na fase da Dança Espontânea. 
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Nos três volumes traduzidos pela Casa Sri Aurobindo e intitulados A consciência que 

vê, aparecem trechos elucidativos sobre a visão do yogue. Nesses, destacam-se citações 

relacionadas às bases do yoga integral e de como esse yoga atua sobre a consciência. Elas são 

trechos de cartas que Sri Aurobindo escreveu em resposta a perguntas de seus discípulos, e 

que foram traduzidas das obras originais: Bases on Yoga (Bases do yoga), Lights on Yoga 

(Luzes do yoga) e More Lights on Yoga (Mais luzes sobre o yoga). 

 

Não há método neste Yoga a não ser concentrar-se, de preferência no 

coração e chamar a presença e o poder da Mãe para assumir o ser e, pelas 

operações de sua força, transformar a consciência: você pode se concentrar 

também na cabeça ou entre as sobrancelhas, mas para muitos esta é uma 

abertura difícil demais. Quando a mente fica quieta e a concentração se torna 

forte e a aspiração intensa, então há um começo de experiência. 

(AUROBINDO, 1977, p. 32) 

 

Aurobindo explica que a shadhana (disciplina) desse yoga, ao contrário do que ocorre 

nas vertentes tradicionais, não procede por meio de um ensinamento mental ou por formas 

prescritas de meditação, mantras ou outras, e sim por uma aspiração, por uma 

“autoconcentração dentro ou para o alto” e pela entrega a um poder divino acima de nós e à 

Presença divina no coração: 

 

Toda consciência no ser humano, o qual é o mental encarnado na matéria 

viva, tem que se elevar a fim de encontrar a consciência mais alta; a 

consciência mais alta também tem que descer para a mente, a vida, a 

matéria. Assim as barreiras serão removidas e a consciência mais alta será 

capaz de elevar toda a natureza mais baixa e transformá-la pelo poder da 

Supramente. (AUROBINDO, 1977, p. 119) 

 

O conceito de Supramente ou Supermente, relacionado a essa consciência mais alta, é 

central no yoga de Aurobindo. Para introduzi-lo, escolhemos um trecho traduzido por Dalal 

da obra The Life Divine: “Chamamo-la de Supermente ou Consciência da Verdade, porque é 

um princípio superior à mentalidade e existe, age e procede na verdade e na unidade 

fundamental das coisas, e não, como na mente, nas suas aparências e divisões fenomênicas” 

(DALAL, 2002, p. 153). Aurobindo explica que Chit é a consciência pura, como em Sat-Chit-

Ananda (Ser-Consciência e Bem-Aventurança). Já chita é o estofo da “consciência físico-

vital-mental” misturada, da qual surgem os movimentos de pensamento, emoção, sensação, 

impulso, etc. São esses movimentos que, no sistema tradicional de yoga proposto por 

Patanjali
28

, precisam ser paralisados para que a consciência possa entrar no estado de 

                                                 
28

 Patanjali é considerado o sistematizador do raja yoga (ciência da mente), quem organiza as bases do yoga 

moderno do qual se derivam várias outras linhas incluindo o hatha yoga – a linha de yoga mais conhecida no 
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iluminação. Ou seja, Patanjali propõe um sistema de oito passos, nos quais o praticante vai 

galgando um caminho ascendente na busca de cessar esses movimentos até atingir a 

iluminação. 

Já no yoga de Aurobindo se propõe outro caminho, no qual o praticante inclui esses 

movimentos, se aquieta e se abre ao trabalho de uma consciência mais elevada que desceria, 

então, ao seu encontro: “Nosso yoga tem um propósito diferente. Os movimentos da 

Consciência comum têm que ser aquietados, e para dentro da quietude é preciso fazer descer 

uma consciência mais alta com seus poderes para transformar a natureza” (AUROBINDO, 

1977, vol. III p. 239). Quando Gelewski propõe ao dançarino “despir-se” e dançar a partir de 

uma “consciência mais alta”, é a partir desta perspectiva que ele está propondo os 

movimentos dessa dança, incluindo o corpo físico, vital, psíquico, mental e supramental. 

 

2.5 MIRA ALFASSA, A MÃE - FUNDADORA DE AUROVILLE 

 

[...] após meu primeiro encontro com ela (a Mãe) e antes mesmo de 

conhecer seu trabalho, um processo existencial, sempre muito intenso, de 

mudança de consciência, de transformação da vida e da persona se operou 

em mim e, inteiramente ligado a ela, um trabalho de transformação em meu 

próprio corpo. (GELEWSKI, 1978, p.7)
29

  

 

Blanche Rachel Mira Alfassa nasceu em 1878, na cidade de Paris, e morreu na Índia 

em 1973, com 95 anos. Após seu primeiro encontro com Sri Aurobindo em 1914, retornou 

para França convencida de que seu lugar era ao lado dele, e seis anos depois foi para 

Pondicherry viver no Ashram de Sri Aurobindo, passando com o tempo a coordenar toda a 

vida material e espiritual do lugar.  

Em 1968, lançou os alicerces da cidade de Auroville - uma cidade muilticultural 

próxima ao Ashram, no sul da Índia, reconhecida pela Unesco como laboratório de unidade 

humana e de experiências singulares na área da educação, das artes e das novas tecnologias. 

Era chamada de A Mãe por seus seguidores, que reconheciam nela qualidades de criação e 

realização excepcionais. Nesse mesmo ano, Gelewski a encontrou, quando foi convidado a se 

                                                                                                                                                         
Ocidente. O texto primário de raja yoga é chamado de Yoga Sutras de Patanjali, que indica os oito passos desse 

yoga, quais sejam: yamas e nyamas (princípios éticos), ásanas (posturas), pranayamas (exercícios respiratórios), 

prathyahara (abstenção dos sentidos), dharana (concentração), dhyana (meditação) e samadhi (iluminação). 

Para maiores informações sobre os Sutras de Patanjali, sugiro a versão brasileira da obra de Satchidananda 

(2000). 
29

 Dedicatória do autor À Mãe na obra La Transformation dans notre corps 
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apresentar no teatro de Auroville e, a partir daí, uma intensa relação se estabeleceu entre ele e 

A Mãe, através da qual mergulhou no yoga integral de Sri Aurobindo.  

 

 

 

Figura 3: foto Mira Alfassa, A Mãe, site AuroGallery 

 

Desde esse encontro, Gelewski passou a visitar o Ashram e Auroville com alguma 

frequência, e acabou promovendo um diálogo entre os materiais do Ashram e da Casa Sri 

Aurobindo (a partir da sua fundação em 1971). Também levou para a Índia sua “dança 

espontânea” e seus materiais artísticos e pedagógicos, produzidos a partir de sua experiência 

como professor e artista, agora contaminados por essa vertente hindu.
30

 

Em artigo escrito por Gelewski em 1971, período em que A Mãe ainda era viva, ele 

reconhece que pouco se sabia dela até o ano de 1920 - quando ela foi para Pondicherry, unir-

se a Aurobindo e seu pequeno círculo de discípulos, “deixando atrás de si tudo o que até então 

tinha constituído e significado sua vida exterior”. (REVISTA ANANDA, 1996, p. 16). Lá, ela 

se concentrou, primeiro durante seis anos, em sua sadhana para, em 1926, assumir a 

responsabilidade espiritual e material do Ashram. Gelewski menciona, ainda, duas fases de 

realização do trabalho d‟A Mãe: “na vida cotidiana exterior o processo de autoconhecimento e 

                                                 
30

 Essa via de duas mãos, inaugurada por Gelewski a partir de 1970, interessa particularmente a mim, como 

pesquisadora, porque processa, através de um diálogo intercultural, a configuração e mútua transformação tanto 

da dança de Gelewski e de suas propostas educacionais como das propostas artísticas e educativas da própria 

cidade que, de alguma forma, também incorporou as propostas do dançarino. Esta mútua influência aparece com 

bastante visibilidade na poética da dança espontânea e na metodologia do dançarino a partir de 1970, bem como 

nas experiências relatadas por uma professora do Ashram na Revista Ananda (1980, p. 29-35) sobre seu trabalho 

com crianças a partir dos princípios de movimentação que aprendeu com Gelewski, e também nos atuais 

trabalhos artísticos de Auroville realizados com a intervenção de Conceição Muniz – dançarina e ex-aluna de 

Gelewski na época da Escola de Dança da UFBA que mora naquela cidade há mais de 30 anos. 
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autoelaboração e, na meditação, a entrega dos resultados desse processo à Consciência e 

Poder de Ação divinos (REVISTA ANANDA, 1996, p. 16). Gelewski se refere a uma grande 

tarefa à qual a Mãe vinha se submetendo nesse período, e que após seu encontro com ela, 

influenciou de maneira decisiva o trabalho que passou a acontecer no corpo dele próprio:  [...] 

a transformação do corpo, a infusão de um novo poder de conhecimento, de uma mais alta 

vontade, de uma energia de aspiração no físico...É um trabalho que ela efetua nas menores 

unidades do seu corpo, nas células [...] (GELEWSKI, 1996, p. 18) 

 Embora sejam poucas as informações sobre a francesa Mira, antes de se transformar 

na Mãe da Índia, apresento aqui um breve relato biográfico
31

, para percorrer a trajetória que a 

levou até esse trabalho, mencionado por Gelewski e outros autores, de refinamento do corpo 

físico e de ampliação da consciência através da autodisciplina yóguica.  

 Contam que, desde os cinco anos, Mira já se perguntava pela existência de Deus. 

Com 16 anos entrou para a Escola de Belas Artes para estudar pintura e piano, enquanto, 

paralelamente, estudava ocultismo, e participava de movimentos artísticos e filosóficos. Lutou 

pela emancipação das mulheres e pelos direitos humanos. Apreciava os esportes e jogava 

tênis (interessante observar que ela incrementou a prática de esportes tanto no Ashram quanto 

em Auroville). Com 19 anos, se casou com o pintor Henri Mourisset, participando com ele do 

circuito artístico de Paris, e com 20 anos teve um filho. Em 1906, com 28 anos, fundou um 

grupo cultural que ficou conhecido como A Nova Idéia. Em 1908, divorcia-se de Mourisset e, 

dois anos depois, se casa com o advogado espiritualista Paul Richard e, através dele - que 

viaja para Índia a fim de apoiar a candidatura de um senador - fica sabendo sobre Sri 

Aurobindo. Em 1912, Mira organiza, em Paris, um grupo de autoconhecimento e 

autoaperfeiçoamento conhecido como Cosmos e começa a escrever sua obra: Prières et 

Méditations 
32

 

Em 1914, Mira viaja para Índia com o marido e conhece Sri Aurobindo pessoalmente. 

Conta em sua Agenda
33

 que naquele dia: “seus pensamentos pararam totalmente. Sua mente 

tornou-se perfeitamente quieta e permaneceu assim por muitos dias”. Após esse encontro, ela 

e o marido permanecem estudando com Sri Aurobindo por um ano, mas, por ocasião da 

guerra, voltam a Paris em 1915, e passam os próximos quatro anos no Japão. Em 1920, Mira e 

o marido voltam à Índia e, no final daquele ano se divorciam, sendo que ela permanece junto 

                                                 
31

 As informações desse relato foram baseadas no CD O Advento da Nova Raça segundo A Mãe - (49 min) – 

palestra de Heloísa Cordeiro de novembro de 2007 gravada ao vivo e editada pela Associação Irdin Editora.  
32

 Esta obra foi publicada inicialmente pelo Sri Aurobindo Ashram em 1932 e, posteriormente, traduzida para o 

português pela Casa Sri Aurobindo sob o título “Preces e Meditações” (A MÃE, 1977). 
33

 Este trecho consta de “L‟Agenda de Mére” – a cujo teor da obra completa me refiro na sequência do texto. 
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a Aurobindo, disposta a auxiliá-lo no seu trabalho. Em 1922, já era conhecida como A Mãe, e 

começa a organizar, a pedido dos discípulos que começavam a aumentar, o que viria a ser o 

„Ashram de Sri Aurobindo‟, fundado oficialmente em novembro de 1926.  

Nesse mesmo ano, Aurobindo se retira da vida pública e passa à Mãe a 

responsabilidade pelo Ashram. Em 1951, como muitas famílias procurassem abrigo no 

Ashram como exilados da guerra, é fundado o „Centro Internacional de Educação de Sri 

Aurobindo‟, e começa a ser desenvolvido o método chamado Livre Progresso – baseado no 

pleno desenvolvimento da vida, do espírito e da vida material. Em 1960 A Mãe tem a visão de 

um lugar, onde pessoas de várias partes do mundo poderiam viver juntas, e já em 1968 lança 

as bases de concretização desse ideal, inaugurando o projeto de uma nova cidade chamada 

Auroville.  

Entre 1960 e 1973, por motivo de saúde, A Mãe se retira de sua vida pública ligada à 

organização material do Ashram, passando a trabalhar sobre seu próprio corpo e sua própria 

consciência, a fim de expandir esse processo por toda a humanidade. Nesse período, ela 

mantém encontros semanais com Satprem - seu principal discípulo, com quem conversa sobre 

sua experiência de transformação celular, sobre a divinização da matéria, suas visões sobre o 

mundo, sobre o advento de uma nova raça humana, dentre outros assuntos – conversas que 

são gravadas e publicadas, posteriormente, com o título L‟Agenda de Mère. São 13 volumes, 

contendo 6000 páginas, com introdução de Satprem, considerados como um documento sobre 

a Evolução e a Transformação da Consciência. Por essa razão, são a base dos atuais estudos 

do Institut de Recherche Évolutives de Paris – que abriga pesquisadores e difusores desse 

trabalho em torno da obra d‟A Mãe. 

 

 

Em cada coisa, em cada átomo 

Existe a Presença Divina 

E o homem tem por missão 

Manisfestá-la. 

(A MÃE)
34

 

 

 

                                                 
34

 Trecho do primeiro volume de “L‟Agenda de Mère” (1991): En chaque chose, en chaque atome, est  la 

Presence Divine. et l´homme a pour mission, de la manifester” (tradução nossa). 
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2.5.1 Auroville: cidade da aurora  

    

Auroville não pertence a ninguém em particular, ela pertence à humanidade 

como um todo; mas para viver em Auroville deve-se ser um servidor 

voluntário da consciência divina.  

Auroville será o lugar de uma educação sem fim, de progresso constante e de 

uma juventude que nunca envelhece. 

Auroville quer ser a ponte entre o passado e o futuro, tomando proveito de 

todas as descobertas de fora e de dentro;  

Auroville saltará audaciosamente em direção a realizações futuras. 

Auroville será um centro de pesquisas materiais e espirituais para uma 

corporificação viva de uma unidade humana real. 

(A MÃE, In: REVISTA ANANDA, 1975, p. 16)
35

 

 

 

 Auroville surge com a visão de Sri Aurobindo, de ser um lugar que pudesse abrigar os 

preceitos do yoga integral em todos os planos da vida sobre a Terra, sob o signo da Unidade 

Humana. Foi A Mãe quem concretizou essa visão, lançando as bases de construção da cidade, 

apoiada pela Sri Aurobindo Society, uma sociedade da qual ela era presidente, cujo serviço 

está fundamentado em três pilares: perfeição individual, transformação social e unidade 

humana. Auroville surge, assim, como um projeto inacabado. Sendo reconhecida pela 

UNESCO como uma cidade internacional e patrimônio da humanidade, ela vem sendo 

construída entre as fronteiras de Pondicherry e Madras, no sul da Índia. Apresento, a seguir, 

os pilares desse projeto, segundo dados da publicação: Auroville – the city the earth needs, 

escrita pela Sri Aurobindo Society em 1973 e traduzida pela Casa Sri Aurobindo em número 

especial da Revista Ananda (1975) sobre a cidade, acrescidos de informações atualizadas por 

outras fontes. 

 Por que a Índia? “Porque exatamente como a Índia se tornou o símbolo representando 

todas as dificuldades da humanidade moderna, assim também a Índia será a terra de sua 

ressurreição, a ressurreição de uma mais alta e mais verdadeira vida.” (REVISTA ANANDA, 

1975, p. 13). Por que em Pondicherry? “Porque este foi o local da sadhana de Sri Aurobindo, 

a quem Romain Rolland chamou‟a maior síntese do Oriente e do Ocidente‟ (REVISTA 

ANANDA, 1996, p. 16). É por esse motivo que o nome da cidade faz referência ao nome de 

Aurobindo e se traduz como „Cidade da Aurora‟: “É certo que Auroville, “a cidade da 

Aurora”, fosse a cidade de Sri Aurobindo, pois ela procura unir Oriente e Ocidente, 

estabelecer harmonia entre alma e corpo, espírito e natureza, céu e terra, na vida coletiva da 

humanidade”. (REVISTA ANANDA, 1975, p.13) 

                                                 
35

 Este trecho d‟A Mãe encontra-se traduzido na Revista Ananda e faz parte da “Carta de Auroville” proferida 

por ela em 28/2/1968 - data de inauguração da cidade.  
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É curioso observar como um projeto arquitetônico pode se inter-relacionar com a 

filosofia e mesmo com a poesia do visionário Aurobindo, conforme sugerido na tese de 

Literatura Comparada de Gohn (1994) intitulada: Sabor e Som - Sri Aurobindo, Tradutor 

Indiano – A Busca de um Centro em Auroville e Savitri. Nela o autor fala de Aurobindo como 

filiado a uma postura pós-colonial, enquanto superação do centro europeu e, nesse caso 

específico, situado em outro centro, a partir da espiritualidade indiana, que se apresenta como 

uma utopia em dimensões cósmicas: “parcialmente encarnada no poema épico Savitri e 

miticamente territorializada na cidade de Auroville” (GOHN, 1994, p. 3-4). Interessante 

observar como a tradução que o autor faz do poema Savitri, como modelo sonoro da 

configuração de Auroville, também pode ser sugestiva da tradução que Gelewski faz do 

mesmo poema como modelo sonoro para configuração de suas danças, neste caso ambientado 

pela música de Sunil Bhattacharya. 

Passo, agora, a oferecer uma ideia geral da configuração do projeto de Auroville: A 

cidade está planejada para 50 mil pessoas, seu projeto arquitetônico, visto de cima, desenha 

um cosmos em forma concêntrica, com um diâmetro de duas milhas. O clima na região é 

tropical, com chuvas de outubro a janeiro. O centro da cidade se situa a quatro milhas do mar, 

sendo que, seu solo, embora árido, foi alvo de um grande projeto de reflorestamento, onde 

atualmente se observa um cinturão verde de grande beleza contornando o local.  

 A cidade está dividida em quatro zonas – residencial, cultural, industrial e 

internacional. Estas são, em realidade, inter-relacionadas, e o plano circular que foi adotado, 

quer facilitar o intercâmbio e a comunicação entre as zonas planejadas. As residências 

apresentam diversos estilos de construção, acolhidos dentro de uma proposta de relação social 

baseada na harmonia, e no princípio de “unidade na diversidade”. Auroville pretende ser uma 

experiência psicológica, social, educacional e arquitetônica singular. Está concebida como um 

organismo vivo, que evolui junto com seus habitantes, requerendo para isto, grande 

plasticidade e flexibilidade até mesmo em sua construção material. Todas as quatro zonas de 

Auroville convergem para o centro da cidade, onde foi construído o ponto culminante do 

conjunto arquitetônico, o Matrimandir – local concebido em homenagem à Mãe Divina - 

considerado o centro de inspiração e concentração tanto para os moradores como para os 

visitantes. Interessante observar que o Matrimandir faz alusão a essa Mãe Universal - a 

Mahashakti hindu - que mesmo sendo uma, manifesta-se sob diferentes aspectos, 

incorporados nos arquétipos das quatro deusas: Mahakali, Maheswari, Mahasaraswati e 

Mahalakshmi, respectivamente relacionadas à Força, à Sabedoria, ao Trabalho e à Beleza – 
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cuja principal manifestação no plano físico é na natureza e na Arte.
36

 É por isto que a Arte é 

incorporada ao yoga integral como ponte privilegiada para o desenvolvimento da 

consciência
37

 e como veículo de expressão espiritual. 

 

2.6 A ESCOLA DE DANÇA DA UFBA E A CASA SRI AUROBINDO 

 

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia foi fundada em 1956 pelo então 

reitor Edgar Santos, num contexto de efervescência cultural, junto com a Escola de Teatro, as 

primeiras do gênero em nível superior no Brasil. Naquele primeiro momento, surge como um 

curso livre de Formação em Dança, elaborado por Yanka Rudzka – sua primeira diretora -, 

sem possuir ainda o caráter acadêmico de um curso universitário, o qual só seria 

regulamentado em 1968, através de um projeto enviado ao Ministério da Educação de autoria 

de Dulce Aquino, em colaboração com Rolf Gelewski. Segundo Schaffner (2012, p. 51): “No 

decorrer da sua história, a Escola de Dança torna-se um centro de referência da dança 

moderna no Brasil e na América do Sul”. A mesma autora destaca que Gelewski era 

considerado por muitos profissionais “um artista consciente e grande educador”, além de ter 

sido o “responsável pela estruturação do ensino na Escola e por fomentar a implantação dos 

cursos em nível de graduação” (p. 62). 

Na época, embora a dança cênica já se manifestasse em outros estados brasileiros com 

a criação, por exemplo, da Escola de Bailados no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 

1930 e da Escola Municipal de Bailados de São Paulo em 1940, a escola particular de Chinita 

Ullmann, aluna de Mary Wigman, também em São Paulo e a chegada em 1943 de Maria 

Duchenes (pioneira no método Laban) na mesma cidade, essa dança era ainda inexpressiva na 

Bahia. Integrando este cenário, coexistiam também manifestações de dança popular em outros 

estados brasileiros.  

Já na década de 50, inicia-se o movimento de abertura das escolas particulares de balé. 

Foi nesse contexto que, em 1956, conforme relata Robatto (2002, p. 32), o reitor Edgar 

                                                 
36

 Estes aspectos de manifestação da Mãe Divina na Terra são aprofundados na obra A Mãe de Sri Aurobindo, 

publicada originalmente em 1928, traduzida pela Casa Sri Aurobindo em 1976, com introdução de Rolf 

Gelewski.  

 
37

 Para uma melhor compreensão do conceito de consciência em Sri Aurobindo, indico o livro Uma psicologia 

maior, organizado por Dalal (2002) com textos selecionados e comentados do sábio indiano, abordando temas 

como: o estudo científico da Consciência, o ser interior, Consciência e realidade, visões místicas da Consciência, 

entre outros. Trechos introdutórios e correlatos a esse conceito aparecem diluídos no decorrer da tese em citações 

de Aurobindo, A Mãe e Gelewski. 
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Santos, fundador da então Universidade da Bahia em 1946, “implantou as Escolas de Música, 

de Teatro e de Dança, compondo com a centenária Escola de Belas Artes – que na época 

incluía o curso de Arquitetura – as quatro escolas de arte daquela instituição.” 

 

A criação da Escola de Dança da Universidade da Bahia, com seus 

primeiros cursos de dança de nível universitário no Brasil, foi um marco 

importantíssimo para a história da dança cênica na Bahia que, até então, 

não tinha professores de dança, ou de balé, nem de qualquer gênero, com 

uma formação sólida nem grupos de dança, amadores ou profissionais 

(ROBATTO, 2002, p. 32). 

 

O projeto centralizado pelo diretor Edgar Santos, de 1946 a 1961, transformou a então 

província da Bahia num pólo de vanguarda modernista na cena cultural do país, importando 

para o Brasil, advindos dos principais centros europeus, nomes como o maestro alemão Hans 

Koellreutter (para dirigir a Escola de Música), a dançarina polonesa Yanka Rudzka (para 

dirigir a Escola de Dança) e o pensador português Agostinho da Silva. Além de ter entregue a 

Escola de Teatro ao admirado diretor teatral pernambucano Martim Gonçalves. 

Segundo a Revista nº 12 da coleção „Memórias da Bahia‟ (2003) editada pelo „Correio 

da Bahia‟ com o objetivo de resgatar personalidades que desempenharam papel crucial na 

história e cultura baiana: “em cinco gestões consecutivas (Edgar Santos) fundou os 

„Seminários Internacionais de Música‟ – mais tarde transformado em escola - e as escolas de 

Dança e de Teatro, que recebiam estudantes de todo país.” (REVISTA MEMÓRIAS DA 

BAHIA, 2003, p.9). Segundo a mesma reportagem, o projeto de Santos, um médico amante 

das artes, era fazer com que a Bahia retomasse o papel de liderança nacional, apostando no 

papel da universidade como embrião do progresso socioeconômico e meio de potencialização 

da vocação artística-cultural baiana:   

 

Nacionalismo, modernização tecnológica e progresso cultural foram 

elementos centrais no seu discurso. Como humanista defendia que as 

realizações culturais estavam no plano mais elevado da vida de um povo – e 

a ação econômica era subsidiária. (REVISTA MEMÓRIAS DA BAHIA, 

2003, p. 11) 

 

2.6.1 Dançando entre a modernidade e a baianidade 

 

Quando Gelewski chegou a Salvador, em 1960, integrou-se a esse grupo avant-guard 

internacional, que dividia a cena com a Bahia da roda-de-samba, da capoeira, de Dorival 

Caymmi e da bossa nova de João Gilberto, do cinema novo de Glauber Rocha e outras tantas 
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manifestações locais. Em 1954, com o respaldo de Santos, Koellreutter implantou os 

„Seminários Livres de Música‟, apresentando o então moderno serialismo dodecafônico, ao 

lado do repertório erudito, incluindo Bach, Schoenberg e Cage. Nessa época, a UFBA 

também inovava ao levar para a sala de aula o som percussivo baiano, aproximando o erudito 

e o popular na academia. 

  

Quando o neoclassicismo e o balé ainda predominavam no Brasil, Edgar 

Santos trouxe à Bahia a polonesa Yanka Rudzka para organizar a primeira 

escola superior de dança do país. Tudo norteado pelos princípios da dança 

moderna [...] a coreógrafa logo se deixou influenciar pelos elementos afro-

baianos. (REVISTA MEMÓRIAS DA BAHIA, 2003, p. 33) 

 

 Para a área de teatro, o então reitor chamou o renomado diretor Martim Gonçalves 

que, através de financiadoras internacionais de artes, implantou a escola “caçulinha” de Edgar 

Santos e o Teatro Santo Antônio, atualmente chamado de Martim Gonçalves. No local, 

assinou montagens de grande porte, revelando nomes da terra como Nilda Spencer, Nelson de 

Araújo e Sérgio Cardoso, ao lado de artistas já renomados como Domitila Amaral e Gianni 

Ratto. 

 Foi nesse clima de intercâmbio da UFBA com centros de conhecimento do Brasil e 

Exterior, que Santos trouxe a Salvador pensadores e artistas nacionais e estrangeiros, 

promoveu congressos e mega eventos como o “IV Colóquio Luso-Brasileiro” em 1959 e criou 

núcleos de pesquisa e difusão da cultura local como o „Centro de Estudos Afro-Orientais‟. Em 

1961, quando Santos encerrava seu ciclo de atuação na UFBA, Gelewski estava apenas 

iniciando sua carreira: chega em Salvador trazendo na bagagem sua juventude, a disciplina 

germânica e um campo aberto à experimentação. Tinha como desafio consolidar o processo 

de estruturação da Escola de Dança e assegurar seu reconhecimento como curso superior.  

Conforme observou Robatto (2002, p. 93), em 1961 Gelewski estabeleceu, 

provisoriamente, os seguintes cursos seriados: „Fundamental - curso básico, com duração de 

um ano; „Magistério Elementar‟ - curso médio, preparatório; „Dançarino Profissional‟ - curso 

superior correspondente ao Bacharelado; e „Magistério Superior‟ - curso superior 

correspondente à Licenciatura. Em 1968, ele coordenou uma equipe junto com Margarida 

Paderneiras Horta e Dulce Aquino, para estudar a reformulação curricular dos cursos 

superiores de Dança. Dulce Aquino, na qualidade de chefe do Departamento de Dança da 

então “Escola de Música e Artes Cênicas” da UFBA, redigiu e enviou ao Conselho Federal de 

Educação, a estrutura curricular definitiva dos cursos de ‟Dançarino Profissional‟ e 

„Licenciatura em Dança‟, regulamentando-os. Segundo depoimento dela, o texto final teve 
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como base a estrutura curricular e metodológica formulada por Gelewski em quase uma 

década de ensino, e foi o modelo utilizado pelos outros cursos de dança de nível superior que 

surgiram a partir da pioneira experiência da UFBA. 
38

 

Em 1970, Gelewski tinha se desligado da direção da Escola, assumindo então, o cargo 

de chefe do Departamento de Integração Artística da UFBA, enquanto continuava a exercer o 

cargo de diretor do Grupo de Dança Contemporânea até 1972 – quando foi substituído por 

Clyde Morgan, convidado pela então chefe de departamento da Escola, Lais Salgado Góes.  

 

2.6.2 O encontro com Klauss Vianna 

 

Em 1961, Rolf Gelewski e Klauss Vianna se conheceram no “I Encontro de Escolas de 

Dança do Brasil”, em Curitiba, quando o Balé Klauss Vianna apresentou a coreografia A face 

Lívida, na qual uma bailarina atravessava o palco vestida como santa barroca. Vianna (2005, 

p. 38) situa esse seu primeiro trabalho coreográfico adulto como uma proposta diferenciada: 

“no festival só tinha cisne, era morte de cisne, solo de cisne, vôo de cisne.” Na época, a 

intenção de Klauss era apresentar a síntese de uma visão mineira da dança: “O resultado foi 

um espetáculo com muita gente vaiando, gritando – e uns poucos aplaudindo!” Disse ele 

ainda: 

 

Mas o Rolf Gelewski viu esse trabalho e ele e Lia Robatto me convidaram 

para dar aulas na Bahia, na Escola de Dança da Universidade Federal em 

Salvador. Rolf achava que meu trabalho tinha muita afinidade com o que 

eles buscavam lá. Rolf era alemão, mal falava o português, mas tinha uma 

visão do que realmente interessava: a busca de um gestual, uma dança 

brasileira. Então aceitei: Rolf passou a ser meu vizinho de quarto na pensão 

e comecei a servir de intérprete para ele. (VIANNA, 2005, p. 38-39) 

 

 

 Klauss Vianna chegou à UFBA em 1962 e, a partir de suas descobertas sobre a cultura 

baiana, logo sugeriu a Rolf, introduzir a Capoeira como matéria curricular, “porque tinha 

sentido que nela existia uma sequência de movimentos igual à técnica clássica – ou às artes 

marciais – porque o corpo humano tem uma coerência muito grande de movimentos em 

qualquer cultura” (VIANNA, 2005, p. 39). O trabalho destinado a Klauss era o de criar o setor 

de dança clássica na universidade, mas isso não lhe bastava:  

                                                 
38

 A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de 1996) se iniciou um novo 

processo de reconstrução curricular na UFBA e, a partir de outubro de 2000, esse processo se instaurou na 

Escola de Dança para a Reformulação do Projeto Pedagógico. 
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Eu já dava aula descalço e, conheci trabalhos maravilhosos de capoeira; 

conheci o mestre Gato e foi com ele que aprendi essa técnica. Apesar disso, 

ele não poderia dar aulas na Escola, era pedreiro, morava longe. Não tinha 

nem o curso primário – mas tinha “doutorado em capoeira” 

  (VIANNA, 2005, p. 39) 

 

Outro episódio que marcou Klauss, naquele período, foi a percepção do engajamento 

estudantil. Conta que, durante a greve na universidade, como não tinham aulas para ministrar, 

ele e Rolf resolveram montar „alguma coisa‟ e foram para uma sala de aula trabalhar. Um dia, 

quando estavam ensaiando, foram surpreendidos por umas moças da Escola de Dança que 

arrombaram a porta a pontapés, e disseram que eles não poderiam ficar ali. Ele levou um 

susto com a proibição das alunas: “No começo fiquei chocado, irritado, puto. Eu me dizia: 

Mas, esperem um pouco, sou um bailarino, um artista, não tenho nada que ver com política” 

(VIANNA, 2005, p. 40-41).  

Depois, Klauss começou a frequentar os encontros dos estudantes, passando a perceber 

uma harmonia entre eles e que, surpreendentemente não acontecia na sala de aula. Ou seja, 

encontrou naquele grupo, o amor por uma causa, algo que sentia falta em relação à dança: 

 

Minha noção de arte e de dança mudou muito a partir daí: não é só dançar, é 

preciso toda uma relação com o mundo à nossa volta. Não adianta se isolar em 

uma sala de aula; isso leva a um completo distanciamento da vida, de tudo que 

acontece no mundo. O ser humano que existe no bailarino precisa estar atento 

e receber tudo lá de fora, nas ruas. É impossível dissociar vida de sala de aula.  

(VIANNA, 2005, p. 41) 

 

O trabalho conjunto dos Vianna (Klauss e sua esposa Angel) com Gelewski durou dois 

anos, sendo que, durante esse período, Klauss também assinou coreografias para o Grupo de 

Dança Contemporânea. Em 1964, teve de partir: “a universidade não tinha verba, o país 

estava um caos, eu não tinha mais cabeça para criar nada” (VIANNA, 2005 p. 42). Quando 

deixou Salvador, o dançarino se mudou para o Rio de Janeiro - a partir de onde o „método 

Klauss Vianna‟ se consolidou e se tornou conhecido, sendo transmitido atualmente através da 

Faculdade Angel Vianna. Já Gelewski continuou sua trajetória em Salvador, dançando entre a 

modernidade e a baianidade. Este aspecto intercultural das obras de Gelewski será melhor 

discutido no decorrer desta tese. 
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2.6.3 A proposta vivencial e editorial da Casa Sri Aurobindo 

 

 Na década de 1970 acontece uma ampliação do trabalho que Gelewski vinha 

desenvolvendo na UFBA com a criação da Casa Sri Aurobindo - espaço destinado a vivências 

a partir do material artístico-didático produzido pelo dançarino, como também à tradução e 

divulgação dos ensinamentos de Sri Aurobindo e d‟A Mãe. 

 

A Casa propõe a vivência do Yoga Integral através da Educação Integral, 

tendo como proposta central a Dança Espontânea/Criativa como método de 

libertação (do ego) através da entrega, devoção e unidade no êxtase da dança. 

O trabalho editorial da Casa, proposta inicial de Rolf em divulgar o 

pensamento de Sri Aurobindo na língua portuguesa, permanece como algo 

central na própria razão de ser da Casa. (GABARRA, In: REVISTA 

ANANDA, 1996, p. 31)
39

 

 

A Casa Sri Aurobindo é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 15 de 

setembro de 1971, por Rolf Gelewski, com o objetivo de promover vivências e divulgar os 

ensinamentos em torno do yoga integral de Sri Aurobindo. “Isenta de caráter doutrinário, 

religioso ou sectário”, utiliza o instrumental didático e pedagógico desenvolvido por Gelewski 

“o qual integra harmoniosamente sua experiência vivencial e pedagógica na área de expressão 

artística aos ensinamentos de Sri Aurobindo e A Mãe”.
40

 

 

No plano pessoal, o trabalho geral da Casa embasado na compreensão do pen- 

samento e filosofia de Sri Aurobindo, principalmente no seu Yoga Integral e 

na visão expandida de Educação Integral, possibilita a vivência da vida toda 

como yoga – o yoga coletivo, onde todas as experiências e impactos do dia a 

dia são o material de trabalho desse Yoga. (GABARRA, In: REVISTA 

ANANDA, 1996, p. 31)
41

  

 

Enquanto Gelewski era vivo, a Casa existia como um espaço físico específico
42

 e 

apresentava o formato de uma comunidade de jovens interessados em sua proposta, local onde 

se ofereciam oficinas de educação através da arte - tendo a dança como expressão privilegiada 

- para adultos e crianças, e leituras de trechos das obras centrais dos precursores do yoga 

integral, bem como eram ministrados cursos, palestras e audições de dança espontânea 

apresentadas por Gelewski. Além de suas atividades regulares, promovia encontros em outras 

                                                 
39

 Esta edição especial da Revista Ananda é comemorativa aos 25 anos de fundação da Casa Sri Aurobindo. 

Nela, aparecem depoimentos de integrantes e ex-integrantes da comunidade “Casa”. 
40

 Esta frase consta na contracapa da Revista Ananda e em outras publicações referentes à Casa. 
41

 Esta edição especial da Revista Ananda é comemorativa aos 25 anos de fundação da Casa Sri Aurobindo. 

Nela, aparecem depoimentos de integrantes e ex-integrantes da comunidade Casa. 
42

 Inicialmente na Rua Clemente Ferreira, 10, aptos. 51/52 no bairro de Canela em Salvador, posteriormente 

transferido para a Av. Euclides da Cunha, 117 no bairro Graça, da mesma cidade. 
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capitais brasileiras, como Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e São 

Paulo – cidade para onde foi transferida sua sede, temporariamente, nos anos 1980. Esses 

encontros ficaram conhecidos como „Encontros Casa‟ e „Semana Sri Aurobindo‟, e 

acontecem até hoje, respectivamente, no mês de janeiro em Belo Horizonte e de julho ou 

agosto em Salvador. 

Durante os anos 70, alguns alunos e dançarinos da UFBA acompanharam a transição 

de Gelewski e participaram com ele das atividades da Casa, enquanto outros negaram 

completamente esta nova proposta. Entre os anos 1970 e 1980, a Casa, exerceu inúmeras 

atividades no campo pedagógico e artístico e, justamente através da dança de Gelewski e de 

suas traduções, passou a ser o foco disseminador do yoga integral e de uma educação integral 

centrada no trabalho corporal, na arte e na espiritualidade. 

A partir da década de 70, através da permissão concedida pelo Sri Aurobindo Ashram 

Trust, com sede em Pondicherry, Índia, a „Casa‟ passa a traduzir e divulgar, pioneiramente no 

Brasil, livros ou trechos das obras centrais de Sri Aurobindo, como: A Consciência que Vê I, 

II e III (1977), Pensamentos e Aforismos (1982) e a primeira parte de A Síntese do Yoga (The 

Synthesis of Yoga, intitulada, neste caso A Vida Toda é Yoga (1975), além de Preces e 

Meditações I e II d‟A Mãe (1977). Nessa mesma década, a „Casa‟ começa a editar a Revista 

Ananda – uma publicação bimensal, de caráter educacional - espiritual, que engloba textos na 

área das artes (principalmente dança), educação, filosofia e espiritualidade, incluindo textos 

de Gelewski, Aurobindo, A Mãe e outras fontes ocidentais e orientais nessas áreas.  

Através da editora da „Casa‟, muitos materiais artísticos e pedagógicos de Gelewski 

foram revisados e reeditados, e novos métodos foram formulados e publicados. Inclui-se, 

aqui, jogos criativos, histórias para crianças, além daqueles materiais que foram explorados na 

pesquisa prática, relativos ao trabalho corporal e de dança integrada à música. É o caso de 

Estruturas sonoras I e II (1973, 1975), Rítmica Métrica (1971) e Ver, Ouvir, Movimentar-se - 

dois Métodos de Improvisação na Dança (1973). Na continuidade desses, os métodos de 

concentração e interiorização como Proporção e Precisão (1986) e Silenciar I e II (1986). 

Observo que a produção editorial e artística de Gelewski nessa nova fase, como escritor, 

tradutor e/ou editor, e também como dançarino, é vastíssima, razão porque cito apenas alguns 

títulos.  

Atualmente, a publicação da Revista Ananda, bem como a manutenção e divulgação 

de todos os materiais já editados, é um trabalho realizado pela sede de publicações da „Casa‟ 

em Belo Horizonte, local que abriga todo o acervo da organização, incluindo as obras 

originais de Sri Aurobindo e d‟A Mãe em inglês ou francês (estas apenas para consulta). Este 
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acervo encontra-se sob a responsabilidade do designer gráfico Ricardo Oliveira e uma equipe 

de colaboradores e, nesta mesma sede acontecem, regularmente, aulas de dança espontânea e 

outras vivências como: audições de músicas ou palestras gravadas de Gelewski, reuniões de 

estudos ou comemorativas. Noto que a “comunidade Casa” se apresenta, hoje, como um 

núcleo descentralizado, supralocal, congregando antigos e novos participantes, que se reúnem 

principalmente nos „Encontros da Casa‟ - sugerindo desdobramentos na vida pessoal e 

coletiva, segundo o envolvimento de cada um, porém sem a estrutura e dinâmica de outrora. 

 

Ao que nos foi dado perceber, para Sri Aurobindo e A Mãe e tudo que a 

partir deles nasceu – a lei fundamental é Consciência. Daí porque nenhuma 

forma ou método de execução, por mais eficaz que seja em outras estruturas, 

poderá trazer resultados positivos ou duradouros para a Casa, se não for 

inteiramente ditado por essa nota fundamental: Consciência. (CELSO, In: 

REVISTA ANANDA, 1996, p. 32)
43

.  

 

2.7 DO ESPIRITUAL NA DANÇA 

 

 
   Como Sri Nataraja, Deus da Dança,  

 Shiva desdobra sua dança em cinco partes:  

 Criação, Velação, Preservação, Destruição e Morte. 

    [...] A dança de Shiva é a síntese de toda experiência de  

vida e uma imagem da energia que permeia tudo. 

(WOSIEN, 1974, p. 36) 

 

      
    Três são os estágios e usos da arte 

   O primeiro... é o puramente estético 

   O segundo é o intelectual ou educativo 

   O terceiro e mais alto é o espiritual. 

   (AUROBINDO, In: REVISTA ANANDA, 2002, p.34) 

   

   
O objetivo da vida espiritual, é a união com o  

    divino, com Deus. Esta união só pode ser efetuada 

    através de uma entrega total, na qual o ser humano  

    se abandona, se entrega inteiramente à divindade. 

    A dança é a arte, a forma de existir, a forma de ser 

e de viver que possibilita, como nenhuma outra essa entrega, por unir 

todas as partes fundamentais do ser físico, vital, mental e interior. 

Unindo-se, realizam o profundo êxtase da entrega total. 

(GELEWSKI, 1988, p.14) 

 

 

                                                 
43

 Mais um depoimento de membro da Casa na Revista Ananda comemorativa aos 25 anos de fundação da Casa 

Sri Aurobindo. 
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Assim como a dança de Shiva - deus hindu a quem se atribui a criação do universo- 

sintetiza a experiência humana do nascimento até a morte, e o yoga de Aurobindo se propõe a 

sintetizar os vários caminhos do yoga, a dança de Gelewski pode ser vista como a busca de 

uma síntese entre aspectos complementares da existência, onde ocidente/oriente, 

esforço/entrega, fisicalidade/interioridade, expressão artística/espiritualidade são conjugados 

ao verbo dançar. Noto que a dimensão espiritual na dança de Gelewski, aparece intimamente 

relacionada ao aspecto físico-material e plástico do corpo, bem como seu aspecto vital - 

emocional, e também o aspecto mental: três componentes que, segundo ele, devem estar a 

serviço da interioridade do dançarino, para manifestação de seu “ser psíquico” – o elemento 

conectado em seu âmago com o divino. 

Essas múltiplas relações entre corpo/vitalidade/mente e espiritualidade na dança foram 

alvo de uma das últimas entrevistas concedidas pelo dançarino ao fotógrafo Atílio Avancini, 

em dezembro de 1986, publicada na Revista Thot em 1988 – ano da morte de Gelewski.  

Esse corpo de palavras pensamentos, já refletindo sobre sua última fase de criação, 

dentro da poética à qual denominou dança espontânea, parece ser um documento-síntese de 

sua experiência como dançarino e educador. Aqui, Gelewski faz uma reflexão sobre a relação 

da dança com a música, com a educação, com a improvisação, relacionando-a com trabalhos 

de interiorização e de concentração (o trabalho sobre si mesmo), com a experiência de 

comunhão grupal e com os ritmos da vida e do cosmos. Observo que, assim como Delsarte
44

 

trouxe para dança, através de sua influência na poética de Denishaw e de outros tantos 

dançarinos modernos, o princípio de correspondência, “postulando que o homem e o divino se 

refletem mutuamente” (SHAW, 2005 p. 24), Gelewski menciona, nessa mesma entrevista, a 

relação do corpo com o cosmos: “nosso corpo é parte do corpo da Terra, parte da matéria 

cósmica... o que rege o grande rege o pequeno e o que rege o pequeno rege o grande” 

(GELEWSKI, 1988, p. 37). 

Quando Atílio Avancini solicita um detalhamento sobre a função de cada um desses 

aspectos: físico, vital, mental e psíquico na dança, Gelewski reconhece que a primeira coisa é 

considerar que o físico, o corpo, a parte material do dançarino é seu instrumento fundamental. 

E ainda, que essa parte material ou física não é um instrumento morto: “é animada e levada ao 

movimento por uma grande energia de vida” (GELEWSKI, 1988, p. 37) - à qual ele chama de 

corpo vital. Em seguida, sugere que essa energia vital desperta tanto a ação física, como a 

                                                 
44

 Essa influência da Escola Denishaw (1915-1931) e do sistema Delsarte, em particular, e seu impacto na dança 

do sec XX, incorporando o diálogo com o oriente, como também aspectos do espiritual na dança, é ressaltada no 

Prefácio de Nancy Ruyter (2005, p. 7-20) para a obra de Shaw: “Cheque petit mouvement” 
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sensibilidade, a emoção, o sentimento, a “paixão”: “Podemos dizer que, quanto mais 

ricamente dotado de vitalidade for um dançarino, tanto mais comunicativos e fascinantes 

serão seus movimentos e mais versáteis e fortes suas expressões.” (GELEWSKI, 1988, p. 37). 

O último elemento, a mente, teria a função de organizar, sugerir, observar, avaliar, preferir, 

rejeitar, corrigir, etc. Mas Gelewski alerta que, a mente, ainda que seja nossa característica 

mais destacada, não deveria dominar enquanto se dança: “O que procuramos é uma síntese 

equilibrada e, em seu equilíbrio, flexível e progressiva”. Aqui ele situa, como exemplo, a 

dança primitiva, justamente porque nela não há a presença decisiva da mente, “este 

componente que, em termos de evolução é o mais avançado”: “Por isso discordamos de certas 

coreografias mais sofisticadas: porque, em sua artificialidade ou perversidade, mostram o 

domínio quase exclusivo da mente, em detrimento da linguagem naturalmente verdadeira do 

corpo e da dinâmica limpa e expressiva do vital.” (GELEWSKI, 1988, p. 38). 

Nessa entrevista, Gelewski sugere que, na dança, todos os aspectos do ser humano 

deveriam ser integrados, e coloca a si mesmo uma pergunta central: “Não haverá uma parte, 

uma dimensão interior, um ser de outra natureza, um ser essencial, que na verdade, é a nossa 

verdadeira individualidade?” Ele então comenta que, quando admitimos a existência desse ser 

interior, essencial, original - “o ser psíquico”
45

 - esse aspecto se torna o regente de nossa 

pessoa e vida. Transpondo isto para a dança, esse instrumental – físico, vital, psíquico e 

mental – deveria estar a serviço da interioridade do dançarino, “do mais profundo e mais alto, 

mais amplo, mais íntimo que ele é. Assim, quanto mais evoluída a pessoa, mais ela será, em 

todos os campos da existência humana, a expressão, a revelação e a manifestação desse ser 

interno e, em seu âmago, divino.” (GELEWSKI in REVISTA THOT, 1988, p. 38). 

Gelewski se refere, ainda, ao mistério da dança e de sua presença nos cultos antigos, 

nos mitos e religiões das mais diversas culturas, considerando que ela, assim como o yoga, foi 

usada “para se alcançar a libertação interior, a união com o divino, a exaltação e elevação do 

ser humano para os níveis que estão além dele” (GELEWSKI, 1988, p.14). Embora considere 

a dança como uma expressão individual do ser humano, ele também reconhece seu poder de 

unir as pessoas - uma experiência considerada dentre as mais fortes que um ser humano pode 

sentir e, “das mais totais”: 

 

                                                 
45

 Esta divisão da psique humana, partindo do corpo físico, vital, mental e psíquico em direção a uma 

Supraconsciência, vem da concepção de Aurobindo e é aprofundada na publicação já referida anteriormente: de 

Dalal (2002). Destaco que essa visão confere ao “ser psíquico” (interior) a função de conectar o corpo e a alma, e 

indica a arte como manifestação privilegiada para essa integração. 
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O fato de pessoas experimentarem isso juntas, e em conjunto praticarem essa 

comunhão com o mais alto e o mais profundo, cria condições para o 

abandono de si que é a finalidade do ser religioso e que favorece 

extremamente o transporte para o estado de uma supraconsciência, de um 

supra-ser. (GELEWSKI, 1988, p.14). 

 

2.7.1 A influência da Bauhaus 

 

Toda obra de arte é filha de seu tempo e, muitas vezes, mãe de nossos sentimentos. 

(KANDINSKY, 2000, p. 27) 

 

Observo que, este “espírito” da obra de arte, para alguns oriundo de uma fonte mais 

mística, para outros de dimensões humanas mais alargadas, ganha diferentes cores, sons e 

movimentos, de acordo com a poética de cada um.  Interessa aqui, estabelecer alguns 

paralelos entre a visão de fontes germinais que tratam dessa relação do espiritual na arte, e 

apreender possíveis ressonâncias dessas outras visões na dança de Gelewski.  

Na sequência, contextualizarei brevemente o estilo da Bauhaus (1919 - 1933)
46

 - por 

ser um marco no percurso da modernidade, e porque a metodologia, os figurinos, cenografia e 

composições coreográficas de Gelewski na época em que atuava na Escola de Dança da 

UFBA, e assinava as coreografias do seu Grupo de Dança Contemporânea, apresenta marcas 

dessa influência. 

Wassily Kandinsky fundou em Munique, no início do séc. XX, o movimento 

conhecido como Der blaue Reiter (O cavaleiro azul), com orientação espiritualista e o 

objetivo de defender, através de exposições internacionais, as tendências que distinguiam a 

esfera da arte daquela da natureza, sustentando a determinação das formas artísticas como 

“dependentes exclusivamente dos impulsos interiores do objeto”. (ARGAN, 1992, p. 316). O 

pintor acreditava na síntese das artes, ou seja: “não só na correspondência ideal e diacrônica 

das obras de todas as épocas, mas, além disso, na equivalência absoluta de todas as diferentes 

artes entre si.” (SERS, apud KANDINSKY, 2000, p. 13). Nessa ideia já se encontrava o 

gérmen de seu sistema de síntese absoluta, que ele iria desenvolver em cursos na Bauhaus a 

partir de 1922. Em sua obra germinal Do Espiritual na Arte publicada pela primeira vez em 

                                                 
46

 O estilo-escola Bauhaus era fruto do pensamento de seus professores, recrutados, sem discriminação de 

nacionalidade, inicialmente entre membros do movimento abstrato e cubista. No início da escola, em Dessau, o 

arquiteto Gropius recrutou o pintor americano Lyonel Feininger, o escultor alemão Gehard Marckus e o pintor 

suíço Johannes Itten. A eles se juntaram Oskar Schlemmer, Paul Klee, Wassily Kandinski, dentre outros. Vale 

contextualizar, ainda que, em 1932, com a chegada do nazismo, a escola se mudou para Berlim até fechar em 

1933. A partir dali, seu ensino inovador já tinha se difundido pelos principais centros de arte. Já em 1950, 

inaugurou-se em Ulm, Alemanha, a „Escola Superior de Forma‟ – dirigida por Max Bill – aluno da Bauhaus em 

Dessai. 
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1911, o pintor considera que a obra de arte autêntica é aquela que entra em contato eficaz com 

a alma humana, promovendo uma ressonância espiritual. 

Observo que a pesquisa empreendida por Kandinsky buscava a cor liberta da forma, o 

que resultou numa abstração das imagens pictóricas por meio de suas “improvisações 

visuais”, não sem antes explorar todos os princípios que regem cor e forma de maneira 

racional, mas também intuitiva. Similarmente ao que fez Gelewski em seus estudos de formas 

para a dança, como também em seus estudos de espaço, quando parte da plasticidade do corpo 

e das dimensões e direções do espaço cênico (plano lógico-formal) rumo à dissolução da 

forma e à exploração das dimensões mais sutis do espaço (dimensão psíquica-espiritual). 

Esses estudos de Gelewski foram também fortemente influenciados pela “arquitetura de 

movimentos” de Oskar Schlemmer (1888-1943) – contratado em 1923 como Mestre de Forma 

na Oficina de Teatro da Bauhaus. Schlemmer foi pintor, escultor e designer. Em 1923 tornou-

se professor da Bauhaus ministrando oficinas de teatro e também de escultura. Seu trabalho 

mais famoso é o Triadisches Ballet em que os atores são transfigurados em formas 

geométricas e exploram o espaço em diversos caminhos e direções: “Meus temas... A figura 

humana no espaço, seu movimento e funções estáticas, sentado, deitado, andando, de pé... São 

simples como são universalmente válidas. Além disso são inesgotáveis”
47

. É curioso que uma 

das cenas desse ballet é composta com movimentos idênticos àqueles realizados no exercício 

‘8d’ da Apostila Orientações básicas no espaço, de Gelewski (1962), que experimentamos 

em nosso laboratório de prática e que será descrito no próximo capítulo. O referido exercício 

explora o caminho reto no espaço, com duas pessoas, e a elaboração de uma coreografia. 

 

2.7.2 Por uma dança-fluxo e uma arte integral 

 
   Am ruhenden Punkt 

Der kreisenden Welt 

Ist der Tanz, 

Ware der Punkt nicht 

Der ruhende, 

So ware der Tanz nicht – 

Und es gibt nichts als den Tanz   

Num ponto de tranquilidade 

 Desse mundo circular 

 Está a dança 

 Se o ponto não fosse 

 o da tranquilidade 

 A dança não seria nada 

 E não há nada como a dança. 

(T. S. ELIOT, tradução nossa)
48

 

                                                 
47

 As informações sobre Schlemmer, bem como as imagens do “Triadishes Ballet” foram acessadas em março de 

2017 no site: www.bagtosocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-des-tridisches-ballet-oskar-

schlemmer-and-the-bauhaus-theater. Já a citação acima foi postada em agosto de 2012 por Diego Fagundes no 

site: nimbu.com.br/site 2012/blog/2012/08/oskar-schlemmer. 
48

 Tanto essa tradução do poema de Eliot quanto os comentários em torno do artigo de Von Andreas Mascha 

acessado pelo site: <http//www.homo-integralis.de/ Institute/zeitschrift/Flux-Tanz.pdf> em 2008, foram gerados 

a partir da leitura desse texto junto com o Prof. Cláudio Cajaíba do PPGAC/UFBA em Trabalho Individual 

http://www.bagtosocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-des-tridisches-ballet-oskar-schlemmer-and-the-bauhaus-theater
http://www.bagtosocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-des-tridisches-ballet-oskar-schlemmer-and-the-bauhaus-theater
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O poema, acima, finaliza o artigo intitulado Der hypermoderne Ausdruckstanz – Zur 

Integralen Kunst und Aesthetik des Flux-Tanzes – “Dança expressiva hipermoderna – Por 

uma arte e estética integral da dança-fluxo”, que aborda essa modalidade de dança a partir dos 

fundamentos de uma estética integral. Passando pelo pensamento de Heidegger, 

Shoppenhauer, Nietzsche e Aurobindo, dentre outros, o texto do dançarino e filósofo alemão 

Von Andreas Mascha, aparece como uma síntese de minha abordagem até aqui: Integrando os 

temas corpo-dança-poesia-consciência-espiritualidade, este artigo parece se referir 

diretamente, embora sem citação específica, à dança espontânea de Rolf Gelewski. Motivo 

que me impulsiona a comentar algumas de suas idéias centrais, relacionando-as aos princípios 

estéticos e filosóficos do dançarino pesquisado. 

O autor fundamenta sua discussão em torno da Arte Integral (Integralen Kunst), 

passando pela visão de Shopenhauer do sujeito integrado ao objeto e situando a “verdade” 

(Wahrheit) – como princípio estético dessa proposta. A arte integral opera, assim, pelo 

princípio de uma organização intrínseca, transformando a sociedade enquanto transforma 

terapeuticamente o indivíduo. É uma arte que se abre a uma harmonia “supramental” e a uma 

beleza e estética próprias.  

O artigo se refere, ainda, a um corpo-poema-mântrico
49

 que me remete diretamente ao 

que Gelewski performatizou entre o poema Savitri de Sri Aurobindo e a música de inspiração 

supramental de Sunil Bhatacharya. O autor distingue a dança que se movimenta na 

tridimensionalidade do corpo no espaço, a partir de uma consciência mental; desta outra 

dança da “Consciência Integral”, que se movimenta na quarta dimensão (Noosfera). Recordo 

aqui, os depoimentos de alguns ex-alunos e dançarinos, comentando a sensação de fora-de-

tempo-espaço que as apresentações de dança espontânea de Rolf imprimiam na plateia. 

Destaco, como ponto crucial desse artigo, a abordagem de Mascha sobre o Natya-

Yogin - pela derivação do termo, sendo aquele que atua entre a dança e o yoga, ou como fez 

Gelewski, trazendo os princípios do yoga para a dança. Segundo o autor, a riqueza do Natya-

Yogin é o estar sendo, já que ele não espera sucesso, mas se entrega a uma força de 

organização imediata e se deixa agir através disso. Ele é o instrumento de seu corpo para 

a dança do SER. (grifo nosso). O autor se refere à essa dança-fluxo, como uma síntese 

                                                                                                                                                         
Orientado no mesmo ano, quando eu e ele pesquisávamos pela internet, fontes relacionadas à fase estética de 

Gelewski na Alemanha.  Posteriormente, entrei em contato on-line com o autor, e descobri que o artigo se 

encontrava disponível, até aquele momento, exclusivamente na página eletrônica da Revista (Zeitschrift) Homo 

Integralis, pertencente ao Instituto de mesmo nome. Mascha é um dos coordenadores deste instituto de pesquisa 

e comentou ter tido contato tanto com a cidade de Auroville quanto com a dança de Gelewski. 
49

 Mantra significa, literalmente, „palavra de poder‟, sendo recitado ou cantado repetidamente, dentro da tradição 

do yoga, com o objetivo de conectar a consciência individual com a Consciência Cósmica. Neste caso, uma 

poesia-mântrica seria aquela que provocaria efeito similar, como em “Savitri” de Sri Aurobindo.  
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ocidente-oriente, uma dança que não quer representar um papel desprovido de alma. Nesta 

dimensão da arte integral, a dança-fluxo reconhece a espiritualidade e o suprassensível, 

mostrando-se como uma autêntica experiência do ser. Observo aqui a perfeita 

correspondência dessa abordagem com a arte integral de Aurobindo e com a dança espontânea 

de Gelewski.  

 

2.8. A ESPONTANEIDADE COMO PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

Dançar espontaneamente é dançar pela alegria de dançar, sem nada 

estabelecido, nada preparado, nada a ser alcançado, feito, construído, nada 

a ser expressado particularmente. É o livre jogo da energia pura, isento de 

todo e qualquer intento, o deleitado jorrar do movimento, do ritmo, da 

dinâmica, da expressão. Sem outro critério a não ser não ter nenhum 

critério, aceitando tanto viajar pela alegria, pelos ares, pela luz, pelos céus, 

quanto pelo sofrimento, pelos abismos, pela escuridão, pelos infernos. 

Pureza total e entrega incondicional são a essência da dança espontânea. 

(GELEWSKI, 1990, p. 15) 

 

 

O ator não deve representar para a platéia, e sim confrontar-se com ela, 

em sua presença. Melhor ainda, deve cumprir um ato autêntico, tomando o 

lugar dos espectadores, um ato de extrema sinceridade e autenticidade, 

ainda que disciplinado. Ele deve doar-se, e não controlar-se, abrir-se e não 

fechar-se. (GROTOWSKI, 1987, p. 183) 

  

Observo como o dançarino alemão Gelewski (1930–1988) e o encenador polonês 

Grotowski (1933–1999), citados nas epígrafes acima, trouxeram para a cena em momentos 

históricos coincidentes, matrizes estéticas que se abrem como laboratórios de práticas, 

centradas na presença do ator-dançarino e do público como seres criadores e irradiadores de 

sua própria arte e vida. Partindo de um impulso criador interno, atualizam na dança e no teatro 

práticas e reflexões relacionadas aos temas da autenticidade, da honestidade e da 

espontaneidade. Assim como fez Mary Whitehouse nos Estados Unidos na década de 1950, 

criando o sistema do “movimento autêntico” – uma confluência de seus estudos na Escola de 

Mary Wigman em Dresden com sua experiência como analista junguiana. 

Embora não seja meu objetivo aprofundar uma discussão nem do “movimento 

autêntico” em Whitehouse nem do “ato autêntico” em Grotowski, faço apenas uma citação da 

confluência dessas abordagens com a dança espontânea de Gelewski. Em artigo intitulado: A 

arte de mover e ser movido, a dançarina e professora de “movimento autêntico” Soraya Jorge 

(2017) salienta a importância da relação entre o movedor (aquele que executa o movimento de 
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olhos fechados) e a testemunha (aquele que observa o movimento sem julgar) para 

desenvolver estados de “observação, consciência, insight e presença”. Em outro artigo, a 

pesquisadora Farah (2016) destaca a utilização da “imaginação ativa” junguiana na dança de 

Whitehouse com base no impulso inconsciente de quem dança. É interessante como 

Whitehouse trabalha com o impulso inconsciente (com base na psicanálise junguiana), 

enquanto Gelewski propõe atuar a partir do impulso da supraconsciência (com base no yoga 

de Aurobindo). 

Já para Grotowski (1987, p. 180), o ato total de um ator acontece junto com “o ato de 

desnudar-se, de rasgar a máscara diária da exteriorização do eu”. Ele considerava “[...] que o 

problema da sinceridade – da sinceridade consigo mesmo existe onde há a revelação, onde 

não se treina” (GROTOWSKI, 2007, 201). E ensinava como manter a precisão dos elementos 

já conhecidos sem cessar de improvisar: “No fundo, quando são mantidas simultaneamente a 

espontaneidade e a precisão, agem ao mesmo tempo a consciência (isto é, a precisão) e a ação 

inconsciente (isto é, a adaptação espontânea)” (GROTOWSKI, 2007, 201). É interessante 

como a sinceridade é um tema recorrente em Grotowski e Gelewski, assim como a relação 

entre precisão, improvisação e espontaneidade.  

É neste contexto que podemos situar a dança espontânea de Gelewski e perceber o 

desenvolvimento de uma poética ligada à espontaneidade, à autenticidade e à sinceridade - 

relacionada a outras abordagens do seu tempo - sem resvalarmos nos lugares comuns que 

esses termos poderiam sugerir como, por exemplo, de uma estética ligada à inconsciência ou à 

rebeldia, e sim ancorada num trabalho disciplinado, preciso, integrado e, sobretudo, 

consciente de suas possibilidades incessantes de criação, irradiação e transmissão. 

Até aqui busquei explorar as influências históricas, culturais e estéticas mais evidentes 

na trajetória de Gelewski. A partir daqui, ousarei investigar o âmago das suas propostas 

pedagógicas e artísticas e questionar, sinceramente, até que ponto um artista pode mergulhar 

na sua experiência corpóreo-criativa mais original, e emergir dali “sem as marcas” de todas as 

influências anteriores. A questão central, neste caso, é explorar as possibilidades e os limites 

de um artista “dançar espontaneamente” ou criar a partir de sua própria autenticidade, e o que 

resulta cenicamente dessa busca. Incluí esse questionamento dentro de minha própria 

investigação poética, razão porque, no próximo capítulo, estarei descrevendo a experiência 

com as propostas de Gelewski em um laboratório de prática, e oferecendo meu próprio corpo, 

para aquilo que o sujeito dessa pesquisa chamou de “liberdade total para criar”.  



69 

 

 

Em uma entrevista concedida ao fotógrafo Atílio Avancini em 1986
50

 Gelewski revela 

como era feita a seleção de cada movimento durante um recital de dança espontânea e, diz 

que, a escolha não vinha da mente, nem se realizava a partir de percepções criteriosas ou da 

vontade pessoal, ambição, desejo, etc.: 

 
 Na dança verdadeiramente espontânea, a escolha ocorre dentro. O som vem, 

algo dentro responde sem nenhuma demora, e o corpo executa, realiza um 

comando que é direto, instantâneo. É este „comando‟ que dá impulso para que 

determinado movimento aconteça, determinada expressão de seu grau de 

pureza e da totalidade de sua abertura e entrega, do seu grau de flexibilidade 

interior e física. (GELEWSKI, 1990, p. 15) 

 

Na sequência da entrevista, Avancini pergunta ao dançarino se é possível coreografar 

de forma espontânea e criativa, ou seja, unir a coreografia à dança espontânea e criativa. 

Gelewski responde que já tinha feito experiências desse tipo, por exemplo, de estruturar uma 

improvisação, “determinando uma posição inicial e a coincidência de certos pontos no espaço 

com certos momentos da música, determinando também a posição final” (GELEWSKI, 1990, 

p. 15). Por fim, comenta o resultado cênico dessa proposta: 

 
 Dançando, soltando-se, são lembrados, no entanto – conforme o 

anteriormente  estabelecido na mente, na memória – os pontos e momentos 

fixados. Eles são ligados harmoniosamente, organicamente sem que se perca 

o fluxo, a espontaneidade; e chega-se a um todo sem quebra. (GELEWSKI, 

1990, p. 16) 

 

2.8.1 Disciplina e espontaneidade 

 

Observo como Gelewski compõe sua pedagogia e poética a partir do trânsito entre 

“disciplina e espontaneidade”, ou seja, partindo de elementos conhecidos para adentrar ao 

desconhecido, de exercícios previamente fixados para exercícios criativos, da improvisação 

estruturada para a improvisação livre. Na mesma entrevista referida acima, quando 

questionado sobre “um treinamento mais adequado para o corpo”, Gelewski se refere a alguns 

princípios básicos que deveriam ser encontrados na própria estrutura corporal, referindo-se às 

suas possibilidades de movimentação, das articulações, dos músculos, do grau de flexibilidade 

e de sua força natural, partindo “das condições corporais naturais” para um desenvolvimento 

sistemático em todas as direções. Ou seja, reconhece que, até certo ponto, poderia ser 

                                                 
50

 Esta entrevista, conforme já referida anteriormente, foi publicada pela Revista Thot em 1988 e reeditada em 

1990, na íntegra, pela Casa Sri Aurobindo com o título: Movimento, Irradiação, Transformação – Buscando a 

Dança do Ser, uma obra composta pelas palavras de Gelewski e por um ensaio fotográfico sobre ele, feito por 

Atílio Avancini entre 1982 e 1987. 
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estabelecida uma “técnica” igualmente válida para todos. Mas, em dado momento, 

considerando as diferenças individuais, lhe parece que essa técnica inicial deveria ser 

desdobrada em: “uma educação, uma formação contínua, ao desenvolvimento e evolução 

corporal, segundo a sua própria personalidade e interioridade.” (GELEWSKI, 1990, p. 19). O 

professor-dançarino reclama, então, da pouca disponibilidade que existe para se realizar uma 

formação mais completa do dançarino, já que o corpo físico e seu treinamento ou 

“adestramento”, estão em primeiro plano. E também insere esta problemática como empecilho 

para a plenitude criativa: 

 

Quanto mais o corpo for adestrado, quer dizer, acostumado a estabelecer 

hábitos e rotinas de movimentação, tanto mais tende a perder sua 

espontaneidade, a possibilidade de estar ligado às partes mais sutis e 

interiores do ser que são eternamente criativas, flexíveis e dinâmicas. 

(GELEWSKI, 1990, p. 19). 

 

As reflexões aqui apresentadas se expressam na dança de Gelewski como centro 

gerador de seu trabalho de criação: Conflui em torno de sua poética a busca de uma liberdade 

total para produzir e para criar, para ser e para dançar nos espaços mais inusitados como 

igrejas, boates, pátios, teatros, televisão, na natureza, dentro de si mesmo, e a partir dessa 

interioridade conectado à dança do Cosmos e da Divindade – esta foi a ousadia magistral do 

dançarino. No limite entre cena e vida, criou e irradiou uma estética que questiona a si 

mesma: A espontaneidade pode ser contida no espaço-tempo da criação cênica? A liberdade 

para ser, atuar e se desnudar diante do público pode ser acolhida como expressão artística 

autêntica? Não seria a espontaneidade da dança de Gelewski sua expressão artística mais 

original, partindo do centro de suas células, corpo, biografia e geografia, numa espiral 

excêntrica que se mantém girando em torno de centenas de outros corpos dançantes, 

influenciados por esse impulso criador? Eu acredito que sim. Razão pela qual vou seguir esse 

fluxo na experimentação e contextualização da metodologia do dançarino como impulso para 

um processo criativo centrado na espontaneidade. 
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Dance, quando você estiver quebrado (e) aberto. 

Dance, se você tiver jogado fora os curativos. 

Dance no meio da batalha. Dance em seu sangue. 

Dance quando você estiver perfeitamente livre. 

RUMI 
51

 

 

 

 

 

 
   Figura 4: foto Rolf Gelewski, fotógrafo Atílio Avancini 
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 “Dance, when you‟re broken open. Dance, if you‟ve turn the bandage off. Dance in the middle of the fighting 

Dance in your blood, Dance when you´ re perfectly free”. (RUMI, 1995, p. 281). Tradução livre da autora da 

tese.  Este trecho selecionado do poeta Rumi (1207–1273) evoca a “dança de giro” executada pelos “dervixes”, 

ou mais precisamente, pelos Mevlevi dervixes – uma organização sufi originada com o poeta que se utiliza da 

arte – dança, poesia e música – para deflagrar experiências místicas. Curiosamente, tanto Laban como Wigman 

experienciaram a “dança de giro” em sua juventude, e observo que o giro, em suas múltiplas configurações e 

expressões, é um modo de movimentação privilegiado nos solos espontâneos de Gelewski. 
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3 LABORATÓRIO DE PRÁTICA: ESTRUTURA E ESPONTANEIDADE NA 

METODOLOGIA DE ROLF GELEWSKI 
 

 

O laboratório de prática teve início com a investigação dos materiais teóricos e 

práticos de Gelewski sobre arte, dança e educação, tal qual encontrados na Escola de Dança 

da UFBA e na Casa Sri Aurobindo. Em seguida, selecionei alguns materiais, priorizando seus 

estudos para o ensino da dança, e junto com duas artistas, experimentamos essas propostas em 

nossos corpos.
52 

O registro dessa experiência prática-reflexiva-poética é enfocado nesse 

capítulo, com o objetivo de tornar visível um caminho para outras investigações criativas em 

torno desse vasto legado artístico e pedagógico. 

3.1 PARTINDO DA EXPERIÊNCIA CORPORAL: PRINCÍPIOS E PROCESSOS DA 

DANÇA ESPONTÂNEA 

 

 

 
Nós temos que ser espontâneos para sermos divinos. 

 Nós temos que ser perfeitamente simples para sermos espontâneos.. 

 Nós temos que ser absolutamente sinceros para sermos perfeitamente simples 

 Para ser absolutamente sincero não deve haver divisão,  

nem contradição em  nosso ser.  

(A Mãe) 

 

 

Partindo dos escritos de Rolf Gelewski, seja em suas apostilas da Escola de Dança da 

UFBA sobre Espaço, Formas, Rítmica, Improvisação e Filosofia da Dança; seja nas 

publicações da Casa Sri Aurobindo e nos artigos para jornais e revistas de sua época, 

observamos que ele investigou corpo, dança, educação e arte através de vários autores, 

artistas, educadores e filósofos. Extraindo de sua própria experiência artística e pedagógica e 

do diálogo com diversas fontes de investigação, incluindo outras artes, sobretudo a poesia, a 

pintura e a música – a matéria prima para a elaboração de seus estudos teóricos e práticos 

sobre o movimento.  

Seguindo essa mesma trilha, também escolhi começar do mais próximo: meu próprio 

corpo, para investigar a metodologia do professor-dançarino e „sentir na pele‟ como este 

material pode ser explorado criativamente por alunos e atuantes das artes cênicas. Convidei a 
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 Utilizo a primeira pessoa do plural quando me referir às três participantes do laboratório: eu, Diana 

Gilardenghi e Patrícia Santos - cujas percepções e comentários aparecem ao longo do texto. Utilizo também a 

primeira pessoa do singular quando me referir a escolhas e reflexões próprias da autora da tese. 
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dançarina Diana Gilardenghi e a atriz-dançarina Patrícia Santos
53

 para me acompanharem 

nesse processo. Tinha a intenção de criar, preliminarmente, um laboratório de prática que 

pudesse ancorar processos presentes e futuros de preparação corporal e criação artística nas 

artes cências a partir do legado de Gelewski. 

 Para tanto relacionei, num primeiro momento da pesquisa, alguns dos principais 

materiais compostos por Rolf Gelewski para o ensino da dança, escritos a partir de suas aulas 

na UFBA e depois transformados em apostilas. Incluí neste levantamento as publicações da 

Casa Sri Aurobindo referentes a trabalhos corporais e métodos complementares envolvendo 

movimentação e música como: Estruturas Sonoras 1 e 2. Tracei um paralelo cronológico 

entre as publicações elaboradas inicialmente como material didático e depois revisadas e 

publicadas pela „Casa‟ ou pela „Nós Editora‟, onde a temática do corpo e da movimentação 

espontânea ganham destaque de reflexão e prática.  

Cabe salientar que, a partir da década de 70, com a fundação da Casa Sri Aurobindo 

por Gelewski após sua viagem à Índia, acontece um livre trânsito de seus materiais artísticos e 

pedagógicos entre a Escola de Dança da UFBA e aquela organização, e a influência oriental, 

sobretudo a hindu, se torna mais presente – menos como forma artística e mais como 

princípio de movimentação. Este caminho de „duas mãos‟ aparece nos materiais referentes ao 

trabalho corporal e à dança que, quando publicados pela „Casa‟, acabam apresentando 

praticamente os mesmos conteúdos de alguns dos estudos realizados na UFBA por Gelewski, 

muitas vezes apenas precedidos de uma introdução ou algum acréscimo, noutras vezes 

revisados. Da mesma forma, os materiais referentes a Estudos de Formas e de Improvisação 

na Dança, por exemplo, já se encontram contaminados por reflexões e práticas que incluem 

princípios de concentração, intuição e entrega, presentes no yoga integral de Sri Aurobindo. 

Num segundo momento do trabalho, selecionei cinco destes “métodos” para nosso 

laboratório prático por considerá-los centrais na temática desta pesquisa: 1) Orientação 

Básica no Espaço (Trabalho apresentado no I Encontro de Escolas de Dança do Brasil em 

Curitiba, 1962 e depois revisado); 2) Estudo Básico de Formas – distinções elementares de 

formas aplicadas em exercícios de movimentação (Escola de Dança da UFBA, 1971); 3) Ver 

Ouvir Movimentar-se: dois métodos e reflexões referentes à improvisação na dança (Nós 

Editora, 1973); 4) Estruturas Sonoras 1– uma percepção musical elementar a ser aplicada na 

educação (Nós Editora, 1973) e 5) Estruturas Sonoras 2 – exercícios de concentração e 

unificação com base em audições específicas de música e na movimentação reduzida do 
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 Currículo das dançarinas nos Anexos A e B, respectivamente. 
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corpo (Nós Editora, 1975). Note-se que exploramos os exercícios propostos por esses 

métodos a partir das instruções do próprio professor-dançarino, como “marcas de um 

caminho” que deve ser trilhado com a ajuda do poder criativo e levado para “além de toda 

didática - a região da experiência e realização individuais” (GELEWSKI, 1970, p.3) 

Apresento, a seguir, um breve levantamento do material pesquisado e, principalmente, 

algumas percepções e comentários sobre as propostas de Gelewski experimentadas em nosso 

laboratório, onde buscamos conferir igual importância ao processo de transformar a 

informação escrita em movimentos corporais, a partir dos princípios propostos, quanto à 

transformação destes movimentos numa reflexão a partir de nossa própria experiência 

corpórea. Uma síntese desse material consta das tabelas a seguir (Tabela 1 e 2), sendo que 

cada método explorado na prática será detalhado textualmente no decorrer deste capítulo. 

 
Quadro 1: Métodos de Rolf Gelewski explorados no laboratório de prática 

Apostilas e materiais 

impressos para o Ensino 

da Dança 

Princípios Técnicas 

O
ri

en
ta

çã
o
 b

ás
ic

a 
n
o
 E

sp
aç

o
 (

1
9
6
2
) 

p
o
st

er
io

rm
en

te
 d

es
d
o
b
ra

d
a 

em
: 

  

As três dimensões 

do espaço 

 (Caderno 2 – s/d) 

1. Metades: direita/ 

esquerda. 

2. Zonas: anterior/média/ 

posterior. 

3. Regiões: profundidade/ 

média/alta. 

Exercícios explorando as 

dimensões, as direções e os 

caminhos no espaço. 

As direções no 

espaço 

(Caderno 2 – s/d) 

1. Horizontais: frente/trás; 

direita/esquerda. 

2. Verticais: cima/baixo. 

3. Diagonais: 

ascendente/descendente.  

Caminho reto e 

curvo no espaço 

(Caderno 3 – s/d) 

1. Retas: isoladas/ 

      interligadas/ angulares. 

2. Curvas: isoladas 

interligadas/ 

espiral/círculo.  

Estudo básico de Formas 

(1970, 1971 revisado)  . 

1. Contraído/dilatado. 

2. Simétrico/assimétrico. 

3. Curvo/reto. 

Exercícios explorando estas 

distinções/ princípios no corpo: 

parado/em deslocamento. 

Ver Ouvir Movimentar-se: 

dois métodos e reflexões 

referentes à improvisação 

na dança (1973)            

1. Improvisação 

estruturada. 

 

Exercícios de improvisação 

baseados na correspondência 

música/movimento para 

formação do 

dançarino/coreógrafo. 

Continua... 
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2. Improvisação livre Exercícios de improvisação 

iniciando com exercícios 

estruturados até chegar ao treino 

da espontaneidade e da 

liberdade individual. 

Estruturas Sonoras 1 -  

uma percepção musical 

elementar a ser aplicada na 

Educação (1973)           

1. Escuta do trecho musical 

2. Percepção do corpo 

sonoro através de 

gráficos 

3. Movimentação parcial e 

total 

Exercícios de escuta atenta e 

desenho de arcos com as mãos 

acompanhando o corpo sonoro, 

seguida ou não de 

movimentação com o corpo 

todo. 

Estruturas Sonoras 2 - 

exercícios de concentração 

e unificação (1974, 1975 – 

revisado)                      

1. Escuta silenciosa. 

2. Concentração. 

3. Interiorização. 

Exercícios de escuta, 

concentração e interiorização 

com movimentação reduzida do 

corpo. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quadro 2: Outros métodos de Rolf Gelewski para o ensino da dança 

Apostilas, Textos e/ou 

Publicações 
Princípios Técnicas 

Resumo da análise de 

movimentos naturais (s/d) 

1. Tensão/relaxamento. 

2. Força/peso. 

3. Ritmo/acentos corporais. 

4. Fluência. 

Execução da Escala 

Dimensional de Laban e 

variações. 

Rítmica métrica - um 

método didático para o 

ensino da rítmica (1967) 

1. Desenvolver relações 

rítmicas baseadas nos 

metros gregos. 

2. Exercitar fórmulas 

métricas básicas. 

Exercícios de ritmo baseados 

nos metros gregos compostos de 

dois valores de tempo: “largura” 

e “brevidade”.  

Ver–Ouvir-Movimentar-se: 

um método para uma 

movimentação espontânea 

e criativa (versão II – 1980) 

1. Audição concentrada de 

música selecionada. 

2. Conscientização da 

estrutura formal da 

música. 

3. Improvisação simples e 

com distinções. 

4. Movimentação simples 

com tradução de 

elementos musicais. 

5. Improvisação 

espontânea. 

6. Movimentação 

espontânea e criativa 

Exercício modelo com 11 fases, 

incluindo: 

 Escuta silenciosa. 

 Conscientização da estrutura 

musical. 

 Improvisação simples. 

 Movimentação em 

consonância com os 

elementos musicais. 

 Improvisações espontâneas 

a partir de músicas 

conscientizadas. 

 Movimentação livre sem 

restrição alguma.   

Continua... 
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Dança vista mais 

profundamente: 

contribuições para uma 

Filosofia da Dança (1967) 

1. Da relação dança/espaço. 

2. Da relação dança/tempo. 

3. Da responsabilidade do 

dançarino. 

4. Dança, vida e espírito. 

Reflexões introdutórias à 

disciplina experimental de 

Filosofia da Dança a partir de 

autores como: Curt Sachs, 

Teilhard de Chardin, Paul 

Poertner, Ram Gopal, entre 

outros.  

Filosofia da Dança I (1969) 

1. Princípios estéticos e 

filosóficos da dança. 

2. Princípios da dança 

criativa/livre/moderna/ 

contemporânea.  

Leitura de textos, reflexões e 

comentários sobre autores como: 

A Mãe, Ernest Bloch e Rolf 

Gelewski. 

Filosofia da Dança II 

(1972) 

1. Sobre a direção da vida 

humana. 

2. Sobre consciência e vida 

humana. 

3. Dança/consciência/vida 

humana. 

Leitura de textos e reflexões   

sobre textos selecionados de 

autores como: A Mãe, Carl 

Jung, Rolf Gelewski, Satprem e 

Sri Aurobindo. 

 

Textos referentes à 

Filosofia da Dança e à 

Educação (1970) 

1. O ensino da dança. 

2. Improvisação na dança. 

3. Sobre a forma. 

4. Dança e educação. 

5. Princípios da educação. 

6. Conversa d‟ A Mãe com 

um aluno. 

Leitura e reflexão sobre textos 

selecionados de autores como: A 

Mãe, Ernest Bloch, Martin 

Buber, Teilhard de Chardin, 

Rolf Gelewski, Sri Aurobindo e 

Werner Heisinberg. 

Textos referentes à Arte e 

Educação (1970) 

1. Princípios da educação 

em Montessori. 

2. Música e criança. 

3. Dança e educação. 

4. Dança e criança. 

5. Teatro e criança. 

Leitura e reflexão sobre 

compilação de autores diversos: 

Rudolf Laban, Maria 

Montessori, Carl Orff, Edgard 

Willems, Dulce Aquino, Peter 

Slade, Rolf Gelewski, Sri 

Aurobindo, entre outros. 

Fonte: Elaborado pela autora 

3.2 APOSTILAS E MATERIAIS PARA O ENSINO DA DANÇA – DISCIPLINA E 

LIBERDADE PARA CRIAR 

 

 

Dá tua luz 

Dentro deste corpo 

Dá 

Rogo 

Tua força 

Rogo 

Dá 

Sê tu mesmo 

Este corpo 

Rolf Gelewski 
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Pesquisando os materiais didáticos da Escola de Dança da UFBA observo que eles 

foram artesanalmente elaborados por Gelewski, a partir dos experimentos dele próprio como 

precursor do ensino da dança em nível acadêmico, e também a partir da experiência com os 

alunos, a fim de constituir um campo de conhecimento novo para a época. Como o próprio 

Gelewski (1964) reconhece em artigo para o Jornal da Bahia, relatando a 1ª Apresentação 

Didática dos Trabalhos da Escola: “A Dança Moderna nascida da revolta e ainda em 

evolução, é dinâmica por excelência. Seu grande dom e seu grande perigo é a liberdade. Isso 

se revela no que diz respeito à sua técnica, por exemplo”. Nesse mesmo artigo, a meu ver, 

elucidativo para compreender como se configurava o ensino da dança moderna no ambiente 

acadêmico naquela época, Gelewski reconhece que, apesar de levar em conta a construção 

anatômica e fisiológica como condições básicas para as possibilidades de movimento 

humano, “não se formou até hoje um sistema de técnica igualmente válido para todos os 

dançarinos modernos”. No final do artigo ele situa uma questão fundamental: “Como ensinar 

algo que não foi definido, ordenado, reconhecido por todo mundo?” (grifo do autor) 

Tentando responder à pergunta acima, Gelewski fala do lado negativo de todo sistema, 

que é sempre apenas convenção, estagnando-se. Para tanto, propõe um outro caminho: “o 

caminho do contemporâneo honesto: encontrar-se em permanente procura, em estado que 

continuamente exige coragem, consciência e responsabilidade”. Então, explica que estivera 

reunindo professores para o ensino da Dança Moderna e atribuindo temas para cada ano do 

Curso, em ordem progressiva, tais como: “função básica dos músculos e articulações”, 

“locomoção”; “tensão e relaxamento”; “voltas”, “pulos”, etc.. Cada professor se 

comprometeria a ensinar técnicas baseadas nos temas referentes aos anos e semestres 

respectivos, assegurando dessa maneira: “a progressão orgânica do programa didático e, ao 

mesmo tempo, a liberdade necessária ao professor para poder realizar investigações e 

métodos próprios de ensino” (grifo nosso).  

Noto que a disciplina e a liberdade são duas máximas na poética e didática do 

professor-dançarino e, provavelmente, o caminho que o conduziu à dança espontânea. 

Importante salientar que, a Escola de Dança da UFBA foi a primeira a oferecer curso em nível 

universitário no Brasil e que foi Gelewski – conforme relato de Robatto (2002, p. 93) “o 

responsável pela sua consolidação, lançando as bases para os futuros cursos em outras 

universidades do país”. Por esta razão, os métodos e didáticas ali configurados, contaminaram 

os cursos de dança em todo Brasil, donde sua relevância. 

Apostilas e materiais para o ensino da dança – Resumo da Análise de Movimentos 

Naturais, embora sem data é, presumivelmente, uma das primeiras apostilas de Gelewski, já 
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mencionada na pesquisa de Nogueira (2004). Para sua elaboração, o professor se baseou nas 

pesquisas de Laban, Joss e Leeder referentes aos quatro princípios de movimento: 

tensão/relaxamento; força e peso; ritmo/acentos corporais e fluência. Para cada item de 

estudo, Gelewski propõe exercícios práticos, como por exemplo, a execução da Escala 

Dimensional de Laban, sugerindo variações em sua execução. Note-se que essa Escala 

Dimensional encontra-se minuciosamente descrita e ilustrada na obra de Fernandes (2006, p. 

243-244). 

 Outro material que considero germinal na metodologia para o ensino da dança, tanto 

por ter sido escrito nos primeiros anos de formação da Escola de Dança, quanto pela difusão 

que teve a partir de sua apresentação no I Encontro de Escolas de Dança do Brasil, na cidade 

de Curitiba, em 1962, é a apostila Orientação Básica no Espaço. Note-se que esse trabalho foi 

desdobrado posteriormente em quatro cadernos, o primeiro composto de: „Introdução, 

Exposição e Notas‟, o segundo intitulado: As três Dimensões do Espaço e As Direções do 

Espaço, o terceiro intitulado: Caminho reto e curvo no Espaço, sendo o último uma 

apresentação das Figuras, Epílogo, Citações e Índice. Interessante observar que, na 

Introdução desta segunda versão, Gelewski esclarece que os problemas do espaço e da forma, 

“que são por natureza entrelaçados”, estiveram, numa primeira organização do material, 

compreendidos como um só estudo, sendo apenas posteriormente desdobrados. Também 

esclarece que levou seis anos para completar a coletânea (s/data), o que me leva a estimar uma 

data posterior para esta última edição, já próxima à década de 1970. Até porque Gelewski se 

refere a uma primeira parte da coletânea, abordando os temas e motivos fundamentais dos 

estudos sobre o espaço (dimensões, direções e caminhos) e, a uma segunda parte, presente 

num segundo livro, tendo nele concentrado os estudos sobre a forma. Referia-se, 

provavelmente, ao Estudo Básico de Formas, que será apresentado a seguir.  

Antes, porém, considero relevante observar que, nas preliminares da versão 

Orientação Básica no Espaço, o professor revela ter composto o material para “servir à 

investigação do dançarino no que diz respeito ao elemento de configuração espaço” [...], e 

explica ter enumerado o fundamental sobre o tema e enriquecido o material “de uma maneira 

subjetiva, como o autor sabe - de alguns acréscimos resultantes da ocupação com a pintura, 

escultura e música do século XX” (GELEWSKI, 1962, p. 2). Nota-se que, desde aquela data, 

o professor- dançarino já se ocupava em configurar sua arte na relação com outras artes, e que 

essa característica permeou tanto sua didática como suas pesquisas coreográficas. Este 

método de ensino transdisciplinar aparece confirmado na entrevista realizada com Dulce 

Aquino (atual diretora da Escola de Dança e uma das suas primeiras alunas), quando relata 
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sobre a tarefa que recebia de seu professor no período de férias: pesquisar nas pinturas de 

artistas clássicos e modernos temas relacionados ao corpo, que seriam utilizados nas aulas 

como temas para estudos de movimento. Ressalto que o diálogo entre as artes vai conduzir o 

próprio Gelewski, já em sua última fase de criação, a realizar instalações que integravam a 

dança à pintura, compondo ele mesmo músicas em órgão eletrônico para suas improvisações.  

Em Estudo Básico de Formas (1970, 1971- revisado) o autor aborda as possibilidades 

do dançarino em configurar formas no próprio corpo a partir das distinções: 

contraído/dilatado, simétrico/assimétrico, curvo/reto. Este método foi escolhido para nosso 

laboratório porque estrutura o trabalho no próprio corpo, a partir de suas possibilidades 

formais e criativas, e complementa o trabalho em relação ao estudo sobre o espaço.  

Apesar de o estudo sobre o espaço ter precedência cronológica sobre este, optamos por 

iniciar nossa prática explorando as qualidades de formas e a plasticidade corporal, atendendo 

ao princípio deste laboratório de iniciar o trabalho pelo corpo. Consideramos também que, 

mesmo tendo sido composto na sequência direta do estudo anterior, aqui a metodologia de 

Gelewski se apresenta de uma forma já mais organizada e de mais fácil compreensão para o 

início de um laboratório de prática. 

Já o material Rítmica Métrica -  um método didático para o ensino da rítmica (1967), 

apresentado inicialmente na forma de Apostila e depois publicado pela própria Editora da 

UFBA, como também pela Casa Sri Aurobindo, configurou-se a partir das aulas de Rítmica, 

inicialmente ministradas pelo próprio Gelewski e, posteriormente, por um professor de música 

convidado por ele, onde o aluno de dança aprendia os ritmos com base nos metros gregos. 

Note-se que, sendo um professor dançarino com profundo conhecimento musical, Gelewski 

enfatizava a importância desse conhecimento para os alunos de dança.  

Observamos que o caminho iniciado pelo estudo da Rítmica na Escola de Dança se 

desdobrou em estudos posteriores como Estruturas Sonoras 1 (1973) – um método 

complementar para o estudo da dança (mencionado por alguns antigos alunos da Escola de 

Dança durante as entrevistas, indicando que este já estava sendo experimentado 

didaticamente) e que foi publicado posteriormente pela Casa Sri Aurobindo, sendo bastante 

utilizado nos Encontros atuais desta organização
54

. Neste, o autor utiliza gráficos para a 

visualização de músicas, proporcionando ao estudante sem conhecimento de notação e 

partituras, uma escuta privilegiada, a partir da qual se propõe exercícios de concentração e 

movimentação. Este foi um dos materiais escolhidos para nosso laboratório de prática, tanto 
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Também tenho conhecimento da utilização desse método por alunos de música. 
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pelo seu trânsito entre as diferentes formas artísticas, como por se situar no período de 

transição da poética do professor-dançarino para a fase denominada por ele de “dança 

espontânea”, em meados dos anos 70, e por incluir princípios do yoga integral em suas 

proposições. 

As demais coletâneas de Gelewski para o ensino da dança que consultamos, referem-

se à Filosofia da Dança I e II (1969, 1972), bem como seus Textos referentes à Filosofia da 

Dança e à Educação (1970), á Arte e Educação (1971) e à Dança e Educação (1971). Essas 

coletâneas apresentam um caráter teórico-reflexivo e utilizam estudos e artigos do próprio 

autor-compilador, além de artigos e citações de outros autores ligados à filosofia, arte, dança e 

educação. Aqui se insere com ênfase o pensamento de Sri Aurobindo e d‟ A Mãe sobre a 

educação integral, a importância da arte na educação, e o lugar do trabalho corporal para o 

desenvolvimento de uma consciência supramental. Esses materiais foram elaborados e 

compilados para utilização do professor-dançarino nas aulas de Filosofia da Dança, bem como 

para palestras e simpósios.
55

 Saliento que foi Gelewski quem criou a disciplina de Filosofia da 

Dança na Escola – preocupado que estava não apenas com o ensino da técnica e composição 

em dança, como também com a formação da pessoa que dança em suas múltiplas dimensões: 

física, afetiva, intelectual e espiritual. 

 Já a obra que considero fundamental para o estudo da dança espontânea: “Ver, Ouvir, 

Movimentar-se – dois métodos e técnicas referentes à improvisação na dança” (1973) foi 

publicada pela „Nós Editora‟ pertencente à Casa Sri Aurobindo, sendo seu conteúdo também 

germinado na Escola, conforme relatos concedidos nas entrevistas com ex-alunos. Nesta 

publicação, aparecem os métodos de improvisação estruturada e improvisação livre, 

configurados por Gelewski em exercícios e reflexões. Ela também ocupa um lugar central em 

nosso laboratório prático, conforme descrito e comentado a seguir. 

 

3.3 PRÁTICA E REFLEXÃO A PARTIR DOS ESTUDOS DE GELEWSKI 

 

Nosso laboratório de prática foi desenvolvido em duas fases: a primeira, realizada 

entre os meses de setembro a dezembro de 2008 e, a segunda, entre março e julho de 2009 

totalizando aproximadamente 90 horas de atividades. Antes disso, tivemos quatro encontros 
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 Esses materiais de caráter mais reflexivo serão explorados no próximo capítulo, quando apresentarmos os 

experimentos para uma vídeodança espontânea e comentarmos sobre a contribuição de Gelewski para a arte e a 

educação. 
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preparatórios para discussão do material selecionado e introdução à metodologia de Gelewski 

junto a Rosane Dutra
56

 – preparadora corporal da Casa Sri Aurobindo, entre maio e junho de 

2008. Assim, iniciamos a organização desses materiais e planejamos sua execução, em dois 

encontros preliminares, ainda em Salvador, junto com a orientadora dessa atividade, a 

professora Ciane Fernandes. A partir daí, os demais encontros foram realizados em 

Florianópolis dentro de um convênio interinstitucional entre o PPGAC/UFBA e o Programa 

de Pós-Graduação em Teatro (PPGT) da UDESC - com a coorientação da professora Sandra 

Meyer. 

Na primeira fase, foram trabalhadas duas apostilas de Gelewski para o ensino da 

dança: Estudo Básico de Formas e Orientação Básica no Espaço (esta iniciada na primeira 

fase e completada na segunda). Nossos encontros no laboratório eram realizados com a 

periodicidade de uma vez por semana, com duração de 3 horas por dia.  

A exploração da primeira apostila foi realizada com a participação da dançarina e 

coreógrafa Diana Gilardenghi e, a partir da segunda fase, passamos a contar também com a 

participação da atriz e dançarina de butô Patrícia Araújo. Os encontros da primeira fase 

aconteceram na sala de Dança I do Centro de Artes da Universidade para o Desenvolvimento 

de Santa Catarina (UDESC), e na sala de dança do Centro Integrado de Cultura (CIC) em 

Florianópolis, e a partir da segunda fase apenas na UDESC. 

Para exploração do Estudo Básico de Formas (1970, 1971) foram realizados oito 

encontros, objetivando o estudo das distinções indicadas pelo professor referentes a este tema, 

com exercícios correspondentes aos subtemas, respectivamente: contraído e dilatado; 

simétrico e assimétrico; curvo e reto, conforme descritos e comentados na sequência deste 

capítulo. Ao final de cada conjunto de exercícios propostos, realizávamos improvisações 

livres sobre cada subtema. No sétimo encontro, fizemos uma revisão da apostila e escolhemos 

alguns dos exercícios experimentados para um registro audiovisual, que aconteceu no oitavo 

encontro, com a participação do videomaker Gilson Ghiel. Neste dia, além dos exercícios 

configurados por Gelewski, incluímos algumas variações e criações surgidas em torno das 

propostas por ele indicadas. 
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 A Casa Sri Aurobindo mantém ainda hoje uma sede no bairro de Brotas, em Salvador, com algumas das 

publicações e materiais artísticos e pedagógicos de Gelewski, local onde também acontecem reuniões quinzenais 

para estudo e prática sobre este acervo. Durante nossa permanência em Salvador, entre 2007 e 2009, 

participamos de algumas dessas reuniões e Rosane, gentilmente, se prontificou a aprofundar conosco o 

conhecimento sobre os materiais de nosso interesse. Com ela, discuti e pratiquei exercícios publicados em 

exemplares da Revista Ananda sob o título O trabalho em nosso corpo – editados em vários cadernos, pelo 

próprio Gelewski, e publicados em 1973, 1974, 1977 e 1982. Também praticamos exercícios de preparação 

corporal que Rosane lembrava de memória, conforme tinha aprendido com o professor, e uma “coreografia 

didática” ensinada por ele, sobre música de Bach, sem registro escrito ou visual. 
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Já para introduzir a exploração de Orientação Básica no Espaço (1961) - material 

posteriormente revisado, complementado e editado com o título Dimensões-Direções-

Caminhos (s/data) - realizamos um 9º encontro no final de novembro de 2008, já com a nova 

integrante Patrícia, para troca de ideias baseadas nas reflexões do próprio Gelewski. Assim, 

iniciamos os exercícios relativos às Três Dimensões do Espaço; subdivididos em mais três 

subtemas, respectivamente: metades (direita/esquerda), zonas (posterior, média e anterior) e 

regiões (de profundidade, média e alta). A partir dali verificamos a necessidade de 

trabalharmos com um mínimo de três pessoas para a exploração dos subtemas propostos, que 

indicavam, em alguns casos, a ocupação de todo espaço da sala - pensada como espaço cênico 

neste estudo particular. 

Importante registrar que, no início de novembro de 2008, realizei pesquisa na sede de 

publicações da Casa Sri Aurobindo em Belo Horizonte
57

, onde participei de uma aula grupal 

de movimentação espontânea e mais uma aula particular sobre o método Estruturas Sonoras 1 

de Gelewski – com o designer e focalizador de dança espontânea da Casa Sri Aurobindo, 

Ricardo Oliveira – que me introduziu ao método e me ofereceu materiais e „dicas‟ de como 

continuar a explorá-lo. Assim instrumentalizada, optei por introduzir no laboratório de prática 

alguns exercícios dos métodos Estruturas Sonoras 1 e 2 (1973, 1975) de maneira transversal 

aos outros estudos. 

Após reunião com as participantes do laboratório, escolhemos inserir os exercícios de 

Estruturas Sonoras 1 e 2 (1973, 1975) na segunda fase de nossa prática, considerando esses 

métodos como propostas complementares aos estudos que estavam em andamento, com o 

objetivo de desenvolver concentração e interiorização a partir da movimentação reduzida do 

corpo.  

A segunda fase de nosso laboratório consistiu de 14 encontros, 10 para explorarmos os 

Estudos de Espaço – sendo o décimo para registro audiovisual deste tema; três para o método 

de Improvisação estruturada e Improvisação livre – sendo o último encontro para registro 

audiovisual destes temas. Foi nesta fase que pesquisamos com maior profundidade os 

princípios de movimentos relacionados ao espaço (chamados por Gelewski de “distinções”), 

explorando uma amostra de exercícios deste método, além de tecermos comentários sobre 

esses princípios apresentados pelo professor-dançarino para a investigação do espaço-palco 
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 De 28 a 31 de outubro/2008 participei do Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Artes Cênicas (ABRACE), em Belo Horizonte, onde apresentei uma comunicação sobre “O Corpo Poético 

de Rolf Gelewski”, e permaneci na cidade por mais uma semana para pesquisas de campo na atual sede de 

publicações da Casa Sri Aurobindo. Ali, realizei as atividades práticas acima referidas e tive acesso ao rico 

acervo de publicações da Casa, incluindo todo material elaborado por Gelewski: textos, fitas e fotografias, bem 

como às publicações originais de Sri Aurobindo e d‟A Mãe. 
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(segundo ele “de natureza material-existencial”), e a relação deste com o espaço da criação 

humana (“de natureza psíquico-espiritual”).  

Seguimos nossa prática com a investigação dos exercícios de: Ver Ouvir Movimentar-

se: dois métodos de improvisação na Dança (1973), onde o professor-dançarino explicita as 

diferenças e possibilidades de se realizar improvisações estruturadas e livres, até chegar a 

compor uma dança elaborada ou a ter a experiência de dançar espontaneamente. Foi na 

culminância desse trabalho que decidimos iniciar um processo criativo para a elaboração de 

uma vídeodança espontânea. 

 Para detalhar os princípios, métodos e técnicas da pedagogia de Rolf Gelewski 

selecionei 18 exercícios do laboratório de prática, como uma amostra representativa dos 

métodos experimentados: 4 de Formas, 10 de Espaço, 2 de Estruturas Sonoras e 2 de 

Improvisação. Busquei incluir, nessa escrita vivencial, a descrição dos exercícios e sua 

execução – conforme as instruções deixadas pelo autor, e alguns comentários - conforme 

vivenciados e expressados pelas participantes do laboratório. Além disto, incluí algumas 

variações e as criações que surgiram ao longo da prática, como também as indicações de 

como esses exercícios podem ser utilizados para formação, aperfeiçoamento e processos de 

criação do ator/dançarino. Alguns desses exercícios foram gravados em vídeo e podem ser 

assistidos pelo material videográfico correspondente (ver vídeo Laboratório de Prática). 

A seguir, passo a dialogar com os temas propostos por Gelewski, partindo da estrutura 

e organização de seus estudos para o relato da execução e comentários em torno dos 

exercícios vivenciados. Busquei uma formulação prática-reflexiva e criativa sobre a 

metodologia do professor-dançarino para o ensino da dança, indicando e ampliando as 

possibilidades de sua utilização nos processos de preparação corporal e de criação do artista 

cênico contemporâneo.  

 

3.4 A FORMA DO MOVIMENTO 

 
Nas atuais condições do mundo, as riquezas e profundezas interiores não se 

podem tornar comunicações perceptíveis, senão através de sua 

transformação em formas (GELEWSKI, 1971, p. 4). 

 

 

Iniciamos nosso laboratório de prática investigando o Estudo Básico de Formas 

(1971) conforme o encontramos, datilografado em apostila da Escola de Dança da UFBA. 
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Este estudo, segundo seu autor, teria um objetivo inteiramente didático e pretendia 

“disciplinar o físico do estudante de dança e despertar seu interesse no que diz respeito ao uso 

do próprio corpo como recurso de configuração”. (GELEWSKI, 1971, p. 1). Na introdução ao 

tema Gelewski distingue três fases na conscientização do físico: “primeiro, a fiel 

correspondência do corpo a princípios mentais, isto é, sua transformação em experiências 

verdadeiras de dança e, finalmente, a superação do princípio mental no processo criativo”. 

(GELEWSKI, 1971, p.1) 

Princípios didáticos: Nesse estudo já se encontram delineados os princípios da didática 

Gelewskiana, razão pela qual comentaremos detalhadamente a forma e conteúdo de sua 

apresentação. Logo nas preliminares do texto, o professor fala da possibilidade de execução 

dos exercícios em três fases de crescente valor: numa primeira fase, a menos valiosa, observa-

se a transposição obediente das instruções para uma fiel realização prática. Esta deve ser 

seguida pela segunda fase, onde a execução das instruções deve alcançar “real vivência, força 

e expressão” - para se tornarem dança. E, na última fase - requerida naqueles exercícios que 

exigem participação criativa do estudante - as instruções devem ocupar o lugar de “meros 

meios didáticos”, marcas de um caminho que deve ser trilhado com a ajuda do poder criativo 

e da intuição do executante, levando-o para “a região da experiência e realização individual”. 

(GELEWSKI, 1971, p. 3)  

Ainda da introdução desse estudo, destaco o caminho sugerido pelo professor, 

convidando ao uso consciente do trabalho intelectual como recurso no trabalho de dança, 

enfatizando, por outro lado, que: “a entronização do intelecto como princípio absoluto, 

equivalente à rejeição da espontaneidade e dos poderes intuitivos e de expressão seria mero 

engano”. (GELEWSKI, 1971, p. 2)  

Dessas reflexões iniciais do próprio professor-dançarino, derivo o primeiro princípio 

da didática de Gelewski: a exigência de uma consciência mental ativa para a execução dos 

exercícios, seguindo as instruções dadas de acordo a uma estruturação inicial, passando em 

seguida à execução desses exercícios com a inclusão da expressão individual. Num terceiro 

momento, alarga-se a dimensão formal do exercício para outros desdobramentos que incluem 

a dimensão criativa e intuitiva do executante (neste caso em exercícios de improvisação). 

Passa-se assim, de uma estrutura previamente dada, para outras formas de organização e 

criação referentes ao tema, neste caso, de forma “espontânea”. 

O Estudo Básico de Formas de Gelewski está organizado em quatro partes, 

apresentando uma configuração que parece recorrente em outros materiais como os Estudos 

de Espaço e Ver Ouvir Movimentar-se: primeiro o autor introduz o tema, colocando o 
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objetivo central do referido estudo e as formas de executá-lo („Introdução‟). Em seguida, tece 

„reflexões‟ sobre o tema, onde o aspecto mais filosófico é privilegiado, podendo citar outros 

autores e, a partir destes, fazer suas próprias considerações. Depois, apresenta „notas‟ que 

dividem os exercícios em grupos, de acordo com as distinções subtemáticas (neste caso, 

referentes às qualidades básicas da forma), como também sugere recomendações ao 

executante para enriquecer seus movimentos com “associações, variações, diminuições ou 

agrupamentos diversos”, esclarecendo as abreviações que serão utilizadas durante a prática. 

Só num quarto momento aparecem os exercícios propriamente ditos, minuciosamente 

descritos de acordo com todas as premissas anteriormente explicitadas.  

Neste caso, Gelewski apresenta suas Reflexões sobre a Forma na arte, distinguindo 

dois gêneros de materiais para sua configuração: o “material concreto” e o “material-

conteúdo”. Sobre a relação forma/conteúdo, sugere uma reflexão a partir do pensamento de 

Friedrich von Schiller: “Numa obra verdadeiramente bela de arte, o conteúdo nada deve 

significar, valendo a forma tudo: unicamente a forma toca o todo do homem, ao contrário do 

conteúdo que apenas desperta forças singulares [...]” (GELEWSKI, 1971, p. 5). A partir daí, 

discorre sobre o significado de “formulado”, “formulável” e “não-formulável”, e indica outras 

questões correlatas, como a relação entre evolução da consciência e poder inventivo e as 

limitações da forma. 

Nas „notas‟ desse estudo, o professor divide os exercícios em três grupos, relacionados 

a três distinções subtemáticas referentes às qualidades básicas da forma: contraído/dilatado, 

simétrico/assimétrico, curvo/reto. Também faz recomendações para enriquecer os exercícios 

como, por exemplo, associar à qualidade „contraído‟, outros adjetivos como “estreito e 

entrelaçado”, e à qualidade „dilatado‟: “amplo e volumoso”. É também nesta parte que 

explica as abreviações que serão utilizadas, como „E‟ para exercício, „im‟ para improvisação, 

„fix‟ para fixação e „PI‟ para posição inicial. Também distingue as expressões situação total e 

parcial; movimento total e parcial
58

 e outras determinações. Assim, finalmente, chegamos à 

execução dos exercícios. 

 

 

 

                                                 
58

 Na descrição dos exercícios, quando utilizar palavras referentes às distinções temáticas nomeadas por 

Gelewski, farei um destaque delas em itálico. Já outras indicações do autor consideradas relevantes serão 

destacadas com aspa única para diferenciar de suas citações e de nossos comentários com aspas dupla. 
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3.4.1 Compreendendo as distinções da forma e a deformando criativamente 

 

A partir da compreensão teórico-reflexiva de Gelewski sobre a forma e suas instruções 

minuciosas para a execução dos exercícios, passo a descrever, analisar e comentar, de que 

maneira estes foram vivenciados em nosso laboratório de prática: num primeiro momento, 

buscamos seguir com exatidão as etapas sugeridas e adentrar ao universo do professor, 

obedecendo suas instruções tal qual nos foi possível apreendê-las de seus escritos. Já num 

segundo momento, brincamos com as formas dadas e criamos nossos próprios exercícios, 

executando criativamente as distinções de formas e sempre finalizando com uma 

improvisação livre sobre o tema (e subtemas) trabalhados. 

Observamos que os exercícios são apresentados dos mais simples para os mais 

complexos, trabalhando cada subtema isoladamente para em seguida agrupar todas as 

distinções num mesmo exercício. Observamos, ainda, que alguns exercícios partem de 

estruturas pré-fixadas e culminam numa organização livre das formas inicialmente dadas, 

enquanto outros partem de uma movimentação livre e improvisada, e acabam pela escolha 

consciente de uma sequência fixada a partir do improviso. Derivo dessa observação um 

segundo princípio da didática de Gelewski (presente também em sua dança): Partir do mais 

próximo para o mais distante, do particular para o universal, do limite da forma para sua 

dissolução: “Precisamos das limitações até que sejamos capazes de realizar a liberdade. 

Precisamos das separações até que nos identifiquemos com a Unidade” (GELEWSKI, 1971, 

p. 7). 

Seleciono aqui alguns desses exercícios para descrição e análise, como também para 

comentar nossas próprias reflexões a partir da experiência corpóreo-sensorial-cognitiva dos 

mesmos. Como não pretendo reproduzir literalmente o texto detalhado da apostila, uso as 

abreviaturas iniciais de Gelewski e passo a descrever os exercícios de forma mais sucinta com 

algumas palavras dele (em itálico) e outras minhas. 

 

3.4.2 Estudo Básico de Formas – exercícios e comentários 

 

Distinção 1 – Contraído/Dilatado (GELEWSKI, 1971, p. 14-21) 

 

E 1a-im – (exercício de improvisação) 
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Descrição: O professor indica a PI (Posição inicial) em relação ao espaço: qualquer 

lugar da sala, e do corpo: neste caso em qualquer posição, relaxado. A seguir, indica que se 

realize, no ritmo escolhido pelo condutor do exercício, uma série de situações totais 

contraídas, fazendo passagens lentas e concentradas, de uma à outra. Depois indica realizar a 

mesma série, porém desta vez, composta de situações totais dilatadas. Também explica que 

as situações devem ser realizadas em três níveis: no chão, deitado; no chão sentado, ajoelhado 

ou apoiado em mãos e pés e, de pé. 

Execução e Análise: Executamos esse exercício em nosso primeiro laboratório, após 

leitura cuidadosa das indicações do professor. Primeiro, Diana conduzia o movimento, 

indicando o ritmo da passagem de um movimento contraído a outro, enquanto eu realizava a 

série. Depois invertíamos, eu conduzindo e ela executando. Passamos, em seguida, a 

experimentar a sequência a partir do movimento dilatado.  

Criação: Ao final, improvisamos, compondo sequências que passavam do contraído ao 

dilatado, de forma acentuada ou contínua, com situações parciais ou totais
59

, individualmente 

ou em dupla. 

Comentários: Realizamos as duas sequências de movimentos contraídos e dilatados 

conforme o indicado, nos três níveis sugeridos, experimentando as formas no corpo em 

decúbito ventral, dorsal e lateral. Buscamos, ainda, associar outras qualidades e imagens às 

duas distinções referidas, como por exemplo, ao relacionar a distinção „contraído‟ com fechar, 

oprimir, acolher, feto, tensão, congelamento, duro e rígido. Já a distinção „dilatado‟, com 

abrir, expandir, receber, voar, dentre outras que emergiam de nossa vivência.  

Na variação improvisada, brincamos com diferentes formas e ritmos, treinando, ao 

mesmo tempo, a prontidão do executante em configurar as insígnias dadas pelo condutor, 

como também de sua própria escolha de formas a partir de seu ritmo interno. Aqui, buscamos 

trazer as sensações que cada uma teve com as distinções de formas: “A contração te conecta 

com teu próprio corpo, exige mais força; enquanto a expansão promove linhas de fuga.” 

(Diana) 

Eu anotei em meu diário de prática que: “A contração é mais dramática, a sequência 

de situações contraídas me remete mais a uma dança de expressão e me recorda algumas 

imagens da dança de Gelewski. É o jogo dos contrastes que confere expressividade ao 

movimento.” 

                                                 
59

 Conforme esclarece o professor na nota 7 desse estudo, o corpo compõe situações parciais contraídas e 

dilatadas, quando a maior parte do corpo indica essa forma, enquanto que, nas situações totais, todo o corpo está 

envolvido pela distinção de forma referida. 
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Indicação: Considero que este é um bom exercício para explorar as possibilidades do 

corpo em relação à suas qualidades formais e plásticas, bem como para desenvolver atenção, 

flexibilidade e prontidão. 

Apenas para se compreender a projeção lógica dos estudos de Gelewski, consta do „E 

1b‟ deste mesmo subgrupo temático, a inclusão de diferentes dinâmicas de velocidade e 

energia para a execução das situações contraídas e dilatadas sugeridas. Como por exemplo, 

pode-se passar de um movimento a outro com uma qualidade explosiva (rápida e acentuada 

no final), ou com uma qualidade contida (lenta e contínua). Já o „E 1c‟ inclui o fator 

andamento e volume, enfatizando nas passagens de uma distinção a outra: o andamento 

médio, lento ou muito lento e a forma avolumada tanto contraída como dilatada. 

Passo a descrever o último exercício da distinção „dilatado/contraído‟, que propõe um 

estudo original do aluno a partir de algumas referências dadas, no qual, ao contrário do 

primeiro, deve ser fixada uma sequência para possibilitar sua “repetição sem divergências 

essenciais”. 

 

E 1f fix – (exercício de fixação) 

Descrição: O professor-dançarino indica a PI (posição inicial) como de livre escolha 

do executante. Em seguida, instrui para que se elabore um estudo em três partes de sequências 

livres, com movimentos contraídos e dilatados, sendo que a primeira e terceira parte devem 

ser iguais. Observa, ainda que, a 1ª parte deve ser executada no lugar (idem para a 3ª parte) e 

a 2ª parte em locomoção. A duração, ritmo e frequência das trocas ficam a critério do 

executante, que deve fixar o estudo por repetição e apresentá-lo como resultado final “de um 

processo intenso de aprendizagem e elaboração”. 

Execução e análise: Elaboramos nosso estudo separadamente, buscando executar a 

distinção contraído/dilatado em suas múltiplas conformações, dinâmicas e andamentos; 

variando os níveis (deitado, sentado, de joelhos ou apoiadas em mãos e pés, e em pé), bem 

como observando se, os movimentos finais de cada parte, compreendiam situações totais ou 

parciais da distinção escolhida. Variamos também a velocidade de passagem de um 

movimento a outro. Investigamos, experimentamos, aglutinamos movimentos, outros foram 

descartados e, por último, fixamos a sequência. Repetimos para memorizar e a apresentamos 

uma à outra, buscando usar o espaço em diagonal, conforme tínhamos trabalhado no exercício 

de improvisação anterior (1e). Por último, lembramos de incluir a determinação relacionada 

na nota 7 do Estudo de Formas e executada no exercício 1d, referente a manter uma situação 

contraída ou dilatada parcial “absolutamente” (neste caso, sem variação em relação à forma 
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ou posição no espaço) ou “relativamente” (neste caso, podendo variar o movimento em 

determinadas partes do corpo desde que, mantida a característica como um todo), ou seja, 

podendo variar a forma escolhida em relação à posição espacial: executá-la abaixada, 

levantada, virada ou inclinada.  

Comentários: Observa-se com esse exercício que, quanto maior o grau de 

detalhamento das distinções de formas capazes de ser configuradas no corpo, variando sua 

figura, volume, intensidade, ritmo das passagens, andamentos e níveis no espaço, maiores 

eram as possibilidades expressivas do movimento. 

Indicação: Considero este exercício propício ao desenvolvimento da criatividade, 

percepção formal e espacial do movimento, expressividade e memorização de partituras 

corporais a partir de temas previamente fornecidos pelo professor. 

 

Distinção 2 – Simétrico/Assimétrico (GELEWSKI, 1971, p. 22-29) 

 

E 2b im (exercício de improvisação) 

Descrição: A PI indicada é em qualquer lugar da sala e a posição do corpo é conforme 

o professor indicar (ambas livres). O ritmo deste exercício é igualmente da escolha do 

proponente, sendo que, a evolução dos movimentos descritos em quatro fases (a,b,c,d), deve 

obedecer ao andamento indicado: um movimento rápido, seguido de duas evoluções lentas de 

movimentos interligados e após, um relaxamento, sendo que essas duas evoluções devem 

finalizar em situações totais. Apresentadas as insígnias, solicita-se, na fase a, que o 

movimento rápido resulte numa situação total assimétrica contraída. Em b que o movimento 

lento resulte numa situação total simétrica dilatada; e em c simétrica contraída, sendo em d o 

relaxamento e o retorno do corpo à sua posição natural. A sucessão de movimentos deve 

trabalhar os níveis (deitado, sentado ou ajoelhado e em pé).  

Num segundo movimento, apresenta-se uma variação da sequência anterior com 

qualidades formais diferentes, resultando em cada uma das fases situações totais: em a) 

assimétrica dilatada; em b) simétrica contraída; em c) simétrico dilatado; em d) relaxada. 

Execução: Após várias leituras da sequência e variação indicadas, passamos a executá-

las detalhadamente, com cada uma das participantes conduzindo o exercício por sua vez. 

Observamos que, a leitura do exercício é muito mais complexa do que sua configuração no 

corpo, sendo que, a variação da sequência inicial é formada exatamente pela oposição das 

distinções dadas inicialmente. Este oferece ao corpo-mente, através do jogo de contrários e do 

espelhamento, uma crescente variação de suas qualidades formais, pois, na passagem entre os 
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movimentos, deflagramos múltiplas possibilidades. Por exemplo, ao justapor à primeira 

distinção (contraído/ dilatado) esta segunda (simétrico-assimétrico), o número da variações 

formais cresceu enormemente. 

Criação: Improvisamos segundo a mesma dinâmica de movimentos (rápido, lento) 

variando na sequência dos pares das distinções formais sugeridas. Num segundo momento, 

realizamos os pares das distinções escolhidas, resultando em situações parciais (por exemplo, 

só movimento de mãos) mantidas “absolutamente” através de transições curtas e lentas – 

sequência que nos remeteu aos movimentos do Butô.
60

 Num terceiro momento, 

experimentamos realizar os pares de distinções em dupla (uma fornecendo as insígnias e 

depois a outra), buscando o simétrico e o assimétrico na relação de dupla (como dois corpos 

que buscam uma harmonia), e, em seguida, na relação dos dois corpos frente ao espelho da 

região frontal da sala (como se fosse o público). No primeiro caso, o movimento assimétrico 

era executado por partes idênticas do corpo de uma e da outra. No segundo caso, 

executávamos com a metade oposta do corpo, buscando na configuração do conjunto, a forma 

de unidade, como se fôssemos um mesmo corpo.  

Comentários: Observamos que este exercício oferece ao executante, através do jogo de 

contrários e do espelhamento, uma crescente variação de suas qualidades formais, pois na 

passagem entre os movimentos, podemos acrescentar múltiplas possibilidades.  

Indicação: Considero este exercício próprio ao alargamento do vocabulário corporal 

do dançarino em particular, e do artista cênico em geral. 

 

Distinção 3 – Reto/Curvo (GELEWSKI, 1971, p. 30-41) 

 

E 3 fix (exercício de fixação) 

Descrição: O executante deve segurar um lenço, ora com uma mão, ora com outra, ou 

com as duas simultaneamente, para descrever, no ar, desenhos baseados exclusivamente em 

curvas (ovais, círculos, espirais...), concentrando-se na movimentação das mãos. Isto deve ser 

realizado em três fases: na primeira, compondo os desenhos exclusivamente com a mão 

direita e parado no lugar; depois com a mão esquerda ainda parado no lugar; e por último, 

                                                 
60

 Butô é uma dança que surgiu no Japão pós-guerra e que ganhou o mundo a partir da década de 1970. 

Dialogando princípios da dança japonesa com os da vanguarda européia teve em Tatsumi Hijikata e Kasuo Onu 

seus principais expoentes. Para maiores informações sobre Butô sugiro o livro de Greiner (1998), onde a autora 

revela, por exemplo, a influência da dança de expressão alemã na configuração do Butô, com a chegada ao Japão 

de uma geração de pioneiros que foram estudar na Alemanha com Dalcroze e Mary Wigman: “Takaya Eguchi, 

discípulo de Wigman, e Harald Kreutzberg, ensinaram princípios da dança de expressão a Onu.”(GREINER, 

1998, p. 22). 
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segurando o lenço ora com uma mão e ora com a outra, e locomovendo-se pelo espaço de 

maneira acentuada (combinando passos, quedas e pulos a cada troca de situação). A segunda 

fase é realizada segurando o lenço com a mão esquerda e compondo os movimentos ora 

parado, ora locomovendo-se e, desta vez, envolvendo o resto do corpo. Na última fase, o 

executante realiza os movimentos parado no lugar e também em locomoção, trabalhando 

agora com dois lenços, segurando-os ora com uma só mão, ora com a outra, ou com as duas 

simultaneamente. 

Execução: Buscamos realizar os movimentos tais quais descritos acima, e observamos 

uma nítida evolução das partes do corpo envolvidas na movimentação, bem como uma maior 

ou menor amplidão no desenvolvimento da ação desejada (o desenho de formas curvas) – 

possibilitada pela solicitação de gesto ou movimento, parado ou em locomoção, a cada fase.  

Criação: Num segundo momento, começamos a improvisar com as possibilidades do 

lenço integrado a outras partes do corpo (apoiando-o, por exemplo, nos joelhos, cotovelos ou 

ombros, ou mesmo brincando em abandoná-lo no ar e segurá-lo novamente, ou abandonando-

o ao chão e resgatando-o em seguida, ou mesmo, estimulando movimentos ondulares dele 

com partes do nosso corpo, sem segurá-lo ou afastá-lo do nível baixo. 

Comentários: O detalhamento das fases de movimentação, aliada à utilização de um 

material, exige maior atenção e domínio cinestésico do executante. Porém, depois que o 

material se integra ao corpo, este ganha em expressividade e pode ampliar suas possibilidades 

cênicas formais e de ocupação do espaço. Assim, observamos como o lenço pode ser usado, 

num primeiro momento, como protagonista da cena, e o dançarino permanecer numa postura 

mais neutra. Neste caso, o executante pode assumir uma posição reta, enquanto o lenço 

desenha curvas no ar. Numa situação oposta, o dançarino pode ser o protagonista, sendo o 

lenço apenas um objeto na composição. Noutra situação, a que consideramos mais 

interessante, o dançarino e o lenço se inter-relacionam: “Se eu quero que o meu corpo pegue a 

qualidade do lenço, o próprio corpo, eu e o lenço somos um” (Diana). 

Indicação: Para trabalhar com articulações, principalmente dos dedos e punhos, treinar 

psicomotricidade fina, e aumentar a expressividade das mãos. Também para introduzir o 

treinamento com a integração de objetos na movimentação cênica, sendo seu objetivo central 

aperfeiçoar e explorar as qualidades da forma curva no próprio corpo, e deste com relação a 

materiais e ao espaço. 

Finalização: Para terminar a exploração das três distinções de formas, tal qual proposta 

neste Estudos de Gelewski, improvisamos livremente, buscando integrá-las numa mesma 

sequência de movimentos, com variação de formas, níveis e dimensões no espaço e, num 
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determinado momento, ambientamos a improvisação com músicas do CD „Tempo 

Composto‟.
61

 

A tabela abaixo apresenta um resumo dos exercícios desse método experimentados no 

laboratório de prática, bem como alguns comentários e aplicações dos mesmos para processos 

de criação em artes cênicas em geral, e mais especificamente em dança. 

 

Quadro 3: Estudo básico de formas (1970, 1971 – revisado) 

Princípios Exercícios: 

Identificação/ Descrição 

Descobertas: 

Comentários/Aplicações 

D
is

ti
n

çã
o
 I

 

Contraído/dilatado 

 

E 1a – im                             

(ex. de improvisação) 

 

 

A partir de uma posição inicial 

relaxada, executa-se uma série de 

movimentos, composta de situações 

totais contraídas e, em seguida, outra 

de situações totais dilatadas utilizando 

três níveis: no chão deitado, de joelhos 

e em pé. 

C. “A contração conecta com 

o próprio corpo, exige mais 

força, enquanto a expansão 

promove linhas de fuga.” 

(Diana) “A contração é mais 

dramática, e o jogo de 

contrastes confere 

expressividade aos 

movimentos.” (Karin) 

 

A. Bom para explorar as 

qualidades plásticas e formas 

do corpo. Desenvolve atenção, 

flexibilidade, prontidão. 

E 1f – fix                           

(ex. de fixação) 

 

A partir de uma posição inicial livre, se 

elabora um estudo em três partes, com 

movimentos dilatados e contraídos (a 

1ª e a 3ª partes devem ser iguais); a 1ª 

parte será executada no lugar, e a 2ª, 

em locomoção. Fixar o estudo por 

repetição e apresentá-lo como 

resultado final. 

C. Observamos que quanto 

maior o detalhamento das 

distinções de formas no corpo, 

com variação de figura, 

volume, intensidade, ritmos de 

passagem, andamentos e níveis 

no espaço, maiores são as 

possibilidades expressivas do 

movimento. 

 

Desenvolve criatividade, 

percepção plástica e espacial, 

expressividade e memorização 

de partituras corporais.  

Continua... 

                                                 
61

 Este CD lançado na UDESC em homenagem póstuma à pianista Maria Ignez Mello, amiga de mestrado e de 

pesquisa no Xingu, tocou-me especialmente no período em que realizava este laboratório. Utilizamos algumas de 

suas músicas durante as práticas dos exercícios como também no laboratório de criação.  
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D
is

ti
n

çã
o

 I
I 

Simétrico/ 

assimétrico 

E 2b – im                             

(ex. de improvisação) 

 

Realizar uma sequência de 

movimentos em quatro fases (a, b, c, 

d) composta de um movimento rápido, 

dois lentos interligados e um de 

relaxamento. Na fase a, o movimento 

deve resultar numa situação total 

assimétrica e contraída; em b, numa 

situação simétrica contraída. Usar 

sempre os três níveis: deitado, sentado, 

em pé. 

C. Oferece ao executante um 

jogo de contrastes e 

espelhamento, que lhe confere 

uma crescente variação nas 

qualidades formais do corpo, 

permitindo trabalhar com 

múltiplas possibilidades 

criativas. 

  

A. Amplia o vocabulário 

corporal. 

D
is

ti
n

çã
o
 I

II
 

Reto/curvo 

E 3 - fix                                

(ex. de fixação) 

 

Segurar um lenço ora com uma mão, 

ora com a outra, ou com as duas 

simultaneamente, descrevendo no ar 

desenhos em curvas. (ovais, círculos, 

espirais...) 

O exercício é desdobrado em três 

fases, agora podendo desenhar as 

curvas no lugar ou em locomoção, 

envolvendo uma parte do corpo ou o 

corpo todo, e alternando os 

movimentos com um ou dois lenços, 

segurando ora com a mão direita, ora 

com a mão esquerda, ou com as duas 

simultaneamente.  

C. O lenço pode ser usado 

inicialmente como 

protagonista da cena, e o 

dançarino permanece numa 

posição mais neutra; pode 

também o dançarino ser o 

protagonista e o lenço apenas 

um complemento da 

composição; ou podem o lenço 

e o dançarino se inter-

relacionarem. “Se eu quero 

que meu corpo assuma as 

qualidades do lenço, o próprio 

corpo, eu e o lenço somos 

um.” 

 

A. Trabalha articulações, 

psicomotricidade fina e 

expressividade. Treina a 

integração de objetos em cena. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.5 O ESPAÇO E SUAS DIMENSÕES, DIREÇÕES E CAMINHOS 

 

      

O espaço intermediário entre céu e terra 

     É como uma flauta: 

     Vazio, porém não sucumbe; 

     Movimentadamente cada vez nasce mais dele. 

     (LAO TSE apud GELEWSKI, 1962, p. 8) 
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Tecer os fios do espaço entre céu e terra tanto filosófica quanto experiencialmente, e 

esboçar esse conhecimento num estudo reflexivo e prático para a dança, foi uma prática 

recorrente de Gelewski na elaboração de seus materiais.  

É curioso como encontrei e montei os estudos sobre o espaço do professor-dançarino, 

razão porque teço aqui breves comentários sobre esse material, até a possibilidade de sua 

completa apreciação. Esta trama me parece revelar muito sobre a forma como o autor 

concebeu seus métodos para a dança. Foi apresentado pela primeira vez, conforme já referido, 

com o título Orientação Básica no Espaço (1962) - não sei se em sua forma integral conforme 

apresento a seguir - e, posteriormente, foi organizado em quatro cadernos com o título: 

Dimensões – Direções – Caminhos – princípios de espaço aplicados em exercícios de 

movimentação. (s/d) 

Como a compilação integral desses estudos foi elaborada a partir de partes dos 

materiais acima citados, e observo que existe uma „Introdução‟ para o título Orientação 

Básica no Espaço e outra para o título Dimensões-Direções-Caminhos (Caderno 1 a 4), 

acredito que esses cadernos foram elaborados em épocas diferenciadas entre si e são 

posteriores ao primeiro título. Já que não tenho como confirmar essa hipótese, passo a 

apresentar as evidências do caminho percorrido até a unificação do material. 

A primeira parte desses estudos que me chegou às mãos foi o Caderno 2, composto de 

Exercícios referentes às Três Dimensões do Espaço e às Direções no Espaço
62

, seguido do 

Caderno 3 com Exercícios referentes ao Caminho Reto e Curvo no Espaço. Pesquisando o 

material junto ao Memorial da Escola de Dança e, posteriormente, nos anexos da pesquisa de 

iniciação científica de Passos (2007), encontrei as mesmas duas partes iniciais e um índice 

esclarecendo que, o trabalho apresentado fora desdobrado em quatro cadernos, faltando 

portanto, encontrar o Caderno 1, contendo: „Introdução – Exposição – Notas‟, e o caderno 4 

com  „Figuras – Epílogo – Citações – Índice‟.  

No decorrer da pesquisa, encontrei primeiramente o Caderno 1 junto aos integrantes 

da Casa Sri Aurobindo em Salvador, e só juntei o último caderno bem depois, também 

explorando os arquivos da „Casa‟. Quando a última peça dessa arqueologia
63

 estava completa, 

observei que, na compilação integral do material, o „Índice‟ aparecia só no final do Caderno 

4, o que me fornecia a dica sobre o caminho provável de elaboração dos estudos de Gelewski: 

                                                 
62

 Este material foi gentilmente cedido pela professora Suzana Martins, que foi aluna de Gelewski e dançarina no 

GDC, atualmente professora da Escola de Dança da UFBA e do PPGAC.  
63

 Utilizo aqui o termo arqueologia inspirada na concepção de Foucault em sua Arqueologia do Saber, tal qual 

sintetizada no artigo de Moura (1992, p. 710-712), no qual está presente a noção de trabalhar um documento a 

partir de seu interior para “organizá-lo, distribuí-lo e reparti-lo em séries”, bem como a noção de 

“descontinuidade” histórica.  
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iniciar pelo corpo, experimentando os exercícios e, a partir deles, introduzir o tema com 

exposições filosóficas e notas pormenorizadas de como executá-los. Na sequência, desdobrar 

o estudo em temas, segundo as mesmas orientações preliminares para execução dos exercícios 

correspondentes. Em seguida, anexar figuras, citações e um comentário mais sintético e 

aprofundado para complementar o tema („Epílogo‟), para, só então, elaborar o „Índice‟. 

 

3.5.1 O Espaço na dança 

 

Na Introdução da apostila Orientação Básica no Espaço, Gelewski apresenta o palco 

como o espaço de configuração da dança enquanto arte, e diz que o referido estudo vai se 

ocupar de uma pequena parte desse palco (ao contrário do cenógrafo que se ocupa do espaço 

como um todo), “o chão do palco”, onde o dançarino tem que realizar sua orientação, pois: 

“apesar de seu sonho e desejo, os dançarinos não são seres de fábulas, livres da lei da 

gravidade, que podem escolher qualquer zona do espaço como cenário de suas ações.” 

(GELEWSKI, 1962, p.2). 

A partir dessa reflexão, o autor passa a enumerar as Três Dimensões do Espaço, 

dividindo-o em três zonas de atuação em relação à plateia: anterior, média e posterior, 

sobrepondo a essas, uma segunda divisão referente às três regiões do espaço: da altura, do 

meio e da profundidade. Esclarece Gelewski que as zonas do corpo anterior e posterior 

representam as noções de „proximidade‟ e de „distância‟, e que a região da altura compreende 

os movimentos acima da posição ereta, a do meio correspondendo aos movimentos quando o 

dançarino está em pé ou levemente curvado, sendo que os movimentos realizados entre a 

posição deitada e levemente curvado se situam na região da profundidade. 

O professor-dançarino apresenta, então, as Direções no Espaço, relacionando-as com 

as direções horizontais (para frente e para trás), verticais (para cima e para baixo) e diagonais 

(entre altura e profundidade). Apresenta, ainda, os Caminhos no Espaço (curvo e reto), e as 

formas que podem ser constituídas a partir deles (como triângulo, quadrado, espiral e círculo). 

Estas são algumas distinções básicas referentes aos estudos do Espaço que serão trabalhadas 

nos exercícios propostos. Observo que o autor também complementa essa primeira introdução 

do estudo (datada de 1962), com reflexões sobre temas variados como: „o desenho invisível 

no espaço‟ e „a intensidade do dançarino e o espaço‟: 

 

O dançarino, porém, dispõe de duas possibilidades fundamentais e 

extremas para realizar a configuração do espaço: ele pode tomar posse 
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do espaço através de movimentos fortes e largos, [...] ou então 

interiorizar, condensar a intensidade para depois dar ordem e forma ao 

espaço por meio do movimento contido, de irradiação concentrada. 

(GELEWSKI, 1962, p. 6) 

 

Curiosamente, esse mesmo estudo, foi organizado posteriormente sob o título 

Dimensões – Direções – Caminhos – princípios de espaço aplicados em exercícios de 

movimentação (s/d), agora composto de quatro partes e apresentando no Caderno 1 uma nova 

introdução
64

, uma exposição (onde expõe mais pormenorizadamente as distinções 

apresentadas na introdução antiga) e notas (com indicações e abreviações para melhor 

realização dos exercícios). 

Apesar da nova introdução não apresentar data definida, e de situarmos 

preliminarmente os estudos referentes ao espaço com base na apostila que lhe deu origem 

(1962), essa nova configuração confirma, em grande parte, a hipótese de uma edição 

complementar desse material em relação ao primeiro, talvez no final dos anos 70. Aposto 

nessa hipótese não apenas pelas referências do próprio autor ao afirmar que levou mais de seis 

anos para finalizar o material e desdobrá-lo, logo em seguida, num estudo sobre formas (que 

data de 1971), mas também pela temática das reflexões dessa nova introdução que já apontam 

para as dinâmicas psíquicas e espirituais do movimento – temas que vão configurar com 

maior ênfase o pensamento do professor-dançarino a partir da década de 70. Mais curioso 

ainda, é a revelação do autor, nesta segunda introdução, de situar a centralidade do trabalho na 

configuração dos exercícios e na justificativa dos mesmos pela “examinação de sua 

eficiência”. Aqui Gelewski revela que o „teste dos exercícios‟ foi feito durante os anos de 

prática na Escola de Dança da UFBA, como material de ensino em cursos pedagógicos e de 

dança, “resultando esse teste de alterações, reformulações e novas elaborações de 

determinados exercícios e princípios”. (GELEWSKI, s/d, p.4) 

Na organização dessa nova coletânea, após a „Introdução‟, aparece o Caderno 2, com 

os exercícios referentes ás Três Dimensões do Espaço (1ª parte) e ás Três Direções do Espaço 

(2ª parte). Já o Caderno 3 apresenta os exercícios referentes ao Caminho Reto e Curvo no 

Espaço. No quarto caderno aparecem, como já foi referido, „Figuras – Epílogo – Citações -  

Índice‟, como numa espiral onde o início e o fim se interceptam em movimentos contínuos, 

criando múltiplas dimensões, direções e caminhos. 

                                                 
64

 Nesta segunda introdução, Gelewski reflete sobre a composição do material e sua finalidade didática, 

revelando que o processo de elaboração dessa coletânea levou mais de seis anos e foi motivado pela necessidade 

de criar material de ensino para as matérias artísticas de formação profissional em dança. Revela ainda, sua 

inspiração nos pensamentos dos pintores Paul Klee, Piet Mondrian e Wassily Kandisnsky.  
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Escolhemos, assim, exercícios relacionados a cada um desses temas referentes ao 

espaço para sua exploração prática, buscando seguir a trilha do professor-dançarino, onde 

importa menos sua cronologia e mais a ênfase conferida na prática dos exercícios. Passo, 

então, ao que é central: o corpo explorando o espaço. 

 

3.5.2 As Dimensões do Espaço – exercícios e comentários 

 

Apenas para sintetizar o conteúdo dos exercícios presentes na primeira parte do 

Caderno 2 de Dimensões-Direções-Caminhos, vale lembrar que a primeira série deles trabalha 

As Três Dimensões do Espaço divididas em três temas: T1
65

 Metades (direita/esquerda), T2 

Zonas (anterior, média e posterior), e T3 Regiões ou Alturas (da profundidade, média e 

superior). Interessante observar que, para fazer o aluno compreender as noções de metades na 

configuração do espaço onde ele atua, o professor-dançarino propõe a realização de desenhos 

nos dois exercícios preliminares. (E1a e E1b).  

Passo assim, a descrever quatro exercícios dessa série, sendo que, o primeiro trabalha 

essas metades com movimentos de qualidades contrastantes; o segundo, as zonas do palco 

através de uma narrativa. O terceiro e o quarto trabalham as regiões do espaço com 

improvisações e formas geométricas. Noto, portanto, quanto o desenho, a poesia e a música se 

integram ao movimento na didática do professor-dançarino. 

 

Caderno 2 – As Três Dimensões do Espaço (GELEWSKI, s/d, p. 21-29) 

 

E 1c – 1 pe –im (uma pessoa – improvisação)  

Descrição: A posição inicial desse exercício é perto de uma parede lateral da sala, e a 

posição do corpo, à vontade. Deve-se marcar com giz ou corda uma linha divisória entre as 

duas metades da sala (direita/esquerda) e, a partir desta separação, a pessoa deve atravessar a 

sala de um lado para o outro, livremente, detendo-se demoradamente em cada metade, 

caracterizando em cada uma delas movimentações com as qualidades: 1. pouco/muito; 2. 

relaxado/tenso; 3. simples/complicado; 4. triste/alegre; 5. humilde/orgulhoso; 6. preso/livre.  

Execução: Executamos o exercício conforme descrito, sendo que uma vez eu conduzia 

e indicava as qualidades requeridas e, outra vez, a parceira Diana conduzia e eu executava. 

Observamos que a variação das qualidades de movimentos correspondiam à oposição das 

                                                 
65

Gelewski refere-se a T como Tema. 
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sugeridas distinções e podem ser realizadas em diferentes ritmos, níveis e formas. Assim, 

quanto mais distinta a característica da qualidade dual, maior a expressividade da sequência. 

O professor Gelewski sugere que se deve “mudar o caráter da movimentação, de 

repente, ao passar de uma metade para outra.” 

Criação: Por se tratar de um exercício aparentemente simples, buscamos variar sua 

execução, invertendo o princípio de sua condução, ou seja: o executante escolhia a 

característica do movimento em cada metade da sala, enquanto o assistente buscava descobrir 

qual qualidade estava sendo executada em cada uma delas. Depois buscamos variar os estados 

sugeridos entre as metades, conferindo maior velocidade, intensidade e prontidão, seguindo a 

indicação do condutor. 

Comentários: Observamos que esse exercício trabalha a distinção do espaço cênico 

através das qualidades de movimentação no corpo, proporcionando uma experiência de 

variação dos estados anímicos em relação ao espaço ocupado (dançado). 

Indicação: Exercício que trabalha a noção das metades no palco (direita/esquerda), e 

que desenvolve atenção, prontidão cinestésica, criatividade e as dualidades (no corpo e no 

espaço). 

 

E 2c – 1 pe – po (uma pessoa – com poesia) 

Descrição: A proposta desse exercício é a de escrever uma pequena história ou um 

poema, desdobrado em três partes ou estrofes que correspondam, respectivamente, às duas 

sequências com temas previamente dados, seguidas de uma sequência livre de movimentos, 

que deve seguir a mesma estrutura das anteriores. Seus temas: a – „chamei‟ (1), „esperei‟ (2), 

„soube e reagi‟ (3); b – „desesperei‟ (1), „fui consolado‟ (2), „senti alegria‟ (3); c – „livre‟. 

Gelewski chama os temas dados de “evoluções expressivo-significativas” compostas 

de três fases orgânicas interligadas. A história ou poema criado a partir desses temas, devem 

ser desdobrados e caracterizados nas três zonas referentes às Dimensões do Espaço. 

Execução: Executamos inicialmente as “evoluções expressivo-significativas” a partir 

dos temas a e b (acima), observando que, o primeiro parte de ações físicas e o segundo de 

“estados anímicos” (como chamou Diana) ou de sentimentos. Para caracterizar as três fases, 

buscamos ocupar as três zonas do espaço, iniciando pela posterior, média e finalizando na 

anterior (em relação ao público que, no nosso caso, era representado pelo espelho frontal da 

sala). Na sequência livre, eu preenchi os temas com as seguintes palavras: “acordei assustada” 

(1), “reagi” (2), “flutuei de alegria” (3). Desdobrei o tema numa pequena história, buscando 

sua expressão em movimentos: “Acordei assustada pela chuva que inundou minha casa e meu 
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coração. Reagi apoiada pelos amigos que me trouxeram grande suporte e proteção. Flutuei de 

alegria quando arrumaram o chão da casa e recebi flores.” Já Diana, preferiu compor sua 

improvisação final desdobrando as ações da sequência a, por se tratarem de ações físicas. 

Comentários: Embora simples em sua descrição, sentimos dificuldades para a 

realização desse exercício, porque nos faltaram algumas indicações mais específicas de como, 

por exemplo, explorar o espaço durante as evoluções e, principalmente, de como representar 

os estados emocionais com movimentos que expressassem desespero, tristeza, etc. (sem 

esbarrar em clichês). Diana comentou que, como dançarina, está mais acostumada a partir das 

ações físicas para as emoções, e não o contrário, razão porque, escolheu a primeira evolução 

para improvisar sua sequência livre. Ambas consideramos que seria necessário um trabalho 

mais aprofundado em torno das ações e sentimentos sugeridos nos temas, que possibilitasse 

uma clareza maior na execução desse exercício.  

Indicação: Para trabalhar as três zonas do espaço (anterior, média e posterior) a partir 

de três temas de movimentos. Parece bom para atores e dançarinos treinarem ações físicas e 

expressivas a partir de uma narrativa dada ou criada por eles. Treina a transformação de 

palavras em ações e de ações em sequências narrativas. 

 

E 3b – 1pe – im (uma pessoa – improvisação) 

Descrição: A posição inicial é em qualquer lugar da sala e o corpo conforme 

determinado pelo professor. Solicita-se improvisar nas três regiões do espaço, observando 

três etapas de execução: a) realizar em cada região um número determinado de posições 

estáticas sucessivas, passando-se de uma a outra diretamente em ritmo e andamento 

previamente determinados; b) realizar em cada região um certo número de movimentos 

interligados, em ritmo e andamento determinados previamente, com pausas entre as 

evoluções; c) realizar trocas inesperadas de posições ou movimentos, reagindo com 

espontaneidade (grifo nosso) às indicações dadas no momento exato da execução, incluindo 

mudanças de região. 

Execução: Executamos o exercício conforme descrito acima, e nos revezamos na 

condução e realização das posições e movimentos sugeridos, observando as diferenças entre 

posições estáticas e movimentos interligados, entre sequências diretas e outras com pausas e, 

entre os ritmos previamente determinados e outros indicados de surpresa. Neste último caso, a 

surpresa e o estado de atenção podem proporcionar a composição de sequências inusitadas e 

originais, ou nos revelar uma falta de vocabulário criativo a cada momento solicitado. 
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Variação: Executamos esse exercício com três pessoas (Karin, Diana e Patrícia) – uma 

conduzindo e duas realizando, e observamos uma interação cinestésica nos movimentos das 

duas executantes, quando se fornecia uma mesma indicação para condução do exercício. 

Comentários: Observei que este exercício coloca o artista num estado de alerta 

constante, exigindo boa habilidade psicomotora e uma disponibilidade mental do executante, 

trabalhando sua entrega ao momento presente, características que considero essenciais para o 

artista cênico. 

Indicação: Para treinar a atuação nas diferentes regiões do espaço. Para desenvolver 

atenção plena ao gesto ou movimento solicitado. É bom para a realização de improvisações 

semiestruturadas (com algumas indicações prévias e outras dadas no momento da execução). 

 

E 3c – 3pe-im (exercício de improvisação para 3 pessoas) 

Descrição: A posição inicial é composta por três pessoas colocadas nos cantos de um 

triângulo imaginário de lados iguais, sendo que cada lado do triângulo significa, 

respectivamente, uma das três regiões do espaço. As três pessoas devem percorrer, ao mesmo 

tempo, os lados do triângulo, demonstrando em improvisações com sucessão direta, os 

diferentes significados relacionados à região da altura, do meio e da profundidade. Isto deve 

ser feito em correspondência às improvisações realizadas no exercício anterior, sendo que, o 

condutor determina o compasso usado para cada lado, bem como o ritmo e a maneira de 

passar de uma região para a outra. 

Execução: Buscamos executar este exercício pela memória de nossas improvisações 

no exercício anterior e, mesmo estando nós três dentro deste triângulo imaginário, cada uma 

pôde conduzir o tempo e o ritmo do exercício uma vez. Observamos a necessidade de muita 

concentração para promover a sincronicidade entre nós, bem como para fixar, e ao mesmo 

tempo realizar de maneira livre, as indicações e improvisações requeridas para cada lado do 

triângulo. “Exige presença de corpo e de espírito” (Karin). 

Comentários: Consideramos interessante experimentar as regiões do espaço através de 

uma forma geométrica desenhada em nosso imaginário, porque esta, ao mesmo tempo em que 

determina um espaço previamente configurado, também abre outros espaços para além do 

„diagrama no chão‟, de acordo com nossa capacidade de ocupar as alturas com diferentes 

formas, ritmos e dinâmicas. 

Indicação: Para trabalhar as zonas do espaço e sincronizar diferentes atuações dentro 

de um mesmo espaço cênico. Treina a cinestesia e o sentido de proporção no tempo e no 

espaço. 
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Para finalizar esta experiência sobre o estudo das Dimensões do Espaço tal qual 

proposta por Gelewski, gostaria de comentar o último exercício dessa série, por sua 

originalidade: esta proposta se encontra descrita no Caderno 2 (p. 28-29) como E extra – 1 

pe-de (exercício extra envolvendo uma pessoa e desenho). Aqui o aluno deve construir um 

pequeno modelo que demonstre o desdobramento do palco de acordo aos três temas 

desenvolvidos nos exercícios anteriores: metades, zonas e regiões. Para a execução deste 

exercício, o professor deve indicar, com exatidão, a medida de uma caixinha de base 

retangular que deve ser desenhada pelo aluno, e no interior da qual o estudante deve colocar 

quaisquer marcações („linhas‟, „cordões‟, „cores‟, „formas‟, „figuras‟) referentes aos temas 

estudados. A leitura deste exercício (não o realizamos na prática) sugere uma preocupação de 

Gelewski em explorar os espaços do palco tanto em suas extremidades como em sua 

interioridade. Estaria ele ocupado em ensinar cenografia para o aluno? Ou seria para 

complementar a formação do artista cênico com elementos cada vez mais complexos de 

composição? 

 

3.5.3 As Direções no Espaço – exercícios e comentários 

 

Continuando a exploração da segunda parte do Caderno 2 da apostila Caminhos-

Dimensões e Direções, chegamos aos estudos referentes às direções no espaço. Os exercícios 

incluídos nesta série referem-se a outras três distinções, em continuidade aos três primeiros 

temas das dimensões do espaço (T1 metades, T2 zonas e T3 regiões). Na série dos estudos que 

abordaremos agora, passaremos a trabalhar com: T4 direções horizontais fundamentais - 

incluindo movimentos para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, para a 

diagonal direita à frente e atrás, para diagonal esquerda à frente e atrás; T5 direções verticais - 

para cima, para baixo (ascendente e descendente); e T6 direções diagonais ascendentes e 

descendentes fundamentais - incluindo diagonais ascendentes e descendentes em 

correspondência exata às oito direções horizontais fundamentais.  

Passo a descrever dois exercícios representativos dessa série, tal qual foram 

experimentados em nosso laboratório, e os comentários em torno de sua prática: 

 

Caderno 2 – As Direções no Espaço (GELEWSKI, s/d, p. 30-37) 

E 5b – X pe – im (qualquer número de pessoas – improvisação) 
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Descrição: A posição inicial deste exercício é no centro da sala, onde as pessoas estão 

unidas numa formação maciça amorfa. O corpo fica abaixado livremente. Os executantes 

devem se movimentar simultaneamente, realizando uma série de evoluções de movimentos no 

sentido vertical, elevando o grupo gradativamente de baixo para cima. Cada evolução deve 

culminar numa formação estática em grupo, indicando direções verticais ascendentes, sendo 

que o número de evoluções (de 5 a 10) e o ritmo são indicados pelo professor. Depois de ter 

chegado em cima, realiza-se outra série de evoluções, desta vez no sentido vertical 

descendente, até chegar embaixo.  

Execução: Executamos esse exercício com três pessoas, determinamos o número de 

sete evoluções para a subida e sete para a descida. Repetimos o exercício duas vezes variando 

o ritmo. 

Comentários: Observamos as diferenças de dinâmica e energia entre a execução da 

evolução vertical ascendente e da vertical descendente. Ou seja, percebemos que, no primeiro 

caso, a formação grupal, ainda que inicialmente amorfa, tende para um desenho de 

construção, e no segundo caso, para a dissolução de uma forma. A energia do grupo vai 

aumentando de intensidade na direção ascendente, enquanto vai perdendo a intensidade 

quando se aproxima do chão. 

Variação: Consideramos a possibilidade de variar a execução desse exercício, 

invertendo a tendência de aumentar a intensidade dos movimentos na subida e de diminuir na 

descida - para atender a finalidades cênicas específicas. 

Indicação: Considero um bom exercício para treinar variação de ritmos e energia na 

composição de sequências de movimentos na direção vertical, bem como para explorar 

diferentes intensidades e expressões em formações grupais, além de desenvolver a 

sincronicidade entre os executantes. 

 

E extra – 2 pe – co (duas pessoas – composição) 

Descrição: A posição inicial é de acordo com a vontade do coreógrafo. (note-se que 

aqui Gelewski chama o condutor do exercício de coreógrafo, indicando claramente tratar-se 

de um exercício de composição). Solicita-se a elaboração de um estudo em dupla, composto 

de duas partes, constando de 6 a 12 formações estáticas em duo, interligadas por mudanças 

bruscas de uma formação para outra. As formações estáticas devem indicar quaisquer das 

direções estudadas nos exercícios anteriores desta série (posições horizontais fundamentais, 

posições verticais, posições diagonais fundamentais).  
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Execução: Elaborei a primeira parte desse estudo, propondo que as duas executantes 

realizassem 6 formações estáticas num compasso de 4 tempos para cada formação, conforme 

as direções que seguem: 1) vertical ascendente; 2) horizontal à frente, 3) diagonal direita 

superior, 4) vertical descendente, 5) horizontal direita, 6) diagonal esquerda atrás. Após breve 

exploração em torno das indicações dadas, o duo escolheu as 6 formações, executando-as de 

maneira „estritamente paralela‟, conforme solicitação de Gelewski. Para o segundo estudo, 

indiquei que uma das executantes mantivesse a proposta, enquanto a segunda realizasse 

formações justamente nas direções opostas da primeira, ou seja: 1) vertical descendente, 2) 

horizontal atrás, 3) diagonal esquerda inferior, 4) vertical ascendente, 5) horizontal esquerda, 

6) diagonal direita frente. Isto foi feito seguindo a orientação expressa no exercício de propor 

outros princípios de coordenação de movimentos entre as executantes que não a do 

paralelismo e, mesmo assim, garantir a „unidade do duo‟. Portanto, no segundo estudo, 

escolhemos o princípio da oposição. 

Variação: Num segundo momento, experimentamos variar a segunda parte do estudo, 

realizando o princípio da simetria, como, por exemplo, na terceira formação, enquanto uma 

executava diagonal direita superior a outra realizava diagonal esquerda superior. 

Comentários: Observamos que, no final de cada série de exercícios, Gelewski busca 

agrupar todos os temas estudados anteriormente, como numa progressão do estudo, 

promovendo uma revisão cinestésica do assunto abordado. Observamos também, que esse 

estudo proporciona investigação dos princípios de coordenação de movimentos em relação ao 

espaço, quais sejam: de paralelismo, de simetria, de oposição, de continuidade ou de ruptura. 

No nosso caso, escolhemos explorar as correspondências complementares das direções no 

espaço, culminando em interessantes desenhos geométricos. 

Indicação: Para explorar as direções no espaço em suas correspondências de oposição 

e complementaridade, para desenvolver a unidade rítmica em dupla e a intencionalidade na 

exploração do espaço. Para treinar o trabalho coreográfico e as formações de paralelismo, 

simetrias e oposições nas direções e dimensões do espaço. 

3.5.4 O Caminho reto e curvo no espaço – exercícios e comentários 

 

   Toda locomoção efetiva-se por meio da realização de  

   Caminhos, sendo que estes representam o único recurso do  

   Dançarino para explorar o todo do espaço disponível e  

   Para unir-se a ele, concretamente.  

Rolf Gelewski 
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Para configurar o desenho dos caminhos que o dançarino realiza quando se locomove 

no espaço, chamado por Gelewski de “diagrama do chão”, o professor-dançarino tomou como 

referência os estudos de Oskar Schlemmer - diretor durante vários anos da Bauhausbuehne 

(Palco da Bauhaus) e criador de várias coreografias experimentais. Schlemmer considera o 

espaço como uma „massa mole plástica‟, onde as sequências de movimentos de dança 

endurecem como formas negativas, revelando a relação direta da „planimetria‟ do chão com a 

„estereometria‟ do espaço. Dentro dessa abordagem, os diagramas executados pelo dançarino, 

possuem uma natureza não só „planimétrica‟ (de caráter linear), como também 

„estereométrica‟ (de caráter plástico). É por isto que Schlemmer, citado por Gelewski, 

considera que “da geometria do chão, da perseguição da reta, da diagonal, do círculo, da curva 

surge quase automaticamente, uma estereometria do espaço, através da vertical da figura 

movida do dançarino” (SCHLEMMER apud POERTNER, 1960, p. 63). É por isto que 

Gelewski vai considerar em seus estudos, conforme abordava Schlemmer, além desta relação 

direta “da planimetria do chão com a estereometria do espaço”, também o estudo “da reta, da 

diagonal, do círculo e da curva”, destacando-as como formas fundamentais dos caminhos no 

espaço que são: caminhos retos e caminhos curvos. São essas relações e desenhos que o 

professor-dançarino vai explorar na composição de seus exercícios sobre os Caminhos do 

Espaço. 

Os exercícios que exploram O Caminho Reto e Curvo no Espaço são apresentados no 

Caderno 3 de Dimensões-Direções-Caminhos (s/d). Aqui são trabalhados três temas referentes 

ao Caminho Reto e três referentes ao Caminho Curvo. Iniciaremos nossa exploração pelo 

Caminho Reto subdividido por Gelewski em: T7 retas isoladas), T8 retas interligadas e 

formações angulares abertas e T9 formações angulares fechadas (como triângulo, quadrado, 

etc). Passo a descrever e comentar dois exercícios que exemplificam essas distinções: 

 

Caderno 3 – O Caminho Reto no Espaço (GELEWSKI, s/d, p.38-51) 

 

E 7b – 1 pe –fix (uma pessoa com fixação) 

Descrição: A posição inicial é perto de uma parede lateral da sala e a posição do corpo à 

vontade. A proposta é de atravessar a sala de um lado para o outro, num caminho reto, onde o 

executante deve realizar uma sequência livre de movimentos e formas estáticas, imaginando 

um caminho cercado de duas paredes flexíveis, próximas uma da outra, com um espaço 

mínimo entre si. Os movimentos e formas executados devem corresponder mais ao princípio 
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„planimétrico‟ do que „esterométrico‟, isto é, mais ao princípio da superfície plana. A pessoa 

deve se locomover não apenas de frente, como também lateralmente e de costas. 

Execução: Realizamos esse exercício com duas pessoas (eu e Patrícia), primeiro uma 

executando e a outra observando, depois o contrário. 

Variação: Repetimos a proposta uma terceira vez, desenhando, as duas executantes, 

simultaneamente, duas retas paralelas de um lado a outro da sala, buscando fixar a sequência 

anterior. 

Comentários: Observamos que são múltiplas as possibilidades de exploração do caminho reto 

e plano, mesmo com a limitação do espaço dado. Patrícia se referiu a um sentimento de 

limitação de espaço e ao mesmo tempo a uma possibilidade de avanço dentro desse espaço: 

“Senti um direcionamento interno”. Eu observei que a linha reta fornece um sentido de 

direção única e, mesmo com a variação de movimentos “nossos passos não saíram dos 

trilhos” (os trilhos de um trem como uma imagem que me veio ao executar o exercício). 

Indicação: Trabalha a locomoção reta e plana no espaço, e fornece um sentido de avanço ao 

executante. Trabalha a criatividade para variar movimentos em espaços limitados. 

 

E 8d – 2pe-co (duas pessoas com coreografia) 

Descrição: A posição inicial é conforme orientada nas três partes do exercício, e o corpo à 

vontade do coreógrafo. As duas pessoas devem percorrer, simultaneamente, caminhos em 

forma de escada ou ziguezague (escolhemos a escada), conforme indicações das três etapas 

sugeridas no exercício, formando sempre duas retas interligadas em cada fase: A) as duas 

pessoas estão posicionadas juntas, num dos ângulos posteriores da sala, afastadas um tanto 

uma da outra, de perfil, com as frentes voltadas para o meio da sala. As duas devem percorrer, 

simultaneamente, um caminho em forma de escada, de forma idêntica, desenhando caminhos 

paralelos. B) as pessoas agora estão posicionadas em separado, ocupando um ângulo posterior 

diferente da sala cada uma, de perfil, com as frentes voltadas para o meio da sala. Nesta etapa, 

uma das pessoas percorre o mesmo caminho da etapa anterior, enquanto a outra executa, ao 

mesmo tempo, como espelho, os movimentos da primeira, devendo os dois caminhos se 

aproximarem gradualmente até se encontrarem no meio da zona anterior da sala. C) as duas 

pessoas estão posicionadas junto à parede posterior da sala, cada uma numa outra metade da 

sala e distanciadas, aproximadamente, dois metros da linha divisória entre as duas metades. 

As executantes devem estar de perfil, com suas frentes voltadas para o meio da sala; e desta 

vez, ambas percorrem os mesmos caminhos da etapa anterior, só que, agora, os caminhos 
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devem desenhar uma aproximação inicial e, após se cruzarem na zona média da sala, 

afastarem-se em seguida, terminando na zona anterior da sala. 

Execução: Executamos o exercício com duas pessoas, conforme descrito acima, observando 

as figuras configuradas nas três fases do exercício e os modos de movimentação executados, 

respectivamente em paralelo, em espelho e em oposição. 

Comentários: Chamou a nossa atenção a geometria do exercício e a clareza de sua elaboração 

pois, mesmo antes de executá-lo, já nos era possível desenhar mentalmente os diagramas 

previstos pelo seu criador, numa correspondência exata entre o descrito e o executado. Por 

outro lado, observamos que, os diagramas no chão podiam ser compostos com variação de 

movimentos no corpo, o que permitia, por um lado, manter a sincronicidade com o 

movimento da parceira e, por outro lado, variar na expressividade dos movimentos compostos 

para cada caminho. Dito de outra forma, nas palavras de Patrícia: “Combinação de um jogo 

expressivo livre de movimentos sobre linhas fixas no chão”. 

Indicação: Para trabalhar retas interligadas, a sincronicidade rítmica e plástica entre os 

executantes, bem como diferentes modos de movimentação com caminhos retos e desenhos 

geométricos no espaço cênico. 

Passo agora aos exercícios que trabalham O Caminho Curvo no Espaço, divididos em 

outros três temas: T10 – curvas isoladas, T11 – curvas interligadas e T12 – espiral e círculo. 

Aqui escolhi descrever exercícios com princípios diferentes da série anterior, focando 

sobretudo nas espirais e círculos que compõem, a meu ver, caminhos privilegiados na didática 

e poética de Gelewski. 

 

Caderno 3 – O Caminho Curvo no Espaço (Gelewski, s/d, p.52-64) 

 

E 12c – 3 a 5 pe – co (3 a 5 pessoas com coreografia) 

Descrição: A posição inicial é conforme a formação escolhida para o grupo (em círculos). O 

corpo está em pé, normalmente. O condutor do exercício deve ensinar a cada executante um 

caminho em forma de círculo ou de diversos círculos interligados, que tenham relação entre 

si, sendo que todas as pessoas devem começar e terminar ao mesmo tempo, o que exige uma 

elaboração cuidadosa do „número‟, „ritmo‟ e „andamento dos passos‟. O coreógrafo deve, 

ainda, propor formas estáticas ou evoluções de movimentos a cada executante, sendo que 

estas formas individuais devem estabelecer entre si uma relação „clara‟ e „equilibrada‟, 

segundo a coordenação dos caminhos. 
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Execução: Executamos o exercício conforme as instruções acima, realizando os caminhos que 

eu tinha pré-elaborado para cada executante. Neste caso, desenhamos três círculos dispostos 

da seguinte maneira: um círculo maior (Patrícia), um círculo inscrito horizontalmente no 

interior do primeiro (Diana), e dois círculos interligados como no símbolo do infinito inscrito 

verticalmente no interior do primeiro (Karin). Enquanto Patrícia fazia evoluções com os 

braços de cima até embaixo, em andamento lento, eu realizava evoluções de braços abrindo-

os e fechando-os na forma circular em andamento médio. Diana fazia evoluções de braços de 

cima até baixo, movimentando-os numa velocidade rápida e sempre em linha reta. Patrícia 

contava 16 passos, Diana 10 e eu 8. Observamos, durante a execução inicial do exercício, 

certa dificuldade em sincronizar os caminhos e andamentos para não nos batermos umas nas 

outras. Ao conseguirmos coordenar nossos passos e desenhos no espaço cênico, a 

sincronicidade de movimentos e caminhos foi acontecendo.  

Comentários: Observamos como o trabalho em círculos parece não ter começo nem fim, ou 

seja, uma vez sincronizados com as instruções dadas e os caminhos e andamentos dos outros 

executantes, “poderíamos desenhá-los, dançá-los infinitamente” (Patricia). Eu comentei sobre 

as inúmeras possibilidades coreográficas que os círculos nos oferecem e a riqueza de variar os 

caminhos no espaço com as formas dos movimentos no corpo para expressar contrastes, 

espelhamentos, sincronias e rupturas. 

Indicação: Para trabalhar o caminho em círculos no espaço cênico e a sincronicidade entre os 

executantes. Para treinar a composição coreográfica do condutor do exercício, sobretudo no 

que se refere à sua escolha em torno dos caminhos no espaço e a relação temporal e espacial 

dos dançarinos em cena, como também a composição em torno das formas dos movimentos 

em si e da correspondência destas com o todo. 

 

E 12a – 1 pe – ex – fix (uma pessoa – com execução exata conforme o solicitado e fixação da 

sequência) 

Descrição: O executante deve descrever um caminho em forma de espiral excêntrica (que se 

desenrola), seguida de uma espiral concêntrica (que se enrola) seguindo duas fases de 

movimentação: a) desenhar a espiral excêntrica marcando passos bem lentos no lugar, 

afastando-se pouco a pouco da posição inicial (centro da sala), por meio de uma evolução 

orgânica de passos com aumento gradual do andamento, chegando numa corrida viva, ao 

término da espiral, perto de qualquer parede da sala. b) Descrever a espiral concêntrica 

partindo da posição final da fase anterior, executando agora exatamente a inversão daquela, 

no que se refere à forma, intensidade e andamento dos passos, ou seja: começar numa corrida 
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viva e finalizar lentamente a sequência no centro. Após ter conseguido uma execução 

satisfatória nas duas fases, o executante deve realizar, enquanto caminha, movimentos livres 

que acentuem as características diferentes dos dois tipos de espirais, por exemplo, uma 

evolução que conduza de movimentos grandes e volumosos para outros pequenos e contraídos 

na espiral concêntrica, e as características contrárias na excêntrica. 

Execução: Executamos o exercício (eu e Patrícia) conforme solicitado, sendo que, enquanto 

uma executava, a outra observava silenciosamente. Só ao final trocamos observações e 

comentários. 

Comentários: A execução das espirais provocou em nós inúmeras sensações, sentimentos, 

observações e comentários, como também solicitou o contato com nossa interioridade. 

Sentimos que os caminhos da espiral, como num labirinto, promovem uma explosão de 

energia (quando se desenrola) e um concentrar-se (quando se enrola) – provocando, para além 

do desenho no espaço tridimensional, um caminho de diferentes dimensões e intensidades por 

dentro do próprio corpo. Além disso, observamos o desenho da espiral no espaço, que parece 

iniciar no plano e terminar no infinito – e as possibilidades coreográficas desse alargamento 

do espaço que essa figura permite. Também associamos às duas espirais, qualidades 

diferentes de movimentos, níveis do corpo e direções no espaço – como se na espiral 

pudessem confluir todos os trabalhos anteriores em relação às formas e ao espaço cênico, 

conforme propostos por Gelewski. Enfim, foi um exercício que suscitou inúmeras 

manifestações em nossos corpos e no próprio espaço (interno e externo) trabalhados, e que 

nos permitiu a observação minuciosa das dimensões, direções e dos caminhos no espaço: “É a 

exploração total do espaço” – observou Patrícia, que intitulou minha execução de: “A 

primeira respiração” ao notar como meu ritmo respiratório foi se soltando e expandindo na 

espiral excêntrica, e como a respiração voltou a repousar quando retornei ao centro no final do 

caminho da espiral concêntrica. Eu mesma senti, na execução da primeira espiral “as 

qualidades de movimento irem se expandindo, os níveis do corpo se alargando do profundo 

para o alto, e as dimensões e direções do espaço sendo ocupadas e irem se abrindo desde a 

libertação do centro do corpo em direção às suas extremidades”. 

Indicação: Para trabalhar as espirais no espaço cênico, correspondências entre caminhos no 

espaço e qualidades de movimentos, bem como para experimentar diferentes movimentações 

e ocupações do espaço, do centro para a periferia e vice-versa. Permite conscientizar as 

diferentes percepções de formas e espaço, de sensações e sentimentos que essas variações 

provocam tanto no artista como no público. 
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A seguir, apresento uma tabela com o resumo dos exercícios selecionados da apostila 

Orientações Básicas no Espaço, bem como nossos comentários e sugestões de aplicações dos 

mesmos para preparação corporal e processos de criação nas artes cênicas. 

 

Quadro 4: Orientações básicas no espaço (1962) 

Princípios 

 

Exercícios:  

Identificação/Descrição 

Descobertas: 

Comentários/Aplicações 

A
s 

tr
ês

 d
im

en
sõ

e
s 

   

Metades (direita/ 

esquerda) 

E 1c – 1 pe-im                     

(ex. p. 1ª pessoa – improvisação) 

 

Trabalhar as duas metades da sala 

com qualidades de movimentação 

diferentes em cada uma delas. 

C. Observamos a distinção do 

espaço cênico, com variação das 

qualidades de movimentos em 

relação ao espaço. 

A. Trabalha as metades do palco; 

desenvolve 

atenção, prontidão e criatividade. 

Zonas 

(anterior/média/ 

posterior) 

E 2c – 1 pe-po                     

(ex. p 1ª pessoa com poesia) 

 

Desenvolver pequena história ou 

poema dividido em três partes, 

explorando as três zonas do espaço. 

C. Encontramos dificuldades para 

transformar as emoções da 

história/poema em ações físicas. 

A. Trabalha zonas do espaço em 

relação a temas de movimentos. 

Regiões (da 

profundidade/ 

média/ superior) 

E 3b – 1 pe-im                     

(ex. p 1ª pessoa – improvisação) 

 

Improvisar nas três regiões do 

espaço, com diferentes posições e 

movimentações em cada uma delas. 

C. Desenvolve o estado de alerta, a 

habilidade psicomotora e a entrega 

ao movimento presente. 

A. Treina a atuação nas regiões do 

espaço e a atenção plena. 

E 3c – 3 pe-im                     

(ex. p 3 pessoas – improvisação) 

 

Improvisar nas três regiões do 

espaço a partir da figura de um 

triângulo. 

C. Observamos como é 

interessante improvisar a partir de 

uma figura geométrica imaginária, 

com diferentes ritmos e dinâmicas. 

A. Treina a cinestesia e o sentido 

da proporção. 

A
s 

d
ir

eç
õ

es
 

  

Horizontais 

 

Verticais 

 

Diagonais 

 

 

E 5b – X pe – im                    

(qualquer  n. de pessoas – 

improvisação)  

 

Improvisar em grupo realizando 

uma série de movimentos verticais 

ascendentes e depois descendentes. 

C. Observamos a diferença de 

dinâmica e energia na execução da 

vertical para cima (construção) e 

para baixo (dissolução). 

A. Treina variação de ritmos e 

energia e a sincronicidade entre os 

dançarinos. 

E extra – 2 pe-co                 

(ex. p 2as pessoas – composição) 

 

Composição em dupla, explorando 

as três direções no espaço. 

C. Agrupa todos os temas já 

explorados como numa revisão 

cinestésica. 

A. Treina o trabalho coreográfico e 

as formações de paralelismo, 

simetrias e oposições.  

Continua... 
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O
 c

a
m

in
h

o
 r

et
o
 

Retas isoladas 

 

E 7b – 1 pe-fix                     

(ex. p 1ª pessoa c. fixação) 

 

Atravessar a sala de um lado a 

outro, num caminho reto, com 

movimentos e formas estáticas. 

C. Observamos as múltiplas 

possibilidades do caminho reto 

com delimitação do espaço. 

A. Trabalha a locomoção reta e 

plana no espaço. 

Retas interligadas 

 

Formações 

angulares e 

fechadas 

E 8d – 2 pe-co                      

(ex. p 2as pessoas c. coreografia) 

 

Percorrer simultaneamente 

caminhos em forma de escada ou 

zigue-zague, produzindo sempre 

duas retas interligadas.           

C. Combinação de um jogo 

expressivo livre de movimentos 

sobre linhas fixas no chão. 

A. Trabalha sincronicidade rítmica 

e desenhos geométricos, com retas 

interligadas. 

O
 c

a
m

in
h

o
 c

u
rv

o
 

         

Curvas isoladas 

 

Curvas 

interligadas 

 

Espiral e círculo 

 

 

 

 

 

E 12a – 1 pe - fix                   P.? 

(ex. p 1ª pessoa com fixação) 

 

Descrever um caminho em forma 

de espiral excêntrica (que se 

desenrola) seguido de espiral 

concêntrica (que se enrola). 

C. “É a exploração total do espaço, 

a primeira respiração” – comentou 

Patrícia. 

A. Trabalha diferentes movimentos 

e ocupações do espaço, do centro 

para a periferia e vice-versa. 

12c – 3 a 5 pe-co                 

(ex. p 3 a 5 pessoas – coreografia) 

 

Exercício em grupo, desenhando 

círculos interligados que 

mantenham relação clara e 

equilibrada entre si. 

C. Observamos que o trabalho em 

círculos parece não ter fim: 

“Poderíamos desenhá-lo, dançá-lo 

infinitamente.” (Karin) 

A. Treina composição coreográfica 

e sincronicidade entre os 

bailarinos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.5.5 A Unidade do Espaço 

 

   Como a pedra para o escultor, o movimento para o coreógrafo,  

a cor  para o pintor significam material, assim os espaços concretos limitados 

   representam material para os espaços psíquico-espirituais.  

 Estes, em contínuos atos criadores, unem-se com os primeiros,  

 determinando-os transformando-os, sublimando-os. (GELEWSKI, s/d, Epílogo, 2
a
 edição) 

 

O Caderno 4 dos estudos sobre o espaço em sua versão integral intitulada Dimensões-

Direções-Caminhos (s/d) apresenta, além de „Figuras‟, „Citações‟ e „Índice‟, um „Epílogo‟ de 

Gelewski intitulado Da unidade do Espaço, onde o professor-dançarino apresenta suas 

reflexões finais sobre o tema. Aqui ele aborda as relações entre as qualidades dos corpos e o 

espaço, comentando autores como Kant, os empiristas, e Henri Bergson - que abordam o 

espaço separado de seu conteúdo, ou seja, situam as coisas e os seres de um lado, e o espaço 

de outro.  
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Partindo do princípio de que deveriam existir espaços adequados às necessidades 

humanas de “natureza prático-existencial”, como também espaços adequados à sua “dinâmica 

psíquico transcendental”, o autor comenta o papel da arquitetura para atender à primeira, 

situando a importância da intervenção humana para efetivar a particularidade e expressividade 

do espaço construído. Situa, então, a importância de se compreender a dinâmica dos espaços 

concretos limitados como espaços criados pelo homem e por ele habitados, transformados 

com seu poder criador, revelando um potencial de “natureza psíquico-espiritual” (ilimitado). 

O professor-dançarino aponta, então, para a unidade e reciprocidade dessas duas dimensões: 

“[...] a contrariedade aparente dos pólos „finito‟ e „infinito‟ se revela como origem de uma 

tensão criadora, crescendo a certeza de uma unidade dinâmica”. (GELEWSKI, s/d, p.72). 

Interessante observar que nos exercícios para exploração do espaço cênico, ele explora as 

dimensões, direções e caminhos em suas múltiplas distinções e, ainda assim, recomenda aos 

executantes que busquem manter uma unidade. 

Com essas considerações finais de Gelewski, finalizo também a abordagem sobre seus 

estudos germinais de formas e de espaço, encerrando, assim, uma etapa de nosso laboratório 

de prática, onde buscamos explorar, de forma minuciosa, seus exercícios e reflexões, para 

adentrarmos ao universo abrangente de sua metodologia. Prosseguiremos nossa investigação 

daqui para frente de maneira mais transversal, fazendo um breve ensaio sobre o método 

Estruturas Sonoras, até chegarmos a desenvolver o tema central dessa tese sobre o qual todos 

os outros confluem, a nosso ver, como uma espiral; e que versa sobre a improvisação e a 

espontaneidade na dança. Pois situamos este tema, tal qual abordado pelo professor-

dançarino, como aquele que nos levou a compreender melhor a estética de sua dança 

espontânea, conduzindo-nos a um processo criativo inspirado nessa fonte. 

 

3.6 ESTRUTURAS SONORAS – A MÚSICA COMO UM CORPO SONORO 

 

 

Essencialmente ouvir significa abrir-se, receber, e simples e  

  silenciosamente deixar o recebido entrar em si, lá dentro, 

  despertando ou aquietando, trabalhando, modificando. E o que foi 

  despertado ou trabalhado pode então, em um movimento próprio, se 

  erguer e se manifestar, responder, corresponder. 

  (GELEWSKI, 1973, p. 10) 
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Alguns ex-alunos de Gelewski na Escola de Dança da UFBA, bem como ex-

dançarinos do GDC, quando entrevistados, referiram-se a um trabalho minucioso que ele fazia 

incluindo dança, música e o desenho de arcos. Pois foi justamente nesse período de 

elaboração de material didático para a Escola, e de montagem de coreografias para o GDC, 

que o método Estruturas Sonoras foi gerado. Isso demonstra que desde aquela época, o autor 

tinha amplo domínio para fazer confluir seu conhecimento nas três áreas artísticas envolvidas 

nesse material: a dança, a música e as artes visuais. 

Gelewski revela, em nota preliminar ao método Estruturas Sonoras 1, editado em 

1973, que levou 12 anos para sua elaboração. Ele conta que o trabalho foi iniciado já em 

1960, para atender à necessidade urgente de criar material didático para o curso de dança 

recém-fundado, e que se encontrava, neste período, sob sua direção: 

 

Foi assim que os princípios, estruturas e métodos de ensino, foram se 

formulando, e uma das principais coisas, foi a percepção da importância de 

determinadas relações fundamentais entre música e movimento para a dança, 

e a aplicação e crescente conscientização destas relações em aulas de 

improvisação e composição, como também sua transposição para o trabalho 

coreográfico. (GELEWSKI, 1973, p. 6) 

 

Importante observar que esse método tem relação direta com outra obra do autor, 

editada no mesmo ano, sobre a improvisação na dança, onde ele irá abordar a formulação da 

dança espontânea através de dois métodos específicos de improvisação estruturada e 

improvisação livre: “Devo ainda dizer que Estruturas Sonoras 1 nasce também como 

prolongação e desdobramento de minha recente publicação Ver Ouvir Movimentar-se [...]” 

(GELEWSKI, 1973, p. 7). Como estamos abordando esses materiais num sentido não-linear, 

buscando suas confluências e a relevância de cada um para o presente trabalho, apresento 

primeiramente o método Estruturas Sonoras 1 e 2.  

Na „Introdução‟ e „Exposição Metodológica‟ de Estruturas Sonoras 1, o autor fala da 

importância do ouvir concentrado e de diferentes tipos de audição, além de tecer outras 

considerações reflexivas, pedagógicas e metodológicas. Apresento aqui uma breve síntese de 

dois temas de sua exposição, por considerá-los centrais neste método: “como escutar música” 

e “sua representação simbólica em arcos”. Passo, em seguida, a discorrer sobre o material 

didático disponível, e a descrever e comentar um dos exercícios propostos - tal qual foi 

experienciado em nosso laboratório. Em seguida, abordo os temas principais que aparecem 

em Estruturas Sonoras 2, descrevendo e comentando um de seus exercícios, para dar a 

perceber a relação entre os dois métodos e observar seus possíveis desdobramentos. 
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3.6.1 Como escutar música 

 

Gelewski fala da escuta concentrada como base para educação dos sentidos e de 

conscientização da manifestação viva do corpo-som. Ele propõe, para o referido estudo, seis 

tipos de audições: 1) audição simples, relaxada passiva; 2) audição simples intensificada 

total; 3) concentração na unidade da música; 4) concentração no desdobramento 

fundamental da música; 5) descoberta de uma subdivisão orgânica do desdobramento 

fundamental; 6) conscientização de elementos integrantes da estrutura musical. 

Esses seis tipos de escuta partem da mais simples para a mais elaborada em graus 

crescentes de detalhamento e complexidade. Por exemplo, na audição simples intensificada 

total o professor-dançarino propõe uma escuta com o corpo inteiro: “e quanto a nós, 

especificamente, não só nosso ouvido, mas nosso corpo todo deve ser alcançado pelas 

vibrações da energia emitida pela música” (GELEWSKI, 1973, p. 12). Já na última etapa, a da 

conscientização de elementos característicos integrantes da estrutura musical, ele propõe que 

sejam identificados os membros constituintes maiores e menores da estrutura-base musical, 

como: figuras melódicas e rítmicas definidas, sequências harmônicas, repetições ou variantes 

das figuras anteriores, acentos, pausas, dentre outros. 

 

3.6.2 A representação da música em gráficos traduzida em movimentos 

 

A clara visão do que existe, um avaliar ao mesmo tempo consciente, 

cuidadoso e corajoso, um experienciar e vivenciar e silenciar; e depois sem 

medo usar e aplicar, sempre com pureza, agindo centrado em sua atitude 

interior – aberto, quieto, sincero e sem pretensão. (GELEWSKI, 1973, p. 17) 

 

 

As palavras acima antecedem a apresentação do material didático disponível em 

Estruturas Sonoras 1, composto por: 1) 25 músicas selecionadas, gravadas em fita magnética 

(atualmente em CD); 2) 25 gráficos desenvolvidos a partir de um desenho básico 

esquematizado, fornecendo uma representação visual e uma elementar análise estrutural de 

cada música, 3) fichas de informação, referentes às músicas e a seus compositores; 4) 

introdução e exposição metodológica. 

Desses recursos didáticos, chama a atenção pela sua originalidade e especificidade, a 

utilização de gráficos para representação das músicas selecionadas pelo autor. Gelewski 

revela que, para representar a música em arcos, se utilizou do ouvir concentrado, através de 
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audições em que “o corpo permanecia imóvel, a fim de garantir a recepção, maximamente 

potente”. Ao lado disso, realizou outro tipo de audição, correspondendo a uma percepção 

direta e viva, total da música: “combinei com o ouvir um movimentar-se do corpo, lento, 

cuidadoso, distribuindo toda a sensibilidade e consciência no corpo inteiro... ainda que, 

fisicamente, talvez apenas uma parte estivesse se movimentando” (GELEWSKI, 1973, p. 21) 

 

Os gráficos, então, simbolizam a música ouvida e não a música escrita. E de 

fato, não é som, silêncio e ritmo – não sua idéia, mas sua presença concreta – 

que trazem e mesmo são a realidade da música! Vê-se, desta forma, que a 

realização da música, a sua execução e interpretação são de primeiríssima 

importância para a recepção e percepção auditiva – são elas que criam o 

corpo sonoro que se comunica conosco, o corpo real, a plenitude e a vida da 

música. (GELEWSKI, 1973, p. 21-22). 

 

3.6.3 Estruturas Sonoras 2 - concentração e interiorização 

 

Concentrar-se é necessário mesmo se, conseguido, no começo, apenas por 

esforço, porque a natureza, a consciência, não estão prontas... Mas quando a 

consciência e a natureza estiverem prontas, então a concentração deve se 

tornar espontânea e facilmente possível sem haver esforço. Finalmente ela se 

torna o estado natural e permanente do ser [...] 

 (AUROBINDO apud GELEWSKI, 1973, p. 15) 

 

 

O valor da concentração – como uma das reflexões e práticas já presentes em 

Estruturas Sonoras 1 – vai culminar como foco central nesse segundo método de Gelewski, 

editado em 1974 e revisado em 1975. A proposta de Estruturas Sonoras 2 - exercícios de 

concentração e unificação com base em audições específicas de música e movimentação 

reduzida do corpo é oferecer instrumental didático para uma “educação integral do artista"
66

.  

Para isto propõe três séries de exercícios: 1) 14 audições a serem realizadas sem 

movimento físico algum; 2) 10 exercícios com gráficos, exigindo a movimentação de uma 

parte do corpo como mão e braço; 3) 12 exercícios nos quais os braços, as mãos e o tronco se 

movimentam de maneira restrita. Estes exercícios estão divididos em dois volumes, além de 

um „Caderno Introdutório‟ com as instruções necessárias para sua realização.  

 

Para se conseguir uma concentração real e potente, a movimentação do corpo 

deve ser reduzida e mesmo eliminada o mais possível, pelo menos nos 

estágios iniciais do trabalho. [...] Deve-se ver ainda que é na imobilidade que 

                                                 
66

Interessante notar que este método foi indicado, em entrevista com Ricardo Oliveira da Casa Sri Aurobindo, 

como um dos mais completos para treinar a presença do aluno/ator/dançarino. 
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todas as possibilidades de movimentação são contidas, em estado de potência 

e que é nela que se preparam e são gerados todos os nossos movimentos [...] 

(GELEWSKI, 1974, p. 15) 

 

3.6.4 O corpo se concentra e dança – exercícios e comentários 

 

Observamos que a prática da concentração através das Estruturas Sonoras de 

Gelewski revelou-se, durante o laboratório de prática, como um momento de quietude, 

sincronicidade entre as participantes, e de interiorização, ao mesmo tempo em que nos 

permitia o processamento interior de suas outras propostas.
67

 Partindo do princípio 

referenciado no próprio método: “o critério que rege a ordem dos exercícios é o princípio do 

MAIS SIMPLES PARA O MAIS COMPLEXO” (GELEWSKI, 1974, p. 10) - escolhemos 

trabalhar com o primeiro exercício de Estruturas Sonoras 1 e o exercício inicial de Estruturas 

Sonoras 2, vol.II, que abre a série com movimentação reduzida de braços, mãos e tronco. (E 

25). E posso dizer, preliminarmente, que mesmo trabalhando os exercícios mais simples e nas 

suas menos complexas possibilidades de realização, chegamos a graus aprofundados de 

interiorização, reflexão e percepção da ressonância dessas propostas “em nosso próprio corpo 

e SER”. 

Introduzimos o método no início da segunda parte de nosso laboratório, começando 

com Estruturas sonoras 1, repetindo o exercício em dias alternados, passando em seguida para 

Estruturas sonoras 2. No primeiro caso, a fase de improvisação abria sempre novas 

possibilidades de variação e criação em torno do sugerido. No segundo caso, buscamos seguir 

estritamente as instruções escritas na publicação pela sua especificidade e concisão. Em 

ambos eu conduzia a execução dos exercícios e sempre que possível experimentava junto, 

razão porque descrição e execução coincidem no primeiro exercício.  

 

Estruturas Sonoras 1 - E 1 

Música: (preâmbulo de) ARNS MAGNA 

Compositor: Johann Speth 

Execução: Jan Jangepier (Órgão Holandês do séc XVIII) 

 

                                                 
67

Note-se que, conforme dito anteriormente, este método foi trabalhado de forma transversal, a partir da segunda 

parte do laboratório de prática, em dias não consecutivos. 
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Descrição e execução: Na realização deste exercício não se solicita um posição 

corporal específica, apenas um tipo de escuta concentrada. Iniciamos sentadas, com a 

representação gráfica da música à nossa frente. A primeira fase do exercício é a de ouvir 

repetidas vezes o trecho de música selecionado. Na segunda fase, aliamos à escuta, a 

visualização do gráfico I, e acompanhamos o desenho com um dos braços, buscando 

sincronizar a subida e descida do braço com a curva ascendente e descendente do arco que 

corresponde ao tempo exato de execução da música. Note-se que esta, por ter uma estrutura 

simplificada, compreende nesta primeira representação um grande arco. Na próxima etapa, 

buscamos desenhar o arco no espaço com um movimento contínuo de todo corpo (mesmo 

permanecendo sentadas) em sincronia com a música. A seguir, nos aproximamos do papel e, 

colocando o dedo indicador sobre a representação gráfica, desenhamos o grande arco 

buscando sincronizar desenho, movimento e música. Na última fase, buscamos improvisar 

movimentos em sincronia com a música, o mais livre possível, em deslocamento no espaço. 

Nesta fase, a música já deve estar interiorizada e, se possível, não “pensamos” mais em sua 

estrutura.
68

 

Variação e criação: Observo que existem outros níveis de aprofundamento e variação 

na execução do exercício proposto, explorando, por exemplo, as representações gráficas II e 

III (também em arcos) da mesma música, que exigem uma escuta mais aprofundada, para 

discriminação dos elementos musicais e dos desdobramentos de sua estrutura-base, além de 

outras possibilidades didáticas em torno da mesma. Em nosso caso, ficamos no nível mais 

simples da estrutura musical (gráfico I), variando e criando em torno dos movimentos 

corporais e improvisações com a música e os desenhos. Exploramos, assim, as diagonais da 

sala, apenas visualizando os três arcos desenhados no gráfico III (sem distinguirmos 

racionalmente suas variantes musicais) – que simbolizou, para a nossa criação, as três fases da 

vida: infância, juventude e velhice; e, num segundo momento, se transformou em outro tema: 

o amanhecer, o sol do meio dia e seu poente. Além disso, realizamos essa diagonal em dupla: 

cada executante saindo de uma diagonal oposta da sala, improvisando concentradamente com 

foco em seu próprio corpo, escuta e percepção sonora. Muitas vezes, acontecia um encontro 

em algum ponto do caminho e, novamente, o centramento em seu próprio movimento e escuta 

era resgatado. 

                                                 
68

 Noto que nessa descrição/execução, mesclam-se as instruções recebidas quando aprendi introdutoriamente o 

método com membros da Casa Sri Aurobindo, as instruções escritas por Gelewski e minha própria experiência 

criativa na condução do exercício. Não sei o quanto, neste último caso, estou sendo fiel ao método, mas me 

parece uma maneira viva de reinventá-lo a partir do que já foi registrado e vivenciado, desde seu criador até 

chegar aqui. 
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Comentários: “Trabalha o centramento do dançarino, sua concentração em si mesmo 

através da concentração no tempo da música...até encontrar o ponto interno para acompanhar 

a percepção sonora com o corpo.” (Karin). Já Diana se concentrou mais na música, lembrando 

de quando a mãe tocava “essas músicas renascentistas no piano” como insights para suas 

improvisações de dança. Patrícia se referiu a uma “meditação em movimento” e que, “nesse 

estado se aproxima do butô, embora no butô o ponto de foco seja o interno e o movimento 

surja a partir desse interno e não da música.” Também considerou, a partir dessa vivência, a 

profundidade e minúcia dos métodos de Gelewski.  

Indicação: Trabalha a percepção sonora em sincronia com o deslocamento do corpo no 

espaço, as relações entre música, desenho e movimento (dança) e a concentração.  

 

Estruturas Sonoras 2 – volume II  

E 25 – Concentração-Unificação com movimento  

Música: Gigue 

Compositor: Johann Sebastian Bach 

Execução: Glenn Gould (piano) 

 

Descrição: A posição inicial é sentada na parte de frente do assento de uma cadeira, 

com os pés afastados um do outro e mãos sobre os joelhos, dobrando levemente o trono e 

abaixando a cabeça até encostar o antebraço nas coxas e permanecendo um certo tempo 

quieto. Numa segunda fase, levanta-se o braço (aquele que estiver mais pronto para o 

movimento), erguendo-o verticalmente, com a mão estendida e, ao mesmo tempo, relaxada e 

simultaneamente, erguendo o tronco e levemente o rosto. Nesta posição, solicita-se uma 

concentração em todo o corpo, fechando os olhos, buscando um estado de reunião-de-si. Só 

num terceiro momento, entra a música e se inicia a descida do braço, sincrônica ao tempo da 

música, com movimento lento e suave, quase imperceptível, buscando manter a vertical, e 

observando que, quando a mão e o antebraço passarem em frente ao tronco, este volta a se 

curvar até alcançar novamente a posição inicial. (com mãos nos joelhos e antebraços nas 

coxas). Nesta fase, o professor-dançarino recomenda: “é de real importância que este 

movimento de descida seja executado de maneira absolutamente contínua e fluida, sem parada 

alguma, embora com uma extrema lentidão, invalidando-se a noção comum de tempo” 

(GELEWSKI, 1975, ex. 25, p.2) 
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Execução: Buscamos executar o exercício exatamente como descrito acima e seguir as 

recomendações escritas pelo professor, concentradas e cada uma “reunida em si”
69

 

Comentários: Percebo, nas repetidas vezes em que executei (ou neste caso „guiei‟) este 

e outros exercícios de concentração de Gelewski, que eles exigem, realmente, uma 

interioridade e exatidão, uma reunião de corpo-mente-alma, um situar-se no momento 

presente. Notei o quanto é simples a execução quando nos colocamos na posição de 

disponibilidade para as instruções e, o quanto torna-se difícil quando estamos dispersos. Ao 

mesmo tempo em que intensifica nossa presença cênica e vivencial, proporciona um 

desacelerar do movimento exterior, para percebermos a dança interior: “A desintensificação 

do movimento externo, intensifica ainda mais o movimento interno e expande a noção de 

tempo e espaço, colocando-nos concentradas no momento presente”- escrevi em meu diário 

de prática. Diana comentou sobre o silêncio que sentiu no final da execução, e enfatizou a 

noção de suspensão do tempo cronológico: “O corpo entra em outro tempo”. Já Patrícia 

continuou na linha da meditação, aprofundando a percepção sentida com Estruturas sonoras 

1: “Isto é meditação pura é também usado no treino do butô.” Ela observou que, diferente do 

primeiro método, neste o movimento é mais independente da música e tem que ser bem lento, 

o que provoca esse estado de meditação: “No outro, é a partir da música...aqui é a partir do 

movimento. Aqui a música ambienta a emoção, a conexão, determina o jogo dramático. Com 

outra música seria outra a expressão do movimento!” 

Indicação: Trabalha a concentração, a interiorização e a presença cênica. 

Apresento, a seguir, as tabelas com o resumo dos exercícios referentes aos métodos 

Estruturas Sonoras 1 e 2, experimentados em nosso laboratório de prática, seguido de 

comentários e aplicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

Em Estruturas Sonoras 2, Gelewski explicita a recomendação de uma execução individual dos exercícios, para 

um trabalho sobre si mesmo, acompanhada por um condutor que já o tenha experienciado. 
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Quadro 5: Estruturas Sonoras 1 (1973) 

Princípios e Material 

Didático 
Exercício 

 Descobertas: 

Comentários e Aplicações 

 

Material: 

1. 25 músicas 

selecionadas. 

2. 25 gráficos 

representando cada 

música. 

3. Fichas de informação 

das músicas e seus 

compositores. 

 

Princípios:  

 Relações entre música 

e movimento. 

 Audição simples da 

música. 

 Audição concentrada. 

 Conscientização da 

estrutura musical. 

 Utilização de gráficos 

para representar a 

música ouvida (e não a 

música escrita). 

 Sincronização entre 

desenho, música e 

movimento. 

 Improvisação em 

sincronia com a 

música. 

 

E 1                                
Música: Arns Magna 

Compositor: Johann Speth 

 

Descrição: 

 Inicia-se na posição sentada 

com a representação gráfica 

da música à frente. 

 Escuta repetida do trecho 

musical. 

 Escuta acompanhada de 

movimento do braço sobre o 

gráfico representativo da 

música. 

 Desenho do arco no espaço 

com movimento de todo o 

corpo em sincronia com a 

música. 

 Com o dedo indicador sobre 

o gráfico, desenha-se o 

grande arco buscando 

sincronizar desenho, música 

e movimento. 

 Improvisação livre, em 

deslocamento no espaço, em 

sincronia com a música. 

Comentários: 

“Trabalho o centramento do 

dançarino, sua concentração 

em si mesmo através da 

concentração no tempo da 

música.” (Karin)   
Diana se concentrou na 

música e lembrou quando a 

mãe tocava “essas músicas 

renascentistas no piano” 

como insights para suas 

improvisações de dança.  

Patrícia se referiu a uma 

“meditação em movimento” 

e disse que nesse estado se 

aproxima do butô. 

 
Aplicação: 

Trabalha a percepção sonora 

em sincronia com o 

deslocamento do corpo no 

espaço, e as relações entre 

música, desenho e 

movimento (dança); bem 

como a concentração. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 6: Estruturas Sonoras 2 exercícios de concentração e unificação com base em audições 

específicas de música e movimentação reduzida do corpo (1974 – 1975 – revisado) 

Princípios e Material 

Didático 
Exercício 

 Descobertas: 

Comentários e Aplicações 

Material: 

Dois volumes e um caderno 

introdutório contendo: 

1. 14 audições a serem 

realizadas sem 

movimento físico. 

2. 10 exercícios com 

gráficos indicando a 

movimentação de uma 

parte do corpo (ex. mão 

e braço).  

3. 12 exercícios nos quais 

braços, mãos e tronco se 

movimentam de maneira 

restrita. 

4. Caderno de instruções  

 

Princípios: 

 Movimentação reduzida 

do corpo para gerar 

estados de concentração 

e interiorização. 

 Relação entre 

imobilidade, movimento, 

silêncio e música, 

alternando concentração, 

movimentação e pausas. 

E 25 (vol II)                        

Música: Gigue 

Compositor: Johann Sebastian 

Bach 

 

Descrição: 

 Inicia-se sentado na parte da 

frente do assento de um banco 

ou cadeira, dobrando levemente 

o tronco e a cabeça baixa, até 

encostar os antebraços nas 

coxas e as mãos pousadas nos 

joelhos, permanecendo-se 

quieto.   

 Levanta-se um dos braços, 

erguendo-o verticalmente, com 

a mão estendida e relaxada, 

erguendo-se simultaneamente o 

tronco e o rosto levemente, e 

fechando os olhos. 

 Entra a música e se inicia a 

descida do braço, sincrônica ao 

tempo da música, com 

movimento lento e suave até 

alcançar a posição inicial.  
 

 

 

Comentários: 

Observei que este tipo de 

exercício exige uma 

interiorização e exatidão, uma 

reunião de corpo-mente-alma e 

um situar-se no momento 

presente: 

“A desintensificação do 

movimento externo intensifica 

ainda mais o movimento 

interno e expande a noção de 

tempo e espaço, colocando-nos 

concentradas no momento 

presente.” (Karin) 

Diana comentou o silêncio que 

sentiu e notou a noção de 

suspenção do tempo: “O corpo 

entra em outro tempo”.  

“Isto é meditação pura” - 

comentou Patrícia. Ela 

observou que neste segundo 

método o movimento é mais 

independente da música e bem 

lento, o que provoca esse 

estado de meditação. 

 

Aplicação: 

Trabalha a concentração, a 

interiorização e a presença 

cênica. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.7 IMPROVISAÇÃO E ESPONTANEIDADE NA DANÇA 

 

A espontaneidade é a porta da intuição e chave da criação. Seu alicerce 

consta da disposição psíquico-orgânica de corresponder de maneira não 

preparada a estímulos inesperados por meio da manifestação de qualquer 

reação. A espontaneidade constitui a pré-condição do surgimento e 

realização do vivo, do dinâmico e do móbil, sendo deste modo um fator 

essencial na improvisação. 

(GELEWSKI, 1973, p. 38) 

 

Em Ver Ouvir Movimentar-se: dois métodos e reflexões referentes à improvisação na 

dança (1973) Gelewski aborda três diferentes modos de dançar que, para ele, representam 

estágios interligados de um mesmo processo: 1) a improvisação completamente espontânea ou 

livre, 2) a improvisação estruturada, 3) a dança elaborada. E conta que essa subdivisão se fez 

como resposta a uma pergunta feita a ele em 1970 no Sri Aurobindo Ashram, na Índia, 

quando dançou no quarto d‟A Mãe - a pessoa então central naquela comunidade, descrita pelo 

dançarino como “uma senhora de uma consciência e força espiritual excepcionais” - e ela lhe 

perguntou: Quando você dança, você pensa? Ou dança espontaneamente?” (grifo nosso). 

Gelewski chama de improvisação completamente espontânea aquela na qual você 

simplesmente se abre, chamando a inspiração e se dando completamente a ela, prontificando-

se para reagir de um modo „sensível‟, „intenso‟ e „alegre‟ – “e esquecendo absolutamente tudo 

o que você tinha experienciado e feito anteriormente.” Já na improvisação estruturada, “você 

novamente começa com improvisações espontâneas, mas desta vez revivencia e concentra 

essas improvisações quantas vezes, dias, semanas ou meses precisar para chegar a sentir 

claramente, conhecer e dar forma [...]. Você elabora uma estrutura”. (GELEWSKI, 1973, p. 

36). Sendo que a dança elaborada, tendo começado igualmente com improvisações 

espontâneas e passado pelo estágio de improvisação estruturada, exige uma elaboração 

detalhada e a seleção da forma exterior da dança. Aqui o professor reconhece que esta forma 

exterior significa um processo de “discriminação e seleção, de definição e coordenação”, 

passando por um trabalho minucioso e demorado: “Mas quando termina a elaboração da 

dança, toda vez que você realizá-la você deve se dar tão integral e espontaneamente quanto 

for possível e identificar-se, antes de tudo, com seu núcleo interior.” (GELEWSKI, 1973, p. 

37). Interessante notar que nos três casos a improvisação espontânea é a propulsora do 

processo criativo.  
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A resposta de Gelewski para a questão colocada pela Mãe, mencionada acima, bem 

como outros temas ligados à improvisação na dança, constam da parte de „reflexões‟ desta 

publicação. Faz parte dela também um „prefácio‟ e uma „nota introdutória‟ à lista musical 

sugerida para os exercícios. A parte central da publicação é dividida em dois métodos com um 

exercício modelo referente a cada um: 1) improvisação estruturada, 2) improvisação livre. 

Com base nesse material, exploramos a parte introdutória de cada método para 

compreendermos sua concepção e didática e, logo em seguida, improvisamos em torno das 

fases descritas nos exercícios modelos, com uma música de minha livre escolha e que não 

consta da lista sugerida no material didático. 
70

 Observamos que este método de Gelewski, 

como extensão de Estruturas Sonoras 1 e 2, pressupõe a improvisação acompanhada sempre 

de música e a partir de uma escuta concentrada e minuciosa da estrutura musical. Novamente 

o jogo entre estrutura e espontaneidade pode ser observado na metodologia e poética do 

dançarino, desta vez, como start para a criação e composição em dança. 

 

3.7.1 A improvisação estruturada 

 

Logo na introdução do método o autor considera que este se destina ao ensino da 

improvisação na dança, partindo da “realização de correspondências fundamentais entre 

música e movimento, efetivada de uma maneira consciente e objetiva, embora os fatores 

„espontaneidade‟ e „vivência dinâmica‟ estejam incluídos no processo didático, como 

elementos indispensáveis” (GELEWSKI, 1973, p.15). Acrescenta instruções relativas à 

utilização da música no exercício, que pode ser a mesma para todas as fases do trabalho ou 

variar a cada fase. Também situa como objetivo central do método o de preparar o aluno para 

trabalhar como dançarino e como coreógrafo, “preparo realizado pelo treinamento e 

desenvolvimento de sua sensibilidade, criatividade, inteligência e capacidade de reação e 

combinação, e ainda através de sua informação musical-cultural” (GELEWSKI, 1973, p. 16 

– grifo nosso). 

Interessante observar que, na sequência didática proposta pelo professor, o método de 

improvisação estruturada inicia com uma dança espontânea sobre a música escolhida (fase 1) 

e termina com uma improvisação estruturada com modos ou sequências de movimentação 

                                                 
70

Escolhi a música Valsa Alento por uma via afetiva e sonora: em memória à querida amiga e compositora da 

mesma, Maria Ignez Mello, falecida durante minha permanência em Salvador para o doutorado, como também 

pela bela harmonia desta obra. 
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relacionadas aos elementos musicais minuciosamente conscientizados (e dançados) nas outras 

etapas. (fase 9).  

 

3.7.2 A improvisação livre 

 
Trabalhando-se as fases na ordem proposta (1 a 7), o aluno será 

conduzido, gradativamente, da simples execução de exercícios 

rigidamente estruturados a realizações cada vez mais livres e 

complexas, da inicial obediência às instruções dadas a uma sempre 

crescente responsabilidade e entrega e decisão individuais. 

(GELEWSKI, 1973, p. 26) 

 

Interessante observar que o método de improvisação livre inicia com uma fase pré-

estruturada e termina com uma improvisação realmente livre, incorporando outras fases de 

conscientização e discriminação tanto das partes formais e expressivas da música quanto do 

movimento. Enquanto o método de improvisação estruturada parte de uma improvisação 

livre e espontânea até chegar à fase de pré-estruturação coreográfica incorporando as outras 

fases de audição e discriminação em torno das estruturas musicais e partituras corporais. Num 

jogo constante e, aparentemente contrastante, entre o espontâneo e a estrutura e vice-versa, 

dentro de um processo que explicita a íntima relação entre esses opostos complementares no 

processo de improvisação e criação em dança. Passamos a descrever e comentar como 

compusemos com esse jogo durante nossas improvisações. 

  

3.7.2 Exercícios de improvisação e comentários 

 

Método 1 - improvisação estruturada 

Exercício modelo (GELEWSKI, 1973, p 17-22) 

Fase 1 a 9 

 

Descrição e execução: Escolhi a música Valsa Alento (fx 12 do disco Tempo 

Composto, 2008), uma composição de minha amiga etnomusicóloga e pianista Maria Ignez 

Mello (in memoriam), como tema musical para esse exercício de improvisação.
71

 A primeira 

execução foi realizada com duas participantes, eu e Diana, onde buscamos seguir as etapas 

                                                 
71

 Eu já tinha ouvido a música várias vezes e mesmo improvisado livremente sobre esta e outras músicas da suíte 

de Danças Brasileiras composta por Maria Ignez Mello e gravadas neste CD, na primeira parte do laboratório 

(com as distinções de forma e de espaço), e agora resgatava esta música de curta duração para conduzir este 

exercício. 
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indicadas no método e as executamos sob minha condução
72

, conforme as fases sintetizadas a 

seguir: 1) Ouvir uma ou duas vezes a música concentradamente e improvisar sobre ela com 

„espontaneidade‟, „coragem‟ e „ousadia‟. 2) Ouvir a música várias vezes, concentradamente, 

buscando intensificar seu contato com a obra através de seu caráter expressivo e das 

associações mentais que a música nos sugere, e/ou através de informações históricas e 

contextuais da obra. No primeiro caso, tivemos a sensação de que esta música nos levava 

“para outro ambiente fora do chão, da terra” – na percepção de Diana, sensação que ela 

denominou como “substância” e eu como “saudades”. 3) Improvisação com um só 

movimento – nesta fase a instrução é de executar um só movimento durante toda a música, de 

maneira lenta e sem interrupção (tal qual em Estruturas Sonoras). Notamos como esta 

redução da reação física à música provoca uma concentração dos potenciais de movimentos 

do corpo que ficam “prontos” para se expressar conforme solicitado nesta ou nas próximas 

fases. 4) Audição e conscientização da estrutura-base da música e de seus elementos 

constituintes. Aqui, eu e Diana buscamos, preliminarmente, situar a estrutura rítmica e 

melódica da música, observando sua predominância melódica, e dividimos sua estrutura base 

em cinco partes (neste caso sem discriminar os elementos que sobressaíam em cada parte e 

sim observando os pontos de mudança de uma a outra: ex. mudança de andamento, de altura, 

desdobramento do tema central, pausas, etc; e constatamos que o ritmo de valsa permanece 

contínuo sub as variações da melodia. 5) Improvisação com estruturação quantitativa em 

torno das partes ou elementos da música identificados. Aqui buscamos realizar um 

movimento simples para cada parte da música, executando pequenas pausas entre um e outro, 

mas buscando uma interconexão entre eles, como se formassem desdobramentos de um único 

movimento – conforme a instrução indicada no método. 6) Improvisação com estruturação 

qualitativa dos movimentos aplicados, onde, diferente do que na fase anterior, buscam-se 

qualidades para cada movimento executado, relacionando-os agora, com cada parte da 

unidade musical, de maneira sincrônica. Aqui experimentamos, por exemplo, executar uma 

quantidade mínima de movimentos na primeira parte da música, uma quantidade máxima 

quando acelera o andamento, movimentos parciais respectivamente de braços, mãos e tronco 

na parte maior da melodia, uma forte locomoção e saltos no ápice da música; e imobilidade na 

parte final, quando a música decresce. 7) Conscientização da estrutura musical básica e de 

                                                 
72

 Note-se que minha participação num primeiro momento foi parcial, já que me ocupava de seguir e passar 

minuciosamente as etapas do método e assim conduzir sua execução. Importante notar que as improvisações 

propostas por Gelewski referem-se a experiências sempre individuais em torno do proposto, ainda que mais de 

um participante esteja envolvido no processo, ou seja, dirige-se para composições mais solísticas, não 

coincidentemente uma das disciplinas que ministrava na escola de dança - Composição solística. Isto não 

impede, a meu ver, sua utilização para grupos de pessoas. 
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seus elementos (conforme audição da fase 4), buscando perceber que essas distinções têm 

relações entre si, formando desta maneira, uma unidade musical. Exploramos esta percepção, 

experimentalmente, buscando perceber o desdobramento do tema em subtemas na segunda e 

terceira parte da música, mas encontramos dificuldades para apreender a estrutura musical 

nesse grau de detalhamento. 8) Improvisação e criação espontânea da sucessão de modos de 

movimentação em correspondência consciente à evolução da unidade musical. Aqui 

percebemos que esta etapa é o resultado, ainda que espontâneo, dos trabalhos anteriores de 

audição e improvisação em correspondência à música. Nesta fase, executamos um estudo 

coreográfico em torno dos temas e subtemas da música e de nossos próprios movimentos 

anteriores. Buscamos variar nas formas, ritmos e caminhos no espaço. 9) Improvisação com 

estruturação qualitativa pré-elaborada dos movimentos – corresponde à fase final de 

elaboração de uma ou mais estruturas para a realização de improvisações em torno da música 

escolhida, sendo que esta estrutura pode ser experimentada por todos os participantes. (o que 

facilita sua fixação). Observamos que esta fase é uma síntese das audições e improvisações 

anteriores, exigindo agora escolhas conscientes de marcações no corpo e no espaço em 

correspondência ao corpo-som, resultando assim numa improvisação estruturada, conforme 

recomenda o professor: “Antes de começar a improvisar, concentrar-se na estrutura 

combinada e realizá-la depois, com intuição e vivência” (GELEWSKI, 1973, p. 21). 

Comentários: Conforme descrito e executado acima, notamos que o método de 

improvisação estruturada de Gelewski exige escuta atenta e realização paciente de cada uma 

de suas fases, assim como muita discriminação para perceber e executar os elementos por ele 

solicitados, e ao final, escolher combinações de forma consciente e criativa em torno do que 

foi proposto. Ou seja, é um processo que envolve disciplina e liberdade, e que se realiza a 

partir do jogo entre espontaneidade e estrutura para o ensino da improvisação na dança. 

Comentamos sobre a necessidade de parceria com um músico para melhor execução das 

etapas que solicitam audição especializada como a fase 7. Diana lembrou Dalcroze e a 

similaridade com essa tradição de trabalho envolvendo composição coreográfica e música: “É 

um dos mais tradicionais métodos de composição para dança que se baseia na composição 

musical”. Ela também sentiu falta de instruções mais precisas sobre como situar essas 

improvisações no espaço cênico.
73

 

                                                 
73

 Neste caso eu lembrei a ela de que os métodos de Gelewski se interceptam como numa espiral, sendo que os 

estudos sobre o espaço – presentes na apostila Dimensões, Direções e Caminhos de data anterior - devem atuar 

conjuntamente com este para uma formação completa do artista cênico em geral e aqui, particularmente, do 

dançarino/coreógrafo ou do ator-dançarino. Mas caso o método de improvisação fosse trabalhado 

separadamente, também sentiria falta das instruções espaciais (como, por exemplo, de onde se deve iniciar a 
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Indicação: Para trabalhar improvisação estruturada na dança, conscientização da unidade 

musical e dos elementos rítmicos, melódicos e outras estruturas que a compõe. Para 

desenvolver a capacidade de pesquisar, propor, executar e selecionar movimentos corporais a 

partir de uma música, como também para treinar elementos da composição coreográfica a 

partir desse processo. 

 

Método II - improvisação livre 

Exercício modelo (GELEWSKI, 1973, p. 28-32) 

Fase 1 a 7 

 

Descrição e execução: Para realização deste exercício modelo, composto de seis fases, escolhi 

trabalhar com seis músicas diferentes do mesmo disco Tempo Composto (2008), 

respectivamente as seis primeiras faixas das Danças Brasileiras compostas por Maria Ignez 

Mello. A intenção era buscar manter a mesma sintonia do exercício anterior, no entanto agora, 

trabalhando na variação dos ritmos brasileiros apresentados (toada, baião, valsa, frevo, 

batuque), para perceber o resultado de diferentes estímulos ao longo do processo, conforme 

orientação do professor Gelewski, variando na escolha das músicas para estimular um 

processo de conscientização comparativa e assim, de maior penetração no principio em que se 

baseia o exercício respectivo. Passo agora a sintetizar as fases e indicar alguns princípios 

percebidos em cada uma: 1) Solicita a realização de um só movimento, „contínuo‟ e „simples‟, 

durante toda frase musical escolhida, executado sem oscilação de andamento e intensidade e 

numa mesma direção. Sendo que o percurso espacial deve ser escolhido previamente, por 

exemplo, de baixo para cima, de dentro para fora (forma aberta), do lado direito para o 

esquerdo, etc.; e pode ser efetuado com todo corpo ou só uma parte (movimento total ou 

parcial). A posição inicial e final também deve ser escolhida previamente, assim como a 

evolução do movimento, neste caso, podendo o professor indicar as posições e o aluno 

escolher a evolução do movimento, ou o aluno escolher, igualmente, ou a posição inicial ou a 

final. Aqui notamos algumas marcações pré-estruturadas e, mesmo assim, deixa-se um espaço 

de liberdade ao dançarino. 2) Audição consciente dos desdobramentos da unidade musical 

seguida de improvisação com movimentos também contínuos sobre os desdobramentos da 

música, sendo que esses movimentos podem ser realizados: a) numa mesma direção, 

separando os movimentos por pausas b) em diferentes direções, ou seja, com variação dos 

                                                                                                                                                         
improvisação, se na região anterior, média ou posterior da sala, de quais os caminhos se deve percorrer e em que 

direções do espaço), uma vez que os modos e formas de movimentação encontram-se aqui indicados. 
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percursos espaciais. Neste caso, o executante escolhe a posição inicial e final. 3) Audição 

consciente dos desdobramentos menores da música com correspondência às unidades de 

movimentação (utilizando movimentos isolados ou sequências simples), introduzindo agora, 

as qualidades polares „mobilidade/imobilidade‟ e „movimentação no lugar/locomoção‟. Aqui 

se alargam as possibilidades de movimentação (em extensão e quantidade), enquanto se 

solicita manter o princípio da simplicidade. 4) Análise consciente dos desdobramentos 

musicais aliada a escolha de sequências de movimentos para cada distinção observada, 

utilizando-se diferentes modos de movimentação em cada parte, por exemplo: locomoção, 

voltas, pulos, movimentos totais ou parciais, etc. 5) Audição consciente da estrutura musical e 

das correlações de seus elementos, por exemplo, dos temas melódicos e rítmicos, pontos 

culminantes, terminações, repetições e contrastes, etc.; com a realização de improvisações 

estruturadas que traduzam essas correlações. Isto será feito através da coordenação de 

elementos de movimentação escolhidos pelo executante, tais como: movimentos isolados, 

diferentes ritmos, intensidades, expressões, sequências interligadas ou contrastantes, etc. 6) 

Conscientização das qualidades mais centrais e globais da música (chamadas por Gelewski de 

“evoluções expressivo-emocionais”, “evoluções formal-lógicas”, etc) realizando 

improvisações expressamente individuais para traduzir o(s) aspecto(s) conscientizado. 7) 

Improvisação - correspondendo à música de maneira complexa e livre. Sugere-se que o 

movimento possa iniciar antes da música e se estender para além dela, agindo “com força, 

vontade e sinceridade, pronto para seguir o caminho do inesperado” (GELEWSKI, 1973, p. 

32). Observo como o princípio do simples para o complexo e da pré-estrutura para uma 

improvisação cada vez mais livre, embora mais consciente de suas partes constitutivas, vai 

se delineando ao logo do processo. 

Comentários: Executamos as etapas conforme mencionadas acima, na primeira vez uma a 

uma, e no laboratório seguinte, concentrando-nos naquelas que considerávamos mais centrais 

e/ou que foram melhor apreendidas pelas dançarinas, como as fases 2, 4 e 7.
74

 No início 

tivemos dificuldades para perceber qual a diferença do exercício modelo anterior, em torno do 

método de improvisação estruturada, e este, em torno da improvisação livre. Quer dizer, 

embora fossem perceptíveis as diferentes instruções de cada fase, não compreendíamos qual a 

intenção em trocar a “ordem dos fatores no produto final” (citação nossa). Foi necessário um 

terceiro laboratório, onde vivenciamos etapas de um método e do outro, comparativamente, 

para intuir que o jogo dos elementos proposto pretende, presumivelmente, treinar o dançarino 
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 Aqui novamente sentimos a necessidade da presença de um músico para complementar nosso trabalho de 

audição ativa e percepção dos desdobramentos da música. 
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tanto na sua discriminação dos elementos de movimentação e de audição, como exigir a 

presença cênica do artista para, a cada nova fase, prontificar-se a combinar esses elementos de 

diferentes formas num quadro de possibilidades onde a liberdade é precedida de inúmeras 

marcações. Ou seja, quando chegamos à última etapa, as três performers encontraram 

definições completamente únicas para sua experimentação: “Eu acho que livre não existe” – 

desabafou Diana, complementando”: [...] meu corpo fica marcado pelas fases anteriores, já 

está marcado por esse processo.” Já Patrícia, contrariou: “Eu saí de todo processo para entrar 

em outra coisa...tenho que me esforçar para encontrar as marcas anteriores.” E eu, que parecia 

estar sempre situando o caminho do meio nessa dança de três expressões, considerei: “Eu me 

sinto livre, porém percebo resíduos do processo anterior. Mas isto não me incomoda!” 

Indicação: Para trabalhar improvisação livre na dança e conscientizar os limites e 

possibilidades de se improvisar, a partir de marcações previamente sugeridas, elaborando 

criativamente combinações próprias. Treina a percepção musical, a discriminação de modos 

de movimentação no corpo em sua correspondência com a música, e a presença cinestésica e 

cênica. 

  

A tabela abaixo resume o exercício modelo tanto do método de improvisação 

estruturada quanto o do método de improvisação livre, experimentados em nosso laboratório 

de prática e publicados no livro Ver Ouvir Movimentar-se (GELEWSKI, 1973); bem como os 

comentários das participantes e as sugestões de sua aplicação nas artes cênicas, especialmente 

na dança. 
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Quadro 7: Ver ouvir movimentar-se: dois métodos e reflexões referentes à improvisação na 

dança (1973) 

Princípios e Didática Exercícios 

Descobertas:  

Comentários/Aplicações 

Método 1: 

improvisação estruturada 

Exercício modelo composto 

de 9 fases que podem ser 

executadas em conjunto ou 

separadamente. 

 Destina-se ao ensino da 

improvisação na dança. 

 Explora 

correspondências entre 

música e movimento. 

 Utiliza a mesma música 

para todas as fases ou 

pode variar a música a 

cada fase. 

 Explora a sensibilidade, 

criatividade, 

capacidade de reação e 

de combinação do 

aluno para atuar como 

dançarino e coreógrafo. 

 Fornece informação 

musical – cultural ao 

aluno. 

 Inicia com uma dança 

espontânea e termina 

com uma improvisação 

estruturada com modos 

de movimentação 

relacionados aos 

elementos musicais.   

 

 

Exercício Modelo             

 Fase 1 a 9  

Descrição: 

1. Escuta concentrada da música e 

improvisação sobre ela. 

2. Ouvir a música várias vezes 

buscando associações mentais da 

escuta e informações históricas e 

contextuais sobre ela. 

3. Improvisação com um só 

movimento lento e sem 

interrupção. 

4. Audição e conscientização da 

estrutura – base da música e de 

seus elementos constitutivos.  

5. Improvisação com estruturação 

quantitativa dos elementos 

musicais. 

6. Improvisação com estruturação 

qualitativa dos movimentos em 

sincronia com cada parte da 

música. 

7. Conscientização da estrutura 

musical buscando perceber tanto 

as distinções de suas partes, 

quanto a unidade musical. 

8. Improvisação e criação 

espontânea aliando os modos de 

movimentação trabalhados com a 

conscientização da evolução 

musical. 

9. Improvisação com estruturação 

qualitativa pré–elaborada dos 

movimentos. 

Comentários: 

Observamos que o método de 

improvisação estruturada 

exige uma escuta atenta e 

uma execução paciente de 

cada uma de suas fases. 

Comentamos sobre a 

necessidade de parceria com 

um músico para uma melhor 

execução das fases que 

solicitam audição 

especializada. 

Diana lembrou Dalcroze pela 

similaridade com essa 

abordagem envolvendo 

composição coreográfica e 

música. 

 

Aplicação: 

Bom para trabalhar 

improvisação estruturada na 

dança, conscientização da 

unidade musical e dos 

elementos rítmicos e 

melódicos. 

Desenvolve a capacidade de 

pesquisar, propor, executar e 

selecionar movimentos 

corporais a partir de uma 

música. 

Bom para treinar elementos 

de composição coreográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua... 
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Método 2: 

improvisação livre 

Exercício modelo composto 

de 7 fases que podem ser 

executadas com uma única 

música ou com músicas 

variadas. 

 

 Explora exercícios 

rigidamente 

estruturados como 

também realizações 

mais livres e 

complexas. 

 

 Explora 

correspondências entre 

músicas 

conscientizadas e 

movimento. 

 

 Inicia com uma fase 

pré-estruturada e 

termina com uma 

improvisação 

totalmente livre.  

 

Exercício Modelo         

Fase 1 a 7 

Descrição: 

1. Realização de um só movimento, 

contínuo e simples sobre a frase 

musical escolhida, com posição 

inicial e final previamente 

escolhida.  

2.  Audição consciente dos 

desdobramentos da unidade 

musical, com improvisação 

dirigida. 

3. Audição consciente dos 

desdobramentos menores da 

música com correspondência ás 

unidades de movimentação, 

explorando qualidades polares 

como “mobilidade / 

imobilidade”.[...] 

4. Análise consciente dos 

desdobramentos musicais aliada à 

execução de diferentes modos de 

movimentação em cada parte 

musical como: locomoção, voltas, 

pulos... 

5. Audição consciente da estrutura 

musical e suas correlações e 

improvisações estruturadas em 

correspondência com elas. 

6. Conscientização das qualidades 

„expressivo- emocionais‟ da 

música e improvisação sobre elas. 

7. Improvisação em correspondência 

à música de maneira complexa e 

livre. 

Comentários: 

Tivemos inicialmente 

dificuldades em perceber a 

diferença do exercício 

modelo anterior - de 

improvisação estruturada - 

para este. 

Embora, percebêssemos as 

diferentes instruções de cada 

fase, não dava para 

compreender “qual a 

intenção em trocar a ordem 

dos fatores no produto final” 

(Karin).  

Foi necessário vivenciar um 

método e o outro, 

comparativamente, para 

perceber o jogo dos 

elementos propostos para 

improvisar livremente, sendo 

a liberdade aqui precedida de 

inúmeras restrições: “Eu 

acho que livre não existe” – 

desabafou Diana. [...] “meu 

corpo fica marcado pelas 

fases anteriores.”.  

Já Patrícia percebeu 

diferente: “Eu saí de todo 

processo para entrar em outra 

coisa... tinha que me esforçar 

para encontrar as marcas 

anteriores.”  

Aplicação: 

Bom para trabalhar a 

improvisação livre, seus 

limites e possibilidades. 

Treina a percepção musical, 

a discriminação de modos de 

movimentação e a presença 

cenestésica e cênica.  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 



131 

 

 

3.7.4 A improvisação integral na dança 

 

Observo que a partir desses dois métodos criados por Gelewski já na década de 1970, 

derivaram outros trabalhos de improvisação na dança
75

, como do dançarino e professor da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Paulo Baeta Pereira, apresentado em seu 

livro A improvisação integral na dança (2014). Pereira, entrevistado por mim durante a 

pesquisa, foi aluno de Rolf, participou do GDC/UFBA e da Casa Sri Aurobindo, morou no 

Ashram de Aurobindo na India, e atualmente ministra aula de yoga em academia particular e 

de dança na referida Universidade. Já no prefácio do livro, o “pesquisador da consciência” e 

dançarino alemão Andreas Mascha – cujo artigo sobre dança-fluxo já foi mencionado nesta 

tese –, revela as bases filosóficas da improvisação integral na dança, que são comuns tanto à 

dança e pedagogia de Gelewski como de Pereira: 

 

A partir do trabalho de Sri Aurobindo, pioneiro na elaboração dos     

níveis evolutivos da consciência, até a consciência integral e 

supramental na primeira metade do século XX, por meio de sua Yoga 

Integral, o filósofo da cultura Jean Gebser e o pesquisador da 

consciência norte-americano Ken Gilber, formularam uma Teoria 

Integral por meio da qual o conceito de Integral teve sua definição 

expandida e foi popularizado. Sem aprofundarmo-nos nesses 

fundamentos teóricos e axiomáticos, eles são, todavia, a base 

intelectual de uma improvisação integral na dança. (MASCHA apud 

PEREIRA, 2014, p.9) 

 

 O autor da obra referida acredita que “a dança livre é também aprendível”, e comenta 

sobre os dois métodos de improvisação de Gelewski: 

 

O primeiro método conduz à improvisação estruturada e pode ser 

considerado como um processo preparatório para o trabalho coreográfico. O 

segundo método leva, então, à improvisação livre. Apesar de uma 

confrontação do aluno consigo mesmo já acontecer no primeiro método, ela 

se intensifica e torna-se mais evidente no segundo. (PEREIRA, 2014, p.44) 

     

 A partir dos métodos de improvisação na dança de Gelewski, o professor Paulo Baeta 

– como é mais conhecido no cenário acadêmico e artístico, apresenta sua própria formulação 

das fases de desenvolvimento de um processo de improvisação na dança. Neste caso, o 

trabalho é composto de 11 fases, que incluem desde a escuta relaxada e concentrada da 
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 A pesquisadora da Unicamp, Juliana Passos, escreveu dissertação sobre o tema, publicada no livro Rolf 

Gelewski e a improvisação na criação em dança (2015), tendo desdobrado sua pesquisa no doutorado (PASSOS, 

2016) relacionando a improvisação às artes visuais e à música. 
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música, passando por movimentação parcial do corpo, movimentação total do corpo em 

correspondência às unidades musicais, dentre outras; até chegar a uma improvisação 

completamente livre. Formulação que, a meu ver, é um dos possíveis desdobramentos 

criativos e/ou pedagógicos do vasto legado artístico e pedagógico de Rolf. 

 

3.8 DANÇANDO COM GELEWSKI – UMA GEOMETRIA (IM)POSSÍVEL 

 

 Estrutura versus espontaneidade. Exatidão versus liberdade. Instrução versus 

improvisação. Explorando os princípios, métodos e técnicas de Gelewski, ouso propor uma 

prática possível, a partir de uma geometria impossível de formas-espaço-som e modos de 

movimentação e improvisação configurados por ele. Pois considero sua dança e didática, 

como uma espiral que se desenha a partir da própria expressão individual do artista, ressoando 

no professor do curso de dança, interceptando o diretor e coreógrafo do GDC, confluindo para 

o escritor, poeta, editor, educador e dançarino solista na Casa Sri Aurobindo, e daí em direção 

ao espaço infinito em seus múltiplos desdobramentos de onde este corpo metodológico e 

poético agora mesmo nos alcança. 

 Assim, através de seus estudos, busquei visualizar também os princípios centrais de 

sua dança: a forma limitada que se organiza e se dissolve na liberdade criativa; o espaço que 

se desenha no chão e se amplia em múltiplas direções, dimensões e caminhos, retornando à 

unidade; a estrutura musical que representa expressões vivas de formas lógicas e subjetivas e 

que deve ser conscientizada e expressada plenamente em concentração e movimento. Assim 

como a dança pode se expressar espontaneamente ou se estruturar a partir de distinções 

formais-espaciais e musicais até se fundir, mais elaborada e mais complexa, na força criadora 

original que a gerou. 

 Ouso propor, assim, um desenho aberto para aulas de preparação corporal e para 

processos criativos nas artes cênicas que queiram se utilizar desse manancial: do simples ao 

complexo, iniciando com exercícios de hatha yoga
76

 e/ou com os exercícios de preparação 
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 Hatha yoga é o estilo de yoga mais difundido no ocidente e, num sentido mais genérico, designa uma prática 

centrada mais no corpo físico (ainda que a dimensão mental também seja solicitada), diferente do yoga integral 

de Aurobindo que integra o trabalho do corpo físico ao vital, psíquico, mental e supramental. Utilizamos 

algumas sequências de hatha yoga, como a saudação ao sol (chamada em sânscrito de Surya Namaskar) como 

aquecimento na abertura de alguns encontros de nosso laboratório. 
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corporal configurados pelo próprio Gelewski
77

. Seguido de um ou dois exercícios de formas, 

o mesmo para os de espaço (sequencialmente até chegar a experienciar todas as distinções 

propostas para cada tema) a cada encontro, e sempre compondo improvisações em torno dos 

subtemas trabalhados a cada aula. Finalizando com exercícios de interiorização e 

concentração como síntese do processo. Foi assim que compusemos nosso laboratório, é 

assim que propomos sua continuação. 

Experimentando e mapeando esse campo aberto por Gelewski entre estrutura e 

espontaneidade, propomos a configuração de outras combinações a partir da repetição dessa 

estrutura de aula e das indicações dos exercícios propostos, com a organização gradativa de 

novas sequências de movimentos a partir daquelas sugeridas. Buscando oferecer uma amostra 

significativa dos exercícios dados e recriados, para favorecer processos de 

criação/composição com objetivos cênicos específicos. Nesta fase, o trabalho sobre 

improvisação estruturada e livre pode ser utilizado como start desses processos criativos, 

utilizando preliminarmente a música para treino da percepção sensível (através da escuta 

atenta e com todo o corpo), e partindo, em outros casos, de uma proposição textual, pictórica, 

gestual, ou mesmo do silêncio (como o próprio Gelewski fazia) como recursos para criação 

artística. Vendo, ouvindo e movimentando-se assim, pelos caminhos indicados, acredito que 

cada aluno/artista (ou o grupo) possa compor ou enriquecer sua própria 

dança/cena/performance/vida. Sendo o acima proposto, apenas um esboço dentre tantos 

outros possíveis a partir do inesgotável material, obra e vida do dançarino-professor, que se 

oferece ao seu público, nesta performance, em poesia (e metodologia) música e dança.  

Finalizo este capítulo, com a dança espontânea de Gelewski, tal qual apresentada por 

ele próprio num texto que acompanhou o programa de seu recital, realizado em 22/6/1969 na 

cidade de Salvador
78

, onde realizou cinco improvisações, respectivamente, sobre uma música 

de Bach, uma de Messiaen, duas músicas clássicas indianas e uma música clássica japonesa:  

 

Bem, tenho improvisado „mil vezes‟ sobre as músicas em que se baseiam as 

improvisações desta noite. Evitei, porém, conscientemente, fixar qualquer 

coisa, nem analisei as músicas nos seus detalhes, abrindo-me mais pra sua 

evolução geral e mensagem. Conheço as comunicações diferentes das diversas 

músicas e seus desenvolvimentos distintos; experimentei como reagir a elas 

                                                 
77

 Estes se encontram disponíveis numa série de publicações da Revista Ananda, já mencionadas nesta tese, e 

intituladas: O trabalho em nosso corpo – editadas pela Casa Sri Aurobindo entre as décadas 1970-1980.  Outras 

sequências de exercícios que utilizamos foram acessadas em vídeo e fazem parte da série educação, estas 

disponibilizadas igualmente do acervo da Casa Sri Aurobindo. Nestas o próprio Gelewski executa os exercícios. 
78

 Este texto foi publicado na íntegra como „reflexões‟ que acompanham o método Ver, Ouvir, Movimentar-se de 

Gelewski (1973). O presente texto, intitulado Dançar como um menino foi levemente modificado, segundo o 

autor, para esta publicação. 
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através de estilos variados de movimentação. Sei colocar-me em posições 

iniciais e tenho também uma idéia de como finalizar cada improvisação. E 

quando começo a improvisar procuro esquecer tudo que sei, para encontrar a 

música como se fosse pela primeira vez: tento dançar como um menino, 

espontaneamente. (GELEWSKI, 1973 p. 42) 

 

    

 

Figura 5: foto Rolf Gelewski, fotógrafo Atílio Avancini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: foto Rolf Gelewski, fotógrafo Atílio Avancini 
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4 A DANÇA DE GELEWSKI EM CENA – EXPERIMENTOS PARA UMA 

VÍDEODANÇA ESPONTÂNEA  

 

 

 Este capítulo apresenta a dança espontânea de Gelewski revisitada para novos 

processos criativos na contemporaneidade. Com esta intenção e em parceria com as mesmas 

artistas que participaram do laboratório de prática, realizamos um desdobramento daquele 

“corpo metodológico”, utilizando nossa própria experiência criativa para sinalizar caminhos 

da utilização do legado do dançarino na composição de cenas atuais. Aqui, partimos do seu 

“corpo poético” – integrando também sua pedagogia e filosofia – como princípio gerador de 

um experimento artístico, neste caso no formato videodança. Para isto, desenhei três etapas de 

trabalho, conforme descrevo a seguir. 

Para começar, organizei um laboratório de criação no primeiro semestre de 2010, 

tendo iniciado o experimento junto com a dançarina Diana Gilardenghi e a atriz-dançarina 

Patrícia Santos, e finalizado “dançando apenas com Rolf” – processo que culminou na 

gravação da videodança, neste caso integrando, nos dias de gravação, a presença de um 

videomaker e de um iluminador nas cenas captadas em um espaço cênico fechado. Na 

primeira etapa do trabalho, utilizamos criativamente os experimentos do laboratório anterior, 

principalmente os estudos de formas e de espaço e os dois métodos de improvisação na dança, 

direcionados à composição cênica. Numa segunda etapa, desenhei algumas cenas, utilizando 

os princípios enunciados nos métodos do dançarino, buscando selecionar movimentos, 

músicas e poemas geradores de danças espontâneas e estruturando, em seguida, três quadros 

de composição relacionados aos temas que surgiram ao longo do trabalho. Em todos os 

quadros, mantivemos a improvisação como princípio gerador e buscamos a espontaneidade 

dos movimentos ao longo de sua execução, apenas fomos estruturando algumas propostas 

temáticas e indicando certas marcações no tempo e no espaço.  

Somente numa terceira etapa é que esse processo criativo foi direcionado para a 

composição de uma videodança espontânea, incluindo a captação de imagens dessa criação 

cênica desenvolvida na etapa anterior, a qual eu denominei Três momentos de contemplação, 

junto com as imagens fotográficas e videográficas do próprio Gelewski em diferentes tempos 

e lugares; além de outras imagens que foram gravadas, nesse caso apenas eu acompanhada do 

videomaker, dançando junto à natureza. Essas imagens ao ar livre foram geradas a partir da 

contemplação de um conjunto de fotos do próprio dançarino também capturadas em ambiente 

natural. É interessante ressaltar que, durante a filmagem em um espaço cênico fechado, 

buscamos interagir com as imagens de Gelewski dançando, projetadas simultaneamente à 
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nossa performance artística, promovendo um diálogo entre nossos corpos poéticos em tempo 

real. A possibilidade desse entrelaçamento poético ficou ainda mais evidenciada quando esta 

pesquisadora “convidou o próprio dançarino” para entrar em cena com ela – criando um jogo 

cênico dialógico e lúdico como se estivesse “dançando com Rolf”.  

O objetivo desse experimento artístico, como encenação de nossa pesquisa, foi de 

fazer dançar o legado de Gelewski, presentificando-o, bem como incentivar novas criações 

artísticas a partir desta matriz. Passo, assim, a detalhar e analisar o processo de criação que 

culminou na produção da videodança espontânea. 

 

4.1 PROCESSO DE CRIAÇÃO A PARTIR DA METODOLOGIA DE GELEWSKI 

 

Foram três meses – abril, maio e junho de 2010 – revisitando e transformando 

criativamente alguns dos exercícios experimentados em 2009 durante nosso laboratório de 

prática em torno da metodologia de Gelewski, totalizando agora mais 48 horas de 

atividades
79

. Aqui, pudemos experimentar as formas retilíneas e curvas e todas as suas 

derivações em diferentes espaços cênicos – na natureza e em palco de teatro – bem como 

explorar os espaços internos e externos abertos para nós pelo dançarino-professor para 

compor cenas e partituras de movimentos. 

 Como já havíamos usado o método de Estruturas Sonoras 1 e 2 para iniciar ou para 

finalizar os encontros de nosso laboratório prático, buscando, do primeiro método, a 

concentração e o esvaziamento que antecedem à criação, e do segundo, incorporar os 

exercícios de uma forma mais concentrada e contemplativa, partimos justamente dessa 

proposta para iniciar nosso processo de criação... Ouvindo o som e percebendo os 

movimentos internamente, para logo a seguir experimentar mover o corpo a partir desses 

sons-silêncios-músicas-palavras-versos e gestos que iam surgindo espontaneamente. Foi neste 

jogo entre escuta e execução, espontaneidade e estruturação, criação coletiva e direção 

compartilhada que conduzimos o processo criativo para a composição da obra Três momentos 

de contemplação, cujos princípios de movimentação e composição aparecem delineados a 

seguir. 

 A partir desse esvaziamento contemplativo-criativo e embaladas inicialmente pelo 

silêncio e logo após pelo som de uma flauta meditativa de bambu, eu e Patrícia (ambas, além 

de dançarinas, praticantes de yoga e meditação), passamos a “coreografar livremente”, ainda 

                                                 
79

 O laboratório de criação foi acompanhado por Sandra Meyer e realizado no Centro de Artes da UDESC, em 

Florianópolis. 
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que conscientes de estarmos resgatando o trabalho de formas e espaço do laboratório de 

prática. Aqui, buscamos priorizar menos o paralelismo das formas e mais a escuta do fluxo 

interno gerador dos movimentos que acabaram se sincronizando com a repetição e, 

inversamente ao que imaginávamos, compondo uma sequência de movimentos que 

gradativamente foi se estruturando em torno de algumas figuras temáticas, as quais fui 

anotando e devolvendo ao longo do processo criativo. Uma vez que nós duas tomamos 

consciência de alguns desses desenhos revelados pelos próprios movimentos e de algumas 

temáticas que se enunciavam dessa dança meditativa, selecionamos e fixamos algumas 

partituras de movimentos que foram posteriormente agrupadas em cenas e nomeadas, por 

exemplo: Colhendo flores e contemplando a Lua; Contemplando a si mesmo e ao cosmos, 

Aproximação e afastamento, Interiorização e expansão, Individuação e reconhecimento, 

dentre outras. Fui organizando as cenas e experimentando outras músicas ao longo do 

processo que, neste caso, eram utilizadas somente após a configuração das partituras 

corporais. Foi assim que surgiu o primeiro quadro do processo criativo que, de alguma forma, 

incluiu todas essas proposições e foi denominado Contemplando a Lua – conforme detalho no 

próximo subcapítulo. 

 O processo criativo resgatou, ainda, nosso experimento com o material Ver Ouvir 

Movimentar-se: dois métodos e reflexões referentes à improvisação na dança (GELEWSKI, 

1973). Nesta parte, improvisamos em três – eu, Diana e Patrícia. Aqui, partindo do primeiro 

método de improvisação estruturada de Gelewski, iniciamos os exercícios de composição a 

partir de improvisações livres sobre a escuta de uma determinada música pré-selecionada, e 

gradativamente fui sugerindo uma pré-estruturação dos movimentos a partir do conhecimento 

tanto formal quanto histórico e sensorial da música escolhida, para só depois criarmos e 

situarmos as partituras corporais em sincronia com o corpo sonoro. Numa segunda cena, eu e 

Patrícia improvisamos a partir da possibilidade de deixar a palavra-poesia brotar de nossos 

corpos ou, inversamente, partindo de um corpo-poético falado ou musical para dar o start da 

movimentação espontânea. É importante lembrar que Gelewski também usava a palavra 

falada, declamada ou, ainda, enunciava algum trecho de poemas místicos ou de escrituras 

sagradas hindus como os Vedas, ou mesmo trechos de Sri Aurobindo e d‟A Mãe para 

tematizar seus solos espontâneos. Essa inter-relação entre música e movimento, e entre 

palavra e movimento, foi a matriz geradora de nosso segundo quadro – uma homenagem 

simbólica à minha amiga, pianista e compositora Maria Ignez Mello, que faleceu enquanto eu 

realizava esta pesquisa e cujas composições gravadas no CD Tempo composto foram 

utilizadas tanto para a experimentação do método de improvisação de Gelewski no laboratório 
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de prática como também aqui no laboratório de criação. Neste caso, escolhi a faixa Valsa 

alento como corpo sonoro de nossa improvisação em três, mergulhando as criadoras na 

temática da saudade – tanto a minha em torno da perda da amiga, com quem compartilhei 

tantas músicas e danças, quanto as saudades sentidas pelas outras duas dançarinas-criadoras 

argentinas. No caso de Diana Gilardenghi, que, ao ouvir a valsa, se lembrava da mãe tocando 

piano, enquanto ela própria compunha suas primeiras coreografias. Já Patrícia tocava a 

memória tanto próxima (afetivamente) quanto distante (geograficamente) de seu país de 

origem. Por fim, alguns trechos do CD Poemas místicos do Oriente foram experimentados, e 

escolhi apenas um para uma composição solo envolvendo som-palavra-movimento.  Incluí, 

ainda, um trecho do poema Deserto, do antropólogo e sacerdote cristão Jean-Yves Leloup, 

para abrir, costurar e nomear este segundo quadro: Contemplando o deserto.  

 No terceiro e último quadro da composição cênica, quis partir das referências 

artísticas-biográficas e corporais de cada dançarina, promovendo um diálogo destas com a 

dança espontânea de Rolf Gelewski. A sugestão inicial era que cada uma performatizasse um 

pequeno solo para trazer à cena as linguagens de dança contemporânea que mais marcaram a 

trajetória artística de cada performer. A partir da criação desses solos, buscaríamos um 

diálogo com a dança espontânea. Com o objetivo de promover uma interação entre as três 

dançarinas e destas com Rolf Gelewski, escolhi a imagem de uma mandala como tema central 

deste quadro – por simbolizar o encontro do dançarino com Mira Alfassa, A Mãe, que 

provocou o desenvolvimento da poética espontânea na trajetória dele. Foi a partir dessa 

proposta que Patrícia Santos compôs um pequeno solo de Butô, enquanto Diana Gilardenghi 

criou uma dança com desenhos nítidos e precisos revelando, entre outras, a influência da 

dança moderna norte-americana em sua trajetória, especialmente do método Martha Graham. 

E eu, treinada há mais de 20 anos nas técnicas corporais orientais (sobretudo tai chi e yoga) e 

na dança moderna/contemporânea, e mergulhada completamente na poética da 

espontaneidade, performatizei um solo, precedido da voz de Rolf, em torno da mandala 

escolhida, com músicas selecionadas a partir de CDs dos Encontros da Casa Sri Aurobindo. 

No final desta dança, sugeri a entrada das outras duas performers para um diálogo espontâneo 

presencial, marcando o momento exato de suas entradas em trechos específicos da música. Só 

num último experimento, dialoguei com as imagens de solos do próprio Gelewski projetadas 

sobre tela, buscando compor com ele, mimetizando ou transformando seus movimentos no 

exato momento de execução desta “nova dança”. Chamei posteriormente este quadro de 

Contemplando o alvorecer. Agora, assistindo às cenas já filmadas e refletindo mais 

profundamente sobre o significado da mandala d´A Mãe como força propulsora da 
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espontaneidade na dança de Gelewski, considero renomear o quadro para Contemplando a 

aurora. Faço isto em alusão a Sri Aurobindo – que inspirou o nome da cidade de Auroville (a 

cidade da Aurora), construída pela Mãe como um espaço laboratório de vivência do yoga 

integral – cuja arte, filosofia e princípios foram incorporados por Gelewski para a criação-

configuração de sua poética espontânea. Recriamos, assim, simbolicamente, o ambiente que 

permitiu a transfiguração desse yoga em linguagem artística e em dança.  

 

4.2 TRÊS MOMENTOS DE CONTEMPLAÇÃO E O YOGA DO ARTISTA CÊNICO 

 
A disciplina da arte tem no centro o mesmo princípio que a disciplina  

do yoga. Em ambos o objetivo é tornar-se cada vez mais consciente, e em 

ambos você tem que aprender a ver e sentir algo além do ver e sentir 

comuns e introduzir-se para dentro de si mesmo, para trazer de lá coisas 

mais profundas. (A MÃE, apud GELEWSKI, 1998, p. 38)  

 

 

 As cenas de dança que resultaram de nosso laboratório de criação em um espaço 

cênico fechado foram agrupadas em três quadros temáticos, conforme roteirizados 

anteriormente, compondo assim uma obra coreográfica para vídeo intitulada Três momentos 

de contemplação. E embora o processo criativo e as filmagens não tenham seguido uma forma 

linear, conforme aparece no encadeamento final da obra, o desenho dela foi se revelando 

passo a passo, tornando-se arte através de nossa disciplina na experimentação criativa dos 

exercícios de Rolf, bem como de uma pesquisa minuciosa, criativa e colaborativa em torno da 

poética espontânea. Finalmente, posso dizer que fiz uma direção aberta desta obra, através da 

seleção das sequências de movimentos, dos agrupamentos e nomeação das cenas e dos 

quadros temáticos, bem como das escolhas das músicas – conforme distinções e objetivos 

específicos, buscando direcionar todo o processo para confluir no resultado final de nossa 

pesquisa prática e criativa, a configuração de uma videodança – conforme previsto em nosso 

projeto de doutorado.  

 Situo que a obra Três momentos de contemplação foi filmada durante quatro dias 

consecutivos do mês de julho de 2010 no Espaço I do Centro de Artes da UDESC, em 

Florianópolis. Desta, selecionei alguns trechos significativos para serem editados junto com 

as imagens de Gelewski e de cenas ao ar livre que, desta forma, compuseram uma outra obra 

mais abrangente denominada, num primeiro momento, de Vídeodança espontânea em três 
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tempos, e depois renomeada de Experimentos para uma videodança espontânea.
80

 Considero 

importante observar que os três momentos da obra coreográfica se integram a tempos 

diferenciados (não lineares) da obra videográfica – compondo uma espiral que faz dialogar 

danças de cronologias diversas, umas tocando as outras em diferentes tempos e espaços – 

iniciando por Rolf Gelewski, passando por outras gerações de dançarinos até chegar a nós, 

numa relação genealógica ininterrupta. Passo agora a detalhar as cenas e os quadros de Três 

momentos de contemplação para, só em seguida, comentar os motivos, as cenas e os desafios 

na produção da videodança. 

Contemplando a Lua – Este quadro surgiu de uma dança espontânea em dupla, 

performatizada por mim e Patrícia Araújo, inicialmente a partir do silêncio contemplativo e 

posteriormente no jogo entre silêncio e música. Aqui, exploramos algumas formas no corpo, 

como por exemplo, desenhar um círculo entre os braços; brincamos com os níveis do corpo, 

por exemplo, nível baixo e alto. E assim, gradativamente, fui propondo um jogo de 

composição que trabalhasse “entre os dois corpos” princípios de polaridade (alto/baixo; 

escuro/claro, aberto/fechado) e de complementaridade (contemplando a si mesmo e ao outro, 

olhar central e periférico, simetria e assimetria). Só num terceiro momento, partimos para uma 

movimentação mais intensa no espaço, compondo juntas uma dança-fluxo de aproximação e 

afastamento e finalizando com uma interação mais sincrônica entre nossos movimentos, 

incluindo as qualidades da fluidez e lentidão. A música inicial, Solo bamboo flute, que 

descortina a primeira cena intitulada Colhendo flores e contemplando a Lua, vem do som oco 

e solitário de uma flauta de bambu do CD A touch of grace bamboo flute meditation, faixa 1, 

de Sudhir Foust, e foi selecionada para propor justamente uma contemplação do cosmos a 

partir da contemplação de nosso próprio espaço interior. Já na transição para a segunda cena, 

escolhi a música Memories of blue, de Vangelis, do CD Seleção musical da Casa Sri 

Aurobindo
81

, faixa 6, por apresentar maior intensidade rítmica capaz de embalar nossa dança-

fluxo de aproximação e afastamento. Observo que a proposta desta cena é de realizar um jogo 

de busca e refutação entre as performers a partir do foco do olhar para, em seguida, marcar 

uma ruptura de uma com a outra e, a partir da perda dessa referência externa, voltar-se 

                                                 
80

 Preferi chamar desta forma porque as imagens que compõem esta videodança não se configuram como uma 

obra acabada e também não contemplam a totalidade das cenas gravadas e mencionadas neste relato. Elas têm 

por objetivo oferecer uma amostra do trabalho realizado. 
81

 Recentemente, a Casa Sri Aurobindo tem feito cópias em CD das músicas utilizadas durante os Encontros 

anuais da Casa que são utilizadas para as vivências de movimentação lúdica e espontânea. Algumas dessas 

músicas eram utilizadas pelo próprio Gelewski quando dirigia os Encontros e outras, minuciosamente escolhidas 

pelos atuais focalizadores das Oficinas dentro dos parâmetros indicados pelo professor, como corpos sonoros 

próprios para este tipo de movimentação. Seguindo essa mesma orientação, busquei uma escolha cuidadosa das 

músicas ou trechos de músicas para cada cena. 
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novamente para si
82.

 Neste momento, entram em cena as espirais concêntricas e excêntricas 

referentes ao exercício 12a dos estudos de espaço de Gelewski (explorando o caminho curvo 

no espaço)
83

. Finalizamos o quadro promovendo um reencontro da dupla, selecionando agora 

a música Song of the sea (faixa 7 do mesmo autor e CD anterior), buscando ambientar a 

transição para uma movimentação mais lenta, propondo uma máscara mais neutra com olhar 

voltado para dentro, no qual as dançarinas interagem e saem de cena num (com)passo 

conjugado em ritmo desacelerado e contínuo, remetendo a uma caminhada onírica, quase sem 

gravidade, como se “andássemos sobre a Lua”. 

    

 
O deserto está entre nós. Caravanas me deixaram tuas tâmaras, e te levaram 

da minha água. Nós outros humanos nos conhecemos. Sempre houve 

caravanas de sonhos e provisões de palavras para criar o vínculo, mas o 

deserto está entre nós. (LELOUP, 1996) 

 

 

Contemplando o deserto – O segundo quadro se inicia com um trecho do poema de 

Jean-Yves Leloup do livro Désert, déserts (tradução de Acácio Piedade), cujos versos foram 

escolhidos por mim e agrupados espontaneamente, a partir do ritmo e significado desejados, 

para compor o quadro.  Partimos das palavras-gestos-dançados para expressar o deserto das 

relações humanas: aquelas que se romperam e das quais nos distanciamos pela morte, 

desencontros ou mesmo pela impossibilidade de criar vínculos mais profundos. 

Metaforicamente e, num sentido mais místico, esses versos podem também aludir ao 

distanciamento entre espírito e matéria, alma e corpo ou, dentro da Psicologia Oculta proposta 

por Aurobindo, à falta de contato com o ser psíquico (aquela dimensão mais interior em nós 

conectada diretamente ao supramental ou consciência mental superior). É interessante 

observar que Gelewski situa a possibilidade de dançar espontaneamente a partir do contato 

com esse ser psíquico.   

Durante a primeira cena deste quadro, a proposta era tocar no tema dos 

relacionamentos humanos, buscando justamente, na relação entre as performers (eu e 

Patrícia), a força propulsora do movimento e da voz. Já na segunda cena, a proposta era 

improvisar, e nela, as três dançarinas que já haviam experimentado no laboratório de prática o 

método de improvisação espontânea, a partir da música selecionada Valsa alento, poderiam 

explorar os sentimentos que surgiram referentes a perdas, saudades, imaginários culturais, 

melancolia [...] Para isto, selecionei e sugeri alguns modos de movimentação (conforme 
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 Esta parte da cena foi inspirada num exercício de Butô proposto por Patrícia Santos. 
83

 Este exercício foi experimentado inúmeras vezes em nosso laboratório de prática. 
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indicados por Gelewski) relacionados com as estruturas sonoras conscientizadas por nós 

anteriormente, através de uma escuta minuciosa. Identificamos, assim, seis partes na música e 

escolhemos algumas sequências de movimentos em conformidade com cada parte. 

Improvisamos várias vezes em torno da mesma música e diversas sequências de movimentos, 

e, por fim, fixei seis modos de movimentação relacionados a cada parte da música, ficando 

em aberto sua forma de execução e deslocamento no espaço: 1) movimentando uma só parte 

do corpo; 2) movimentando-se em giros; 3) movimentando-se em staccato (congelando o 

gesto); 4) em direção ao plano alto; 5) em direção ao plano baixo; 6) rastejando; 7) 

aproximando-se lentamente pelo chão. Esta marcação na música, bem como o momento exato 

da troca de movimentos, apresentava-se como um fio de costura da nossa coreografia 

espontânea. Na cena final, escolhi o poema Rabinatah II, do CD Poemas místicos do Oriente, 

para performatizar um solo tematizando o nascer/morrer, rastejar/engatinhar e caminhar pelo 

espaço; e por fim dançar num universo desconhecido a partir de movimentos imprevisíveis 

que se anunciavam a cada sílaba ecoada da poesia. Para isto, utilizei a imagem de ser levada 

pelo vento “soprando em descampados”, conduzindo-me espontaneamente, “queira ou não, 

sem saber para onde ir”!
84

 

Contemplando a aurora – No terceiro quadro, a pergunta era: como fazer dialogar a 

dança espontânea de Rolf Gelewski com as outras linguagens aprendidas pelas dançarinas-

criadoras ao longo de sua trajetória artística e biográfica, compondo cenas de contato e 

contraste entre estas e a poética do dançarino? Ou ainda, como não fazer dialogar as 

informações que cada uma trazia em seu corpomentecultural, a fim de nos desnudarmos 

completamente para incorporar em cena uma espontaneidade radical? (Seria possível tocar 

essa nudez?) A resposta foi surgindo a partir da abertura de um espaço para que cada uma 

experimentasse compor um pequeno solo, com ou sem música, e só num segundo momento 

buscaríamos perceber qual a ponte possível entre eles para desenhar o quadro. Foi assim que 

Patrícia performatizou um solo de Butô com um trecho de música escolhido por ela do CD 

Ayurveda. Já Diana realizou um breve solo intenso e silencioso, explorando, por sugestão 

minha, as zonas do palco (anterior, média e posterior) escolhendo para isto uma 

movimentação em linhas retas executadas com uma velocidade, intensidade e precisão de que 

só ela é capaz. 

Eu propus uma “dança espontânea” realizada em torno da mandala d‟A Mãe – símbolo 

representativo dessa artista-yogue que germinou em Gelewski a semente da espontaneidade. 
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Minha intenção era finalizar a obra em torno desse símbolo representativo da poética 

espontânea, explorar as múltiplas possibilidades de criação de movimentos a partir dos 

motivos desta figura e promover um diálogo em torno deste motivo entre as três dançarinas. 

Para isto, sugeri às meninas que observassem minha performance e entrassem no trecho final 

da música, quando dançaríamos juntas em torno da mandala. Experimentei, num primeiro 

momento, retornar à música meditativa do início da criação. Percebi que esta funcionava 

como costura entre os quadros, mas faltava alguma intensidade e diversidade de motivos 

capaz de permitir um diálogo mais polissêmico entre as performers. Percebi, ainda, que as 

meninas não se sentiam tão à vontade para compor diretamente com as imagens de Gelewski. 

Decidi, então, que elas entrariam na parte final de meu solo, ambientadas por uma música que 

conjuga o som da flauta ao piano, do mesmo CD do primeiro quadro, marcando as entradas 

justo numa parte na qual a intensidade do piano cresce em relação ao continuum da flauta. 

Inicialmente, me pareceu um bom resultado, mas, assistindo às gravações, posteriormente, 

percebi ainda uma falta! Era preciso dialogar diretamente, e não apenas simbolicamente, com 

o dançarino gerador dessa pesquisa criativa. Decidi, assim, repetir a performance em mais um 

dia de gravação, desta vez sozinha, ou melhor, convidando Rolf Gelewski para dançar junto. 

Restava o desafio de agrupar os três solos, agora quatro, fazendo com que dialogassem entre 

si e com a dança de Gelewski. Posso adiantar que isto só seria solucionado durante o processo 

de edição do vídeo, e mesmo assim, apenas como um experimento sinalizador de caminhos...  

 

4.2.1 A escolha do Círculo Dourado  

 

 Considero propício comentar a escolha da figura central em torno da qual dançamos 

nas cenas finais da obra, bem como tecer considerações sobre a ligação da música de 

encerramento com esta figura e desta com a dança espontânea.  Observo que a idéia de usar a 

mandala d‟A Mãe como motivo central do terceiro e último quadro composicional era 

justamente para dar o toque de unidade ao diálogo cênico desejado. Note-se que a figura da 

mandala representa o corte baixo de uma flor de múltiplas pétalas, tendo ao centro um círculo 

representativo da unidade, e em torno dele quatro pétalas maiores representando os quatro 

aspectos da Mãe Divina, tais quais concebidos na cosmologia hindu (Mahakali, 

Mahalakshimi, Maheswari, Mahasaraswati). Em torno desses aspectos, gravitam mais 12 

pétalas representativas das qualidades da Mãe Divina. Os seguidores de Mira Alfassa, A Mãe, 

entre os quais posso incluir Gelewski, acreditavam que ela incorporava essas qualidades em 

suas obras e afazeres terrenos. Talvez seja esta a razão central por que o dançarino tenha 
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denominado sua dança de espontânea após o encontro com esta artista-yogue, já que ela 

mesma situava a sinceridade (uma das pétalas da figura) como condição suprema para a 

espontaneidade. Foi este o motivo gerador de minha(s) dança(s) em torno da mandala d‟A 

Mãe. 

  Escolhi como som inicial deste solo (na verdade, para a pausa inicial que antecede o 

movimento) um trecho dos Vedas recitado por Gelewski: “[...] da alegria todos esses seres 

nascem, pela alegria eles existem e crescem, para a alegria eles voltam.” 
85

. Esta recitação 

encontra-se gravada no CD Seleção musical Casa Sri Aurobindo (2010, faixa 1). Para minha 

entrada em cena, selecionei a música Bamboo flute and piano, do CD A touch of grace de 

Sudhin Foust, faixa 4.  Solicitei uma luz que focalizasse a figura da mandala do alto e fosse 

gradativamente se abrindo, como num alvorecer, enquanto eu entraria no palco na contra-luz, 

margeando a figura até atingir seu centro iluminado. Na sequência da performance, a dança 

acontece ao redor da mandala, tendo esta como centro irradiador de luz. Na terça parte de meu 

solo, foi marcado um ponto na música para entrada de Patrícia, e outro para entrada de Diana 

buscando, desta forma, o diálogo cênico mencionado.  

 Conforme comentei anteriormente, após assistir a essa filmagem, percebi que não era a 

presença das três dançarinas juntas em torno da mandala que garantiria a unidade e a conexão 

com os objetivos do quadro. Pois não existia uma proximidade evidente entre o Butô e a 

dança espontânea (apenas alguns pontos de contato), muito menos entre esta e o solo de 

Diana. Busquei refletir sobre o que havia sido incorporado no corpo de cada uma das 

performers a partir do diálogo estabelecido com a metodologia e poética de Gelewski. Percebi 

que o laboratório de performance e o de criação ainda estavam se processando em cada uma. 

Por este motivo, decidi entrar em cena para mais um dia de filmagem, buscando explicitar de 

maneira mais nítida a relação de nossa dança com a dança de Gelewski. Desta vez, estaria 

apenas eu, o videomaker, o iluminador e convidei o próprio dançarino (em memória) para 

traçar o fio condutor deste processo. Embora já fosse o quarto dia de trabalho ininterrupto, 

dirigindo, dançando, regravando e assistindo às cenas, e eu me encontrasse um tanto cansada, 

confesso que foi o dia de maior liberdade de gravação e criação. Pois me senti bastante à 

vontade para experimentar e, despretensiosamente, radicalizar na intenção de dançar com as 

imagens de Rolf, mimetizando-as, contrapondo-as, sentindo-as sinceramente e transformando 

essas imagens numa outra dança, configurada no diálogo cênico livre e espontâneo sobre a 

dança espontânea de Gelewski. Aquilo que se anunciou inicialmente como uma sombra 
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revelava-se para mim agora com clareza, já que, por razões óbvias, era eu, entre as três 

performers, a que tinha iniciado e finalizado o processo criativo com o maior índice de 

contaminação pela poética do dançarino. Para este último solo em torno da mandala d‟A Mãe 

sob o impulso das imagens em movimento de Gelewski, selecionei a música Círculo dourado, 

de Sunil Bhattacharya. Esta música é a faixa 23 do CD Seleção musical da Casa Sri 

Aurobindo (2010). 

 

 

Por que te enganarias? Sente que estás na espada que te fere tanto quanto no 

braço que te ampara, no abrasamento do Sol e na dança da Terra, em tudo o 

que é passado, tudo o que agora é, tudo o que se esforça para ser. Pois tu és 

infinito, e esta alegria te é acessível. (AUROBINDO apud CADERNO 

ESPECIAL DA REVISTA ANANDA 2009–2010, p. 26) 

 

4.2.2 A escolha das músicas 

 

 Conforme nos referimos anteriormente, a criação das cenas de dança para a obra Três 

momentos de contemplação foi feita a partir do silêncio, da palavra-poesia e de músicas 

minuciosamente selecionadas de acordo com a proposta de cada quadro. Buscamos compor 

respeitando os preceitos tanto do yoga integral de Sri Aurobindo quanto da dança espontânea 

de Rolf Gelewski, partindo sempre de uma conscientização das músicas e da escuta atenta dos 

sons internos como propulsores de nossos movimentos. Cabe, assim, explicitar os critérios de 

escolha das músicas utilizadas na configuração das cenas, interligando dança-música-poesia e 

imagens em torno de uma poética espontânea e contemplativa, lembrando que: “Toda fala e 

ação vêm preparadas de dentro do eterno silêncio” (AUROBINDO apud D‟AQUINO, 1984, 

p. 11). Aqui, buscamos afinar a nossa percepção com os instrumentos musicais e escutar, 

desde dentro, o corpo sonoro movimentando-se pelo espaço em sintonia com nossos corpos 

dançantes. Assim como prefacia Gelewski sobre a obra D‟Aquino “[...] precisamos nos tornar 

instrumentos de algo que vem de dentro com força real de expressão e para isso precisamos 

nos afinar, isto é, nos tornar sensíveis, cada vez mais prontos” (GELEWSKI, apud 

D‟AQUINO, 1984, p. 7).  

 Observo que a escolha das músicas ou de trechos de músicas para esta composição 

buscou seguir alguns preceitos enunciados pelo próprio Gelewski em Estruturas Sonoras 1, 

que ele retoma nos seus métodos de improvisação na dança: Ver- Ouvir-Movimentar-se I e II:  

 

Quanto à escolha das peças em um sentido mais específico, há os seguintes 

critérios para cada uma delas: a - que seja curta e possua uma estrutura 

formal básica de compreensão relativamente fácil...; b - que represente uma 
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comunicação artística original e seja de um grau genuíno de interioridade e 

consciência; c - que tenha determinadas características claramente 

identificáveis, de natureza melódica, rítmica, formal, p. ex., ou de 

intensidade, ou de expressão, ou de proporção, etc.; [...] (GELEWSKI, 1980, 

p. 2) 

 

 

 É interessante observar que o dançarino percebia a música como um corpo sonoro 

singular, dentro do qual existia já um movimento a ser percebido pelo dançarino e revelado 

em seu próprio corpo. Por esta razão, busquei experimentar e selecionar cuidadosamente as 

músicas de cada cena e agrupá-las segundo as temáticas e conexões que iam surgindo a cada 

quadro. Foi assim, por exemplo, que a flauta de bambu foi o corpo sonoro gerador de uma 

meditação em movimento desde o primeiro até o último quadro da composição, iniciando 

solitária e finalmente compondo um duo com o piano na ambientação de cenas do último 

quadro, quando as três performers interagem em torno da mandala, dançando primeiro uma 

(solo), depois duas (duo) e finalmente as três (conjunto). Movimento e música que se 

compõem do simples ao complexo, conforme indicava, didaticamente, o professor dançarino.  

 Já o segundo quadro foi composto basicamente no jogo entre o corpo sonoro 

falado/recitado, transformando-se gradativamente em palavra-movimento dentro de nosso 

próprio corpo. Por sugestão de Sandra Meyer, que acompanhava o processo criativo, 

buscamos o tom da palavra falada e não recitada – embora houvesse a necessidade de projetar 

a voz no espaço cênico. Sob a mesma orientação, buscamos deixar os versos brotarem 

espontaneamente do corpo, ouvindo cinestesicamente cada palavra e buscando sentir como o 

corpoesia ia se organizando em nosso corpodança. Quer dizer, não tentávamos traduzir as 

palavras em movimentos, e sim buscar que os movimentos fossem geradores dos versos 

incorporados. 

 Conforme já mencionada anteriormente, a música do meu último solo em torno da 

mandala d‟A Mãe, tendo as imagens de Gelewski projetadas ao fundo, foi selecionada não 

apenas pela conformidade de seu tema com a figura em cena, cuja iluminação em torno dela 

lembra um círculo dourado, como também por ter sido composta por Sunil Bhattacharya – 

que musicou, a pedido d‟A Mãe, trechos do poema Savitri, de Sri Aurobindo, posteriormente 

tematizados por Gelewski em muitos de seus solos espontâneos. Quis, com isto, evocar e 

corporificar em cena essa combinação multiexpressiva que interliga a obra central do poeta 

yogue Aurobindo com a música de Sunil e a dança de Gelewski – gravitando (eles e eu 

mesma) em torno de uma imagem representativa daquela que (n)os inspirou para transformar 

poesia em música e dança.  
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[...] como um iogue, um artista entra em profunda contemplação para 

aguardar e receber sua inspiração. Para criar algo verdadeiramente belo, ele 

deve primeiro vê-lo dentro de si e realizá-lo como um todo em sua 

consciência interior; e somente quando assim encontrado, visto e sustentado 

dentro, ele pode executá-lo exteriormente – cria então com esta visão interior 

maior. (A MÃE apud GELEWSKI, 1991, p. 77) 

 

4.3 VIDEODANÇA ESPONTÂNEA EM TRÊS TEMPOS – UM EXPERIMENTO 

 

 As imagens que aparecem na videodança espontânea integram um ensaio fotográfico 

de Atílio Avancini sobre gestos e movimentos do próprio Gelewski (entre 1982 e 1987), 

conjugadas com imagens filmadas na natureza pelo videomaker Gilson Giehl sobre gestos e 

movimentos desta dançarina pesquisadora em 2010; além das imagens do processo criativo: 

Três momentos de contemplação, descrito no subcapítulo anterior e cujo resultado foi gravado 

no Espaço I do Centro de Artes da UDESC, em Florianópolis entre os dias 5 e 8 de julho de 

2010. Para compor a poética desta videodança, intercalamos as imagens acima com algumas 

cenas de danças de Gelewski disponíveis em nosso banco de imagens videográficas sobre ele. 

Essas imagens conjugadas e editadas podem ser assistidas no material videográfico 

correspondente (ver Experimentos para uma videodança espontânea). Vale dizer que o 

acervo de vídeos sobre o dançarino integra, atualmente: trechos dos solos de Gelewski 

registrados e arquivados pela Casa Sri Aurobindo em seus Encontros anuais, imagens de seus 

recitais em Olinda (1984) e Bom Jesus da Lapa – Bahia (1987); imagens de sequências de 

movimentos do dançarino registradas como material didático pela própria Casa, e imagens de 

danças espontâneas gravadas em estúdio pela TV Educativa do Recife (1982), além das 

imagens captadas inesperadamente por um espectador (depois cedidas à Casa) durante a 

Semana da Índia numa boate em São Paulo (1985).  Incluímos, ainda, no nosso experimento, 

imagens de uma dança espontânea de Rolf realizada no silêncio e envolvendo um jogo com 

plantas e com luz e sombras – configurada exclusivamente para vídeo e registrada pelo 

videomaker Peter Miogley em 1987 – curiosamente, um dos últimos registros visuais da 

dança de Gelewski (1987), justamente no formato videodança
86

. Observo, assim, a 

importância de abordarmos a linguagem da videodança – essa expressão artística que se situa 

entre a dança e o vídeo – a qual escolhemos para compor a nossa própria dança: “O vídeo-
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 O atual dirigente da Casa Sri Aurobindo, Ricardo Oliveira, que gentilmente abriu os arquivos de imagens da 

organização para nossa pesquisa, referiu-se em entrevista à compra de uma câmera de vídeo por Gelewski em 

1986 e de uma ilha de edição em 1987 – sinalizando o interesse do dançarino em compor dança e vídeo nessa 

última fase de sua trajetória artística. 
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dança é uma prática específica de criação coreográfica para câmera, diferente do vídeo 

propriamente dito [...]. É um trabalho singular de arte e não apenas um espetáculo filmado. 

(OLIVEIRA, 2001, p. 59-60) 

 

4.3.1 Videodança – uma linguagem artística híbrida e multidimensional 

 

 Delinear uma obra na interface dança/vídeo foi o desafio ao qual nos propomos para 

tornar prática a nossa pesquisa, comunicar nossa investigação visual sobre dança espontânea 

de maneira não linear e, principalmente, fazer arte da dança de Gelewski. Situar a videodança 

dentro do contexto de produção da dança contemporânea, das novas possibilidades 

expressivas de criação em dança e do(s) foco(s) de olhar que essa (nova) forma artística 

apresenta, talvez seja um desafio ainda maior. Resta-me, assim, explicitar dentre os caminhos 

percorridos entre o desafio de realizar e este de conceituar a trajetória, aqueles que me 

parecem mais sintonizados com o que se apresenta nessa experiência singular. Como a 

perspectiva dos criadores do projeto “Dança em foco”, que consideram sobre o assunto: 

 
Ela, a videodança, é definitivamente um formidável veículo para produção 

da dança contemporânea. E, no entanto, as tentativas de definição desse tipo 

de obra ainda continuam precárias, incapazes de circunscrever as inúmeras 

possibilidades de criação (CALDAS, BRUM e BONITO, 2006, p. 6) 

 

 Dentro dessas múltiplas possibilidades de criação e realização, considero que a relação 

da dança com as imagens virtuais não é recente, confluindo já com o cinema no século XIX e 

com o vídeo no século XX, e os horizontes abertos neste início de século XXI indicam novos 

desdobramentos de cenas, projeções e configurações de obras por artistas interessados na 

criação em videodança. Já no Brasil, isso começou a se delinear a partir da década de 1970 

com as obras da pioneira Analívia Cordeiro e de outros nomes e centros de criação como, por 

exemplo, do “Núcleo de Videodança Alpendre”, no Ceará. É dentro deste contexto de 

múltiplas relações do corpo em cena, bem como de múltiplas dimensões da dança no palco, na 

rua, na natureza, em boates, igrejas, cinemas, televisão, escolas e universidades, que optamos 

pelo formato videodança para compor e dar visibilidade ao nosso trabalho criativo, sugerindo, 

assim, uma leitura não linear de nossa criação, aberta às interferências de quem assiste e a 

transformações que possam surgir em nossa própria visão da obra no decorrer do tempo. Pois 

acreditamos que a forma artística escolhida seja a mais apropriada para expressar esse diálogo 

entre o tempo da dança de Gelewski, o tempo de nossa criação em dança e o tempo entre nós.  
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 Situando essa obra como resultado artístico de um processo de pesquisa prática-teórica 

(ou da prática como pesquisa) em torno do legado de Gelewski, considero importante 

comentar sobre a produção de sentido de um experimento estético configurado, assim, em 

torno de uma poética específica. Neste ponto, gostaria de situar a videodança espontânea mais 

como processo e experiência do que como produto artístico. Em conformidade com a citação 

do texto sobre Dança, cine-dança, videodança, ciber-dança, de Wosniak (2002, p. 87):  

 

 
Video-dança é uma obra aberta à intervenção do espectador que coloca em 

ação a articulação de sentidos; obra de mensagens múltiplas e fragmentárias 

[...] A significação do meio e da mensagem requer pressupostos para uma 

possível (e não infalível) leitura.  

 

 

A autora situa a dança e o vídeo como artes da relação, comentando a utilização inicial 

deste médium pelas artes plásticas, pela dança e pelo teatro como registro, tendo mais 

recentemente a possibilidade de se constituir como um discurso híbrido capaz de “[...] forjar 

discursos sobre o real (e sobre o irreal)” (MACHADO apud WOSNIACK, 2002, p. 81). 

Seguindo esta trilha, podemos vislumbrar em nosso próprio trabalho o aspecto histórico de 

muitas das imagens de Gelewski dançando, sem restringi-las ao seu teor documental, podendo 

jogar com as imagens em cena, fragmentá-las, agrupá-las, dançar com elas, para propor um 

sentido estético diferenciado da matriz original. Neste caso, constituímos um processo 

artístico capaz de transitar por tempos e espaços diacrônicos e, ainda assim, configurar uma 

poética singular – dançando na relação entre o corpo poético de Gelewski e nossos próprios 

corpos. Recriação de um corpo poético sem fronteiras, já que se apresenta em constante 

evolução e transformação.   

   
A videodança é um dos pontos de convergência existentes nessa Cultura 

Digital, assim como outras formas da dança mediadas pelas novas 

tecnologias. Pois então não existem fronteiras, já que não existem mais 

territórios. Trata-se apenas de emergências dos tempos de agora. 

(SANTANA, 2006, p. 35) 

 

 É no trânsito destas imagens decupadas em tempos diacrônicos e em espaços não 

contínuos que compusemos a poética da videodança, e, neste caso, vale lembrar um novo 

elemento, um novo olhar, que entrou em cena transformando não apenas nossa dança, como 

também a forma de assisti-la. Este olhar diz respeito aos movimentos de câmera, 

estabelecendo uma maneira de compor diferente construída a partir da relação entre o vídeo e 

os corpos se movimentando no espaço. Neste caso, optei por uma direção de cena aberta, 
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dialogando antes e durante as gravações com o videomaker e conferindo autonomia tanto às 

performers, enquanto improvisavam com a presença da câmera, quanto a ele, enquanto 

improvisava seus movimentos com a câmera durante as performances das dançarinas. A tal 

ponto, que eu brinquei várias vezes com Gilson Giehl – nosso videodancer – que 

terminaríamos o trabalho com ele dançando e eu filmando. Aqui, considero importante 

comentar as diferenças espaço-temporais constituídas pela própria linguagem do vídeo, bem 

como considerar nossa intenção de filmar a partir de um “olhar espontâneo”, em 

conformidade com a poética que pretendia capturar. No primeiro caso, a noção de 

descontinuidade é reveladora. No segundo caso, a noção de imprevisto é germinal, embora 

fruto de um processo contínuo de preparação, experimentação e criação para improvisação em 

videodança. 

 
[...] É bem melhor pensar que um movimento no vídeo só existe ali, na 

superfície luminosa da tela, e que quanto mais compreendemos as 

peculiaridades espaço-temporais dessas linguagens mais poderemos fazer 

nesse entre-lugar. (VERAS, 2007, p.12) 

 

 Refletindo sobre a especificidade da linguagem videodança, o videomaker e 

coordenador do Núcleo Alpendre
87

, Alexandre Véras, comenta algumas operações 

introduzidas pela presença do audiovisual, que introduziria certas descontinuidades de tempo 

e espaço em relação à atuação cênica presencial.  A primeira diz respeito à 

bidimensionalidade da câmera em relação ao espaço tridimensional da manifestação cênica: 

“A câmera, ao produzir uma imagem, organiza esse espaço numa superfície bidimensional 

que estabelece uma quebra de natureza entre o espaço da representação e o espaço do 

público” (VERAS, 2007, p. 5). Outra dessas operações trata da representação do movimento 

através de instantes fixos nos fotogramas e das diferentes possibilidades de enquadramentos e 

cortes que a linguagem audiovisual permite, promovendo uma experiência das relações entre 

espaço e tempo diferente de nossa vivência habitual, incorporando, no caso da dança, muitas 

variações: “Saltos no espaço com continuidade temporal, saltos no espaço com continuidade 

espacial, um mesmo movimento acontecendo a cada momento num espaço descontínuo” 

                                                 
87

 Alpendre Casa de Arte foi um projeto criado em Fortaleza em 1999 com o objetivo de proporcionar um espaço 

para possibilitar encontros, discussões e trocas entre as mais diversas linguagens de arte contemporânea. 

Coordenado pelo videomaker Alexandre Véras e pela coreógrafa Andrea Bardawil, produziu dezenas de 

videosdanças, abrigando um acervo com centenas de vídeos de dança, entre espetáculos e documentários. Tive a 

oportunidade de participar de uma oficina de videodança com Alexandre e Andrea em maio de 2013, promovida 

pelo Festival Múltipla Dança, em Florianópolis, e conhecer, bem como copiar, uma amostra desse material. 

Nesse mesmo ano o “Núcleo Cultural Alpendre” encerrou suas atividades formalmente, sendo que Alexandre 

Véras segue ministrando cursos e produzindo vídeodanças, agora, no espaço “Vila das Artes”. 
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(VERAS, 2007, p. 6). Segundo ele, essas variações criam uma experiência profundamente 

descontínua da representação do espaço-tempo para o espectador. Se bem que a percepção 

dessa descontinuidade seja suavizada muitas vezes por procedimentos de linguagem ou pelo 

mergulho do espectador na experiência concreta de assistir ao vídeo. 

Apresento, assim, a videodança espontânea como um espaço de experimentação em 

torno da poética de Gelewski, buscando de forma germinal, porém consciente, jogar com as 

possibilidades desse diálogo entre vídeo e dança, trazendo como inovação a proposta de 

atravessar essa mídia digital dançando espontaneamente. E aproveitando esse diálogo para 

explorar as múltiplas possibilidades do movimento espontâneo conjugado aos movimentos de 

câmera e ao jogo com as imagens, buscando desencadear o acaso, o imprevisto e a liberdade 

de criar, experimentar e difundir essa poética.  

 

4.3.2 Três tempos – do laboratório de criação ao produto final 

 

Conforme já foi mencionado, nossa metodologia para o processo de criação em torno 

da poética de Gelewski foi desenhada em três etapas: a experimentação em torno de suas 

propostas artísticas e pedagógicas, seguida da construção de partituras cênicas a partir de 

improvisações – com registro em vídeo desses dois momentos para visualização e análise – e, 

finalmente, a configuração de “danças espontâneas” no momento exato do encontro de nossos 

corpos com a câmera.  Cabe, assim, tecer alguns comentários sobre a composição dessa 

videodança espontânea, percorrendo a trajetória desde a investigação dos materiais visuais 

sobre Rolf Gelewski, passando pela seleção de algumas sequências de movimentos surgidas 

ao longo do processo, a decupagem das cenas e o agrupamento destas em quadros temáticos; 

bem como as motivações e os desafios envolvidos nesta criação. Seguirei aqui o mesmo 

formato da obra artística, mapeando os três tempos do processo criativo, a saber: da 

investigação dos materiais para a criação, da configuração das cenas e dos quadros temáticos, 

da filmagem e edição. 

 

  Primeiro tempo – Da investigação dos materiais artístico-pedagógicos e visuais à 

composição cênica  

 Nosso processo criativo partiu da matriz do dançarino Rolf Gelewski, sobretudo de 

seus estudos de formas, espaço, estruturas sonoras e de improvisação para o ensino da dança, 

aliando, especialmente para a composição das cenas em vídeo, a análise e escolha de 

fotografias e imagens filmadas de alguns de seus exercícios de preparação corporal e de 
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muitos de seus solos espontâneos. Foi a partir da formação desse banco de imagens – que se 

iniciou em 2008 e se manteve aberto até a escrita da tese para novas descobertas e inclusões – 

que pudemos visualizar a possibilidade de fazer dialogar a dança de Gelewski em cena com a 

nossa. Esse foi, por assim dizer, o leitmotiv (do alemão – “motivo condutor”) desta obra ou, 

como se diz na linguagem videográfica, o argumento gerador e condutor da videodança. 

 É importante salientar que, mesmo na primeira fase do processo, já no laboratório de 

prática em torno da metodologia de Gelewski, como também no laboratório de criação que o 

sucedeu, as improvisações e composições realizadas a partir dos princípios dos movimentos 

propostos nos exercícios foram registradas em vídeo. Esse registro privilegiou a captação das 

cenas mais relevantes que iam emergindo do processo, algumas delas germinadoras de 

movimentos e temas que acabaram por nortear a formatação final da videodança. 

 Foi durante esta fase, ainda, que iniciamos o processo de assistir conjuntamente a 

algumas imagens do próprio dançarino em vídeos didáticos ou registros de suas danças 

espontâneas e, a partir de alguns comentários, buscamos germens criativos que foram 

incorporados e transformados em nossa própria dança. Refiro-me aqui aos gestos de Gelewski 

que se apresentavam com recorrências e em variações (por exemplo, o gesto da prece nas 

mãos, do olhar em direção ao alto), bem como aos princípios de movimentos (por exemplo, a 

pausa do corpo agachado no solo, seguida de uma ascensão em espiral), ou mesmo às cenas 

que nos sugeriam alguma temática (por exemplo, a contemplação para o alto – inspirando 

nossa contemplação do cosmos ou da Lua). Ou seja, houve sempre um diálogo entre a matriz 

poética que nos inspirou – os métodos de Gelewski e as imagens de sua dança – e a recriação 

que fizemos a partir dela. Juntamente a isto, eu buscava organizar os fragmentos dessas 

imagens de acordo com os lugares e datas nem sempre explicitados nelas, selecionava trechos 

de maior intensidade cênica, estudava as fotos como matriz do que viria a gerar meus próprios 

movimentos filmados junto à natureza. Além disto, tomava notas de alguns desenhos e 

imagens internas que iam surgindo ao “ver, ouvir ou me movimentar” em torno do corpo 

poético de Gelewski, buscando sempre partilhar essas percepções com o grupo. 

 

 Segundo tempo – Do processo criativo a partir dos princípios de movimentação de 

Gelewski à configuração das cenas e dos quadros temáticos  

 A segunda fase foi da composição propriamente dita, que envolveu a configuração de 

partituras corporais (para vídeo), a partir da experimentação dos princípios de movimentos 

propostos na metodologia de Rolf, dialogando com nossa recriação de suas propostas e a 

introdução de outras linguagens de movimentos presentes nos corpos das performers e que se 
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tornaram visíveis nas improvisações. Neste ponto do processo, começou a ficar claro o quanto 

os laboratórios anteriores tinham contaminado os corpos de cada dançarina, já que, durante as 

improvisações para a composição das cenas, essas informações recém-experimentadas 

acabavam dialogando com outras linguagens de dança, de teatro e de vida pulsantes naqueles 

corpos em constante movimento. Foi a partir dessa percepção que comecei a costurar as cenas 

com o objetivo de agrupá-las em blocos formadores dos quadros temáticos. No primeiro 

quadro, por exemplo, as cenas foram configuradas a partir de uma estrutura espacial e 

temática previamente concebida. Já no segundo quadro, esta configuração aconteceu pela 

experimentação criativa e consciente dos métodos de improvisação de Gelewski, seja a partir 

de músicas-temas pré-selecionadas, seja a partir da palavra-poesia ou de motivos de 

movimentos sugeridos por ele (em seus exercícios ou solos espontâneos) e escolhidos por nós 

para recriação. Finalmente, pensei na possibilidade de um terceiro quadro aberto, onde outras 

linguagens de dança – como o Butô dançado por Patrícia e a dança moderna norte-americana 

presente no corpo de Diana – pudessem se explicitar e dialogar em torno do centro da 

espontaneidade. 

Também nesta fase, iniciamos o processo de criar na presença do videomaker, já que 

sua presença até aqui se restringia ao registro de alguns dos exercícios-modelos da 

metodologia de Gelewski, selecionados como amostra de nosso laboratório de prática. Quer 

dizer que, a partir desse momento, a câmera e o corpo iniciavam, ainda que tenuamente, um 

diálogo que deveria ser incluído como fundante na estética dessa obra. Foi assim que Gilson 

Giehl começou a fazer parte do “elenco”, participando do processo de criação não apenas 

como operador de câmera, mas como videocriador, pois que solicitado a interferir, sugerir, 

aproximar-se e afastar-se, pausar, girar, fixar e se mover conjuntamente aos movimentos das 

dançarinas.  

 

 Terceiro tempo – Filmagem e edição da videodança para configuração de uma 

poética espontânea  

 A última fase do processo de criação (e, ao mesmo tempo, seu resultado) refere-se à 

filmagem e edição da videodança espontânea propriamente dita, já que, no primeiro caso, os 

dias de filmagem foram também dias de criação. Buscamos, assim, uma aproximação do 

formato de nossa obra com o princípio central de nossa dança: o princípio da espontaneidade 

relacionado às características da sinceridade, simplicidade, despojamento, imprevisibilidade, 

concentração, entrega, presença e unificação. (Combinando com o significado da palavra 

yoga, que vem da raiz yuj – união). 
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 Conforme já referimos anteriormente, reunimo-nos para filmar as cenas de Três 

momentos de contemplação em quatro dias frios do mês de julho, num espaço cênico fechado, 

solicitado junto ao Centro de Artes da UDESC, denominado Espaço I. Este miniteatro teve as 

cadeiras do público deslocadas para dar lugar ao movimento de nosso videomaker, que 

capturou muitas cenas deste ponto. E, no último dia da filmagem, improvisamos um lençol 

branco situado no andar de cima do teatro e fixado apenas pelas extremidades do pano – o que 

conferia ao tecido irregularidades e movimento – com a finalidade de projetar as imagens de 

Rolf Gelewski compondo com a nossa dança. Também solicitamos, previamente, a presença 

do técnico de iluminação Ivo Godói, daquele Centro de Artes, com quem trocamos algumas 

ideias, antes e durante a filmagem, sobre uma iluminação que levasse em conta a presença da 

câmera em diferentes posições, e as suas (bem como as nossas) necessidades de luz. 

Buscamos, ainda, de forma conjunta, estabelecer uma estética própria a cada quadro cênico. 

Note-se que Ivo Godói teve que compor com uma iluminação aberta – para permitir à câmera 

operar com alguma liberdade entre o fluxo de movimentos que surgiam no espaço cênico e 

seu limite de enquadramento – junto com focos de luz circunscritos à área de atuação das 

dançarinas a cada cena, permitindo assim um perfil de cores próprias a cada quadro 

composicional. Note-se, ainda, que a câmera era multifocal e, dessa forma, situada ora no 

local do espectador, ora dentro do palco, ora no corredor do andar superior – na mesma altura 

de fixação do pano branco –, ora em algum ponto da escada que conecta o piso do palco com 

esse segundo andar; e muitas vezes na mão do videomaker – compondo junto com as 

dançarinas no palco. Considero importante ressaltar a presença atenta, ativa e criativa de todos 

esses personagens na composição das cenas: as dançarinas se movimentando no centro do 

palco e, sincronicamente, dentro da câmera; o olhar do videomaker atrás da câmera conjugado 

ao olhar do iluminador – combinando a iluminação aberta previamente acordada com os focos 

de luz proporcionados pelos holofotes e acessórios que eram montados quadro a quadro. Situo 

também o olhar desta pesquisadora-dançarina buscando organizar e sugerir algumas 

sequências de movimentos previamente selecionadas e atualizadas no exato momento da 

performance para depois reunir essas sequências em cenas e quadros interligados, durante a 

edição – já que as cenas foram filmadas aleatoriamente, buscando ainda assim manter um 

centro criativo irradiador e unificador de todo processo.  Vale salientar que tudo foi 

organizado e improvisado na hora da gravação, já que não houve um encontro prévio entre os 

agentes em cena nem uma produção que nos guiasse. Ressalto, ainda, que o corpo poético de 

Rolf Gelewski esteve sempre presente, como impulso e imagem que provocaram nossa dança 

e atuação.  
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4.3.3 A linguagem da videodança espontânea 

 

 Passo a delinear algumas características da videodança espontânea, desde sua 

preparação (roteiro e produção) até a execução (captação de imagens, locações, iluminação e 

sonorização) e edição (seleção das cenas e finalização). Observo que o fio condutor dessa 

obra, desde sua concepção até sua execução, percorreu a espontaneidade e o despojamento – 

do corpo, do figurino, das locações, dos movimentos e, quando possível, também dos 

resultados. Reconheço que essa proposta foi alcançada apenas relativamente, já que o corpo 

deste projeto se encontra relacionado a estruturas físicas, logísticas e institucionais 

particulares que determinaram em parte sua linguagem e expressão.  

 Roteiro – No pré-roteiro de filmagem, prevíamos cenas ao ar livre (conforme foi 

realizado), bem como cenas captadas diretamente no local do laboratório de prática e criação 

(também realizado); e cenas provenientes do encontro espontâneo de pessoas que dançaram 

diretamente com Gelewski contracenando com dançarinos contemporâneos (como nós e 

outros) interessados em sua poética. Esta última proposição foi de alguma forma realizada, 

embora não tenha sido filmada por nós, durante o Encontro especial da Casa Sri Aurobindo 

em janeiro de 2010 em Salvador, que reuniu na mesma cena vivencial dançarinos da geração 

de Gelewski como Conceição Muniz, Rosa Koshiba e Paulo Baeta, com nós outros, cito: 

Karin Véras e Juliana Passos, respectivamente, pesquisadoras-dançarinas da UFBA e da 

Unicamp, presentes no encontro. Muitas dessas vivências foram registradas, domesticamente, 

pela própria Casa e fazem parte de meu arquivo de imagens, embora não tenham sido 

utilizadas na composição da videodança.  

Imagens dançadas – Conforme já relatamos, esta videodança apresenta imagens de 

solos espontâneos de Gelewski em tempos e lugares diferenciados, além de cenas ao ar livre 

desta dançarina-pesquisadora captadas na Reserva Passarim em Paulo Lopes (SC); e aquelas 

filmadas em um espaço cênico fechado que resultou na composição Três momentos de 

contemplação, detalhada anteriormente.  

Fotos – Gostaria de situar aqui as fotografias de Rolf Gelewski compondo com a 

natureza captadas pelo fotógrafo Atílio Avancini, utilizadas para compor com as cenas 

introdutórias da videodança, editadas junto com as nossas cenas ao ar livre. Aqui, 

compusemos gestos e movimentos a partir das posturas observadas naquelas fotos que foram 

selecionadas com essa finalidade. Fizemos isto no sentido de valorizar esta vertente poética 

do dançarino relacionada à utilização de espaços cênicos diferenciados e ao ar livre para 

realização de seus solos espontâneos, onde o ambiente era vivenciado sem artifícios, 
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permitindo ao espectador um tempo de contemplação tanto da dança como do ambiente onde 

ela acontecia. No caso de nossa composição a partir das fotos de Gelewski, destaco que o 

ensaio de Avancini foi o fio condutor que nos permitiu desdobrar os gestos enquadrados pelo 

fotógrafo, em movimentos espontâneos gerados a partir do impulso criador daquelas imagens.  

Figurino – O figurino de Três momentos de contemplação emergiu de última hora e 

pela necessidade visual de confluirmos cores e formas para situar as dançarinas em cada 

quadro. Observo que, durante o laboratório de criação, priorizávamos roupas confortáveis e 

despojadas, e após assistirmos a algumas cenas no vídeo, começamos a experimentar peças de 

roupas e cores, por exemplo, vestindo calça larga e blusa justa e uma das peças de mesmo tom 

entre as dançarinas; ou dançando com vestido curto de alça e levemente rodado. Mas não se 

percebia uma identidade visual para a videodança. Finalmente, uma semana antes da 

filmagem oficial, decidimos unificar o figurino confeccionando um macacão largo e decotado, 

que seria usado com uma meia-pele por baixo e adornado com um grande laço colorido – um 

toque oriental – para ser usado na abertura e na cena final da composição.  Cada dançarina 

escolheu suas cores, priorizando tons neutros para o macacão em contrapartida às cores mais 

acentuadas para os laços. Isto decidido, saímos em busca dos tecidos, e busquei uma 

costureira de bairro, dona Clô, que se dispôs a alinhavar, de última hora, a roupa imaginada. 

Entre a ideia concebida e a costura da roupa, o resultado alcançado foi um figurino semi-

estruturado e bastante improvisado. Vale comentar, ainda, que, para as imagens captadas na 

natureza, usei calça branca e blusa regata preta, ambas coladas ao corpo, e pintei as unhas de 

cor azul-escuro – já que a ideia era compor com as fotos em preto e branco de Gelewski. 

Também cabe salientar que o dançarino usava, invariavelmente, em suas danças espontâneas, 

calça de tergal em cor neutra relativamente folgada no corpo, dançando com o tronco nu e os 

pés descalços.  

Luz e sonorização – A iluminação de Três momentos de contemplação foi montada 

quadro a quadro, privilegiando no quadro Contemplando a Lua uma luz clara e 

enquadramento aberto – em razão de nos movimentarmos bastante pelo palco e de maneira 

imprevista. Já em Contemplando o deserto, a ideia da luz aberta permanece, mas o tom da 

iluminação é outro, mais frio, em correspondência à distância física e afetiva entre as 

performers na cena de abertura e de fechamento deste quadro. Em Contemplando a aurora, a 

iluminação foi específica para cada solo, de acordo com a intenção e atuação de cada 

performer em diálogo direto com o iluminador e, na(s) cena(s) em torno da mandala d‟A Mãe, 

sugeri uma luz focalizada na figura – de cor amarelo-dourada – com seu entorno escurecido. 
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A intenção era ir abrindo a luz aos poucos, aludindo à ideia de uma aurora que vai expandindo 

sua luminosidade, gradativamente, até iluminar todo o ambiente.  

As músicas foram selecionadas conforme os critérios já relacionados, em sintonia com 

as instruções de Gelewski explicitadas durante a pesquisa. Durante a filmagem, utilizei um 

CD previamente gravado em estúdio, com as faixas das respectivas músicas ou trechos de 

músicas pré-selecionados, organizados aqui na sequência das cenas e com pausas a cada 

quadro – para facilitar a sonorização durante as performances no teatro. Gravei, ainda, um 

segundo CD que deixei como reserva, incluindo uma faixa extra com trechos de músicas de 

Sunil Bhattacharya – compositor indiano cuja sonoridade é estranha a grande parte dos 

ouvintes ocidentais e que compunha músicas em correspondência a trechos do poema Savitri 

de Sri Aurobindo –, algumas das quais o próprio Gelewski utilizou em seus solos. Imagino ter 

reservado esta segunda seleção intuindo a possibilidade de eu mesma improvisar com Rolf em 

torno dessas músicas que ele tanto apreciava. O que acabou se concretizando quando decidi 

incluir mais um dia de gravação para contracenar com o dançarino utilizando, assim, as 

composições de Sunil. Durante a edição, alguns trechos de músicas foram excluídos ou 

descontinuados para acompanhar o corte das imagens, alguns sons do ambiente foram 

aproveitados, principalmente aqueles gravados na natureza, e outros foram suprimidos; assim 

como remanejamos alguns trechos da música do compositor indiano para sonorizar as cenas 

iniciais do jogo cênico que realizei compondo com as imagens de Gelewski. 

Linguagem – Conforme delineamos acima, o desenho desta videodança espontânea foi 

criado a partir de algumas estruturas e muitos improvisos, com a utilização de espaços cênicos 

despojados, um figurino semi-improvisado, com direção, execução, figurino, filmagem e 

iluminação compartilhados. Situo, ainda assim, cada elemento desta composição dentro de 

uma linguagem propositalmente experimental – fruto do diálogo e da criatividade de cada 

pessoa envolvida: nada muito produzido ou formalizado anteriormente e tudo inserido num 

processo minucioso de experimentação e práticas criativas que ampliaram nosso vocabulário 

para a improvisação, e aguçaram a atenção e a presença em cena, exigindo disciplina, 

discernimento e, principalmente, consciência a cada passo.  

Apresento, assim, esta obra, na perspectiva de um ensaio estético aberto sobre a dança 

espontânea de Rolf Gelewski como matriz para novas criações artísticas, tendo encontrado no 

formato videodança a linguagem mais apropriada neste caso, por permitir o livre fluxo das 

imagens de tempos e lugares diferenciados, evocando e presentificando a dança germinal de 

Gelewski e permitindo às novas gerações dançarem com ele: “Uma dança é criada no passado 
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a fim de ser restaurada para o presente e o futuro.” (SCHECHNER, apud BARBA, 1995, p. 

207) 

 

4.3.4 Desafios e realizações  

 
Mas ser espontâneo tornou-se difícil para nós. É preciso que reaprendamos 

a ser espontâneos.  

Rolf Gelewski 

 

 

 Num texto simples que escrevi em março de 2010 esboçando os quadros que seriam 

trabalhados em nosso laboratório de criação para a filmagem de Três momentos de 

contemplação, transparece a intenção de “[...] partir de uma composição cênica relativamente 

estruturada e ir decompondo as formas aos poucos até a possibilidade máxima de sua 

dissolução no quadro final – onde dançarinas e público (câmera) devem estar envolvidos 

numa atmosfera de contemplação/meditação/vazio... em movimento”. (VÉRAS, 2010) 

 Confesso que o maior desafio desse experimento artístico foi (e continua sendo) o de 

estruturar formas e organizar movimentos no espaço cênico e imagético, percorrendo sempre 

o princípio da espontaneidade, da liberdade e do imprevisto. Compondo em cena um jogo de 

improvisar organizando e organizar improvisando e, ainda assim, chegar a um desenho 

cênico, audiovisual e coreográfico. O desafio de criar a partir de uma movimentação 

espontânea e criativa aparece aqui sendo guiado pelo artista gerador desse movimento, como 

um constante exercício que parte de um modelo (matriz), desdobrando-se em experiência e 

realidade no corpo, buscando seguir o caminho pedagógico e artístico deixado pelo próprio 

dançarino: 

Trata-se de um processo eminentemente didático, simples e complexo ao 

mesmo tempo, visando construir a partir de poucos elementos iniciais – 

desenvolvendo-os e ampliando-os ao longo do exercício – uma consciência 

real que possa ser, para o indivíduo, apoio e fonte continuamente 

promotora para um trabalho de autodescoberta e autoformação. 

(GELEWSKI, 1980, p. 1). 

 

Utilizo essas palavras do professor-dançarino, que introduzem seu método-síntese de 

Improvisação na Dança versão II, como uma referência análoga ao que aconteceu em nosso 

processo de criação, já que partimos de seus métodos como fonte geradora de um trabalho de 

autodescoberta e autoformação. E eu acrescentaria, ainda, que os princípios de movimentação 

experimentados a partir dos métodos de Gelewski foram para nós um trabalho de 

autotransformação. 
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O desafio, neste caso, foi de transformar os princípios dos exercícios didáticos em arte 

e dança, assim como de compor cenicamente como resultado de um processo constante e 

contínuo de auto(trans)formação e cocriação em torno do corpo poético do dançarino.  Um 

corpo poético que foi se revelando para nós gradativamente, e nunca completamente, pois 

incluo nesse processo nossas compreensões e dúvidas acerca do proposto. Observo que as 

instruções que recebemos do professor-dançarino ora circunscreviam e se apresentavam 

claramente no desenho dessa obra, ora se dissolviam e desapareciam completamente durante 

sua execução, sem nunca deixar de estar ali como corpo de fundo do processo criativo. E, 

mesmo assim, fica para mim a pergunta: o quanto a poética de Gelewski contaminou cada 

uma das performers (e transversalmente o câmera e o iluminador) em cena? O quanto cada 

uma de nós foi permeável à sua estética, e principalmente, o que resultou sinceramente desse 

encontro? 

Sinceramente, acredito que essa resposta não pode nem deve ser conclusiva. Ela se 

compõe das vozes daqueles que participaram dessa criação, bem como de seus silêncios. Dos 

movimentos que dançamos e daqueles que entregamos à percepção sutil nas pausas entre nós. 

De tudo que foi possível ser realizado até aqui e daquilo que ainda não foi plenamente 

realizado – como os encontros de dança espontânea nas principais capitais brasileiras onde 

Rolf dançou, reunindo dançarinos de diferentes gerações contaminados pela proposta dele –, 

os quais mencionamos no projeto de pesquisa
88

. Mesmo assim, a videodança que se apresenta 

aqui ecoa poeticamente como um movimento decomposto em três tempos que prenuncia esta 

e outras possibilidades.  Um movimento que coloca em relação as pessoas envolvidas neste 

processo de criação com aquelas que vão assistir à obra, e outras que venham a se reunir em 

torno da dança espontânea de Rolf Gelewski, irradiando contínuas e novas formações 

(educação) e realizações (arte) na cena contemporânea. 

 

4.4 A CONTRIBUIÇÃO DE ROLF GELEWSKI PARA A ARTE E A EDUCAÇÃO 

 
[...] trabalhar a partir do que está perto para o que está distante, a partir do 

que é para o que deve ser.  
Sri Aurobindo 

 

 

                                                 
88

 Estes encontros foram mencionados como uma possibilidade privilegiada para reunir novos e antigos 

dançarinos e gerar cenas espontâneas para uma videodança de maior porte, com objetivo e produção 

diferenciados de nosso experimento. 



160 

 

 

 A partir do laboratório de prática e do de criação e desses experimentos para uma 

videodança espontânea, surgiram questões pertinentes ao legado de Gelewski na arte e na 

educação, as quais passamos, agora, a explicitar e desenvolver. 

A máxima de Sri Aurobindo acima é um dos princípios básicos da educação integral 

proposta por ele e por Mira Alfassa, A Mãe, e incorporada por Rolf Gelewski em seu trabalho 

como dançarino, professor de dança e educador de consciências através da arte. Acredito, 

mesmo, que ele considerava o corpo a instância mais próxima de atuação do artista e do 

educador para a formação e transformação das pessoas e para a evolução da vida sobre a 

Terra.  Prova disto são os inúmeros textos e palestras proferidas pelo professor-dançarino 

desde a Escola de Dança e outras instâncias da UFBA, nos seminários da Casa Sri Aurobindo 

e em suas apresentações no Brasil e exterior, enfocando o tema da educação e da arte – temas 

centrais das publicações da Revista Ananda desde sua fundação por Gelewski em 1971 até 

hoje. 

 Cabem, assim, algumas considerações sobre a contribuição do dançarino-professor 

para a educação e a arte, no primeiro caso indicando a arte como elemento central na 

educação de crianças e adultos e, no segundo caso, indicando a necessidade de uma educação 

integral (física, vital, mental e espiritual) para o artista e o dançarino. Foi no exercício dessa 

via de mão dupla que se situou a contribuição germinal de Gelewski na cena contemporânea: 

um dançarino que, ao longo de todas as fases de sua trajetória artística, nunca abriu mão de 

dançar nem de educar! E observo que foi através da dança que ele exerceu e legou às novas 

gerações sua contribuição mais original no campo da arte e através dela, na educação. Em um 

desses textos, publicado como nota preliminar de uma edição especial da Revista Ananda 

sobre educação, o professor comenta uma conversa que teve com alunos de dança sobre qual 

seria o objetivo central da vida e da educação, capaz de atingir o ser em sua particularidade e 

em sua totalidade. Aqui, ele argumenta: 

 
Educar, podemos dizer, significa ajudar e acordar, ajudar a encontrar no ser o 

ímpeto, a saudade, a vontade de movimentar-se e buscar e descobrir, de 

crescer, de progredir. E educar significa também aprender a lutar, aprender a 

intensificar a existência e a cumpri-la com decisão e consciência. Educar, 

basicamente, é ajudar a assumir a vida; é levar o ser a procurar e a aspirar à 

verdade, a sentir e chamar a luz e a força encobertas nele mesmo, fazê-lo 

perceber a grande oportunidade que a vida é, o que com ela recebemos. E 

aprender conscientemente a querê-la, vivê-la, dá-la. (GELEWSKI, 2006, p. 5) 

 

 Esse aprender consciente enfatizado por Gelewski para o ensino em geral e o 

aprendizado da dança em particular é apoiado pelo segundo princípio da educação integral, 
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indicando que nada pode ser ensinado, a não ser pela tomada de consciência a cada passo: 

consciência do corpo físico, vital, psíquico, espiritual, consciência do objetivo da vida, 

consciência da inteligência pulsante em cada célula, consciência de seu próprio processo 

evolutivo, do processo evolutivo da natureza, da sociedade e de toda humanidade. É nessa 

direção que aponta a proposta educativa de Gelewski, realizada através de um trabalho 

disciplinado de autodescobrimento, de concentração em vivências interiores, de intensificação 

do movimento para dentro, “[...] e a prontidão de silenciosamente escutar e, no íntimo, 

receber e saber” (GELEWSKI, in ANANDA, 2006, p. 5). Note-se que essa proposta de 

interiorização inicial deve sempre ser conduzida na direção de uma abertura para participação 

e atuação em uma vida maior, “[...] uma existência não fechada em torno do eu pessoal” (p.5). 

Talvez por isto o próprio dançarino se revelou com tanta intensidade ao seu público e 

ofereceu seu corpo à atuação da Supraconsciência referida por Aurobindo, numa busca de 

experienciar o espiritual na dança.   

A partir desta perspectiva abrangente da educação integral, Gelewski situa o papel do 

educador como aquele que deve guiar o educando a encontrar seu próprio lugar na vida, o 

lugar que só ele pode ocupar no concerto geral: “[...] e ele deve dar-se inteiramente a isto, não 

esquecendo que está tocando apenas uma nota na sinfonia terrestre e, no entanto, sua nota é 

indispensável à harmonia do todo, e seu valor depende da sua justeza” (GELEWSKI, in 

ANANDA, 2006, p. 9). Noto que a visão de construir a unidade humana preconizada por 

Aurobindo é incorporada por Gelewski em sua visão educativa, como uma necessidade de 

construir a própria unidade que “[...] deve vibrar na consciência e na vontade do educador, 

impulsionando e determinando sua ação” (GELEWSKI, 2006, p. 9). Esses pressupostos 

educativos seriam a base para um renascer da vida sobre a Terra:  

[...] um renascer da vida humana para fora de suas barreiras enrijecidas e 

armadas, para dentro de um novo grau e um novo sentido, tornando-se o 

homem outra vez criança, vivo e inteiro, e nascerá com a felicidade de poder 

evoluir e ser e agir. (GELEWSKI, In: REVISTA ANANDA, 2006, p. 9). 

 

4.4.1 Por uma formação integral na arte (dança) e na educação  

 
   A dança nasceu com o homem – dança como possibilidade da 

   manifestação de degraus elevados e mais sutis de consciência por 

   meio do movimento físico e da presença humana radiante, como  

   expressão dinâmica de uma vida centralmente determinada por poderes 

psíquicos e espirituais. (GELEWSKI, 1980, p. 31) 

 

 Como dançarino, Gelewski permanece vivo no imaginário de seu público, nos grupos 

de dança contemporânea que criou e influenciou, nas coreografias que desenhou, nos solos 
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espontâneos que dançou, bem como nos reflexos desses momentos dançados com tanta 

intensidade e registrados na memória das pessoas que o assistiram, bem como nas imagens 

que chegaram até nós. Estas memórias e imagens em movimento serão convidadas para 

entrarem em cena no próximo capítulo, compondo um ensaio estético do corpo poético de 

Rolf Gelewski na cena contemporânea. 

 Como professor, ele permanece vivo na memória de seus alunos, nas aulas que 

ministrou, nos métodos que editou, nos inúmeros textos que escreveu sobre arte e educação e 

sobre dança e educação, incluindo ainda os textos compilados para a disciplina de Filosofia 

da Dança que ele criou e ministrou por oito anos consecutivos. Ainda como educador e 

dançarino, sua presença se expandiu em palestras, seminários e workshops que ministrou em 

vários Estados brasileiros e no exterior, disseminando sua experiência como professor de 

dança. Por este vasto cenário de atuação no campo da educação e da arte, considero 

importante situar a visão de Gelewski sobre o ensino da dança e sobre a centralidade da arte 

para uma educação integral do ser humano. Com a finalidade de abrir esse campo de 

conhecimento e ação – baseado na experiência de Gelewski como diretor e professor da 

primeira Escola de Dança de nível superior e diretor do primeiro Grupo de Dança 

Contemporânea do Brasil, e ainda, como diretor do Departamento de Integração Artística da 

UFBA (que integrava as escolas de Dança, Teatro, Belas Artes, Música e Arquitetura) –, 

selecionei seis compilações organizadas por ele, conforme relacionadas a seguir: 1) Dança 

vista mais profundamente: contribuições para uma Filosofia da Dança (1967); 2) Filosofia 

da Dança: textos apresentados e resumos de comentários realizados em aula (1969); 3) 

Textos referentes à Arte e Educação: compilação para o III Encontro de Educadores 

Musicais da UFBA (1970a); 4) Textos referentes à Filosofia da Dança e à Educação para o 

4º Festival de Inverno da UFMG (1970b); 5) Textos referentes à Dança e Educação para a I 

Semana de Educação Artística da UFBA (1971); 6) Filosofia da Dança II (1972) renomeado 

em edição de 1980 como Corpo-Consciência-Movimento-Dança: contribuições para uma 

filosofia do movimento e da dança. 

Note-se que este último material no formato de apostila, editado pelo Departamento de 

Integração e Educação Artística da UFBA em 1972 e reeditado pela Casa Sri Aurobindo em 

1980 sob o segundo título e uma nota preliminar, forma uma síntese do pensamento em 

evolução de Gelewski, conforme apresento a seguir. 

Observo que as reflexões de Gelewski sobre Arte e Educação indicam a importância 

de integrar a educação do físico, do vital, do psíquico, do mental e do espiritual – tal qual 

considerados na educação integral ou educação para o livre progresso preconizada por Sri 
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Aurobindo e ampliada pela visão de Mira Alfassa, A Mãe. É interessante notar que Gelewski 

privilegia uma visão de arte sempre interligada às suas mais diversas manifestações. Esta 

visão integrada e interligada da educação e da arte foi apresentada por ele na palestra de 

abertura do III Seminário de Educadores Musicais na UFBA, proferida em 18/10/1970 e 

intitulada: Sobre a necessidade de integração e interligação. Este e outros textos foram 

compilados pelo próprio autor como material de base para o referido encontro promovido pelo 

Departamento de Integração e Educação Artística da UFBA sob sua direção: 

 
Educação e Arte é o tema básico dos diálogos, enquanto que as palestras 

abordarão assuntos específicos como “a Educação musical”, “a dança 

educacional” e “o teatro clássico japonês”, o qual integra música, dança e 

palavra. Os estágios serão feitos nos Departamentos de Dança e de Música 

da Escola Parque, e as apresentações serão de Música e dança, com inclusão 

da palavra. (GELEWSKI, 1970, p.1) 

 

 Nesta seleção de textos sobre Arte e Educação, aparecem diversos temas e autores, 

como por exemplo, os princípios de educação de Maria Montessori, a dança educativa de 

Rudolf van Laban, a educação musical sob a perspectiva de Edgar Williams, Teatro e Criança 

por Peter Slade e por Heloísa Guimarães Teixeira com trechos de entrevista com Maria Clara 

Machado.  Ou seja, Gelewski inclui e comenta o pensamento de diversos autores sobre 

educação em geral e em particular sobre educação e arte. Num outro texto de sua autoria 

incluído nesta mesma coletânea e intitulado Dança e Educação, o professor comenta as raízes 

da dança e sua contribuição educacional, incluindo a possibilidade de, através dela, poder se 

comunicar com a região do supramental – designada por Aurobindo como a consciência mais 

alta que um ser humano pode acessar em seu processo evolutivo:  

 
A dança, então, origina-se da busca do homem, de comunicar-se e fundir-se, 

de uma maneira integral, com a região do supramental, experimentando e 

intensificando no indivíduo, deste modo, acontecimentos, formações e 

evoluções de sua interioridade. E uma segunda raiz da dança consiste em 

nossa necessidade elementar de extravasar energias vitais excessivas, através 

do movimento de nosso corpo. Nisso, temos os fundamentos das 

contribuições básicas da dança para a educação. (GELEWSKI, 1970, p. 30) 

 

 Já num trecho de outra seleção, agora de textos referentes especificamente à Dança e 

Educação que Gelewski compilou para a I Semana de Educação Artística, que ocorreu de 12 

a 17 de julho de 1971 na Escola de Música e Artes Cênicas da UFBA, considero interessante 

observar a lista das qualidades que serão exercitadas pela prática artística, segundo o autor, 

que me pareceram ser as mesmas exigidas em seus métodos para o ensino da dança: 
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Em toda prática artística, o ser humano é chamado para participar com a 

inteireza de seu ser. Espontaneidade, sensibilidade, criatividade e 

inteligência, concentração, controle e disciplina do físico, da dinâmica 

vital e das emoções, o sentido filosófico e outras qualidades são exercitadas 

e desenvolvidas, nas experiências artísticas criadoras e recriadoras. 

(GELEWSKI, 1971, p. 4) 

 

 O trecho selecionado acima faz parte de uma palestra do próprio Gelewski sobre 

Dança e Educação proferida no IV Festival de Inverno de Ouro Preto promovido pela UFMG 

em julho de 1970 e integra a compilação de textos mencionada anteriormente, bem como a 

própria coletânea de textos preparados por Rolf para o Festival. Destaco que, neste evento, 

além de ministrar uma palestra e um workshop, ele também se apresentou junto com o Grupo 

de Dança Contemporânea da UFBA no Teatro Marília, em Belo Horizonte, confirmando sua 

vocação de dançarino-educador e difusor de conhecimentos sobre Arte, Educação e Filosofia 

da Dança. Fazem parte desta coletânea intitulada Filosofia da Dança e Educação (1970b) 

outros textos germinais, nos quais o professor enuncia alguns dos princípios que considera 

fundamentais no ensino e nos processos de criação em dança. Aqui, ele enfatiza a importância 

de uma perfeita fusão entre prática e teoria na formação do dançarino, tal qual enunciada no 

texto intitulado O intelecto e o ensino artístico na dança: 

 
O que queremos é a integração do raciocínio, da inteligência, do intelecto, na 

formação do dançarino. Não queremos, de maneira alguma, aumentar o 

número de ensinamentos teóricos, isolados da prática, queremos justamente 

a fusão do elemento cerebral com a atividade física-dançante para, deste 

modo, despertar e desenvolver a consciência do físico. (GELEWSKI, 1970b, 

p.1) 

 

 Já no texto Sobre a improvisação na dança, desta mesma coletânea, o dançarino fala 

da espontaneidade como uma chave para o processo de criação artística. Ele considera que a 

espontaneidade abre as portas para a improvisação, mas que nem toda expressão dita 

espontânea pode ser considerada arte, assim como nem toda dança feita ao improviso pode ser 

considerada uma verdadeira expressão artística. Aliás, Gelewski comenta que bem poucos 

dançarinos são capazes de improvisar e que uma das razões dessa incapacidade seria “[...] a 

falta de uma ocupação diária com exercícios de natureza artística-criadora e espiritual” 

(GELEWSKI, 1971b, p. 3). Outra razão seria a falta de uma busca contínua e intensa dedicada 

à elaboração de uma consciência mais abrangente, diferente das rotinas habituais de sentir, 

reagir e pensar. Inclusive, ele considera que, num certo sentido, coreografia e improvisação 

podem ser equivalentes e que não tem muita importância se uma dança é uma coreografia ou 

improvisação e sim qual o sentido que se confere a esta dança: 
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Igualmente, podem haver improvisações superficiais e pobres de mensagem, 

bem como outras capazes de emitirem uma beleza direta e espontaneidade de 

expressão como raramente se encontram numa dança elaborada. 

Evidentemente, o arco-íris no céu (improviso da natureza) é essencialmente 

diferente do arco íris de um quadro de El Greco (composição elaborada), mas 

cada um dos dois pode tocar-nos profundamente, pois ambos são puros e 

próximos da Origem. (GELEWSKI, 1970b, p. 4) 

 

 Ainda sobre os temas da espontaneidade e da improvisação na dança, que são centrais 

em nossa investigação e criação em torno do legado de Rolf, o dançarino alerta para a 

possibilidade de pensar que seja bem mais fácil improvisar do que compor, “[...] tão mais fácil 

que nem vale mais a pena compor dança” (GELEWSKI, 1970b, p.4). Para equacionar essa 

questão, ele evoca novamente os princípios da concentração e do movimento consciente como 

fundantes do processo de criação, conforme considerados no trecho a seguir: 

 
[...] Perguntamos então: é realmente fácil ser espontâneo e ao mesmo tempo 

extremamente concentrado? É fácil movimentar-se livre e expressivamente 

sem abandonar a vigilância da mente nem a consciência desperta do físico? 

Porque para fazer da improvisação uma arte, é preciso prontificar-se 

conscientemente para servir de canal e instrumento à intuição; é preciso abrir-

se tão totalmente quanto possível aos impulsos e mandamentos de forças 

superiores às mentais. (GELEWSKI, 1970b, p. 4) 

 

 Encontramos, ainda, no último trecho desse mesmo texto sobre improvisação, a 

costura exata entre a proposta dos exercícios de Gelewski experimentados por nós e o 

pensamento que ele expressa aqui. Refiro-me aos princípios de movimentação propostos pelo 

dançarino que, sem excluir o trabalho disciplinado com base em estruturas previamente dadas, 

buscam levar o criador a uma conscientização e incorporação criativa dos materiais 

previamente dados, para uma composição elaboradamente espontânea, na qual as atitudes da 

concentração e da entrega são requeridas para alcançar esse tipo de realização. É dentro desta 

linha de pensamento e criação que se desenvolveu nosso próprio trabalho prático em torno da 

metodologia do dançarino e a criação da videodança espontânea:  

 
É uma atitude idêntica que o dançarino improvisador há de realizar, assim 

como os músicos e pintores que improvisam, pois há também na música e na 

pintura tendências parecidas de realizações espontâneas executadas numa 

profunda concentração e entrega à intuição. Queremos esclarecer que essa 

entrega e concentração naturalmente não significam extinção da capacidade 

mental do artista [...]. Deste modo, uma improvisação pode basear-se em 

estruturas e princípios elaborados previamente, que representam 

desdobramentos do material a ser usado na improvisação. (GELEWSKI, 

1970b, p. 5) 
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Considero importante inserir, neste ponto da abordagem em torno do corpo 

pedagógico e artístico de Rolf, a base filosófica de sua poética espontânea. Para isto, gostaria 

de recordar que, na década de 1970, aconteceu uma síntese na trajetória do professor-

dançarino, após seu contato com o yoga integral de Sri Aurobindo, fase em que ele fundou e 

dirigiu a Casa Sri Aurobindo (1971) para difusão do yoga integral no Brasil, e se manteve 

ainda atuante na UFBA e como dançarino. Noto que esse período de transição foi marcado 

pela consolidação e expansão pública de seus solos espontâneos em diversos cenários dentro e 

fora do País, ao mesmo tempo em que sua produção editorial também se expandiu, reeditando 

métodos outrora germinados na UFBA e criando outros; além de fundar a Revista Ananda 

justamente para abordar os temas da arte, educação e espiritualidade. Razão porque as 

máximas de Sri Aurobindo começaram a transparecer com mais frequência em seus textos e 

como fundamento filosófico-poético de seus solos, assim como os pensamentos de outros 

filósofos que povoaram sua trajetória aparecem revisitados pelo compilador, como Jean-Paul 

Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber, Pierre Teilhard de Chardin, Henri Bergson, 

Friedrich Schiller, entre outros. Observo que, enquanto o tema dança e educação é abordado 

incluindo reflexões sobre: o papel do educador; a responsabilidade do dançarino; o intelecto e 

o ensino artístico na dança; e a improvisação na dança, entre outros, seus compêndios de 

caráter mais filosófico ampliam esses assuntos relacionando-os a temas mais abrangentes 

como: a ligação da arte com a vida; o lugar do corpo na arte, na educação e no mundo; a 

relação entre corpo, dança, movimento e consciência, e assim por diante.  

A partir de agora, enfocaremos essa abordagem filosófica da dança e da arte – tal qual 

constituída por Gelewski a partir da criação e elaboração da disciplina Filosofia da Dança, que 

ministrou por oito anos consecutivos na UFBA para dançarinos e não-dançarinos. Esta 

revisitação tem como perspectiva dar visibilidade a esta abordagem, demonstrando sua 

relevância e atualidade, bem como a necessidade de reconhecimento de seu legado e inserção 

em cursos de diversos níveis.  

 

4.4.2 O curso de Filosofia da Dança criado por Gelewski 

 
 A nossa dança é a modificação da vida. 

 (GELEWSKI, 1967, p.16) 

 

Em 1967, Gelewski criou a disciplina Filosofia da Dança, que, ao longo do tempo, 

passou a ser frequentada não apenas por alunos de Dança, como também pelos alunos do 

Departamento de Integração Artística (Dança, Teatro, Música, Belas Artes e Arquitetura), 
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como também por alunos de outros departamentos da UFBA interessados no tema. A relação 

entre corpo-dança e consciência ocupa espaço central nas reflexões dessa matéria 

experimental.  

Observo que, numa coletânea de Gelewski deste mesmo ano intitulada Dança vista 

mais profundamente: contribuições para uma Filosofia da Dança, que serviu como material 

didático para a primeira edição da referida disciplina, o professor alia textos relacionados 

diretamente ao ensino da dança, como por exemplo: Sobre a correspondência entre a dança e 

o espaço ou Entre a dança e o tempo; com outros de caráter mais abrangente abordando, por 

exemplo: As inter-relações entre dança, vida e espírito, ou mesmo um texto particularmente 

revelador de sua visão sobre a arte de dançar, como o próprio título indica: Dança como 

modificação da vida.   

No prefácio desta primeira coletânea sobre Filosofia da Dança, o autor comenta que, 

quando começou a refletir sobre experiências nos campos artísticos e educativos, não parou 

nas fronteiras do praticamente experimentado, mas buscou ir além, descobrindo que a origem 

da dança é a própria vida: “Vi e compreendi que a dança tem a capacidade de modificar o 

homem, de educá-lo, tornando-o mais integral” (GELEWSKI, 1967, p. 2). Segundo ele, suas 

contribuições para uma Filosofia da Dança – na gênese de elaboração dessa matéria –, “[...] 

embora ainda não tenha chegado a conclusões realmente maduras e unidas num sistema” 

(p.2), são apresentadas no sentido de “despertar” naqueles que, de alguma maneira se 

aproximam da dança ou se “entregam” a ela, a vontade de compreender o que a dança é, vista 

mais profundamente: 

 
Quero lembrar e sugerir que no centro de toda conversa, discussão ou 

investigação relativas a esta, deve situar-se a consciência fundamental, que a 

dança está a serviço da vida humana. E por outro lado, que a vida humana 

encontrará dificilmente um meio mais eficiente de expressão, realização e 

evolução do que a dança, pois nenhuma outra atividade sabe libertar e mover o 

homem tão integralmente. (GELEWSKI, 1967, p. 3) 

 

 Nas considerações finais desse trabalho, Gelewski revela que a coletânea foi composta 

de aforismos, ensaios, conferências, introduções e exposições de investigações didáticas que 

se originaram do espaço de tempo de 1960 a 1967 – justamente seu período mais atuante na 

UFBA como diretor, professor, coordenador da equipe de formatação do currículo para 

aprovação do curso no Ministério de Educação, entre outras tantas funções já referidas. 

Observo ainda que resulta dessa compilação seminal uma visão de dança originada de sua 

constante pesquisa e reflexão, que germinaria outras tantas reflexões e textos revistos, 

transformados e ampliados a partir dessa matriz. Noto que a grande mudança ocorrida nos 
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textos datados a partir de 1968 (quando Gelewski se encontrou com A Mãe, na Índia) foi a 

presença cada vez mais marcante do pensamento oriental, com foco agora no yoga integral – 

como que vindo ao encontro do que ele já preconizava intuitivamente nos seus textos 

anteriores, quando se referia a uma educação e a um movimento integral através da dança. 

 Já a epígrafe d‟A Mãe - “As condições sob as quais os homens vivem na Terra são o 

resultado do seu estado de consciência. Procurar modificar condições sem modificar a 

consciência é uma vã ilusão” - abre a apostila de Filosofia da Dança – textos apresentados e 

resumo dos comentários realizados em aula (1969) do professor Gelewski, preparada para os 

Cursos de Dançarino e de Licenciatura de Dança. Nesta coletânea, o professor incluiu o 

pensamento filosófico de Romélio Aquino, Immanuel Kant, Ernst Bloch, Karl Jaspers, d‟A 

Mãe, dele próprio, além de artistas e dançarinos não ocidentais como Ram Gopal: 

 
O dançarino indiano Ram Gopal, herdeiro de uma cultura muito antiga e 

sublime, assinala como qualidades indispensáveis para a dança, não técnica e 

um belo físico, mas, em primeiro plano, fervor espiritual, consciência interior 

e intensa vida emocional. (GELEWSKI, 1969, p. 7) 

 

 Já na apostila de Filosofia da Dança II, editada pelo Departamento de Integração e 

Educação Artística da UFBA e datada de 1972, percebo uma evolução no pensamento de 

Gelewski, agora sim incluindo uma reflexão bastante elaborada, entrelaçando sua experiência 

de dançarino-professor com os campos da Biologia, Antropologia, Psicologia, Teologia, Yoga 

e, logicamente, de uma Filosofia direcionada à via artística – antecipando, já naquela época, a 

abordagem transdisciplinar na Educação e na Arte tão em voga atualmente. Noto que essa 

apostila foi reeditada posteriormente pela Casa Sri Aurobindo e intitulada justamente pelos 

temas centrais nela apresentados: Corpo-Consciência-Movimento-Dança: contribuições para 

uma Filosofia do Movimento e da Dança (GELEWSKI, 1980). É esta edição, acrescida de 

uma nota preliminar assinada pelo autor, que comentaremos a seguir. É importante lembrar 

que, a partir de 1971, Gelewski transitou entre a UFBA e a recém-fundada Casa Sri 

Aurobindo, onde passou a ministrar aulas de preparação corporal e dança espontânea, bem 

como apresentar seus recitais e reflexões (chamadas de leituras) para artistas e não artistas
89

.  

Voltando à nota que abre a edição referida acima, observo que nela o autor apresenta a 

gênese dos textos ali compilados: 

                                                 
89

 É interessante observar que participaram dessas aulas tanto alunos seus da UFBA, aqueles que acompanharam 

e tinham afinidade com essa fase estética do professor-dançarino, quanto pessoas de diversas áreas, incluindo 

muitos artistas principalmente da música e artes plásticas, além da dança, interessados em experimentar a arte 

como veículo de educação integral, ampliação de consciência e expressão espiritual. 
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Há oito anos que – professor da disciplina Filosofia da Dança na 

Universidade Federal da Bahia – pesquisei, reuni e traduzi os textos aqui 

apresentados. Chamo esta seleção de “Contribuições para uma filosofia do 

movimento e da dança”, denotando com isso que existem uma extensão e 

uma profundidade dos fenômenos “dança” e “movimento” que os situam 

num grau inteiramente diferente daquele em que são comumente 

classificados no Ocidente. (GELEWSKI, 1980, p. 1) 

  

 

Observo que já se explicita, na apresentação deste material, a abrangência do 

pensamento de Gelewski em torno das várias manifestações da dança em diferentes tempos, 

espaços e culturas, e sua crítica a qualquer abordagem meramente técnica ou reducionista no 

aprendizado e na apreciação da dança. É interessante notar, ainda, a citação do professor-

dançarino incluindo no cenário desta reflexão as concepções da dança hindu, da dança cristã e 

da dança ritual:  

 

Para quebrarmos de vez a primitiva superficialidade das avaliações 

ordinárias da dança e do corpo... Basta dizer que, por exemplo, a mitologia 

hindu concebe o universo criado pela dança do deus Shiva; que escritos 

apócrifos vêem Jesus Cristo, em um dos seus momentos mais decisivos – a 

hora entre a última ceia e seu aprisionamento – comunicar-se com seus 

apóstolos realizando uma dança de roda em conjunto, e que em todo culto e 

rito, mesmo do presente, a realidade do gesto, do movimento físico é fato de 

inestimável e indispensável valor. (GELEWSKI, 1980, p. 1) 

 

Na nota preliminar desta seleção de textos, Gelewski fala sobre os poderes do corpo e 

do movimento descobertos pela atual Biologia, Medicina, Antropologia e Psicologia; como 

também pelas técnicas terapêuticas e disciplinas espirituais recebidas nos últimos decênios do 

Oriente como o yoga, a acupuntura, o do-in, o tai chi.  E ressalta a importância de inserir o 

trabalho com o corpo humano e a dança em uma perspectiva da descoberta dos significados 

mais profundos da existência humana sobre a Terra, questionando: “Por que estamos aqui, 

neste planeta, na terra, e em direção a que vai nossa vida, nosso movimento, nosso destino?” 

(GELEWSKI, 1980, p. 2). É neste momento que o dançarino insere um tema que vai permear 

toda coletânea e me parece central em seu pensamento para uma Filosofia da Dança a partir 

daí – a questão de dançar (de se movimentar e de viver) conscientemente: “Dançar como 

certas aves no período de namoro e da agitação sexual ou como folhas de uma árvore ao vento 

não nos basta – vemos na consciência o valor e o ato central do homem” (GELEWSKI, 1980, 

p. 2 – grifo do autor). Saliento que, no decorrer do texto, ele vai relacionar essa consciência 

com a abordagem de Sri Aurobindo:  
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O despertar cada vez maior da consciência e sua subida para um nível cada 

vez mais alto e uma extensão mais ampla de sua visão e ação são a condição 

de nosso progresso em direção a esta suprema e total perfeição que é o 

objetivo de nossa existência. (SRI AUROBINDO, apud GELEWSKI, 1980, 

p. 21) 

 

Observo que, para tratar do advento de uma nova consciência na dança, na educação e 

na vida, Gelewski convida, além de Sri Aurobindo – sua principal base filosófica a partir 

desta fase –, autores como Jung (psicanalista), Erich Neumann (filósofo alemão) ou mesmo 

pessoas próximas, como a dançarina Ana Andrade, que na época frequentava suas aulas de 

dança na Casa Sri Aurobindo. Considero, assim, que a mesma atenção solicitada na dança 

espontânea para as qualidades da disciplina e da entrega é igualmente refletida na Filosofia da 

Dança preconizada por Gelewski e incorporada por seus alunos: 

 
Por enquanto temos muitos véus e peles, e eles nos são ainda necessários. 

Mas não devem sufocar-nos, devem ser plasticamente permeáveis à 

irradiação do mais fundo. Devem ser como a casca do fruto, crescida de sua 

própria substância protetora. Enquanto crescendo podemos ser o fruto, pleno 

mel e perfume que se guarda todo em gomos, que se guarda a si mesmo não 

como cofre, mas como fruto, entregue. (ANDRADE, apud GELEWSKI, 

1980, p. 14) 

 

 Por último, observo que, no texto de encerramento desta coletânea, intitulado: Dança 

– Consciência – Vida Humana, Gelewski seleciona trechos seus (inclusive alguns já 

publicados na recém-criada Revista Ananda editada por ele) e alguns trechos de Sri 

Aurobindo sobre: a conscientização do físico, a integração de uma inteligência mais ampliada 

no dançarino, a espiritualização do corpo e a possibilidade de o dançarino ser instrumento-

criador e intérprete de forças psíquicas e espirituais e da manifestação de degraus mais sutis 

de consciência:  

 

O dançarino que se dispõe a ser instrumento de um poder superior há de 

fazer mais do que preparar-se profissional e culturalmente. Há de perguntar-

se onde está a sua vida. Há de decidir para onde caminhar, há de caminhar e 

tornar-se, pois decidiu servir. Decidiu dar-se e ajudar. E conseguirá ajudar 

apenas à medida que consegue transformar a si próprio. (GELEWSKI, 1980, 

p. 27) 

 

 O autor alerta, contudo, que o dançarino não é só instrumento, mas ainda intérprete. E 

desse modo deve participar e atuar criativamente das coreografias que executa. Finalizo essa 

reflexão com um pensamento do dançarino-filósofo que me parece valorizar tanto a razão 

como a intuição, tanto o trabalho do corpo como da consciência, tanto o processo de 

individuação do artista (pelo viés junguiano) como de espiritualização e perfeição do físico 
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(pelo viés aurobiniano), sem excluir o talento inato e o conhecimento adquirido, mas 

sobretudo valorizando o trabalho contínuo sobre si mesmo: 

 
O dançarino [...] através de sua natureza, talento, conhecimento, caráter, 

espírito, etc., vivifica e cunha aquilo que deve ser traduzido por ele. Por isso, 

deve aprimorar-se não só na sua especialidade, mas também como indivíduo, 

como pessoa. Pois os valores que constituem o dançarino como ser humano 

influirão sobre seu trabalho de maneira determinante. (GELEWSKI, 1980, p. 

28) 

 

4.4.3 Aplicação do legado de Gelewski na atualidade 

 

No segundo semestre de 2010, concluí os experimentos práticos sobre o material 

legado por Rolf Gelewski com um breve laboratório de reflexão em torno da aplicação de 

suas propostas na arte e na educação. Noto que o foco central do nosso primeiro e mais 

extenso laboratório de prática teve como objetivo adentrar nos princípios e métodos do artista-

professor utilizados na formação de dançarinos na Escola de Dança da UFBA e difundidos a 

partir dela para todo o Brasil. Já o laboratório de criação teve como objetivo a configuração da 

obra artística-dançante em vídeo, inspirada no processo anterior, tal qual apresentada neste 

capítulo. Neste último laboratório, considerei oportuno buscar perceber os reflexos desse 

legado e sua aplicação atual no campo artístico e pedagógico.  

Para este último experimento de natureza prática e reflexiva, convidei o dançarino e 

educador Gilmar Azevedo, que dançou com Gelewski na UFBA e também cuidou da 

biblioteca da Casa Sri Aurobindo na década de 1970. Juntos, exploramos os primeiros passos 

do método síntese de Gelewski sobre improvisação na dança: Ver-Ouvir-Movimentar-se 

versão II, precedido sempre de uma preparação corporal com yoga ou técnicas de dança 

(sequência de Gelewski ou criada por nós – incluindo barra) e do exercício 31 de Estruturas 

Sonoras 2– escolhido por mim para tornar a nossa prática-reflexiva mais concentrada. No 

final da improvisação, líamos um texto de Gelewski sobre dança (arte) e educação, momento 

em que refletíamos sobre essa conexão, e eu anotava algumas de nossas percepções mais 

relevantes. Considero que esses breves encontros criaram um espaço privilegiado para a 

integração da intensa pesquisa teórico-prática e criativa que tinha sido realizada 

anteriormente. Foi como encerrar um processo deixando uma janela aberta para focalizar, 

refletir e perceber, de forma mais sintética e ao mesmo tempo abrangente, o que havia 

acontecido até ali e o que ainda poderia acontecer a partir dessa força-motriz de inspiração na 

dança espontânea de Rolf Gelewski. Como numa improvisação espontânea, buscávamos 

agora esquecer toda estrutura e análise que nos serviram de base criativa, para conversar e 
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dançar livremente, como se fosse a primeira vez! Dentro dessa perspectiva, faço agora um 

breve relato, mais sintético do que descritivo, dessa experiência. 

O laboratório aconteceu de setembro a dezembro de 2010, uma vez por semana, na 

sala de Dança II da UDESC, em encontros com aproximadamente três horas de duração, 

totalizando cerca de 60 horas de prática reflexiva. Ao contrário do laboratório de prática e de 

criação, no qual eu desenhava e conduzia os exercícios, aqui os dois participantes conduziam 

juntos tanto a leitura e experimentação do método Ver-Ouvir-Movimentar-se versão II, como 

a execução do exercício de concentração escolhido.  

Selecionei o exercício nº 31 do método Estruturas Sonoras 2 para esta etapa do 

trabalho, com o objetivo de promover quietude e união do corpo-mente-alma, para que o 

gesto pudesse brotar espontaneamente: “A imobilidade do corpo e os poderes de concentração 

e calma, a que ela conduz, devem ser compreendidos como valores educacionais e formativos 

de importância primeira.” (GELEWSKI, 1972, p. 15). Nas primeiras etapas desse exercício – 

realizado em posição sentada, na ponta de uma cadeira –, a proposta é de uma entrega à escuta 

atenta da música, mantendo o corpo praticamente imóvel, acompanhada de uma subida 

apenas mental, porém não menos real, do “braço interior sutil” a partir do eco silencioso da 

palavra “ascensão” concentrada no centro do peito. Só nas últimas etapas do exercício, 

realizamos fisicamente o movimento proposto: “Quanto mais você se entrega, mais você tem 

uma experiência unificadora... É um trabalho que sensibiliza, reúne, concentra” (GILMAR, 

depoimento em 29/10/2010).  

 
E sua humildade e ausência de preconceito, isto é, sua prontidão em ver as 

coisas como elas são realmente abre para ele o portão até então trancado: o 

acesso aos segredos de seu próprio corpo e das forças que nele agem. 

(LAMA AMAGARIKA GOVINDA, apud GELEWSKI, 1975, p. 21.) 

 

 Após realizarmos este exercício de Concentração-Unificação (conforme enunciado no 

próprio método Estruturas Sonoras 2), prontificando nosso aparato corpóreo-psíquico para a 

ação, passávamos a improvisar, segundo as instruções das fases iniciais do exercício modelo 

do método Ver-Ouvir-Movimentar-se versão II, buscando, como o autor indica, aplicar 

múltipla e espontaneamente a qualidade da força, da energia e da consciência, para compor os 

movimentos. Noto que as noções de improvisação e espontaneidade aparecem aqui cada vez 

mais interligadas, enfatizando-se a realização de uma espontaneidade relacionada diretamente 

à consciência do executante. Neste método, as 11 fases do exercício modelo podem ser 

realizadas isoladamente ou irem se agrupando a outras fases.  Pelo próprio objetivo deste 

laboratório de caráter mais reflexivo, estudamos e dialogamos sobre os princípios e as 
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instruções teóricas e práticas do método, e executamos as primeiras sete fases, isoladamente e 

depois conjuntamente, utilizando, num primeiro momento, uma música escolhida por Gilmar 

intitulada Yanomami‟s blues – faixa 2 do CD de mesmo nome do grupo Wahari. E logo 

depois passamos a improvisar a partir da música Greenleaves to a ground (de um compositor 

anônimo do século XVIII gravada pelo conjunto Musikantiga, de São Paulo) –, faixa 5 do CD 

Estruturas Sonoras 1 – a mesma utilizada para o exercício de concentração –, aproveitando 

que ela já estava interiorizada e incorporada em nós. Creio que aprender a ouvir tenha sido 

uma das mais nobres apreensões dessa experiência: ouvir a música, ouvir o corpo, o espaço, a 

palavra, o gesto, o parceiro de trabalho, o silêncio.  E, por trás de tudo, a voz do dançarino 

professor a nos instruir: 

 
Os exercícios [...] significam um esforço e treinamento mental, 

multiplamente eficaz pelo fato de o trabalho mental ser seguido 

imediatamente por sua tradução concreta para a realidade da experiência 

interior ou corpórea, desta maneira não permanece apenas no plano abstrato 

da idéia ou informação, mas serve de instrução inicial-preparatória para 

experiências e acontecimentos reais e, assim, pela interligação forte com 

estes, ganha uma dimensão e um sentido mais plenos. (GELEWSKI, 1972, 

p. 13) 

  

 Aliás, num dos textos que nos serviu de base para reflexão, intitulado: Sobre música I 

(GELEWSKI, 1991, p. 68-69), o autor fala da sonoridade da natureza, como por exemplo, da 

flor de lótus quando desabrocha do lodo – símbolo do yoga e do processo de individualização 

humana; situando a importância do ato de discordar e de se desapegar da existência coletiva 

para que esse processo possa florescer. A partir da experiência de Gilmar como integrante da 

Casa Sri Aurobindo, na época uma comunidade gravitando em torno de seu criador, Rolf 

Gelewski, e atualmente um grupo de simpatizantes gravitando em torno do legado dele, 

notamos a dificuldade de manter acesa a chama original. Comentamos, ainda, a dificuldade de 

discordar totalmente da sociedade tal qual se encontra estruturada atualmente e de se 

desapegar completamente dos valores com os quais a maioria das pessoas concordam sem se 

tornar um outsider, considerando as consequências dessa atitude, sobretudo no campo 

educativo. É interessante como, até numa reflexão como esta, de natureza mais existencial do 

que formal, nos pareceu importante a busca de uma harmonia entre estrutura coletiva e 

espontaneidade individual para compor o enlevo de nossa dança. 

 No entanto, concordante ou discordante, desapegada e livre, estruturada e espontânea, 

observo que a dança de Gelewski atravessou décadas e continua sendo muito apreciada e 

agora também investigada. Assim como sua metodologia minuciosa e madura apresenta 
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inúmeros recursos que podem ser utilizados para novas criações – tanto que vem surgindo um 

crescente interesse em pesquisá-la e aplicá-la na arte e na educação.  Assim, ampliando os 

horizontes de sua arte e pedagogia, poderíamos também falar que o dançarino anteviu um 

campo de conhecimento que ganharia corpo a partir da década de 1970 e cujos pressupostos 

ele já preconizava numa dança que principia no movimento interior do dançarino e numa 

educação integral que considera o aluno como um ser móbil, livre e cujo movimento deve se 

tornar cada vez mais consciente. Falo da educação somática e insiro a visão de Gelewski 

dentro desta perspectiva.
90

 

 Retornando, porém, ao desfecho de nosso laboratório prático-reflexivo, que me parece 

explicitar uma síntese de todas as abordagens mencionadas até aqui em torno do legado de 

Rolf Gelewski, gostaria de mencionar uma discordância que tivemos, eu e Gilmar, justamente 

no momento em que solicitei que fizéssemos uma pequena gravação em vídeo de nosso 

laboratório, a fim de compor o registro desta fase do trabalho. Meu prezado companheiro se 

recusou terminantemente em disponibilizar sua imagem, mesmo que por alguns minutos, para 

registro de nossa atuação com o método Ver-Ouvir-Movimentar-se versão II, vislumbrando 

que essas imagens poderiam ser vistas posteriormente por qualquer tipo de público, 

explicando que sua fase como dançarino de palco tinha se encerrado muitos anos atrás, e que 

atualmente a proposta de Rolf era vivenciada por ele como uma dança existencial. Até tentei 

argumentar, num primeiro momento, que o registro era apenas para fins metodológicos (o 

registro de todas as fases do laboratório de prática, criação e reflexão) e que o resultado 

artístico da pesquisa era a videodança espontânea da qual ele não fazia parte
91

. Logo depois, 

compreendi seus motivos e os respeitei, e assenti com a recusa – a qual me trouxe um insight, 

anotado em meu diário de prática, com o qual gostaria de finalizar esta reflexão: 

 

                                                 
90

 Para saber o que é educação somática e as abordagens que se incluem nessa perspectiva indico o livro 

organizado por Bolsanello (2010). 
91

 A esse respeito, situo a tímida distinção que faz Auslander (2006) sobre os registros de performances que 

poderiam ser documentais ou teatrais – o primeiro compreendido tradicionalmente como registro de um evento 

que “realmente existiu”, e o segundo como um registro feito exclusivamente para ser fotografado ou filmado. 

Após analisar e comentar algumas obras registradas dentro dessas duas perspectivas, o autor conclui que essa 

distinção é sobretudo ideológica e sugere que se perceba o próprio registro como uma performance que reflete 

um projeto estético ou uma sensibilidade particular. Acredito que transitamos “timidamente” por essas duas 

categorias tanto no registro de nosso laboratório de prática e criação quanto na mediação do vídeo para a 

elaboração da videodança espontânea e, ainda, ao utilizar as imagens de Rolf dançando – compondo um corpo 

estético integrado e singular. Considero, ainda, que estou consciente de que a performance das dançarinas foi 

afetada pelo olhar do videomaker (e vice-versa), assim como o olhar do espectador resultará afetado pela edição 

que fizemos do material. Ressalto, ainda, que acredito ter resguardado traços do projeto estético original, 

pautando o experimento dentro dos princípios da espontaneidade e da presença e diálogo simultâneos de todos os 

agentes em cena: Rolf Gelewski, as performers, o videomaker, o iluminador, a natureza. 
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A recusa do Gil em ser registrado no vídeo experimentando comigo o 

método de Improvisação versão II de Gelewski, pela opção dele em não 

transformar esse experimento em arte cênica, mas sim em experiência 

vivida, indica para mim outros desdobramentos da dança de Rolf e de sua 

metodologia como:  trabalho de consciência corporal e psíquica; para fins 

educativos buscando uma educação integral do ser, como trabalho interior, 

existencial e espiritual [...] A meu ver, todos esses aspectos não são 

excludentes, e sim abrangentes da vertente artística da dança espontânea de 

Rolf Gelewski. (VÉRAS, In: DIÁRIO DE PRÁTICA, 6/12/2010) 

 

Para mim, ainda pulsa, de todo esse período de imersão na arte e na pedagogia de 

Gelewski, uma percepção que tive, notadamente no último dia de gravação da videodança, 

quando dancei exclusivamente com Rolf Gelewski através de suas imagens projetadas no 

espaço cênico, de que não realizava uma dança em prol da relação com a câmera, mas sabia 

que ela estava ali, ou seja, os agentes todos estavam ali (videomaker, iluminador, o chão de 

madeira, as cadeiras sem público, a mandala d‟A Mãe, o dançarino gerador das imagens 

projetadas – provocando memórias antigas e atuais), e eu buscava um impulso interno para o 

movimento, gerando uma “consciência integrada” a tudo isto. Acredito que esse estado de 

consciência conflui para a busca de dançar espontaneamente!  
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 5 MEMÓRIAS E IMAGENS EM MOVIMENTO 

 

Entre o primeiro semestre de 2008 e o primeiro semestre de 2010 realizei entrevistas 

com dois grupos referenciais, buscando memórias vivas da contribuição de Gelewski na cena 

contemporânea, abordando sua arte, pedagogia, espiritualidade e filosofia, com ênfase nos 

processos de formação e encenação em dança e na poética da dança espontânea. O primeiro 

grupo formado por professores, ex-professores e ex-alunos da Escola de Dança da UFBA, 

alguns também ex-integrantes do Grupo de Dança Contemporânea (GDC), que conviveram 

diretamente com o professor-dançarino na época em que realizavam sua formação acadêmica 

e atuavam no grupo de dança. O segundo formado pelos dirigentes e participantes da Casa Sri 

Aurobindo que tiveram contato direto com ele nas décadas de 70 e 80, seja na sede da Casa 

Sri Aurobindo em Salvador ou nos encontros promovidos pela organização em todo o Brasil – 

fundamentados na arte e metodologia de Gelewski, na filosofia do yoga integral de Sri 

Aurobindo e nas propostas educativas d‟A Mãe.
92

 

Com os entrevistados da Escola de Dança da UFBA e GDC, busquei enfocar o 

relacionamento pedagógico e pessoal com Gelewski, bem como a utilização de suas propostas 

filosóficas e metodologia para o ensino da dança outrora e agora, incluindo algumas relações 

estéticas construídas junto com o Grupo de Dança, e a percepção de cada um sobre a fase solo 

do dançarino intitulada Dança Espontânea. Com o segundo grupo busquei enfocar o papel da 

movimentação espontânea, da arte e da metodologia de Gelewski em trabalhos de crescimento 

pessoal, consciência corporal e desenvolvimento espiritual, bem como seus desdobramentos 

na arte e na vida de cada um – já que muitos desses integrantes também têm a arte como 

profissão e/ou expressão de vida. Importante salientar que alguns entrevistados-chave deste 

percurso de ativação de memórias corporais e estéticas, transitaram pelos dois grupos, quer 

dizer, iniciaram como alunos de Rolf Gelewski na Escola, passaram a ser dançarinos do GDC 

e depois professores dentro ou fora da UFBA e, ainda, participantes da Casa Sri Aurobindo. É 

o caso de Conceição Muniz, ex-aluna daquela universidade, e atualmente, dançarina e diretora 

teatral na cidade de Auroville na Índia; de Paulo Baeta, ex-integrante do GDC, também sócio 

fundador da Casa e atualmente professor da UFMG; ou ainda, Carmen Paternostro que foi 

aluna de Gelewski desde o curso preparatório da Escola de Dança e integrante do GDC, 

participou de atividades da Casa Sri Aurobindo, tendo acompanhado grande parte da trajetória 
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 A lista dos entrevistados, incluindo seus nomes, apresentação, data e local da entrevista, e grupo referencial a 

que pertencem, pode ser encontrada no Apêndice B. 
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do artista, o que lhe permitiu trazer memórias relevantes do professor e dançarino. Atualmente 

é professora e vice-diretora da Escola de Dança da UFBA. 

Importante salientar, conforme já enunciamos na Introdução deste trabalho, que 

embora as entrevistas tivessem um roteiro básico (ver Apêndice A), todas elas foram 

qualitativas, não diretivas e com uma duração de tempo estendido, uma vez que escolhi 

durante a gravação das mesmas, deixar as memórias dançarem, pausarem, resignificarem-se e 

se expressarem da forma mais reveladora para cada um. Foram 22 entrevistas, a maioria 

capturadas em gravador digital e só uma em mini-DVD, com duração de uma a duas horas 

cada, onde emergiram lembranças, sentimentos, rupturas, envolvimentos, esclarecimentos, 

incompreensões, silêncios! Todas gravadas num ambiente de confiança e cumplicidade o qual 

busco preservar aqui. Todas essas memórias ainda se movimentam em mim e, acredito 

também em todos os envolvidos, assim como fizeram mover muitas percepções e trouxeram 

clareza para muitas das questões centrais desta tese: impressões sobre a pessoa e a postura de 

Rolf Gelewski, sua disciplina alemã, seu relacionamento com os alunos, sua didática para o 

ensino da dança, o processo de elaboração minuciosa de seus métodos, suas fases estéticas, a 

educação através da dança e da arte, sua autenticidade, genialidade, dificuldades, sua 

espiritualidade e sua maestria no ensino da dança e do movimento como mola propulsora de 

estados interiores. Como também a influência do oriente, da Índia, do yoga integral de Sri 

Aurobindo e d‟A Mãe em sua biografia e arte; e os desdobramentos desses processos 

pedagógicos, artísticos e espirituais na vida do próprio dançarino e dos grupos referenciais. 

No mesmo período das entrevistas, iniciei a coleta de imagens audiovisuais e 

principalmente fotográficas do dançarino. Inicialmente armazenei apenas algumas fotos do 

Memorial de Dança da UFBA, de particulares, do fotógrafo Reginaldo Fernandes (filho da 

minha professora de yoga Monserrat Fernandes) de Curitiba, e do fotógrafo Atílio Avancini 

de São Paulo, além de alguns trechos de vídeos cedidos pela Casa Sri Aurobindo. Ao longo de 

todo trabalho esse acervo foi ganhando “corpo” até chegar aos meus olhos o “arquivo pessoal 

de fotos” do próprio dançarino pelas mãos de Ricardo Oliveira da Casa – a quem Rolf confiou 

o material antes da sua morte. E foi com essas imagens que eu e Ricardo realizamos o 

trabalho de recuperação, escaneamento, seleção e identificação do material que compõe este 

capítulo. Grande parte desse acervo de imagens foi então se revelando aos nossos olhos e se 

movendo ao longo dessa pesquisa, transformando-se no que hoje considero uma pérola 

germinal de tudo o que buscava capturar: a Dança de Rolf Gelewski em diversos tempos e 

lugares reverberando no tempo presente! Intitulei este acervo de: Ensaio de um corpo poético 

em três tempos - já que decidi dividir as fotos em três fases estéticas: fase Alemanha, fase 
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Escola de Dança da UFBA/GDC e fase Dança Espontânea. Fazem parte do acervo cerca de 

80 fotos antes dispersas e agora grande parte delas já catalogadas nas fases acima descritas e 

com alguns indicativos de identificação como ano, tema, lugar, fotógrafo, nome da 

coreografia. 

Algumas das fotos que aparecem nesta tese constituíram uma exposição sobre Rolf 

Gelewski apresentada na Escola de Dança da UFBA em 2013, com seleção e curadoria do 

próprio Ricardo Oliveira e de Rosa Koshiba (ambos membros da Casa Sri Aurobindo cujos 

trechos de entrevistas aparecem neste ensaio poético). Esta mesma exposição foi remontada 

na UFMG em 2014, em Munique em 2015, e em janeiro de 2017 foi levada para Berlim.  

Algumas fotos deste ensaio, bem como aquelas que aparecem na vídeodança 

espontânea, já foram publicadas num livro editado pela Casa Sri Aurobindo em 1990, numa 

homenagem póstuma ao 60º aniversário de nascimento de Rolf Gelewski, intitulado: 

Buscando a Dança do Ser – movimento, irradiação, transformação, com textos do próprio 

dançarino e fotografias de Atílio Avancini capturadas durante o período de 1982-1987; onde 

aparecem cenas de Rolf dançando nos Encontros da Casa e em ambiente natural. Importante 

salientar que essas imagens foram tomadas na última década de vida do dançarino – 

constituindo um arquivo vivo de sua última fase estética. Na introdução desta obra, Avancini 

(apud Gelewski, 1990, p. 9) anuncia o que está para ser visto: “A dança do ser buscando o 

transubstanciar da forma na Luz.” Inspirada neste conjunto de fotos em ambiente natural, 

agrupei algumas delas numa Série intitulada Natureza. 

 A seleção e identificação das fotografias deste ensaio foram elaboradas a partir de 

critérios históricos (escritos no verso das mesmas), visuais - de probabilidade e semelhança, 

bem como a partir das memórias das pessoas que assistiram e/ou participaram daquele 

momento capturado
93

, o que confere uma credibilidade ao mesmo tempo objetiva e subjetiva 

às informações que acompanham as fotos – em concordância com a base metodológica dessa 

pesquisa centrada na própria ação criativa dos sujeitos envolvidos, como material e resultado 

da pesquisa. Já o agrupamento dessas fotos dentro das três fases estéticas, bem como a 

composição temática de algumas delas junto com os trechos de entrevistas, são recriações 

desta pesquisadora. Ao agrupar um conjunto de fotos da fase Dança Espontânea sob o tema 

Série Mãos – estou destacando “gestos” que desde o início da pesquisa me chamaram atenção, 

em ressonância com a importância dada a estes por alguns entrevistados, revelando o requinte 

do dançarino em formar sequências significativas com as mãos, já desde o tempo da Escola de 
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 Memória privilegiada como de Ricardo Oliveira da Casa Sri Aurobindo, guardião do arquivo pessoal das fotos 

de Gelewski, quem ajudou a identificar grande parte do material aqui apresentado. 
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Dança, aprimorando ainda mais este gestual em sua fase espontânea, provavelmente 

influenciado pelo grande repertório dos múdrás
94

 indianos. Outro agrupamento que criei foi 

para destacar as fotos do dançarino no Ashram de Sri Aurobindo e em Auroville, intitulada 

Série Índia. 

Ressalto que a tarefa de compatibilizar as fotografias com as citações associadas a elas 

foi realizada a partir de um processo de “afinidade” 
95

 entre texto e imagem, processo que 

poderia ser situado aqui como de “afinidade espontânea” entre as memórias e o corpo poético 

do dançarino. Uma forma de compor que parte de uma base material concreta e se transforma 

numa composição poética impulsionada por informações, sensações, sentimentos, escolhas, 

intuições. Por esse motivo, o material que será apresentado foi muitas vezes revisto, 

renomeado e reorganizado ao longo da pesquisa, até chegar a esse ensaio final. 

Por que apresentar nesse desfecho um Ensaio fotográfico e poético sobre a dança de 

Rolf Gelewski? Seguindo minha trilha pessoal como pesquisadora, dançarina, antropóloga e 

jornalista, acredito no poder das imagens de evocar sentimentos e na sua qualidade de 

presentificar e resignificar momentos vividos. Assim como faz a memória ao dançar por cenas 

lembradas, esquecidas, revividas, recriadas. Juntando essas qualidades das Imagens e 

Memórias (trato aqui as citações dos entrevistados como versos dessa composição) em 

Movimento, encontrei no Ensaio Poético a melhor forma de expressão e fruição do Corpo 

Poético de Rolf Gelewski. E não foi a primeira vez que fiz isto, pois tanto na graduação como 

no mestrado já utilizei a linguagem poética das imagens para dar expressão às minhas 

pesquisas.
96

 Outras pesquisadoras da área também utilizaram a forma poética no desfecho de 

suas teses, como é o caso de Greiner (1998) que finaliza sua obra sobre o Butô com um ensaio 

do corpo morto, onde conjuga seus próprios versos com ilustrações da artista visual/designer 

Rachel Zuanon, obtendo um resultado que me inspira muito. 

Inicio o Ensaio de um corpo poético em três tempos com as imagens de Rolf Geleswki 

dançando na fase Alemanha - época em que era solista do Teatro Metropolitano de Berlim na 

década de 50. Em seguida aparece o conjunto de fotos da fase Escola de Dança/GDC onde ele 
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 Mudrás são gestos reflexológicos realizados principalmente com as mãos, utilizados no yoga para promover 

reflexos internos e intensificar a percepção do fluxo de energia vital (prana), muito utilizados também na dança 

clássica indiana. 
95

 Afinidade é um termo usado por Laban para designar a tendência de dois ou mais elementos, em geral de 

categorias distintas, associarem-se de modo harmônico, como ocorre ao subirmos com leveza e abaixarmos com 

peso forte, por exemplo. 
96

 Já apresentei o vídeo: Recontando a Arte de Contar (1992) como resultado de meu trabalho de conclusão de 

curso na graduação em Jornalismo, a exposição fotográfica e vídeo: A Dança Matipú – corpos, movimentos e 

comportamentos no ritual xinguano (2000) como resultado de minha dissertação de mestrado, e agora estes 

Experimentos para uma vídeodança espontânea e o Ensaio de um corpo poético em três tempos como resultado 

artístico desta tese. 
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atua como dançarino e coreógrafo, razão porque aparecem imagens de suas apresentações 

solísticas na década de 1960, de dançarinas do Grupo de Dança Contemporânea dirigidas e 

coreografadas por ele entre 1965-1970, bem como dele com as alunas-dançarinas em 

apresentações conjuntas no mesmo período.
97

 Existem algumas fotos de transição entre esse 

período e o próximo, onde aparece Gelewski dançando no Ashram de Sri Aurobindo e em 

Auroville, na Índia, após seu encontro com A Mãe – ponto germinal da espontaneidade que 

buscaria a partir dali. E a última fase da Dança Espontânea propriamente dita, que se anuncia 

naquele encontro e percorre toda década de 70 e 80 até a morte do dançarino em 1988. Aqui 

aparecem vários momentos das apresentações solísticas de Rolf, chamadas por ele de “recitais 

de dança espontânea”, em várias cidades do Brasil, e na Índia, e em diversos espaços como: 

teatro, boate, escola, igreja, rua, natureza. 

Passo agora a compor estas fotografias com trechos dos depoimentos
98

 numa busca de 

“fazer dançar” essas imagens com as memórias emergentes e os tempos e espaços evocados 

por elas. Espero que gostem desta composição: dança-fluxo-ação recriada aqui para nossa 

fruição. Desfrutemos! 
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 Importante salientar que o Grupo de Dança foi criado por professores e alunos do curso de Dançarino 

Profissional da UFBA, tendo se originado do Grupo Juventude Dança da mesma universidade – que segundo 

Histórico de Argolo (1999) alcançou o prestígio de ser o melhor do gênero em nível nacional. Na época em que 

adquire a forma de Grupo de Dança Contemporânea, em março de 1965, sob a direção de Rolf Gelewski, faziam 

parte do grupo sete mulheres e dois homens, além do próprio diretor. Porém as fotos disponíveis nesse ensaio 

enfocam apenas o diretor artístico e as dançarinas. 
98

 A composição deste ensaio de fotos e depoimentos sobre o corpo poético de Rolf apresenta um formato 

diferenciado do restante da tese, tanto no que diz respeito à tipologia das letras quanto em relação às margens de 

impressão, na busca consciente de uma estética singular que valorizasse ao máximo o tamanho das fotos, aliando 

a elas uma escritura harmônica à sua mensagem. 
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Ensaio de umCorpo Poético  

em Três Tempos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: foto Rolf Gelewski, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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Fase Alemanha 
 

Figura 8: foto Rolf Gelewski, Berlim, década de 1950, fotógrafo não identificado 
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“Um Mestre que fez outros mestres, um 
mestre que deixa um legado, que deixa um 
legado mesmo... É muito difícil um artista 
deixar um legado pedagógico 
sistematizado: Você tem Laban, depois tem 
Rolf, a Marta Graham. E Wigman – ela 
discursou, mas não deixou sistematizado 
um trabalho pedagógico. Ele reúne essas 
características de um mestre generoso!”.  
(Carmem Paternostro)  
 
“Ele deixou uma série de escritos que são 
muito importantes para a dança e para o 
crescimento pessoal. Era um mestre no 
direcionamento de pessoas – o mestre 
indica por onde ir.”  
 
(Célida Pelegrino Samico)  

 

 

 

 

 

“A impressão primeira que eu tive dele não foi muito 
simpática... ele não era bonito, falava palavras duras... 
Mas conforme eu fui procurando compreendê-lo 
melhor, ouvi-lo melhor, sem olhar para ele (eu fechei os 
olhos); foi quando percebi que ele nem era tão feio 
assim. Comecei a perceber que ele tinha, em tudo que 
ele falava, tinha muita doçura, muita simplicidade e, no 
entanto, tudo que ele dizia era muito profundo.”  

(Monserrat Fernandes)  

 

 

 

 

Figura 9: foto Gelewski, Berlim, década de 1950, fotógrafo não 

identificado 

Figura 10: foto Gelewski, Berlim, fotógrafo não 

identificado 
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“Eu acho que ele foi e é um mestre da dança [...] eu 
admiro muito as outras formas de dança que eu 
tenho possibilidade de assistir, tantos espetáculos, 
mas pra mim a expressão mais alta do corpo que 
dança é a dele!” 
(Lenora Cunha) 

 

 

 

 

Figura 11: foto Gelewski, coreografia Poeme fur 

Lieshchen, fotógrafo não identificado 
Figura 12: foto Gelewski, Berlim, 1958, coreografia 

Magisschen Zwary, fotógrafo S. Enkelman 

Figura 13: foto Gelewski, Berlim, década de 1950, 

fotógrafo não identicado 
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 Figura 14: foto Gelewski, Berlim, década de 1950, 

fotógrafo não identificado 
Figura 15: foto Gelewski, Berlim, década de 1950, 

fotógrafo não identificado 
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Figura 16: foto Rolf Gelewski, Alemanha, década de 1950, fotógrafo não identificado 
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fase Escola de Dança 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1960, 

fotógrafo não identificado 
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“Eu sempre achei a conduta dele modelar, uma 
pessoa que inspirava os alunos a pesquisar 
muito [...] eu me empenhava muito em seus 
estudos de formas, de espaço, exercícios de 
improvisação.” 
 

 
“Ele achava que a dança era uma reconciliação 
do homem com o mundo, então ele era muito 
voltado a essa reconciliação. Ainda um pouco 
da visão romântica, da nova sociedade, do novo 
homem; acho que Rolf Gelewski trouxe muito 
isso, que a dança expressionista foi muito 
centrada nesses aspectos.”  
(Carmen Paternostro) 

 

Figura 18: foto Gelewski, Salvador, 1961, fotógrafo Amin Uthmann 

Figura 19: foto Gelewski, Salvador, 1961, fotógrafo Amin 

Uthmann 
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“Eu conheci Rolf na Escola de Dança, quer dizer, eu 
conhecia já ele antes, de dançar, ele dançava... ele 
era um nome conhecido no mundo artístico... mas 
o contato com ele foi através das aulas e foi muito 
incrível porque quando ele começou a ser meu 
professor ele estava voltando da Índia, e foi assim 
uma descoberta no sentido de que ele falava de 
coisas que eu conhecia e que estavam escondidas 
dentro de mim. [...] Então pra mim, meu primeiro 
encontro com Rolf não foi como dançarino, como 
professor, como nada, foi como Mestre. Acho que 
Rolf foi a pessoa que abriu as portas da minha 
Alma.” 

(Conceição Muniz - Cone)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
“Então a gente ficava horas e horas tentando fazer 
aquele trabalho. Eram composições ou 
improvisações baseadas em pinturas, em pintores 
famosos... vários estímulos diferentes que ele 
pegava pra gente trabalhar e de diversas épocas, 
desde o medieval até o moderno, ele pegava 
quadros... e a gente não se contentava em fazer 
qualquer coisa, tinha que ser o melhor! E isso eu 
trago para minha vida, de sempre tentar dar o 
melhor de mim de uma forma bastante sincera.” 

(Marli Sarmento) 

 

 

Figura 20: foto Gelewski, Salvador, 1967, coreografia 

The Coffin 

Figura 21: foto Gelewski, Salvador, 1967, coreografia 

The Coffin 
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“Cada exercício ele anotava, aplicava e depois 
fazia a publicação: Apostila de Espaço, de 
Formas, de Rítmica... e a partir daí se aplicavam 
essas Apostilas, por ele e por outros 
professores... Tinha aquela coisa de criar 
nomenclatura... era um método próprio dele.” 
 
“Aí ele estruturou as disciplinas: Técnica, Estudo 
do Espaço, da Forma, Rítmica, Coreografia em 
Grupo, Composição Solística e Improvisação. Isso 
eram as disciplinas... a Escola foi estruturada 
com essas disciplinas... Tinha História da Arte, 
naturalmente, Estética, mas de dança eram 
essas.” 
(Dulce Aquino) 
 

 
“Trabalhava o corpo de uma forma integral..., mas 
trabalhava o ser, aí entra a questão: sentimento, 
intuição, razão, juntamente com as sensações. Um 
trabalho de maneira integral, assim como eu 
considero que deva ser feito num trabalho de arte-
educação.” 
(Sérgio Farias ) 
 
“Não tem professor atualmente utilizando esses 
métodos, mas todos na Escola são contaminados 
por eles... Professores formados pela Bahia... 
porque todos nós fomos formados basicamente 
com isso. Todos!” 
(Dulce Aquino) 

 

 

Figura 22: foto Gelewski, Salvador, 1965, coreografia 

Create in Me, Oh God, a pure Heart, fotógrafo R.D.L. 

Figura 23: foto Gelewski, Salvador, 1962, coreografia 

Fight with the Angel, fotógrafo Anthony Worley 
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“É uma técnica que eu nunca tinha conhecido... 
que preparava muito bem o corpo... tinha a parte 
de chão [...] tinha a parte de barra e de tempo. 
Então era assim completo o trabalho dele, e além 
disso tinha o trabalho espiritual que ele fazia com 
a dança... Ele dava um trabalho com as músicas... 
pra você sentir a música entrando dentro do seu 
corpo, ele falava: a música tem que entrar pelos 
poros do bailarino.. E isso é que era maravilhoso 
no método dele:  que o bailarino entrava no palco 
cada um tinha o seu próprio estilo... a pessoa era o 
que ela era dançando!”  
(Marilene Lopes Martins - Nena)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
“Inclusive eu utilizo o que eu aprendi com Rolf 
nas minhas aulas... Mas toda vez que eu tenho 
que trabalhar em uma disciplina com o corpo, 
eu trago esses conhecimentos de Rolf: a 
naturalidade de usar o corpo através de 
estímulos sejam eles quais forem. Ele usava 
muito o estímulo sonoro, essa coisa da base 
acadêmica de você analisar música erudita e 
passar isso pro seu corpo, na improvisação, me 
deu uma base muito sólida.” 
(Suzana Martins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 24: foto Gelewski, Salvador, década de 1960, 

fotógrafo não identificado 

Figura 25: foto Gelewski, Salvador, década de 1960, 

fotógrafo não identificado 
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fase Escola de Dança 

Grupo de DançaContemporânea 
 
 
 
 
 

 
Figura 26: foto Rolf Gelewski, Salvador, Grupo de Dança Contemporânea (GDC), fotógrafo não identificado 
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“Mas Rolf, pra mim, foi assim quem me deu 
toda a minha direção de disciplina, de meta. 
eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica 
e Rolf fazia com que a gente fizesse sempre 
o melhor, tirava o melhor da gente. então a 
gente não se conformava com uma coisa 
que você fazia de qualquer maneira, a 
gente passava o dia inteiro na Escola, 
naquela época a Escola era a casa da 
gente.”  

(Marli Sarmento) 

 

 

Figura 27: foto Gelewski, Salvador, Grupo de Dança Contemporânea, fotógrafo 

não identificado 

Figura 28: foto Gelewski, Salvador, Grupo de Dança Contemporânea, 

fotógrafo não identificado 
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“A relação dele era assim, de um lado muito exigente... e muito minucioso assim nos detalhes, e de 
outro lado, é difícil explicar, porque ele podia também ser tão... ele tinha uma coisa assim... a gente 
aprendia a ver com ele, quer dizer, qualquer coisa que você via com os olhos de Rolf você aprendia a 
ver [...]. Então quando a gente fazia composição... composição fazia um por um, a gente analisava o 
tema  - se correspondia, fazia de novo... ver e analisar isso com ele era assim um negócio incrível, 
como que o olhar que ele tinha. E claro que o que ele falava não era só com relação à dança, tudo 
que ele falava tinha uma outra dimensão sempre que você podia aplicar à sua vida: então, nesse 
sentido, haviam as pessoas que ele falava disso e que as pessoas se ofendiam, ou aqueles que 
justamente recebiam isso, digeriam, e viam que era isso mesmo.”  

(Conceição Muniz - Cone)  

 

 Figura 29: foto Gelewski, Salvador, Grupo de Dança Contemporânea, 

fotógrafo não identificado 

fot 
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“Então a gente fazia um trabalho de dança moderna, dentro daqueles padrões mesmo de simetria, 
harmonia, diagonal, paralelas, nível baixo, médio, alto, planos; e Rolf era muito exigente, o 
treinamento dele no grupo era muito intensivo... Ele era perfeccionista, então ele queria todo mundo 
na mesma linha.” 
 
“O figurino tinha que ser impecável... ele colocava todo mundo na parede para ver a bainha da saia, 
tinha que ser toda igualzinha, uniforme. ele trabalhava muito com a coisa da homogeneidade, da 
simetria, esses padrões da época mesmo!” 
 
“A emoção era uma coisa que vinha a partir de seu trabalho de repetição, eu entrei em transe com 
Rolf num espetáculo... foi aqui no teatro Santo Antônio. éramos cinco mulheres (eu, Tereza, Cone, 
Marli e Gio). Então essa coreografia era toda certinha, toda simétrica no espaço, todo mundo 
igualzinho.... dança moderna mesmo. [...] Teve um momento que eu estava no centro e me desliguei 
do grupo, sem querer entrei em ‘transe’ pela repetição, não me lembro exatamente qual foi o 
movimento... eu me desliguei do grupo, mas eu não tinha consciência disso, não sei, você entra 
numa dimensão que você vê as pessoas em volta, mas você não enxerga detalhes... quando eu dei 
um giro é que eu percebi que estava fazendo outra coisa... a plateia aplaudiu, mas Rolf não gostou.”  
 
(Suzana Martins) 
 
 
 
 
 

 

 

 Figura 30: foto Gelewski, Salvador, Grupo de Dança Contemporânea, fotógrafo não identificado 
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“Ele trabalhava sempre a técnica e a parte coreográfica e introduziu os exercícios de concentração 
com o grupo.”  
(Paulo Baeta) 
 
“Tinha uma ênfase muito forte nesse trabalho de concentração, e como o grupo se sentiu muito 
incomodado com isso, porque preferia trabalhos coreográficos, improvisação e composição... depois 
de uma reunião do grupo com ele, muito séria, ele disse: ‘o meu processo de vida está seguindo em 
outra direção. foi aí que ele saiu como coreógrafo do grupo de dança... Depois eu percebi como esse 
trabalho enriquecia o bailarino... logo em seguida trouxeram o Clyde Morgan.”  
(Paulo Baeta) 
 
“E ele começou a introduzir exercícios de concentração... ele deu uma aula pública na Escola de 
Dança... e ele deu exercício de concentração pra todo mundo... a gente improvisou de olho fechado, 
foi um pânico aqui nessa Escola (risos)! [...] Ninguém entendia nada do que estava acontecendo com 
ele nem com a gente, então a maioria do grupo de dança nesse período queria dançar... a gente não 
queria ficar fazendo só aquilo, ele também queria uma dança mais espontânea,... e foi nesse 
momento que houve essa cisão (1970/1971)... e aí ele saiu do Grupo de Dança e ficou só dando aula 
de Filosofia da Dança - que foi uma disciplina que ele criou.” 
(Conceição Muniz - Cone)  
 

 Figura 31: foto Gelewski, Salvador, Grupo de Dança Contemporânea, fotógrafo não identificado 



197 

 

 

fase Dança Espontânea 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 32: foto Rolf Gelewski, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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“É uma aspiração, uma busca...” 

  (Rosa Koshiba) 

 

“Rolf propunha a arte como uma disciplina, 
na verdade ele propunha isso em total 
consonância com a visão de Sri Aurobindo e 
da Mãe... mas todos eles vêem a arte como 
um meio privilegiado de desenvolvimento 
interior e de educação de todas as partes que 
compõem a pessoa exterior: a mente, o vital, 
o próprio físico, ou seja, a arte como um 
meio de educação, de refinamento, de 
desenvolvimento.” 

(Ricardo  de Oliveira) 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu sinto que a proposta de Rolf permanece atual e de certa forma é como se fosse mais válida e 
atual do que nunca, no sentido de que, bem, talvez porque ele tenha tocado uma dimensão mais 
universal... e eles (os métodos) têm uma característica de serem como que sementes, sementes que 
tendem a depois germinar e se desenvolverem de uma forma sempre progressiva. É como se ele 
tivesse tocado e formulado determinados princípios que se a gente consegue aprender alguma coisa 
deles isso vai sempre se desdobrar de uma forma nova.”  

(Ricardo de Oliveira) 

 Figura 33: foto Gelewski, São Paulo, 1967, coreografia Misère 

Mei, fotógrafo Derley Marques 



199 

 

 

fase Dança Espontânea 

Série Índia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34: foto Rolf Gelewski, Auroville – Índia, final anos 60, fotógrafo Michel 

Klostermann 
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Série Índia 
 

 

“Eu sinto que ele intensificou a interiorização dos movimentos, mas não perdeu esse corpo, ele ficou 
mais espiritual, trazendo textos da Mãe, colocando músicas de Sunil Bhattacharya... porque ele 
sempre gostou do oriente, ele criou textos sobre dança oriente - ocidente já em 64. não é novidade 
que Rolf vá para a Índia porque ele já gostava da Índia quando ele veio da Alemanha; o que o torna 
mais expressionista ainda, porque todos os expressionistas tinham uma paixão pelo oriente, alguns 
pela Grécia, Rolf pela Índia.”  

(Carmen Paternostro) 

“Quando ele foi pra Índia ele começou a modificar sua forma de dançar. eu considerava uma dança 
ao mesmo tempo estética e religiosa... tinha a busca do divino, aquela coisa toda, mas tinha uma 
preocupação estética também, em relação de toda busca de Rolf, a vida inteira, de presença.” 

(Marli Sarmento) 

 Figura 35: foto Rolf Gelewski, Auroville – Índia, final anos 60, fotógrafo Michel Klostermann 
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Série Índia 
 

“ O que ficou mais evidente foi a espiritualidade... ele silenciou! As pessoas chegavam na Escola e ele 
esperava que todos silenciassem. Impressionante, ele trabalhou muito o silêncio. Foi uma escola pra 
mim... quando ele saiu da Escola ele foi para o Departamento de Integração Artística. Fica na UFBA 
até 1975 no setor de Integração Artística. {...] A partir de 71 ele convida os alunos de Filosofia da 
Dança... ele convida os alunos que quisessem para irem pra Casa Sri Aurobindo. fazíamos em roda o 
exercício de silenciar.”  

(Carmen Paternostro) 

”Daí ele saiu do Grupo de Dança e começou a fazer danças solos. eram danças todas baseadas em 
improvisações estruturadas. ele fazia um trabalho belíssimo, de uma entrega total. [...] Havia todo 
um trabalho para chegar ali: quem visse de fora pensava que era só uma improvisação, mas quem 
conhecia Rolf sabia que não.  

(Marli Sarmento) 

 

Figura 36: foto Rolf Gelewski, Auroville – Índia, final anos 60, fotógrafo Michel Klostermann 
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Série Índia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ele fez um espetáculo dele e depois ele dançou com o grupo do Ashram no teatro do Ashram, mas 
ele dançou também no quarto da Mãe, no quarto dela, diante dela... era um quartinho pequeno, ele 
só pediu que afastassem os móveis e dançou para ela... Eu tenho a impressão que Sunil propôs... 
porque estava Sunil... e quando ele encontrou a música de Sunil ele encontrou a música para a dança 
dele.”  

 (Conceição Muniz – Cone) 

 

Figura 37: foto Rolf Gelewski, Sri Aurobindo Ashram, fotógrafo não 

identificado 
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Série Índia 
 

 

“A influência de Rolf lá no Ashram foi muito forte, porque ele fez espetáculos, ele trabalhou com o 
pessoal de movimento, que fazia dança. ele deixou pessoas que prosseguiram no trabalho dele... 
então Rolf era assim no Ashram muito conhecido e muito respeitado. Em Auroville também, porque 
naquele período (início década de 70) era muito recente a vinda dele, ele tinha estado lá dois anos 
antes, então tinha todo um grupo de pessoas que tinham trabalhado com ele que trabalharam 
comigo por vários anos. [...] Depois eu também fui fazendo uma síntese dentro de mim... 
transformando, criando, mas é como se tivesse aquela essência de Rolf que guia.” 

 (Conceição Muniz  - Cone)  

 
Figura 38: foto Rolf Gelewski, Sri Aurobindo Ashram, fotógrafo não identificado 



204 

 

 

fase DançaEspontânea 

 

“Para ele o mais importante na dança era a parte espiritual. Ele tentava expressar uma coisa da alma, 
uma coisa dele puramente espiritual. Então, ele tentava expressar Deus através dos movimentos. 
Eram movimentos lentos, movimentos precisos, criados por ele mesmo.”  

(Gertrude Piffel) 

“Houve um período, na primeira fase da Casa Sri Aurobindo, lá por 74, onde ele dançava todos os 
dias à meia-noite. se a gente quisesse ver, nós da comunidade, a gente podia ir, senão ele dançava 
sozinho... E ele fazia assim bem tarde porque ele trabalhava o dia todo, fazia as traduções dele... 
depois ele treinava, acho que ele treinava por uma hora, e depois dançava! Acho que ele fez isso por 
um período porque ele queria, justamente, ser inteiro na dança dele, com ou sem público, ele queria 
fazer essa aprendizagem de dançar para o divino. “  

(Conceição Muniz  - Cone)  

 
Figura 39: foto Rolf Gelewski. Igreja, década de 1970, fotógrafo não identificado 
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“Acho que ele foi aprofundando esse 
negócio de dança espontânea... porque 
depois ele chamava já de dança espiritual 
espontânea, no período já da Casa Sri 
Aurobindo (a partir de 74/75). Existe até 
nos programas, chama de dança espiritual 
espontânea.”  

(Conceição Muniz  - Cone)  

“É a dança pelo seu aspecto de beleza e 
de verdade... muita verdade! E a questão 
da presença da consciência, do ser 
consciente... Rolf era uma pessoa 
consciente de cada interação, de cada 
gesto, quer dizer, na dança era o 
espontâneo, mas o espontâneo 
consciente... Nesse consciente da dança 
espontânea você é um com a energia de 
vida.”  

(Lenora Cunha) 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 40: foto Gelewski. Igreja, década de 1970, fotógrafo não 

identificado 

Figura 41: foto Gelewski. Igreja, década de 1970, fotógrafo não identificado 
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Figura 42: foto Gelewski, Salvador, início dos anos 1970, fotógrafo não identificado 

Figura 43: foto Gelewski, Salvador, início dos anos 1970, fotógrafo não identificado 
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“Ele tinha um grande poder assim, sobre o público, ele emanava uma energia incrível quando ele 
dançava, e era essa relação que ele tinha com o ser interior dele, a fonte do movimento era 
fundamental na improvisação espontânea, a fonte, a origem onde ele ia buscar... Então o risco disso 
é que você pode ir em regiões desconhecidas, e isso ele assumiu, então tinham danças dele que 
eram mais luminosas e outras menos... tinham danças que a gente via que ele estava passando por 
sombras obscuras, porque ele estava ali, e ele era muito sincero, muito honesto com isso que ele 
vivia.”  

(Conceição Muniz  - Cone)  

 Figura 44: foto Rolf Gelewski. Palco, década de 1970, fotógrafo não identificado 
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“Era uma experiência ver o corpo dele movimentar-se, quer dizer, quando ele se colocava de pé, ele 
fazia algum movimento, acontecia... sabe o que é essa coisa de você ver o processo de crescimento e 
de desabrochar, mas assim elevado à máxima potência! Quando ele dançava ele dançava com toda 
energia... então só o elevar da coluna dele até chegar à posição reta é como se o próprio caminhar da 
humanidade, desde o quadrúpede até a posição ereta, estivesse lá acontecendo. Você vê a evolução 
do homem... em Rolf.”  

(Rosa Koshiba ) 

 Figura 45: foto Rolf Gelewski. Palco, década de 1970, fotógrafo não identificado 
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Figura 46: foto Rolf Gelewski. Palco, década de 1970, fotógrafo não identificado 

Figura 47: foto Rolf Gelewski. Palco, década de 1970, fotógrafo não identificado 
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“Você estar na presença de Rolf dançarino em atividade levava a um estado de enlevo ou a um 
estado eu não diria de êxtase, mas é como se nós entrássemos em alfa. Era assim: não havia lógica 
nos movimentos e você era levado a entrar em sintonia com ele artista pelo clima criado. o clima 
envolvendo espaço cênico, luz e música – essencialmente – isto que era estimulante para sua 
movimentação. Então ele saía dos cânones, dos parâmetros da chamada dança contemporânea e 
entrava naquilo que a gente poderia chamar de dança espontânea, e eu percebia, quer dizer, hoje eu 
percebo que o que ele trabalhava era algo que no teatro o Stanislavski desenvolveu bastante que era 
a dilatação e a irradiação. então as suas composições corporais eram resultantes de estimulação que 
levavam a uma dilatação e a uma irradiação, que junto com uma determinada pulsação ele 
conseguia sintonia com o público.”   

(Sérgio Farias) 

“Eu lembro de uma dança ultra importante, quando ele veio da Índia, que foi sem sair do lugar. Foi 
muito interessante que só quando acabou a gente se deu conta de que ele não havia saído do lugar... 
Essas coisas, assim, que ele tinha de força expansiva do corpo.”  

(Dulce Aquino) 

 

 

 

Figura 48: foto Rolf Gelewski. Palco, década de 1970, fotógrafo não identificado 
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“Eu acho que o que caracteriza a dança espontânea é a estrutura, ela tem uma outra estrutura que 
realmente é livre. Ela não tem obrigação de fechar nada, de concluir nada, de dar uma mensagem 
específica... ela é uma coisa propulsora do que está acontecendo na mente do dançarino naquele 
momento. Agora, como Rolf sempre trabalhou sistematicamente, eu duvido, eu duvido muitíssimo 
que as estruturas dele não estavam também presentes numa dança espontânea.”  

(Carmen Paternostro) 

“Normalmente o que Rolf já falava sobre as estruturas, é como ele diz, tem pontos de referência: um 
começo, um fim, pontos no espaço que você marca conectados com a música, algum tema de 
movimento – tudo isso a gente pode usar como material e às vezes pode fixar com certos pontos, 
certas músicas... São referências, orientações da improvisação.” 

 (Paulo Baeta) 

“O espontâneo não quer dizer a coisa improvisada assim, sem eira nem beira... No caso de Rolf o 
espontâneo era o resultado de um trabalho árduo, de um trabalho muito puxado... A criança pode 
ser espontânea, mas o adulto para ser espontâneo é muito difícil, é um aprendizado”  

(Conceição Muniz - Cone)  

Figura 49: foto Rolf Gelewski. Palco, década de 1970, fotógrafo não identificado 
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“Eu ficava muito impressionada 
com a presença dele, a figura 
dele, a energia dele, a qualidade 
do olhar dele que parecia assim 
que penetrava a gente.” 

 

 

“Eu sempre tive uma ligação 
muito forte com a arte e isso, 
essa possibilidade da arte como 
um meio de desenvolvimento da 
consciência, como essa 
possibilidade de conexão com 
seu ser interior.”  

(Ana Lúcia Ribeiro de Freitas) 

 

 

 

 

 

“Como Rolf era dançarino, o viés da Casa através de Rolf está fundamentado no corpo e na arte – 
principalmente na dança, mas dialogando com outras linguagens: a imagem, o cinema... É a arte em 
suas diversas manifestações, possibilidades e épocas, para o enriquecimento do Ser.” 

“Chega um tempo que você vai assimilando as sequências de movimentos criadas por Rolf; eu 
mesma individualmente faço alguns treinos com essas sequências gravadas dele... mas a partir disso, 
numa aula, você vai incluindo outras e diversificando com outros elementos de espaço, ritmo, todas 
as outras possibilidades que tem de exploração do  próprio corpo.” 

(RosaneDutra)

 Figura 50: foto Gelewski, Salvador, década de 1970, fotógrafo não 

identificado 
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Imagem captada em cima da cama do apartamento de Rolf em São Paulo, na década de 

1980 – período em que a Casa Sri Aurobindo teve sede temporária naquela cidade 
 

 

 Figura 51: foto Rolf Gelewski, São Paulo, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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“A improvisação como Rolf criou a improvisação é muito única, porque o dançarino que tem uma 
técnica de dança moderna, que fez técnica de ballet – que todo mundo fazia – se ele tiver que 
improvisar, ele não sabe improvisar livremente... A improvisação pra eles é fazer aqueles passos que 
eles conhecem de maneira livre... Nesse sentido a improvisação de Rolf é absolutamente genuína... 
porque a técnica dele não lhe dava o elemento de repetição enquanto você dançava, ela lhe dava o 
conhecimento do seu corpo que fazia com que o seu vocabulário se enriquecesse enormemente, na 
expressão espontânea.” 

 (Conceição Muniz  - Cone)  

Figura 52: foto Rolf Gelewski, São Paulo, década de 1980, fotógrafo Mano Reis 
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“As aulas eram maravilhosas: nós ficávamos muito em 
contato, primeiramente, com o nosso interno, ele fazia 
uma meditação inicialmente para acalmar, para colocar 
toda a atenção e concentração ali. Depois ele fazia 
umas sequências em movimento, como uma forma de 
aquecimento mesmo, de trabalho corporal, mas não 
tinha essa preocupação de exercício de alinhamento, 
não era um trabalho muscular... Após isso ele colocava 
uma música, sentávamos inicialmente apenas para 
ouvirmos, respirando e sentindo, depois ele repetia – 
fazia isso umas três vezes – e depois pedia que nós nos 
entregássemos à dança espontânea; e a música era a 
motivação para o brotar do movimento.”  

(Lívia Serafim) 

Figura 54: foto Gelewski, São Paulo, década de 1980, 

fotógrafo Atílio Avancini 

Figura 53: foto Gelewski, São Paulo, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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“Foi o lado estético o que mais me encantou, mas ele tem também o aspecto forte pedagógico e 
filosófico... Para mim o que fica primeiro é o artista. Que o artista seja também filósofo e pedagogo é 
maravilhoso, né? Eu me lembro dessa coisa do movimento espontâneo, da conexão do externo com 
o mundo interno, os ritmos externos, os ritmos internos, e de que isso sempre foi para mim uma 
busca.”  
(Armindo Bião) 
 
“Eu acho que Rolf sempre foi dançarino... o dançarino nele era muito forte, ele tinha isso com a 
dança... ele era um ser de movimento... ele nunca deixou de ser dançarino. Justamente a intenção 
dele, que ele mesmo disse, era o treino de dançar com a mesma Intensidade com gente ou sem 
gente.”  
(Conceição Muniz - Cone)  
 
“Era uma outra coisa que movia esse corpo... Atravessava o corpo, e construía o corpo, e movia o 
corpo, algo que não dá pra descrever o que é, mas que era tão grandioso e expansivo, que 
atravessava o corpo e dava forma e você via isso acontecendo na sua frente... Para mim era uma 
experiência mesmo.”  
(Rosa Koshiba) 

 

Figura 55: foto Rolf Gelewski, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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 Figura 56: foto Rolf Gelewski, Brodósqui, SP, 1985, fotógrafo Atílio Avancini 
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faseDançaEspontânea 

Série Mãos 
 

Figura 57: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 

Série de fotos captadas embaixo de uma Amendoeira que se situava 

em frente à sede da Casa Sri Aurobindo em Salvador na década de 

1980 (1985 - 1986) 
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Figura 58: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 

Figura 59: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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“*...+ a influência da Índia um pouco nas mãos – que ele 
já tinha anteriormente. Quando ele fazia as danças 
antigas com músicas antigas europeias, o Rolf tinha um 
requinte nas mãos com os bailarinos, que você podia 
ver mudrás de tão lindo que era! Então eu acho que 
Rolf sempre foi oriental... pelo uso das mãos.”  
(Carmen Paternostro) 

Figura 60:  

Figura 61: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 

1980, foto Atílio Avancini 

Figura 60: foto Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 

Figura 61: foto Gelewski, Salvador, década de 1980, 

fotógrafo Atílio Avancini 
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faseDançaEspontânea 

Série Natureza 

 
 

 Figura 62: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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 Figura 63: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 

Figura 64: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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Figura 65: foto Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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 Figura 66: foto Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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Figura 67: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 

Figura 68: foto Rolf Gelewski, Salvador, década de 1980, fotógrafo Atílio Avancini 
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Arte de Ricardo de Oliveira sobre fotos de Rolf Gelewski 

 

 

Figura 69: Arte gráfica de Ricardo de Oliveira sobre foto de Rolf Gelewski 
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“A última vez que eu vi o Rolf (em 1988), ele foi lá na Monserrat (em Curitiba) *...+ então eu fui dar 
um abraço nele, cheguei e passei a mão nele, assim (faz o gesto), e de repente, eu senti que eu 
estava me abraçando, que não tinha corpo ali. Eu voltei e disse: Rolf, você está se transformando em 
luz... e ele deu uma gargalhada, mas era isso, o corpo dele já era luz... Daí quando eu soube, alguns 
meses depois, que ele tinha passado, eu disse: claro, ele não estava mais aqui, ele já estava em corpo 
de luz, numa outra vibração, muito linda!”  
(Niede D´Aquino) 
 
 
 
 

Figura 70: Arte gráfica de Ricardo de Oliveira sobre foto de Rolf Gelewski 
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Figura 71: Arte gráfica de Ricardo de Oliveira sobre foto de Rolf Gelewski 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Tempo e Espaço são esse Ser-Consciente único,  

vendo-se em extensão subjetivamente como Tempo,  

objetivamente como Espaço [...] 

Sri Aurobindo 

 

 

 São muitas as contribuições de Rolf Gelewski para a cena contemporânea e o ensino 

de dança no Brasil geradas a partir de uma arte e pedagogia centradas na disciplina, 

espontaneidade, concentração e ação consciente do dançarino sobre si mesmo e sobre o 

mundo. Este legado artístico e pedagógico atravessa o tempo e o espaço de sua atuação como 

professor e dançarino nos cenários que configurou desde a estruturação da Escola de Dança 

da UFBA e a criação do primeiro grupo de dança contemporânea do País, até a fundação da 

Casa Sri Aurobindo e a realização de recitais de dança espontânea em vários estados 

brasileiros e no exterior, atualizando-se na memória, arte e vida das pessoas que tocaram e 

foram tocadas pela sua trajetória. Ampliando-se e recriando-se, também, numa nova geração 

que não o conheceu pessoalmente, mas foi alcançada pela força e intensidade de sua obra.  

Esta tese percorre a trajetória do professor-dançarino através de um olhar e um 

experimentar atento e minucioso sobre os métodos e publicações produzidos por ele, 

indicando sua releitura e utilização criativa para formação do artista cênico, e indicando 

caminhos de reinvenção desse legado para criação de novas cenas na contemporaneidade. 

Além disto, demonstra a centralidade da concentração e a possibilidade de uma ampliação de 

consciência no artista e na pessoa permeados por essa abordagem. 

Em concordância com o objetivo de investigar, sistematizar e dar visibilidade ao 

legado artístico e pedagógico de Gelewski, a pesquisa descortinou, inicialmente, o contexto 

sociocultural e estético para o surgimento da dança espontânea, e procedeu a um mapeamento 

de seus métodos e publicações mais importantes para o ensino da dança e para uma reflexão 

sobre a Arte e a Educação. Partindo da sua atuação na Alemanha, passando pela sua 

naturalização brasileira, até chegar ao encontro germinal com o yoga integral na Índia, 

buscamos explorar os fundamentos e princípios estéticos, filosóficos e metodológicos de seu 

trabalho como artista e professor. Para isto, focalizamos as três fases do dançarino através de 

documentos escritos, depoimentos e imagens: fase Alemanha, fase Escola de Dança/GDC, até 

chegar à fase Dança Espontânea – configurada a partir de 1968, quando aconteceu o encontro 

dele com A Mãe, na Índia. 
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Seguindo os pressupostos da prática como pesquisa de Haseman (2006), realizamos 

um laboratório de prática e exploramos, criativamente, os exercícios criados por Gelewski em 

seus métodos: Orientação básica no Espaço (1962), Estudo básico de Formas (1970), 

Estruturas sonoras 1 e 2 (1973,1975), e Ver Ouvir Movimentar-se: dois métodos de 

improvisação na Dança versão I e II (1973, 1980). Como também as sequências criadas por 

ele para O Trabalho em nosso corpo – publicadas na Revista Ananda entre 1977 e 1982. Todo 

experimento foi acompanhado pelas reflexões filosóficas do próprio professor-dançarino ou 

de outros autores selecionados por ele para suas aulas e seminários sobre Filosofia da Dança e 

Arte-Educação. Ao final do laboratório, pudemos constatar o livre trânsito desses materiais 

desde sua configuração inicial, destinada às disciplinas para o ensino da dança na UFBA 

(Técnica, Estudo de Espaço, Estudo da Forma, Rítmica, Coreografia em Grupo, Composição 

Solística e Improvisação), até a publicação de alguns deles pela Casa Sri Aurobindo a partir 

de sua fundação na década de 1970. Observo que aconteceram transformações, 

reformulações, ampliação e um aprimoramento dessa metodologia, ao longo do tempo, e que 

o professor deixa espaços abertos para novas formulações dentro dos próprios métodos 

criados. Também no que diz respeito ao conteúdo e ao público atingido, observo essa 

extensão do trabalho de Gelewski, inicialmente para alunos de dança, ampliando-se, já na 

época em que foi diretor do Departamento de Integração e Educação Artística da UFBA, para 

os demais cursos de artes e, posteriormente, com a fundação da Casa Sri Aurobindo, 

alcançando pessoas ligadas à educação, ao yoga e/ou interessadas em um trabalho sobre seu 

próprio corpo e consciência através da Arte. Este último grupo toma contato com seu trabalho 

através dos Encontros promovidos pela „Casa‟ mencionados nesta tese, que também serviram 

de laboratório para nossa investigação, já que são organizados com base na metodologia de 

Rolf. 

Investigando a vasta obra do professor-dançarino nesses três cenários (Alemanha, 

UFBA e Casa Sri Aurobindo) ressurge uma das hipóteses delineada já no início da pesquisa, 

sugerindo que a finalidade estética de sua dança se mantém quando do seu encontro com o 

yoga. E sim, essa perspectiva foi evidenciada pela percepção e comentários das participantes 

do laboratório de prática, como também pelos depoimentos das pessoas que assistiram 

pessoalmente à dança espontânea de Rolf. Observamos que a partir de seu encontro com A 

Mãe e com o yoga de Sri Aurobindo, tanto o corpo poético quanto a dança de Gelewski se 

ampliam e se irradiam, promovendo transformações no artista, no público e, sempre, ele se 

mantém como um dançarino em cena, Os cenários também se ampliam incluindo, agora, além 

do palco, a rua, o quarto, igrejas, boate, salões dos „Encontros Casa‟, estúdio de televisão, e o 
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ambiente natural. Parece-me, mesmo, que a estética da dança espontânea expande e sintetiza 

todo trabalho artístico, educativo e reflexivo que Gelewski tinha realizado até ali, pois, ao 

incorporar o repertório e a filosofia do yoga integral, isto lhe permitiu investigar dimensões de 

corpo e de consciência até então pouco explorados, introduziu os preceitos de uma educação 

integral que inclui todas as dimensões do Ser; e inaugurou a possibilidade de dançar a partir 

de uma Consciência supramental, ampliada e unificada com a Consciência cósmica. 

Ao longo da pesquisa outras questões foram surgindo: de que maneira se pode passar 

por toda a experimentação com seus métodos estruturados e rigorosos e depois esquecer tudo 

que se apreendeu para dançar espontaneamente, ou como o próprio dançarino propõe: „dançar 

como um menino‟? O que significa dançar a partir da Supramente e/ou da união com uma 

Consciência maior? Como utilizar os exercícios de Gelewski para processos de formação e 

criação nas artes cênicas? Permeada por estas questões e pela experiência que tivemos no 

laboratório de prática e de criação, percebo que todo trabalho pedagógico de Gelewski se 

direciona para um aperfeiçoamento do artista em toda sua dimensão: física, psíquica, mental 

e, logo, espiritual. Seguindo esta direção, sua dança espontânea se transforma numa “dança-

fluxo”, como considerou Marscha (2008), agora dentro dos preceitos de um Natya-Yogin 

(dançarino-yogue) e de uma arte integral que se abre à dimensão ”suprassensível” e a uma 

estética que não busca o sucesso, e sim essa harmonia entre corpo-alma e Consciência. 

Tornar-se instrumento para esta dança-fluxo, através de concentrações de Consciência, bem 

como preparar e oferecer seu corpo para a dança do Ser, passam a ser os processos 

privilegiados na dança espontânea de Rolf Gelewski, ou pelo menos, sua aspiração, inspiração 

e forças-motrizes de sua atuação. Interessante notar que os exercícios de concentração 

ocupam lugar de destaque na fase espontânea, e que o Natya Shastra – a mais antiga escritura 

hindu sobre artes cênicas – fala que o “ator iluminado” é aquele que se estabelece na 

Consciência única e atua através de uma mente totalmente concentrada. Vale destacar, ainda, 

que quando Gelewski se encontrou com A Mãe pela primeira vez, a própria artista e yogue 

passava por um processo de transformação profunda em seu próprio corpo e Consciência que 

contaminou e guiou o dançarino em seu próprio percurso:  

 

Tu queres que eu seja como um canal aberto, sempre mais largo, 

para que Tuas forças possam derramar-se em abundância no 

mundo [...] E o ser se expande incomensuravelmente, para 

tornar-se vasto como o universo. (A MÃE, 1977, p. 224). 
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Outra hipótese evidenciada nesta pesquisa foi sobre a atualidade e a possibilidade de 

reinvenção constante dos métodos de Gelewski. Isto acontece, por exemplo, com seus 

métodos sobre improvisação estruturada e livre – que até hoje são utilizados e recriados por 

professores, alunos, dançarinos e pesquisadores, derivando novas propostas pedagógicas e 

artísticas. A improvisação integral desenhada pelo professor Paulo Baeta da UFMG é uma 

prova disto, assim como nosso próprio processo delineia caminhos nesse sentido: No 

subcapítulo Dançando com Gelewski – Uma Geometria (Im)Possível, indicamos uma 

partitura possível para a utilização de seus métodos, e sugerimos novas possibilidades de 

exploração de seu extenso legado a partir da sistematização e releitura que fizemos.  

O laboratório de prática sobre a metodologia de Gelewski culminou na realização de 

um processo criativo, ainda em evolução, elaborado como Experimentos para uma 

vídeodança espontânea, situando a possibilidade de entrelaçar imagens dele dançando com 

imagens da nossa dança - inspirada na poética da espontaneidade. Finalmente, mas não 

conclusivamente, resolvi costurar todo processo com um ensaio poético elaborado a partir de 

fotos do dançarino nas suas três fases estéticas, armazenadas e organizadas ao longo de toda 

pesquisa, conjugadas a trechos de memórias vivas sobre ele, numa composição que permitisse 

ao leitor a fruição de seu corpo poético, movimentando-se e reinventando-se através do tempo 

e do espaço. 

Vale salientar que os tempos e espaços delimitados nesta tese, dividindo a trajetória de 

Gelewski em três fases, se interconectaram constantemente de forma não linear e sim circular, 

pois mais que marcadores cronológicos ou espaciais, indicam características estéticas e 

conceituais que foram se revelando, se ampliando, se desdobrando e transformando, e nesse 

constante fluxo devem seguir contaminando outros artistas e pesquisadores. Houve, por 

exemplo, um desdobramento importante entre a fase de Gelewski na Escola de Dança e a 

configuração da fase Espontânea propriamente dita, quando o dançarino foi para Índia em 

1968, e a partir desse momento iniciou um processo de transformação de seu corpo e de sua 

dança que se extendeu por muitos anos. Estas cenas de Gelewski dançando no Ashram e em 

Auroville são centrais nesse caminho de mão dupla que ele passou a percorrer, trazendo os 

princípios do yoga integral para a sua dança e metodologia, e levando sua arte e pedagogia 

também para a Índia. Embora não tenhamos nos aprofundado sobre a influência de Rolf no 

cenário hindú, essa mútua influência é notória e produziu frutos que permanecem até hoje. 

Esse trânsito demonstra a universalidade da arte de Gelewski, dançando entre culturas e 

espaços diferenciados, revelando traços da modernidade (alemã), da baianidade (brasileira), e 
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da espontaneidade (hindú), sem se restringir a elas, pois formula uma linguagem própria 

configurada em métodos e escritos filosóficos originais, apresentando uma estética singular. 

Lembro que durante as entrevistas, para além das preciosas informações coletadas, 

aconteceram momentos de intensas recordações, reconhecimentos, decepções, e se evidenciou 

que praticamente todos os entrevistados se referem a Rolf Gelewski como um mestre: da 

dança, da educação, do movimento, da Consciência; sendo que alguns se referiram a ele até 

mesmo como um professor espiritual. Para mim o que fica é a percepção de um 

reconhecimento unânime e profundo pela extensão e importância do que ele nos ensinou e a 

intenção conjunta de contribuir para que esse legado possa ser revisitado e reinventado pelas 

novas gerações. Assim, ter tido a oportunidade de dançar com aqueles que tiveram contato 

direto com o artista, dançar com outros que nem o conheceram, mas que foram tocados por 

sua dança e, finalmente, dançar com o próprio Rolf Gelewski, descortinou possibilidades 

infinitas de recriação sobre ele e sobre nós outros. Pois na dimensão supramental, aludida por 

Sri Aurobindo, tempo-espaço e movimento se transformam numa Consciência única, onde 

juntos, dançamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna – do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

AUROBINDO, Sri. India’s rebirth. Institut de Recherches Évolutives & Mira Aditi Center: 

Paris & Mysore/India, 2000. 

 

______. The synthesis of Yoga. (1955-1a ed.). Sri Aurobindo Birth Centenary Library v. 20, 

Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry/Índia, 1971. 

 

______ . The divine life. (1939 - 1ª ed.). Sri Aurobindo Birth Centenary Library, v. 9, Sri 

Aurobindo Ashram, Pondicherry/India, 1971. 

 

______. Sri Aurobindo The hope of man. In: KESHVMURTI (Org.). Sri Aurobindo 

Ashram, Pondicherry/India, 1969. 

 

 ______. Savitri. Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry/India, 1954.  

 

______. A consciência que vê I. Salvador, Casa Sri Aurobindo, 1971, p. 1-105. 

 

______. A consciência que vê II. Salvador, Casa Sri Aurobindo, 1971, p.104-176. 

 

______. A consciência que vê III. Salvador, Casa Sri Aurobindo, 1971, p. 177-272. 

 

______. Perfection of the body. In:The supramental manifestation. Sri Aurobindo birth 

centenary library, v. 16. Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry/India, 1971. 

 

______. A Mãe. (Nota preliminar e Apêndice de  Rolf  Gelewski). Salvador, Casa Sri 

Aurobindo, 1976. (Edição esgotada).  

 

______. O aperfeiçoamento do corpo e seu significado para a elevação e a plenitude da 

vida. (Tradução Equipe Casa Sri Aurobindo). Salvador, 1978. 

 

 

______. Pensamentos e aforismos. (Tradução  Gelewski). São Paulo, Hibiscus, 1982. 

 

______. Savitri.  Caderno especial da Revista Ananda – tradução de trechos selecionados do 

poema homônimo de Sri Aurobindo. Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1989. 

 

______. Sabedoria de Sri Aurobindo: seleção de seus escritos. (Comp. e tradução  de 

Thalysia Kleinert). São Paulo, Shakti, 1999. 

 

AZEVEDO, Sônia Machado. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 2002.  

 

BERGHAUS, Gunter. O Expressionismo no teatro: interpretação, cenografia e dança. O 

percevejo – (Tradução de  Antonio Mercado). Revista de teatro, crítica e estética,a. 5, n. 5. 

Rio de Janeiro: UNIRIO, 1997.  



235 

 

 

 

BOLSANELLO, Débora Pereira. Em pleno corpo: educação somática, movimento e saúde. 

Curitiba: Juruá, 2010. 

 

CAMINHA, Iraquitan de Oliveira e FANTINI, Wiline de Souza. O paradoxo na Dança-Teatro 

de Pina Bausch. Revista Moringa – Artes do Espetáculo, v. 7, n. 1. João Pessoa: UFPB, p. 

187-203, jan./jun 2016. 

 

CURI. Alice Stefania. Por uma tao expressividade. Processos criativos em trânsito com 

matrizes Taoistas. 2007. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) -  Programa de Pós-Graduação 

em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. Salvador/BA.  

 

DALAL, A. S. Uma psicologia maior: introdução à doutrina psicológica de Sri Aurobindo. 

São Paulo: Cultrix, 2002. 

 

D´AQUINO, Niede. Você é a música: oito experiências em silêncio e som. (Desenhos 

didáticos de Ricardo Gallindo e nota preliminar de Rolf Gelewski). São Paulo: Casa Sri 

Aurobindo, 1971. 

 

DUNCAN, Isadora. Minha vida. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1985. 

 

FARAH, Maria Helena Silva. A imaginação ativa junguiana na dança de Whitehouse: noções 

de corpo e movimento. Psicol. USP, v. 27, n. 3. São Paulo, set./dez. 2016. 

 

FERNANDES, Ciane. Princípios em movimento: o aprendizado da dança clássica indiana 

através do Sistema Laban/ Bartenieff. Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênicas, 

v.  1, n. 9. Florianópolis: UDESC/CEART, 2007, p. 9-27. 

 

______. O corpo em movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em 

Artes Cênicas. São Paulo: Annablume, 2006. 

 

______. Pina Bauch e o Wuppertal Dança-Teatro: repetição e transformação. 2. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2007. 

 

______. Im(v)ersões corpo ambiente e a criação coreo-videográfica. Cena. UFRGS, v. 13, 

2013, p. 1-14. Home page: http://seer.ufrgs.br/index.php/cena/issue/current/showToc 

 

FEURESTEIN, Georg. A tradição do Yoga: História, Literatura, Filosofia e prática. São 

Paulo: Cultrix, 1998. 

 

FRANKO, Mark. Dance as text: ideologies of the baroque body. (Epilogue): Repeatibility, 

Reconstruction and Beyound. Oxford Scholarship Online, 2015. 

 

GELEWSKI, Rolf. Rítmica métrica: um método didático para o ensino da rítmica. Edição 

Comemorativa ao 20º aniversário da Universidade Federal da Bahia. Salvador: UFBA/Nós 

Editora, 1967. 

 

______. Ver Ouvir Movimentar-se: dois métodos e reflexões referentes à improvisação na 

dança. Salvador: Nós Editora, 1973. 

 



236 

 

 

______ . Estruturas Sonoras I – uma percepção musical elementar a ser aplicada na 

educação. Salvador: Nós Editora, 1973. (Complemento: Fita Ananda 1). 

 

______. Estruturas Sonoras II – exercícios de concentração e unificação com base em 

audições específicas de música e na movimentação reduzida do corpo. Salvador: Nós Editora, 

1975. (Complementos: Fita Ananda 2 e Caderno Introdutório e de Referências) 

 

______. O trabalho em nosso corpo: o caminho para a transformação do físico. Salvador: 

Casa Sri Aurobindo, 1978. 

 

______. La transformation de notre corps. (Caderno especial publicado em francés 

dedicado à Mãe). Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1978. 

 

______. Proporção e precisão – um método de rítmica com base nos metros gregos. 

Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1986. 

 

______. Silenciar – sete exercícios de concentração e interiorização. Salvador: Casa Sri 

Aurobindo, 1986. 

 

______. & AVANCINI, Atílio (fotos). Buscando a dança do ser – movimento, irradiação, 

transformação. Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1990. 

 

GOHN, Carlos Alberto. Sri Aurobindo, tradutor indiano – A busca de um centro em 

Auroville e Savitri. 1994. 325f. Tese (Doutorado em Literatura Comparada) – Programa de 

Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1994.  

 

GREBLER, Maria Albertina. A Dança-Teatro e as formas coreográficas da Modernidade. 

Cadernos do GIPE-CIT, n. 18, p. 114-126, Salvador: PPGAC/UFBA, 2008. 

 

GROTOWSKI, Jerzy. Em busca de um teatro pobre. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1987. 

 

______ . O teatro laboratório de Jerzy Grotówski (1959-1969). (Curadoria: FLAZEN, 

Ludwik & POLASTRELLI, Carla). São Paulo: Editora Perspectiva: SESC; Pontedera: 

Fondazione Pontedera Teatro, 2007. 

 

HASEMAN, Brad. A manifesto for performative research. Media International Australia 

incorporating Culture and Policy, thene issue “Practice-led-Research” (n. 118): 2006, p. 98-

106. 

 

LABAN, Rudolf. O domínio do movimento. São Paulo. Editora Summus, 1978 

Danza Educativa moderna. Buenos Aires: Paidós, 1978. 

 

KANDINSKY, Wassily. Do espiritual na arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

LAUNAY, Isabelle. À la recherche d’une danse moderne. Rudolph Laban-Mary Wigman. 

Paris, Chiron, 1996. 

 

LELOUP, Jean Yves. Dèsert, dèserts. Éditions Albin Michel, 1996. 

 



237 

 

 

MÃE, A. Preces e meditações I. Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1977, pp. 1-96. 

 

______. Preces e meditações II. Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1977, pp. 97-322 

 

______. Towards divine living. (Selections from The Mother´s Writings). Compiled by 

P.K.MADAM. New Delhi: MacMillan Company of India Limited, 1974. 

 

 

MANNING, Susan A. Ecstasy and the demon. London, University of California Press, 

1993. 

 

MARCHA, Von Andreas. Der hypermoderne audruckstanz – zur integralen kunst und 

aesthetik des flux-tanzes. Zeitshrift Homo Integralis, Berlin. Disponível em <http//www. 

Homo-integralis.de/Institute/zeitshrift/Flux-Tanz.pdf> Acesso em: ago. 2008 e jun. 2009. 

 

MÉRE, La. L‟Agenda de mère. In: SATPREM (Org.). v. 1. Paris: Institut de Recherche 

Evolutives, 1991.  

 

MEYER-DINKGRAEFE, Daniel. Consciousness and the Actor: a reassessment of Western 

and Indian approaches to the actor´s emotional involvement from the perspective of Vedic 

psychology. Frankfurt: Peter Lang, 1996. 

 

MEYER, Sandra. TORRES, Vera & XAVIER, Jussara (Org.). Tubo de Ensaio – 

Experiências em dança e Arte Contemporânea. Florianópolis: Ed. do Autor, 2006. 

 

MOMMENSOHN, Maria & PETRELLA, Paulo (Orgs.). Reflexões sobre Laban, o mestre 

do movimento. São Paulo: Summus, 2006. 

 

MULLER, Hedwig. Die begrundung des modernen audruck-stanzes durch Mary 

Wigman. (Diss., Cologne, 1986). 

 

NOGUEIRA, Isabelle Cordeiro. A contribuição do professor Rolf Gelewsky na Escola de 

Dança da UFBA. Pesquisa de Iniciação Científica. Salvador, 1990. 

 

________. Rolf Gelewsky. Repertório Teatro e Dança, a. 7, n.7. Salvador: Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2004. 

 

OLIVEIRA, Denise. A imagem na cena de dança contemporânea. Lições de Dança 3, Rio de 

Janeiro: UniverCidade Editora, 2001. 

 

PARTSCH-BERGSOHN, Isa. Modern dance in Germany and the United States: 

crosscurrents and influences. Chur, Suíça: Harsood Academic Publishers, 1994. 

 

PASSOS, Juliana Cunha. Rolf Gelewski: improvisação e composição coreográfica. Pesquisa 

de Iniciação Científica. Campinas: Instituto de Artes/ Unicamp, 2007. 

 

_______. Rolf Gelewski e a improvisação na criação em dança: formas, espaço e tempo. 

Curitiba: Prismas, 2015. 

 



238 

 

 

_______. O processo de criação em dança e sua relação com elementos da arte visual e 

musical: uma proposta de utilização de métodos de improvisação de Rolf Gelewski. 2016. 

Tese de doutorado do Instituto de Artes da Unicamp, Campinas/SP.  

 

PEREIRA, Paulo José Baeta. A improvisação integral na dança. Campinas/ SP: Medita, 

2014. 

 

ROBATTO, Lia; MASCARENHAS, Lúcia. Passos da dança – Bahia. Salvador: FCJA, 

2002. 

 

RUMI, Jelaluddin. (Trad. Coleman Barks, & John Motone,). The essential Rumi. New York: 

Harper Collins Publishers, 1995.  

 

SATCHIDANANDA, Sri Swami. Os sutras do yoga de Patanjali. (Trad. Antônio Galvão 

Mendes). Belo Horizonte: Del Rey, 2000.  

 

SCHAFFNER, Carmen Paternostro. Da dança expressionista alemã ao teatro 

coreografado na Bahia: aspectos interculturais e pós-dramáticos em Dendê e Dengo e 

Merlin. 2011. Tese do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, 

Salvador/BA.  

 

SCHAFFNER, Carmen Paternostro. A dança expressionista: Alemanha e Bahia. Salvador: 

Edufba, 2012. 

 

SCHAFFNER, Carmen Paternostro. Da dança expressionista ao teatro coreográfico: 

Alemanha e Bahia. Salvador: Edufba, 2013. 

 

SCHECHNER, Richard. Restauração de comportamento. In: BARBA, Eugênio & 

SAVERESE (Org.). A arte secreta do ator - Dicionário de antropologia teatral. Campinas: 

Editora Unicamp, 1995. 

 

SCHLEMMER, Oskar. Triadishes Ballet. Disponível em: http// 

www.bagtosocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-des-tridisches-ballet-oskar-

schlemmer-and-the-bauhaus-theater. Acesso em: mar. 2017. 

 

SHAW, Ted. Preface (et) introduction (by RUYTER, Nancy & SUQUET, Annie). In: 

Chaque petit mouvement. Paris: Collection Territoires de la Danse, Nouvelle librairie de la 

danse en co-édition avec le Centre National de la Danse, 2005, p.7-34. 

 

SERAFIM, José Francisco. Filmar a dança: alguns aspectos teórico-metodológicos. Cadernos 

do GIPE-CIT, n. 18, Salvador: PPGAC/UFBA, 2008, p. 165-177. 

 

SZEEMANN, Harald. In: ROUCIER, Claire (Director). Monte Verità. Être ensemble – 

figures de la communauté en dance depuis le XX siècle. Centre National de la Danse, Pantin, 

2003, p. 17-40. 

 

VIANNA, Klauss. A dança. São Paulo: Summus, 2005. 

 

http://www.bagtosocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-des-tridisches-ballet-oskar-schlemmer-and-the-bauhaus-theater
http://www.bagtosocollection.com/blog/2015/8/16/movement-study-des-tridisches-ballet-oskar-schlemmer-and-the-bauhaus-theater


239 

 

 

VÉRAS, Alexandre. Kino-coreografias: entre o vídeo e a dança. In: BONITO, Eduardo; 

BRUM, Leonel; CALDAS, Paulo; LEVY, Regina (Orgs.). Dança em foco, v. 2. Rio de 

Janeiro: Oi Futuro, 2007, p. 9-17. 

 

WELLS, Renèe. O corpo se expressa e dança. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 

 

WIGMAN, Mary. Le language de la danse. Paris: Papiers, 1986. 

 

WOSIEN, Maria-Gabriele. Sacred dance - Encounter with the Gods. New York: Avon 

Books, 1974. 

 

ARTIGOS E PERIÓDICOS (JORNAIS E REVISTAS) 

  

 

GELEWSKI, Rolf. A MÃE & outros autores. O Corpo. Caderno Especial de Revista 

Ananda, Salvador, 1974. 

 

AVANCINI, Atílio. (Entrevistador). Rolf Gelewski. Ser a própria fonte de espontaneidade e 

criatividade. Revista Thot,  n. 48, Salvador, 1988, p. 36-39. 

 

______. Rolf Gelewski. Ser a própria fonte de espontaneidade e criatividade (continuação). 

Salvador: Revista Thot, n. 49, Salvador, 1988, p. 13-16. 

 

 

CASA SRI AUROBINDO, Comunidade & GELEWSKI, Rolf.(Editor) Sri Aurobindo 

Centenário. Edição especial Revista Ananda, Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1972. 

 

______ . Auroville – Cidade da Fé, da Unidade dos Homens, da Busca da Luz. Caderno 

especial IV, Revista Ananda, Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1975. 

 

______ . A Mãe – Sobre Auroville, aos Aurovillianos. Caderno suplementar ao Caderno 

especial IV, Revista Ananda, Salvador, Casa Sri Aurobindo, 1975. 

 

______ . A Vida Toda é Yoga. Caderno especial VI da Revista Ananda (tradução dos cinco 

primeiros capítulos da obra “The Synthesis of Yoga” de Sri Aurobindo). Salvador, 1975. 

 

______ . Evolução e Transformação. Caderno especial V, Revista Ananda (sobre texto de 

palestra de Rolf intitulada: “O Corpo e seu Significado Maior”, proferida no Teatro Gamboa 

nos dias 31.10 e 1.11.1974, em Salvador). Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1975. 

 

CASA SRI AUROBINDO. Rolf (textos de Rolf Gelewski publicados em Ananda-mini no 

período 1983-1987). Revista Ananda - edição especial pelo centésimo número. Salvador: 

Casa Sri Aurobindo, 1991. 

 

______ .Casa 25 Anos. (Org. OLIVEIRA, Ricardo). Revista Ananda, caderno especial, Belo 

Horizonte: Casa Sri Aurobindo, 1996. 

 



240 

 

 

______ . Rolf Gelewski – A chama tem que ser vivida. Caderno especial em homenagem à 

Rolf, Revista Ananda, a. 27, n. 2, Belo Horizonte: Casa Sri Aurobindo, 1998. 

 

_______. Sobre a beleza, a arte e o valor da arte na educação. Caderno Especial da Revista 

Ananda, a. 31, n. 4, Belo Horizonte: Casa Sri Aurobindo, 2002. 

 

GELEWSKI, Rolf. Trabalhos da escola de dança (I) – 4 estudos da técnica – introdução. 

Jornal da Bahia, Salvador: 30 set., 1964 (artigo a). 

 

______. Formas do Ocidente e Oriente Comparadas. Jornal da Bahia, Salvador: 18 nov., 

1964 (artigo b).  

 

______. O trabalho em nosso corpo. (Caderno 0). Revista Ananda, Salvador: Casa Sri 

Aurobindo, 1977. 

 

______. O trabalho em nosso corpo: exercícios para a colocação e harmonização da coluna 

vertebral. (série amarela). Revista Ananda, Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1978. 

 

______. O trabalho em nosso corpo: exercícios para o treinamento da capacidade de 

discernimento, do sentido de proporção e exatidão e para concentração total. (série azul). 

Revista Ananda, Salvador: Casa Sri Aurobindo, 1978. 

 

______ . O trabalho em nosso corpo: sequência básica VIII. Revista Ananda, n. 55, São 

Paulo: Casa Sri Aurobindo, 1982, p. 35-44. 

 

_______ . Uma estória narrada e dançada por crianças indianas. Revista Ananda, n. 47, São 

Paulo: Casa Sri Aurobindo, 1980, p. 29-35. 

 

JORGE, Soraya. A arte de mover e ser movido. In: Revista Eletrônica do Instituto 

Junguiano do Rio de Janeiro. (jung-rj.com.br/revista/artigosrecentes) – Acesso  em: mar.  

2017. 

 

Revista memórias da Bahia n. 6. (Reportagem sobre Edgar Santos). Salvador: Correio da 

Bahia, 2003, p. 6-39. 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS DA ESCOLA DE DANÇA 

 

 

ARGOLO, Terezinha (Org.). Grupo de Dança Contemporânea – UFBA – Histórico. 

Salvador: Escola de Dança, 1999. 

 

GELEWSKI, Rolf. Orientação básica no Espaço. Trabalho apresentado no primeiro 

encontro de escolas de dança do Brasil. Curitiba, 1962. 

 

______ . Dimensões – direções – caminhos – Princípios de espaço aplicados em exercícios 

elementares de movimentação. (4 cadernos). Escola de Dança da UFBA, Salvador, s/d. 

(versão ampliada do trabalho anterior). 



241 

 

 

 

______ . Resumo da Análise dos Movimentos Naturais. Escola de Dança da UFBA, 

Salvador, s/d. 

 

______. Rítmica Métrica – um método didático para o ensino da rítmica. Publicação da 

Universidade Federal da Bahia. Salvador, 1967. 

 

______ . Filosofia da Dança (textos apresentados e resumo dos comentários realizados em 

aula). Escola de Música e Artes Cênicas da UFBA, Departamento de integração artística, 

Cursos de dançarino e de licenciatura de dança, Salvador, 1969. 

 

______. Estudos Básicos de Formas – Distinções elementares de formas aplicadas a 

exercícios de movimentação. Apostila da Escola de Dança da UFBA. Salvador (1970), 1971. 

 

______ . Textos referentes a Dança e Educação (seleção). Primeira semana de educação 

artística. Escola de Música e Artes Cênicas da UFBA, depto de Integração Artística, Salvador, 

1971. 

 

 

REFERÊNCIAS SONORAS 

 

BHATTACHARYA, Sunil. Música Golden Circle (Círculo Dourado). Seleção musical 

Casa Sri Aurobindo. (fx 23 CD). Belo Horizonte, 2010. 

 

CORDEIRO, Heloísa. O advento da nova raça segundo A Mãe (CD 49 min). Produzido por 

Irdin Editora, 2007. 

 

FOUST, Sudhir Jonathan Foust. A touch of grace bamboo flute meditation (CD), 1996. 

 

GELEWSKI, Rolf. Estruturas sonoras 1 (CD). Produzido pela Casa Sri Aurobindo, 

Salvador, 1973. (Transcrição da fita K-7 Ananda 1 – material complementar à publicação 

homônima). 

 

GELEWSKI, Rolf. Recitação de trecho dos Vedas. Seleção musical Casa Sri Aurobindo. (fx. 

1 CD). Belo Horizonte, 2010. 

 

VIANNA, Marcus & SABATELLA, Letícia. Poemas místicos do Oriente. (CD com música 

e voz). Vidisco, gravadora: Sonhos e Sons, 2003. 

 

MELLO, Maria Ignez, PIEDADE, Acácio, SARAIVA, Lourdes. CD Tempo Composto. 

Intérpretes: Bernadete Castelan Povoas e Maurício Zamith. Florianópolis: UDESC: Núcleo de 

Criação Musical, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

1-Grupo referencial da Escola de Dança da UFBA – professores/ ex-professores e 

dançarinos do GDC.  

 

Tema enfocado:  

O relacionamento pedagógico e pessoal do professor Gelewski e a utilização de suas 

propostas. 

 

1) Como foram e/ou são utilizadas as propostas pedagógicas e artísticas de Gelewski 

2) Como se processavam e se processam as leituras de suas apostilas/publicações e a 

utilização de seus métodos e técnicas: os graus de dificuldade para sua compreensão e 

aplicação por alunos/dançarinos e professores. Possibilidades de re-leitura e 

flexibilização desse material. 

3) Se os entrevistados consideram o material de Rolf atual e interessante para os atuais 

alunos/dançarinos.  

4) Sobre o processo criativo, a poética do artista: possíveis leituras de sua dança, 

abordando o Rolf coreógrafo e o Rolf dançarino. 

5) Sobre a finalidade estética da dança de Rolf – se os exercícios propostos conduzem a 

um aprimoramento estético dos alunos/dançarinos e se podem ser/como eram usados 

no processo de composição artística 

 

2- Grupo referencial da Casa Sri Aurobindo - prioritariamente as pessoas que conduzem o 

trabalho de corpo e movimentação espontânea, além de artistas influenciados por essa 

proposta.  

 

Tema enfocado: 

O papel da dança espontânea no caminho educativo e espiritual proposto pela Casa 

 

1) Como aconteceu o seu encontro com Rolf Gelewski e qual o aspecto de sua proposta 

que o levou a participar do movimento 

2) O lugar do corpo e da arte na proposta da Casa e na vida do entrevistado 

3) O lugar do corpo e da dança no caminho espiritual 

4) Como a filosofia de Sri Aurobindo e da Mãe são vivenciadas nos encontros da Casa 

5) Se percebe um aprimoramento estético decorrente da experiência e, caso perceba, como 

esse aspecto se expressa? 
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APÊNDICE B: LISTA DOS ENTREVISTADOS  

 

A maioria das entrevistas foi gravada entre 2008 e 2010 em Salvador, Olinda, Belo Horizonte 

e Curitiba; apenas a última foi gravada em 2017 em Governador Celso Ramos/SC. 

 

1)  CÉLIDA PELEGRINO SAMICO 

Data: 21.04.2008 

Local: na sua residência em Olinda, PE 

Apresentação: dançarina, profa. de yoga e de dança criativa, ex-aluna de Rolf 

 

2) DULCE AQUINO 

Data: 1ª entrevista: 01.04.2008/ 2ª entrevista: 28.09.2009  

Local: Escola de Dança da UFBA em Salvador 

Apresentação: ex-aluna de Rolf na Escola de Dança e ex-integrante do GDC. Atual diretora 

da Escola de Dança da UFBA. 

 

 3)  LÍVIA SERAFIM  

Data: 18.06.2008 

Local: Consultório em Salvador  

Apresentação : dançarina, ex-aluna da Escola de Dança, ex-integrante da Casa Sri Aurobindo 

 

4) GERTRUDE PIFFEL 

Data: 13.07.2008  

Local: por telefone de sua residência em Salvador 

Apresentação: profa. de yoga e dança, ex-professora de rítmica na Escola de Dança, de Teatro 

e de Música da UFPR   

 

5) ANA LÚCIA RIBEIRO DE FREITAS 

Data: 13.07.2008 

Local: sua residência em Salvador 

Apresentação: Psicóloga, membro da Casa Sri Aurobindo desde 1985 

 

6) ROSANE DUTRA DE MELLO ALBUQUERQUE 

Data: 1ª entrevista: 07.03.2008/ 2ª entrevista: 19.07.2008  

Local: Na sede da Casa em Brotas e no Encontro Casa em Salvador 

Apresentação: arte-educadora, membro da Casa Sri Aurobindo e preparadora corporal nos 

Encontros da Casa em  Salvador 

 

7) RICARDO OLIVEIRA 

Data: 20.07.2008 

Local: Encontro da Casa Sri Aurobindo em Salvador 

Apresentação: artista plástico, designer gráfico, atual editor da Revista Ananda e facilitador 

das vivências com audição criativa e movimentação espontânea nos Encontros da Casa. 

Integrante da Casa Sri Aurobindo desde 1979. 

 

8) CARMEN PATERNOSTRO SCHAFFNER 

Data: 28.07.2008 (fx 13, 14) 

Local: seu apartamento em Salvador 

Apresentação: ex-aluna de Rolf, ex-integrante do GDC e atual professora e vice-diretora da 

Escola de Dança da UFBA. 
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 9) SÉRGIO FARIAS 

Data: 30.07.2008  

Local: seu apartamento em Salvador 

Apresentação: ator, arte-educador, ex-professor da Escola de Teatro e do PPGAC/UFBA, 

atual professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). 

 

10) SUZANA  MARTINS 

Data: 31.07.2008 

Local: sala do PPGAC/UFBA 

Apresentação: professora da Escola de Dança e do PPGAC/UFBA, ex-aluna de Rolf e ex-

integrante do GDC. 

 

11) ARMINDO BIÃO 

Data: 05.08.2008  

Local: seu apartamento Salvador 

Apresentação: professor fundador PPGAC/UFBA; ex-diretor da Fundação Cultural da Bahia. 

Falecido em agosto de 2013 

Obs: Conheceu Rolf dançando em 1965, quando tinha 14 anos, no Teatro Santo Antônio. 

 

12) MARLI SARMENTO 

Data: 19.08.2008  

Local: Escola de Dança da UFBA/ Salvador 

Apresentação: ex-professora da Escola de Dança e integrante do GDC 

 

13) PAULO BAETA  

Data: 1ª entrevista: 03.11.2008/ 2ª entrevista: 26.01.2010  

Local: Academia Paulo Baeta em Belo Horizonte 

Apresentação: dançarino, professor de yoga, professor da UFMG, membro fundador da Casa 

Sri Aurobindo, ex-aluno de Rolf e ex-integrante do GDC. 

 

14) VERA LÚCIA ANDRADE 
Data: 29.09 2009  

Local: Escola de Dança da UFBA em Salvador 

Apresentação: profa. aposentada da Escola de Dança da UFBA 

 

15) CONCEIÇÃO MUNIZ (Cone) 

Data: 04.10.2009  

Local: casa de uma amiga em Salvador 

Apresentação: ex-aluna de Rolf e do Grupo de Dança Contemporânea da Escola de Dança da 

UFBA, atualmente residente em Auroville/India onde dirige peças de Teatro de autoria de Sri 

Aurobindo 

 

16) ROSA KOSHIBA 

Data: 22.01.2010 

Local: Asilo São Luis – Caetés – MG (durante Encontro Casa Sri Aurobindo) 

Apresentação: dançarina, terapeuta corporal, integrante da Casa Sri Aurobindo 

 

17) LENORA CUNHA 

Data: 26.01.2010  

Local: sede da Casa Sri Aurobindo em Belo Horizonte 
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Apresentação: Psicóloga, integrante da Casa Sri Aurobindo 

 

18) MARIA HELENA (NENA) 

Data: 27.01.2010  

Local: sua residência em Belo Horizonte 

Apresentação: bailarina, ex-aluna de Rolf na Escola de Dança da UFBA e ex-integrante do 

GDC, assistente de Rolf em dois festivais de Ouro Preto, diretora do Grupo Transforma de 

BH (já extinto) 

 

19) MONSERRAT ROSA FERNANDES 

Data: 28.02.2010  

Local: sala de yoga do Ashram Monserrat em Curitiba 

Apresentação: professora de yoga, membro do conselho de ética da Associação de Yoga do 

Paraná, ex-professora de dança e de catequese ecumênica, era amiga pessoal de Rolf e ex- 

integrante da Casa Sri Aurobindo. 

 

20) WILMA BAGDEVE DE OLIVEIRA 

Data: 20.07.2008  

Local: Ponte da Felicidade/Nazaré-BA 

Apresentação: pedagoga, terapeuta, coordenadora do Espaço Ponte da Felicidade onde 

acontece a Semana Sri Aurobindo. 

 

21) MARIA LAIS SALGADO GÓES  

Data: 7.12.2008 

Local: Apartamento da pesquisadora/entrevistadora em Salvador 

Apresentação: Ex-aluna da Escola de Dança e ex-integrante do GDC . 

Gravada em Vídeo - Suporte: mini DVD 

 

22) NIEDE D´AQUINO 

Data: 27.02.2017 

Local : Portal Lumen – Governador Celso Ramos/SC 

Apresentação: Musicista, profa. de yoga e de dança espontânea no Portal, ex-integrante da 

Casa Sri Aurobindo.e colaboradora de Rolf na década de 1980 
Obs: Participou na organização dos Encontros da Casa Sri Aurobindo junto com Rolf na década de 

1980 até a data da morte do dançarino. 
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ANEXO A – CURRÍCULO DIANA GILARDENGHI 

 

Professora, bailarina, performer. Integrou os grupos Duggandanza, Plastercaster, Potlach, Triz 

e Ronda. Em 2000 foi contemplada pelo programa Rumos do Itaú Cultural com o trabalho 

Crosta.  

 

Diana é criadora e interprete de dois trabalhos solo: Ecos (2004) e Crosta (2000), este último 

foi selecionado pelo Programa Rumos Dança do Itaú Cultural em 2000. É diretora da Triz 

Cia. de Dança, com a qual recebeu os prêmios Klauss Vianna 2008, para a realização do 

trabalho Um Duplo, e Klauss Vianna 2011 para a criação do espetáculo Em Constante.  

 

Participou como performer no Projeto CASA de Lucila Vilela, contemplado pelo Edital 

Elisabete Anderle em 2010 e 2013, e da Performance 3 pontas de Leticia Cardoso. Em 

parceria com artistas e professores de Santa Catarina, realizou projetos coletivos com o 

Núcleo de pesquisa do Movimento (2002-2003) e Exercícios de improviso e apresentação de 

trabalhos coreográficos (2004).  

 

Como docente, ministra cursos em escolas, centros de cultura, academias e eventos. Também 

foi professora convidada do Laboratório Corpo e Dança (2009) e Festival de Dança de 

Joinville (2010 e 2011) Leciona aulas de dança contemporânea e integra o coletivo de 

pesquisa e criação Mapas e Hipertextos no qual investiga a intersecção entre dança e 

performance. 

 

Atua como diretora convidada, preparadora corporal, e colaboradora em pesquisas de artistas 

e núcleos locais, a exemplo das montagens A sós (2011) e Solos de Silêncio (2014).  

 

Atualmente participa do Projeto Corpo Tempo e Movimento junto a Sandra Meyer, Paloma 

Bianchi e Milena Duenha, contemplado pelo Edital Elisabete Anderle 2014, onde atua como 

dançarina-performer em cinco montagens: uma para teatro intitulada Narrativas em dois 

corpos (Diana Gilardenghi e Sandra Meyer), e outras quatro em espaço urbano. 
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ANEXO B – CURRÍCULO PATRÍCIA ARAÚJO SANTOS 

 

Estudos de Artes  

Argentina: 

Bacharel em Artes Cênicas 

Estudou Danças Clássicas na Escuela Municipal de Danzas (Mar Del Plata);  

Dança Contemporânea com o Método Marta Graham (Buenos Aires) 

Dança moderna e dança terapia com o método Maria Fux, em Buenos Aires 

Teatro Antropológico e ritual de Jerzy Grotówski com o Grupo Dinamarquez Odin Teather de 

Eugênio Barba (Bahia Blanca) 

 

Brasil: 

Estudou Butoh com o professor japonês Ko Morobushi e o grupo brasileiro Ogawa Butoh 

Arte dramática no grupo “A Patota do Teatro”, do qual foi integrante – em Florianópolis 

Estudou Butoh com Ellen Barttler e Mari Akita em Austin (Texas) 

  

Cursos complementares: 

Estudou 2 anos de Hatha Yoga e Introdução à Filosofia Védica, na Associação Hastinapura 

(Mar Del Plata, Argentina)  

  

Atividades docentes: 

Professora de dança clássica na Escola Municipal de Danças da cidade de San Antonio de 

Areco, Argentina 

Workshops de butoh e dança rítmica na cidade de New Orleans, Lousiana, USA  

Aulas de Butoh em São Paulo, Brasil. 

  

Atividades artísticas: 

 Argentina (1975 a 1986) 

Integrou o grupo de dança da cidade de Mar Del Plata, com o Ballet “Las Silfides” e 

“Copelia” 

Codiretora do teatro ritual “Artaud”, na cidade de Mar Del Plata,  apresentando os 

espetáculos: “Desde las Sombras” e “Antonin”. 

Dançarina e atriz no espetáculo de teatro ritual:“Alquimia, el alma del mundo”, na cidade de 

Mar del Plata. 

Brasil/ USA (1994 -2007) 

Dançarina de Butoh na performance: “Profundos Segredos” em Miami, New Orleans e 

Florianópolis.  

Dançarina de Butoh (solo) na performance: “O Eterno Presente” em Miami e Florianópolis. 

 

Brasil/Argentina (2007 – 2017) 

Intérprete de Butoh na peça "Homenagem a Franklin Cascaes", no Festival de teatro de 

inverno de Florianópolis (2012) 

Apresentação da peça de Butoh "Os Espelhos", na abertura da Exposição da Escola Argentina 

de Barriletes e em Florianópolis. (2013) 

Vivência de Dança circular no Fórum Mundial da paz em Florianópolis. (2016) 

 
Atividade atual: 

Atualmente trabalha no Espaço Alecrim, em Florianópolis, ministrando encontros de Danças 

circulares e Dança meditativa (2016-2017), e prepara um novo solo de Butoh. 


