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RESUMO 

Esta pesquisa visou construir uma coreotese, através da realização de um processo artístico-
teórico de criação de uma obra de dança contemporânea, tendo como ponto de partida e 
inspiração a obra arquitetônica e de design da arquiteta iraquiana-britânica Zaha Hadid. A 
pesquisa seguiu as abordagens metodológicas da Prática como Pesquisa (Practice as 
Research) e da Pesquisa Guiada pela Prática (Practice-led Research), nas quais o processo 
artístico em dança – o corpo dançante no espaço – a guiou e agenciou, colocando em relação 
transversal os Estudos Coreológicos (Rudolf Laban e autores relacionados), os estudos da 
dança, a arquitetura e as artes visuais. O processo artístico, intitulado Contraespaço, 
compreendeu e encadeou reflexões sobre possíveis relações criativas entre dança e 
arquitetura, ao mesmo tempo considerando a produção e prática artístico-teórica em dança do 
autor nos últimos 20 anos e rastros de suas principais influências em dança em seus processos 
criativos, a saber, os(as) coreógrafos(as) Airton Tenório, Pina Bausch, William Forsythe, Meg 
Stuart, Lloyd Newson, Siobhan Davies e Rosemary Butcher. A pesquisa ocupou-se em revelar 
o aspecto processual da criação artística em dança como pesquisa e como esse processo pode 
ser atravessado por inúmeros estímulos corporais, visuais e teóricos e em valorizar o campo 
da dança como articulador de relações interartísticas e interdisciplinares. Seguindo a proposta 
da Prática como Pesquisa, montou-se um conjunto próprio de métodos, meios e 
procedimentos, preparando o terreno para “explorar o que emergisse” (BONENFENT, 2012), 
com o propósito de dissolver e transformar paradigmas dualistas que separam corpo e mente, 
prática e teoria, arte e ciência, experiência e sentido, movimento e conhecimento, através do 
diálogo interdisciplinar a partir de procedimentos da prática da composição em dança. Ao 
longo do processo, a apreciação, vivência e estudo da arquitetura multifacetada, instigante e 
desestabilizadora de Hadid e o estudo do campo da arquitetura em geral provocou e estimulou 
o autor e os(as) bailarinos(as) colaboradores(as) em investigar suas perspectivas sobre si 
mesmos, a sensibilidade alterada de suas superfícies, vários modos de fricção entre seus 
corpos, várias propostas de habitação nos diversos espaços reais e imaginados/ários que 
criaram em cena e possibilidades de relações entre si, de afetar e ser afetado, de desestabilizar 
e de apoiar o outro, de se deixar levar e de manter os pés bem plantados no chão. O processo 
foi informado pelos conceitos de imaginação espacial, imaginação corporal e imaginação de 
movimento, cruzando os autores Rudolf Laban, Gaston Bachelard e Maxine Sheets-
Johnstone. Investigando a arquitetura, colocando-se cinestesicamente responsivos à mesma e 
estimulados por esses conceitos, propõe-se a mão dupla desse movimento, instigando 
praticantes e pensadores da arquitetura a integrar seus sentidos corporais na vivência da 
arquitetura e a se inspirar em procedimentos da dança e se deixarem afetar cinestesicamente 
para a criação em arquitetura. A pesquisa visa, desse modo, contribuir para a consolidação da 
dança como campo de pesquisa baseada na vivência corporal/coreológica e, também, por ser 
uma criação em pesquisa, para o alargamento do que pode ser validado como pesquisa 
acadêmica, fazendo avançar questionamentos, revelar caminhos e apontar possibilidades de 
inovação.  

Palavras-chave: Dança. Arquitetura. Coreografia. Processo Criativo. Prática como Pesquisa. 



ABSTRACT 

This research aimed at making a choreothesis, by means of the undertaking of an artistic-
theoretical creative process of a contemporary dance piece, having as starting point and 
inspiration the architectonic and design work of Iraqi-British architect Zaha Hadid. The 
research followed the methodological approaches of Practice as Research and Practice-led 
Research, in which the artistic process in dance – the dancing body in space – guided and 
agencied it, putting in transversal relationship Choreological Studies (Rudolf Laban and 
related authors), dance studies, architecture, and visual arts. The artistic process, titled  
Contraespaço [Counterspace], comprehended and enchained reflections about possible 
creative relationships between dance and architecture, at the same time considering the 
author’s artistic-theoretical production and practice in the last 20 years and traces of his 
principal influences in dance in his creative processes, namely, choreographers Airton 
Tenório, Pina Bausch, William Forsythe, Meg Stuart, Lloyd Newson, Siobhan Davies and 
Rosemary Butcher. The research engaged in revealing the processual aspect of artistic 
creation in dance as research and how this process can be traversed by innumerable bodily, 
visual and theoretical stimuli and in valueing the dance field as articulator of interartistic and 
interdisciplinary relationships. Following the proposal of Practice as Research, a set of 
methods, means and procedures was assembled, preparing the field for “exploring what 
emerges” (BONENFENT, 2012), with the purpose of dissolving and transforming dualistic 
paradigms which separate body and mind, practice and theory, art and science, experience and 
meaning, movement and knowledge, through interdisciplinary dialogue from procedures of 
dance making practice. Throughout the process, the appreciation, experiencing and study of 
the multifaceted, instigating and destabilizing architecture of Hadid and the study of the field 
of architecture in general provoked and stimulated the author and the dancers-collaborators in 
investigating theirs perspectives upon themselves, the altered sensibility of their surfaces, 
various modes of friction among their bodies, various proposals of inhabiting the diverse real 
and imagined/able spaces that they created in performance and possibilities of relationships 
between them, of affecting and being affected, of destabilizing and supporting the other, of 
letting go and keeping the feet firmly on the ground. The process was informed by the 
concepts of spatial imagination, bodily imagination and movement imagination, crossing over 
authors Rudolf Laban, Gaston Bachelard and Maxine Sheets-Johnstone. Investigating 
architecture, putting each one kinesthetically responsive to it and stimulated by these 
concepts, it is proposed the double way of this movement, instigating practitioners and 
thinkers of architecture to integrate their bodily senses in the experience of architecture and to 
be inspired by dance procedures and letting themselves be kinesthetically affected for 
architecture making. The research aims, thus, to contribute to the consolidation of dance as a 
research field based on the corporeal/choreological experience and, also, due to its being a 
creation in research, for the broadening of what can be validated as academic research, 
making it advance questionings, reveal paths and point out possibilities of innovation. 

Keywords: Dance. Architecture. Choreography. Creative Process. Practice as Research. 
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INTRODUÇÃO 

 Este é um trabalho que expõe trajetórias superpostas; algumas curtas, outras, mais 

longas; algumas mais expostas, outras, mais implícitas. A própria pesquisa de doutorado foi 

uma trajetória, cheia de transformações, descobertas e invenções, incluindo pequenas 

trajetórias, como as disciplinas cursadas no primeiro ano (2014), a investigação coreográfica 

Contraespaço com os(as) bailarinos(as), desenvolvida no segundo ano e parte do terceiro 

(2015 e 2016) e o Doutorado Sandwich, realizado de setembro a dezembro de 2016.  

 A construção deste trabalho a partir dessas trajetórias superpostas me fez decidir por 

denominá-lo uma ‘coreotese’. Esse termo foi baseado em discussões em aulas ministradas 

pela Professora Antônia Pereira  (2014) na disciplina Pesquisa em Artes Cênicas no PPGAC/1

UFBA, quando da exposição de referências metodológicas para a pesquisa em arte no meio 

universitário a partir dos estudos de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (Université du Québec à 

Montreal, Canadá). Fortin e Gosselin expõem três tipos de teses: tese pesquisa, tese 

intervenção e tese criação. Do último tipo, Pereira apresentou alguns trabalhos de dança e de 

outras artes e a palavra ‘coreotese’ surgiu como uma das possibilidades de materializar e 

nomear uma pesquisa em dança. O termo afigurou-se como acolhedor para meu projeto de 

pesquisa, especialmente por ter em seu nome um indicativo de que o campo da dança é o 

articulador da tese.  

 A pesquisa tem vários níveis que integram pesquisa, ensino e extensão e, ao longo da 

mesma, exerci as funções de pesquisador, bailarino , coreógrafo, professor e produtor 2

cultural. Esta coreotese faz cruzar minha trajetória enquanto artista da dança, englobando 

todas essas funções, e como acadêmico, minha trajetória de vida, trajetórias de meus 

influenciadores na dança, a trajetória da arquiteta iraquiana-britânica Zaha Hadid (Bagdá 

  Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia.1 1

 Ao longo do texto, utilizo tanto os termos ‘bailarino’ quanto ‘dançarino’, que, para mim, significam a mesma 2

coisa e têm o mesmo status, em oposição a entendimentos do senso comum que considero desatualizados de, por 
exemplo, considerar bailarino quem faz dança cênica e dançarino quem faz danças folclóricas (passista de frevo, 
por exemplo) ou dança de salão, ou, ainda, de designar ‘bailarino’ apenas a praticantes do balé clássico. Nas 
línguas inglesa, francesa e alemã, não há esse problema, pois apenas uma palavra dá conta de tudo, dancer, 
danseur/danseuse, tanzer/tanzerin. No português, temos esses dois termos. Acolho os dois e costumo utilizar os 
dois, inclusive, para denominar um de meus ofícios na dança. Se for o caso de especificar o gênero da dança 
executada, proponho acrescentar ‘clássico(a)’, ‘contemporâneo(a)’, ‘de salão’, ‘popular’, etc., a um dos termos 
em português; por exemplo, bailarino contemporâneo e dançarino contemporâneo.
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1950-Miami 2016), cuja obra é inspiradora desta pesquisa, e trajetórias de seus 

influenciadores. Trajetórias implicam em processos, feituras, transformações, influências 

externas e escolhas. Este trabalho reflete essa condição ‘processual’; afinal, estamos na vida 

de passagem e muitas vezes esquecemos disto. Mesmo que eu chegue a resultados mais 

acabados, quero trazer sempre a lembrança de que vim de/com uma história e, após este 

processo de doutoramento, continuarei seguindo uma (e outras) história(s). 

 Desenvolver uma coreotese implica várias questões. A parte ‘coreo’ indica uma dupla 

referência: Coreografia e Coreologia. Ambas trazem um dado importante para a pesquisa, que 

é o saber do corpo criativo. ‘Coreografia’, que entendo e considero como criação em dança, 

indica que o presente trabalho é lugar da feitura de uma obra de dança e traz, 

simultaneamente, em um plano mais amplo, o legado de produção artística e teórica que este 

campo tem produzido (LOUPPE, 2012) e, em um plano mais específico, rastros de meu 

histórico como criador de dança. ‘Coreologia’ indica que os estudos do dançarino, coreógrafo, 

artista plástico, professor e teórico Rudolf Laban (Bratislava 1879-Weybridge 1958) são 

fundantes no processo de lidar com o movimento dançante e no processo de interligar, prática 

e teoricamente, vários campos do conhecimento, assim como diluir polaridades e hierarquias 

como teoria-prática, fisicalidade-intelectualidade, processo-produto, corporalidade-escrita, 

arte-academia, criatividade-análise e, no caso específico deste trabalho, fazer dialogar dança e 

arquitetura. A Coreologia vem como saber fundamental para concretizar a abordagem da 

Prática como Pesquisa na área da dança. A parte ‘Tese’ implica o pertencimento a um 

processo de pesquisa e escrita acadêmica, com sua série de procedimentos e rituais, inclusive 

a submissão à prova e aceitação por parte de pares.  

 A prática e a teoria, malgrado diversas e intensas tentativas que têm buscado sua mescla 

e sua fusão, na academia – e, em uma escala mais ampla, no mundo ocidental – ainda 

permanecem separadas e hierarquizadas. Grande parte de pensadores ainda veem a prática 

como algo para ilustrar teoria(s) ou como uma ferramenta para passar o conteúdo de uma 

teoria. Na arte da dança e na pesquisa em dança, isso tem uma preocupante implicação. O 

corpo é onde se faz e se frui o conhecimento em dança e é a partir daí que suas teorias são 

desenvolvidas. Como atesta Burt (1995), no Ocidente o corpo ainda ocupa um lugar de 

subordinação em relação à mente – leia-se razão – e à linguagem escrita e falada. Logo, na 
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academia, o corpo ainda é subordinado à teoria, à intelectualidade e à linguagem escrita, em 

uma insistência em um corte que decepa uma integralidade.  

 Esta coreotese propõe a fusão dessas instâncias, que estão em pé de igualdade e 

interdependentes. Mais ainda, uma alimenta a outra e interfere na outra, até que esta ‘outra’ 

não precise mais ser chamada de ‘outra’, pois as instâncias já estarão em integração. 

Tentativas dessa integração na academia geralmente usam uma adjetivação hifenizada como 

recurso, por exemplo: artístico-teórico, prático-teórico, etc. Estipulo que utilizarei o 

substantivo ‘processo’ para designar o todo em fusão, sem procurar lhe acrescentar uma 

adjetivação hifenizada.  

 É um desafio trazer a proposta de uma coreotese para a academia, colocando em relação 

o corpo dançante e a escrita, a criatividade e a racionalidade, em um trânsito que possa 

dissolver dicotomias e polaridades que temos como herança no Ocidente. Meu intuito nesta 

escrita é que as palavras possam também atuar criativamente. 

 Diante de uma pesquisa que se faz quando sujeito e objeto se interpõem, se afetam e se 

desdobram, é inevitável que a redação seja na primeira pessoa do singular. Pela mesma razão, 

o papel das trajetórias desse sujeito-objeto tem um peso grande e importante. A forma como 

essas foram expostas se modificou, se descobriu e se fez à medida em que o processo se 

desencadeou. Segui o preceito da Prática como Pesquisa de “explorar o que 

emergiu” (BONENFENT, 2012, p. 22). Por exemplo, como será relatado, a dança construída 

em Contraespaço foi tomando a forma de módulos, cujo ordenamento ganhou a possibilidade 

de ser modificado e alterado a cada apresentação, e cuja relação com o espaço da 

apresentação também veio a ter a possibilidade de ser modificada a cada vez. Essa forma não 

foi previamente planejada, mas nasceu do próprio processo de investigação. Igualmente, a 

escrita procurou encontrar sua própria maneira de se concretizar.  

 Segui o preceito da Professora Sônia Rangel  (2014) de considerar como autores não 3

só escritores de obras acadêmico-científicas, mas também criadores artísticos, como 

coreógrafos, artistas visuais, poetas, escritores de literatura, e outros pensadores e ‘fazedores’, 

dignos de serem tidos como referências e de serem citados. Também segui o preceito, 

compartilhado pelas Professoras Sônia Rangel (ibid.) e Cleise Mendes  (2014), de que autores 4

 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia.3

 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia.4
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não têm prazo de validade (como remédios); ou seja, textos considerados ‘matrizes’, tanto na 

área da dança quanto de outras artes e de outras áreas, continuam tendo sua importância, 

mesmo não sendo dos últimos dez anos. A relação hierárquica entre textos ‘matrizes’ e 

publicações recentes foi igualitária. 

 A pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 

Universidade Federal da Bahia, em nível de Doutorado, na linha de pesquisa Somática, 

Performance e Novas Mídias (na época de meu ingresso, denominada Corpo E(m) 

Performance), consistiu na realização de um processo de criação de uma obra de dança 

contemporânea, com o título de Contraespaço, tendo como ponto de partida e inspiração a 

obra arquitetônica e de design de Zaha Hadid. A pesquisa seguiu as abordagens metodológicas 

da Prática como Pesquisa (Practice as Reasearch – PaR) e da Pesquisa guiada pela Prática 

(Practice-led Research), o que implica que o processo artístico em dança – o corpo dançante 

no espaço – a guiou e agenciou, colocando em relação de transversalidade os Estudos 

Coreológicos (Laban e autores relacionados), estudos da dança, arquitetura, filosofia e artes 

visuais. 

 Considero o processo de Contraespaço como um carro sendo resgatado de um lago, 

que, em seu resgate, traz arrastando vários ramos, lodos, algas e outros objetos e seres. 

Portanto, o processo trouxe a cabo reflexões e considerações sobre a minha produção e prática 

artística e teórica em dança nos últimos 20 anos e sobre minhas principais influências em 

dança: o coreógrafo e professor pernambucano Airton Tenório (diretor da Companhia dos 

Homens, a qual integrei como bailarino de 1992 a 1997); a coreógrafa alemã Pina Bausch; os 

coreógrafos norte-americanos William Forsythe e Meg Stuart; as coreógrafas britânicas 

Siobhan Davies e Rosemary Butcher e o coreógrafo australiano Lloyd Newson (diretor da 

companhia DV8 Physical Theatre). Essas influências fazem parte de minha formação e estão 

presentes e pulsantes em minha prática de dança. 

 A fenomenologia foi a moldura teórica para fazer a ligação entre dança e Hadid. 

Entretanto, não a fenomenologia de seus autores fundantes, Edmund Husserl e Maurice 

Merleau-Ponty, mas, desdobramentos a partir dela, a fenomenologia de Gaston Bachelard e a 

fenomenologia da dança de Maxine Sheets-Johstone. A leitura de Husserl e Merleau-Ponty 

está implícita em Bachelard e Sheets-Johnstone, porém retrabalhadas a partir das visões e 

bagagens desses últimos. Tocaram-me diretamente, por um lado, de Bachelard a valorização 
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da imagem e da imaginação e questões da subjetividade, com uma abordagem 

fenomenológica, da relação do corpo com o ambiente, mais especificamente, o ambiente de 

proteção, o ambiente que se habita, e, por outro, de Sheets-Johnstone a fenomenologia da 

dança e a valorização da inteligência corporal da vida animada (o que aproxima a inteligência 

do ser humano adulto à inteligência dos humanos bebês e crianças e também a dos seres não 

humanos), o “pensar em movimento” e o “corpo em primeira pessoa” [“first-person body”] 

(SHEETS-JOHNSTONE, 2009; 2015).  

 Sheets-Johnstone traz o legado de Merleau-Ponty, mas o revisa criticamente para tratar 

da dança. Ela diz que:  
Contrariamente à colocação de Shaun Gallagher, Merleau-Ponty não “tratou 
da cinestesia”; i.e., ele não examina fenomenologicamente a experiência do 
auto-movimento [self-movement]. […] Merleau-Ponty, na verdade, escreveu 
sobre dança como um “hábito motor” e declarou que “formar o hábito de 
dançar é descobrir, por análise, a fórmula do movimento em questão”. 
(SHEETS-JOHNSTONE, 2015, p. xiv). 
  

Assim, a autora declara que fenomenólogos e, mais amplamente, filósofos e neurocientistas 

da atualidade podem chegar mais perto fenomenologicamente do corpo do que Merleau-Ponty 

e aqueles que o seguiram, especificamente com o que esses oferecem em termos de “esquema 

corporal” e uma consequente cegueira para com a cinestesia (ibid., p. xiii). Filósofos e 

neurocientistas da atualidade podem se aprofundar nas “realidades experienciais do 

movimento e verdades experienciais de consciência cinestésica” (ibid., xiii). Portanto, o 

andamento do processo, aliado a leituras de Bachelard, Sheets-Johnstone e outros autores, 

exigiu que viessem para primeiro plano a questão da experiência, do pensar em movimento, 

de ter o corpo em primeira pessoa como referência e de ter como motores criativos a 

imaginação espacial, a imaginação corporal e a imaginação do movimento. Tanto Sheets-

Johnstone quando Bachelard valorizam a ligação direta com a experiência, a sensorialidade. 

Aproximo desses o psicanalista Daniel Stern (1985), que valoriza sobremaneira o 

conhecimento próprio que se dá através do movimento, anterior ao desenvolvimento da 

linguagem. Foi exatamente essa zona fronteiriça entre experiência e linguagem que pretendi 

habitar ao longo deste trabalho.  

 No início desta pesquisa, eu achava que conceitos de Jacques Derrida, ainda frescos da 

série de pesquisas e criações artísticas que compuseram a Trilogia da Arquitetura 

Desconstrutivista, que desenvolvi de 2008 a 2011, a ser comentada posteriormente, iriam 
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ocupar o plano frontal teórico, ‘conversando’ com Laban, Hadid e com minha dança. 

Entretanto, a leitura de Bachelard teve uma influência dupla: sugeriu um modo possível de 

olhar a arquitetura de Hadid, considerando as imagens poderosas por si só, antes de se 

transformarem em metáfora, ou seja, valorizando a instância fenomenológica da dança; e 

influenciou na elaboração e execução dos exercícios que compuseram as Propostas para 

exploração e improvisação de Contraespaço. Achei mais apropriado utilizar Bachelard, 

inclusive, pela referência tão importante da arte abstrata na formação de Hadid. Essa escolha 

significa que me inclinei mais em direção à instância fenomenológica da dança do que à 

instância semiótica, conceitos que explicarei ao longo do trabalho. 

 O presente trabalho é composto de oito capítulos. O Capítulo 1 funciona como uma 

conquista de território, preparação e cultivo do terreno e poda dos galhos de sua plantação, 

fundamentando os preceitos metodológicos da Prática como Pesquisa e esclarecendo como os 

utilizei e valorizando o medium  da dança enquanto arte, enquanto pesquisa e enquanto 5

produtora de teoria. Essa conquista e preparação de território inicial é necessária para que 

transversalidades ocorram e que esse território seja permeável. O Capítulo 2 descreve esse 

terreno fertilizado, nomeando o que precisa ser nomeado, esmiuçando a natureza do medium 

da dança e tornando claro o que nele me interessa no subcapítulo “O Lugar da Dança”, 

apresentando o manancial do legado de Laban nos Estudos Coreológicos como formador de 

minha trajetória e como ferramenta possibilitadora do desenvolvimento da presente pesquisa e 

apresentando minhas referências coreográficas, que constituem, ao mesmo tempo, a 

explicação de uma malha de referências que constituem minha formação e prática 

coreográfica e um pequeno recorte de importantes coreógrafos e coreógrafas contemporâneos. 

O Capítulo 3 permeabiliza o terreno, deixando-o infiltrar-se com outros elementos, tecendo 

transversalidades entre disciplinas e entre esferas de conhecimento – corpo, texto, arte, 

arquitetura, construções, experiência, imaginação, razão –, apresentando um histórico de 

como a relação interartes tem se desenvolvido em minha prática artística, de pesquisa e 

pedagógica e como tem se desenrolado minha relação com a arquitetura desconstrutivista até 

o presente aprofundamento na arquitetura de Hadid.  

 No Capítulo 4 começo a desvendar um pouco de Hadid para o leitor e as relações que 

venho tecendo com ela, descortinando uma rede de referências formativas, dela e minhas, que 

 Explico melhor a escolha por utilizar a palavra ‘medium’ posteriormente, no subcapítulo 2.1.5
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nos antecede e que já estava presente nas artes, com ligações, coincidências e ressonâncias 

entre Laban, Wassily Kandinsky e Kazimir Malevich e o elemento da caligrafia árabe. No 

Capítulo 5 procuro proporcionar um entendimento das várias faces hadidianas, pelo ponto de 

vista de seus processos de trabalho e pelo meu ponto de vista como usuário/espectador de 

suas obras. No Capítulo 6 apresento conceitos, que chamo de amalgamadores, de pensadores 

que possibilitaram a conexão entre minha dança e o estímulo da arquitetura de Hadid, que 

são: o papel fundamental da imagem para alimentar a presente pesquisa; a interrelação entre 

os sentidos corporais, que possibilitaram a encarnação da imagem no corpo; a fenomenologia,  

que chamo de devaneante, de Bachelard, habitando minha dança e dançando a arquitetura de 

Hadid; e o importante papel do fracasso e do erro em todo o processo. O Capítulo 7 é a pièce 

de résistance desta pesquisa e nele relato e reflito sobre a investigação coreográfica intitulada 

Contraespaço, desenvolvida com cinco bailarinos(as), a partir dos estímulos advindos da 

arquitetura de Hadid, e alguns de seus desdobramentos. Por fim, após a exposição de todo o 

processo de construção de Contraespaço, no Capítulo 8 procuro olhar para os lados e fazer o 

reconhecimento de alguns artistas de dança, arquitetos e teóricos dessas e de outras áreas que 

fizeram conexões entre dança e arquitetura. 

 Dei à dança um papel protagonista nesta pesquisa, permitindo que sua(s) forma(s) de 

conduzir um processo artístico-de pesquisa e de encadear possíveis estruturações organizasse 

todo o processo e a escrita. Desse modo, assim como a feitura da dança em Contraespaço, o 

ordenamento dos capítulos passou por diversas versões, que foram tentativas e ensaios de se 

formar uma obra, um organismo encontrando sua própria respiração. Seu ordenamento difere, 

por exemplo, de uma abordagem histórica linear ou teórica, onde, provavelmente, uma 

revisão literária, ou uma revisão contextual, que equivale em parte ao conteúdo do Capítulo 8, 

estaria no começo. Entretanto, decidi colocá-lo no final propositadamente, somente após o 

mergulho no processo de Contraespaço, sem medo nenhum de que possa ser anticlimático, 

pois a coreotese não teve a intenção de culminar num clímax de apresentação final. Além 

disso, o conteúdo de uma possível revisão literária ou contextual não se concentra apenas no 

Capítulo 8, está diluído ao longo do trabalho, formando uma rede de conexões. E, como estive 

aberto a “explorar o que emergisse” (BONENFENT, 2012, p. 22), a “‘mergulhar’, a começar 

praticando para ver o que emerge” (HASEMAN, 2006, p. 3), procedimentos de acordo com a 

Prática como Pesquisa, o presente ordenamento foi surgindo organicamente ao longo do 
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doutorado como algo coerente para mim e para a pesquisa em si. Procurei estar atento e 

aberto à inteligência do próprio processo. 

 Uma possível representação visual do fluxo entre os componentes desta pesquisa 

encontra-se no Diagrama da Figura 1. 

 

Figura 1 – Diagrama do fluxo entre os componentes da pesquisa 
Desenho: Autor 
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 Não há ponto inicial, nem ponto de chegada, portanto não há uma abordagem linear ou 

teleológica. Não há hierarquia entre os componentes. Nessa relação espiralada, um 

componente afeta e é afetado pelos outros e cada um é revisitado em novos ciclos, desse 

modo, ganhando novas camadas. Portanto, assim como a dança que resultou do processo 

materializou-se em módulos, que podem ser reordenados diferentemente a cada vez, e em 

situações espaciais diversas, cheguei à conclusão e à decisão de propor ao leitor que utilize 

esses capítulos como os módulos de dança. Ou seja, escolha seu ponto de partida, continue 

onde quiser, termine onde quiser, volte a algum ponto que achar necessário. Ou, até mesmo, 

siga os capítulos na maneira em que já estão ordenados. Faça seus próprios encadeamentos. 

Você pode fazer como na coleção de móveis criada por Hadid Seamless Collection (Figura 2), 

cujos módulos o usuário decide como agrupar, cujas funções (de assento, de mesa, de apoio, 

etc.) o usuário também decide e com a qual faço uma analogia tanto à dança quanto ao texto 

desta coreotese. 

 

Figura 2 – Zaha Hadid. Nekton Stools. Parte da Seamless Collection 
Fotografia: Jack Coble  
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/design/seamless-collection/>. Acessado em: 27 jun. 2017. 

http://www.zaha-hadid.com/design/seamless-collection/
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1      CONQUISTANDO ESPAÇOS 

 Neste capítulo exponho, primeiramente, a abordagem metodológica que me 

possibilitou fazer avançar a pesquisa, a Prática como Pesquisa e suas ramificações, e os 

métodos, meios e recursos utilizados para tal. Em seguida, teço uma série de considerações 

sobre a valorização do medium da dança na pesquisa artístico-acadêmica, tanto como campo 

autônomo de produção de conhecimento quanto articulador de diálogos interdisciplinares, 

trazendo cinco autoras fundamentais para sua sustentação, Laurence Louppe, Jane Desmond, 

Sally Banes, Ciane Fernandes e Maxine Sheets-Johnstone. 

  

1.1      A PRÁTICA COMO PESQUISA COMO METODOLOGIA PROPICIADORA DE 

ARTE-PESQUISA 

 Ter escolhido realizar uma coreotese partiu de uma necessidade artística e de pesquisa. 

Para conseguir levar adiante essa empreitada, precisei de uma abordagem metodológica que 

acolhesse esse propósito e oferecesse meios para tal. Acredito que eu não conseguiria esse 

acolhimento facilmente nas metodologias ortodoxas quantitativa e qualitativa. Que fique claro 

que não estou desmerecendo essas metodologias, afinal houve consideráveis tempo e esforço 

despendidos para seus desenvolvimentos e suas contribuições têm sido inúmeras e de 

importância inegável. Entretanto, elas não podem (mais) ser os únicos parâmetros para se 

desenvolver pesquisa acadêmica. Principalmente, quando estão envolvidas as artes, com seus 

saberes e mediums específicos, que extrapolam o saber linguístico e envolvem a experiência 

e, mais especificamente no caso da dança, a experiência vivenciada pelo corpo dançante 

criativo e os saberes corporais e teóricos advindos dessa experiência. É por esse motivo que 

tantos pesquisadores têm utilizado a Prática como Pesquisa (PaR)  para favorecer os meios de 6

realização de suas pesquisas, assim como propiciar a materialização (ou parte dela) dos seus 

resultados. 

 Utilizarei daqui em diante a abreviação em inglês PaR (Practice as Research), além da expressão Prática como 6

Pesquisa.
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 A relevância deste subcapítulo pode ser atestada propondo o exercício de imaginar 

esta tese sem ele. Talvez não fosse bem recebida, ou bem entendida, ou apropriadamente 

avaliada em todos os círculos de pesquisa, o que levanta a questão de a PaR ainda não ser 

tomada como garantida, não ser recebida sem restrições, apesar de seu franco avanço. Este 

subcapítulo tem o papel de ser uma ‘justificativa’ da utilização dessa metodologia, mas 

também vem como um elemento esclarecedor tanto para mim quanto para o leitor do que 

implica essa escolha e das potencialidades e desafios nela imbricados. 

 Tenho percebido, em trabalhos que seguem a abordagem da PaR e suas várias 

vertentes relacionadas (Prática Guiada pela Pesquisa, Performance como Pesquisa, Pesquisa 

Baseada na Prática, Pesquisa Performativa, etc.), que uma boa parcela de seus textos precisa 

ser dedicada a explicar essa abordagem justamente porque o meio acadêmico não as acolhe 

automaticamente, não sem questionamentos, não sem reservas, não take it for granted – 

excelente expressão da língua inglesa para expressar a situação de se assumir algo como certo 

ou garantido. Por isso, um grande número de pesquisadores, mais fortemente no Reino Unido, 

na Austrália, na Finlândia, dentre outros países, têm se ocupado em pesquisar e escrever sobre 

a PaR. Percebo suas pesquisas como um ato simultâneo de autorreconhecimento, marcação e 

reivindicação de um novo território para a pesquisa acadêmica, justificação para o meio 

acadêmico mais amplo de sua legitimidade e arregimentação de regras e procedimentos para a 

pesquisa e a avaliação de trabalhos feitos a partir da PaR.  

 Neste trabalho a criação artística é o propulsor, o objeto e desencadeador de 

acontecimentos e o conector entre os mediums da dança e da escrita e da transversalidade 

disciplinar. Reconheço que vários outros pesquisadores também têm essas necessidades em 

suas pesquisas. Portanto, precisa-se mesmo de uma abordagem como a PaR para se 

desenvolver e fazer avançar pesquisas mais inclusivas e mais integradas, trazendo aspectos do 

saber que não estão apenas enraizados no discurso do idioma acadêmico tradicional. 

 Aqui não se trata de uma pesquisa quantitativa. Segue o caminho de uma pesquisa 

qualitativa, mas não em seus termos e procedimentos mais ortodoxos. Não trata apenas da 

observação participativa de um evento, mas da própria criação do que vai ser observado, 

refletido e discutido. Aproxima-se de uma pesquisa-ação porque a criação de algo está no 

cerne da pesquisa. Mas, então, o que a PaR pode oferecer, quais são suas limitações e o que se 

reflete neste trabalho? 
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 As várias terminologias que o guarda-chuva da PaR abarca reflete a diversidade de 

propostas já desenvolvidas. Yvon Bonenfent (2012) identifica várias delas: “pesquisa-criação” 

(Canadá francófono), “pesquisa artística” (Bélgica e Holanda), “ciências artísticas” (França), 

o mais amplo “Prática como Pesquisa” ou o mais específico “Performance como 

Pesquisa” [Performance as Research] (Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Estados 

Unidos). Anna Pakes (2003, 2004) aponta terminologias que especificam essas práticas, como 

“dance practice as research” [“prática da dança como pesquisa”] e “performance practice as 

research” [“prática da performance como pesquisa”]. Brad Haseman (2006) batiza sua 

proposta de PaR de “pesquisa performativa”, sendo importante enfatizar que o ‘performativo’ 

de sua expressão vem da acepção do linguista J. L. Austin do ato performativo da fala, que 

gera ações no mundo. Haseman aponta que sua expressão especifica os pesquisadores que 

desenvolvem “pesquisa guiada pela prática” [“practice-led research”], mas também mapeia 

outras terminologias utilizadas, algumas delas coincidentes com as descritas por Bonenfent, 

como: “prática criativa como pesquisa”, “performance como pesquisa”, “pesquisa através da 

prática”, “prática de estúdio”, além das mais abrangentes e mais amplamente utilizadas 

“prática como pesquisa” e “pesquisa guiada pela prática”. Essa variedade de terminologias é 

apenas um reflexo da variedade de propostas e procedimentos sob o guarda-chuva da PaR. 

Segundo Bonenfent, “a variação de possíveis abordagens para enquadrar conceitualmente a 

pesquisa baseada na PaR, e relatar sobre seus resultados, é tão ampla que é provavelmente 

redutivo olhá-la como [somente] um ponto de vista metodológico” (BONENFENT, 2012, p. 

23) . 7

 June Boyce-Tillman (2012, p. 6) diz que “os constructos que temos para a mente, 

baseados firmemente na obra de Descartes, têm governado o crescimento do grau de Doutor 

em Filosofia [Doctor of Philosophy]”. Dessa base firme se desenvolveu a pesquisa 

quantitativa, que estabelece claramente os limites entre sujeito e objeto, e, posteriormente, da 

pesquisa qualitativa. Segundo Haseman, essas metodologias estabelecidas  

[…] enquadram o que é legítimo e aceitável. Entretanto, essas abordagens 
aprovadas fracassam em suprir as necessidades de um número crescente de 
pesquisadores guiados pela prática [practice-led researchers], especialmente 
nas artes, mídia e design. Dentro do binarismo de pesquisa quantitativa e 
qualitativa, esses pesquisadores guiados pela prática têm se esforçado para 
formular metodologias harmoniosas com suas convicções fundamentais 
sobre a natureza e valor da pesquisa. (HASEMAN, 2006, p. 1) 

 Todas as traduções de textos em línguas estrangeiras são minhas, exceto quando explicitamente apontado.7
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Tanto Carole Gray (1996, p. 9) quanto Baz Kershaw (apud BONENFENT, 2012, p. 

22) e Bonenfent (2012, p. 22) apontam que o surgimento e desenvolvimento da pesquisa 

guiada pela prática, de metodologias mais ‘artísticas’, é concomitante com a mudança de 

paradigmas na maioria das áreas de pensamento: ideias pós modernas, na cultura e na 

sociedade, abrindo para estudos feministas (em suas várias ondas), queer, autoetnográficos, 

pós estruturalistas, rizomáticos, pós modernos, altermodernos e desenvolvimento da 

tecnologia, impactando a forma como se circula conhecimento e se percebem novos tipos de 

informação. Entretanto, há que se reconhecer e não esquecer que artistas visionários desde o 

início do século XX têm se empenhado em explorar relações interdisciplinares e em construir 

uma literatura acadêmica a partir de seus próprios ofícios artísticos, com as ferramentas que 

suas respectivas áreas oferecem. Dentre esses, cito as contribuições artísticas e teóricas de 

Laban e Kandinsky, sobre os quais desenvolverei mais profundamente posteriormente. Por 

exemplo, Laban diz: “Apenas uma firme convicção de que temos que conquistar para a dança 

o campo da expressão escrita e falada, abri-lo [...] para círculos mais amplos, trouxe-me a 

abraçar esta difícil tarefa” (LABAN apud MALETIC apud FERNANDES, 2014, p. 21). Por 

sua vez, Kandinsky fala que:  
Uma arte deve aprender de outra arte o emprego de seus meios, inclusive os 
mais particulares, e aplicar depois, segundo seus próprios princípios, os 
meios que são dela e somente dela. Mas não deve o artista esquecer que a 
cada meio corresponde um emprego especial que se trata de descobrir. 
(KANDINSKY, 2015, p. 58) 

 Isto se relaciona diretamente ao que Gray, da área das artes visuais, define como a 

pesquisa guiada pela prática:  
[…] em primeiro lugar, a pesquisa que é iniciada na prática, onde questões, 
problemas, desafios são identificados e formados pelas necessidades da 
prática e dos praticantes; e, em segundo lugar, que a estratégia de pesquisa é 
conduzida através da prática, usando predominantemente metodologias e 
métodos específicos familiares a nós, praticantes das artes visuais. (GRAY, 
1996, p. 3) 

 As metodologias e métodos que utilizei para esta pesquisa são advindos de 

procedimentos criativos do âmbito da dança contemporânea com viés experimental que venho 

desenvolvendo há cerca de 20 anos, em um trabalho que considero de autor dentro desse 

âmbito, em um modus operandi ou vários modi operandi que venho burilando e construindo 

ao longo desses anos. Nesses modi operandi, objeto, objetivo e metodologia têm se 
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sobreposto. A interferência em um desses níveis afeta os outros sinestesicamente e, desse 

modo, as investigações vão sendo conduzidas, descobertas e invenções são feitas e os 

entendimentos e possibilidades de procedimentos criativos vão sendo alargados.  

 Entendo e considero dança contemporânea como uma dança de pesquisa, de 

investigação, em cujo processo o criador investe em invenções e descobertas, quase sempre 

atrelado a um autoconhecimento de seu corpo criativo. O interesse principal na criação não 

está em seguir linhas ou escolas técnicas, mas procurar, em meio a codificações técnicas, de 

procedimentos criativos, de modos de estruturação e de modos de materialização em cena, 

idiossincrasias e particularidades próprias. Uma miríade de possibilidades de materializações 

de trabalhos de dança podem advir desse modo de fazer dança. Apoio-me no que Louppe 

chama de “valores” que fundamentam a dança contemporânea, que se podem reconhecer 

mesmo em abordagens por vezes opostas, a saber:  
[…] a individualização de um corpo e de um gesto sem modelo que exprime 
uma identidade ou um projecto insubstituível, a produção (e não a 
reprodução) de um gesto (a partir da esfera sensível individual – ou de uma 
adesão profunda e cara aos princípios de um outro), o trabalho sobre a 
matéria do corpo e do indivíduo (de maneira subjectiva ou, pelo contrário, 
em acção na alteridade), a não-antecipação sobre a forma (ainda que os 
planos coreográficos possam ser traçados de antemão, como em 
[Dominique] Bagouet ou Lucinda Childs) e a importância da gravidade 
como impulso do movimento (quer se trate de jogar com ela ou de se 
abandonar a ela). (LOUPPE, 2002, p. 45) 

 A estes também seguem o que a autora chama de “valores morais”, que são: “a 

autenticidade pessoal, o respeito pelo corpo do outro, o princípio da não arrogância, a 

exigência de uma solução justa, e não somente espetacular, a transparência e o respeito por 

diligências e processos empreendidos.” (ibid., p. 45).  

 Para enriquecer o entendimento de ‘contemporâneo’ é oportuno citar Giorgio 

Agamben: 

Pertence verdadeiramente a seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 
aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 
pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, 
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, 
mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 
2009, p. 58) 

 Diria que a dança contemporânea nasce desse sentimento de inadequação, de 

deslocamento do indivíduo dançante às pretensões de seu tempo, através de experimentações 

com o corpo criativo a partir dos ‘valores’ colocados por Louppe. 
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 Os processos que desenvolvi que resultaram em obras coreográficas continham um 

componente forte de pesquisa, inclusive gerando diversas publicações e palestras 

demonstrativas. Por isso, não é tão estranho ou alienígena trazer para a pesquisa acadêmica 

essas metodologias e métodos. Entretanto, naqueles processos artísticos a pesquisa vinha para 

servir à produção de dança. Para a pesquisa acadêmica, mudam-se um pouco o foco e o 

emolduramento desse componente de pesquisa atrelada à criação artística. Aqui, a criação 

artística vai servir à produção de conhecimento, produzida, apresentada e avaliada no meio 

acadêmico, mas não é subserviente a este. Ao contrário, a criação artística se auto-valoriza ao 

mesmo tempo em que constrói conhecimento. 

 Como se vê, o lugar da prática tem um valor determinante na PaR. Segundo Haseman, 

“Tem havido um impulso radical para não apenas colocar a prática no processo de pesquisa, 

mas para guiar a pesquisa através da prática” (HASEMAN, 2006, p. 3). Na verdade, colocar a 

prática  artística  no  centro  da  pesquisa  é  a  condição  mesma da  PaR;  a  prática  conduz  o 

processo. Sobre isso, Pakes diz que: 

O insight crucialmente relevante – e atraente, pelo ponto de vista do 
praticante-pesquisador – é a ideia de que a própria prática incorpora e 
desenvolve uma forma de conhecimento, ao invés de simplesmente oferecer 
uma demonstração física de uma posição intelectual pré-teorizada. (PAKES, 
2003, p. 140)  

Steven Scrivener acrescenta que: “Para esses doutorandos, os artefatos resultantes da pesquisa 

não podem simplesmente ser concebidos como subprodutos ou exemplificação de ‘know-

how’. Em vez disso, são objetos de valor por si sós.” (SCRIVENER, 2000). Já Haseman 

coloca que “A ‘prática’ na ‘pesquisa guiada pela prática’ é primária – não é um extra opcional; 

é a pré-condição necessária de engajamento na pesquisa performática.” (HASEMAN, 2006, p. 

6). Pakes (2003, p. 143) explicita o valor diferenciado da prática dentro da pesquisa, 

sugerindo que o tipo particular de conhecimento que o criador tem de sua criação compreende 

uma rica interação de formas de raciocínio práticas e teóricas e que a investigação da 

complexidade dessa interação compõe o potencial de contribuição para o conhecimento que 

que a pesquisa em dança baseada na prática pode gerar. 

 Comparando com as metodologias mais tradicionais quantitativa e qualitativa, 

Bonenfent não consegue concluir se a PaR é uma prima da pesquisa qualitativa ou se é uma 

terceira metodologia por si só (BONENFENT, 2012, p. 63). Já Haseman não hesita em 
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apontar a pesquisa performativa como terceiro paradigma (HASEMAN, 2006, p. 1). Pakes 

pergunta e provoca, como que procurando uma ‘identidade’ da PaR: 

Do que a prática artística produz conhecimento e qual o modo desse 
conhecimento? Como ele é produzido e disseminado? Um novo 
conhecimento é gerado no processo de feitura, e depois revelado e 
compartilhado através da reflexão verbal sobre esse processo? Ou os 
resultados artísticos desse processo – os artefatos criados – têm primazia 
epistemológica como a incorporação de novo insight? As obras artísticas são 
elas próprias os veículos que fazem esse insight disponível para uma 
comunidade maior? (PAKES, 2004) 

 Em alguns países, como, por exemplo, o Reino Unido, já há regulamentações 

específicas para a PaR. Ainda que continuamente precisando de ajustes, essas 

regulamentações reconhecem o papel da arte dentro da pesquisa: 

O parecer do UKCGE [UK Council for Graduate Education, Conselho para 
Educação de Pós-Graduação do Reino Unido] similarmente sugere que uma 
obra de arte deve ser explicitamente planejada como pesquisa pelo criador a 
fim de se qualificar [para uma pesquisa acadêmica]; o artista precisa de uma 
“perspectiva de pesquisa acadêmica” se ele(a) deseja apresentar o resultado 
de seus processos como parte de uma submissão de doutorado. Novamente, 
a sugestão é que o artista-pesquisador precisa ser auto-conscientemente 
engajado em gerar conhecimento ao invés de “apenas” inovar artisticamente. 
(PAKES, 2003, p. 132) 

 Na PaR o processo é bastante valorizado e respeitado, assumindo um papel de 

protagonista, mais do que os resultados obtidos. Pakes diz:

É difícil ver como a reivindicação à originalidade de um doutorado poderia 
ser feita no estágio de proposta, exceto através de uma articulação clara de 
questões ao invés de resultados definidos. Em qualquer outra disciplina, não 
seria esperado de um doutorando que ele predeterminasse os resultados, mas 
que clarificasse as hipóteses. Similarmente, seria desarrazoado esperar que o 
praticante-pesquisador  de  dança  desse  uma  indicação  clara  da  forma  do 
trabalho quando o processo ainda está em seus estágios iniciais; eles podem, 
entretanto, dizer o que estão investigando e porquê. (ibid., p. 134)

O próprio processo figura como construtor da pesquisa, dando-lhe uma organicidade, uma 

característica de estar sempre em transformação. Por este motivo, dou tanto importância às 

trajetórias superpostas, mencionadas anteriormente. Segundo Haseman: 

[…] muitos pesquisadores guiados pela prática não começam um projeto de 
pesquisa com um senso de “um problema”. Na verdade, eles podem ser 
guiados pelo que é melhor descrito como “um entusiasmo da prática”: algo 
que é excitante, algo que pode ser anárquico, desregrado, ou mesmo algo 
que esteja apenas se tornando possível como nova tecnologia ou novas redes 
disponíveis (mas das quais eles não podem estar certos). Pesquisadores 
guiados pela prática constroem pontos de partida experimentais a partir dos 
quais a prática segue. Eles tendem a “mergulhar”, a começar praticando para 
ver o que emerge. (HASEMAN, 2006, p. 3)
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Eu me identifico totalmente com esse quadro descrito por Haseman. A princípio, eu não tinha 

uma hipótese a ser comprovada ou um problema a ser colocado e testado. Eu tinha o impulso, 

o ímpeto, de criar uma obra de dança estimulada pela arquitetura de Hadid e, ao longo do 

processo de feitura  da obra,  identificar  as  relações  entre  áreas  de conhecimento –  dança, 

arquitetura, filosofia, artes visuais –, entre autores e artistas e a reflexão acerca do próprio 

processo  de  construção  da  obra,  seus  desdobramentos  criativos,  pedagógicos  e  teóricos. 

Estava disposto a “explorar o que emergisse”, como diz Bonenfent (2012, p. 22), a “começar 

praticando para ver o que emerge”, como diz Haseman (2006, p. 3).

Barbara  Bolt,  por  sua  vez,  toca  em  um  ponto  importantíssimo  sobre  o  papel 

potencializador do erro – a propósito, desenvolvo sobre o erro e o fracasso no Capítulo 6 e em 

partes  do  Capítulo  7.  A autora  considera  o  erro  [the  “misfires”]  como o  combustível  da 

pesquisa nas artes criativas (BOLT, 2008). A sensibilidade para acolher o erro e o fracasso 

pode ser muito poderosa nesses processos para identificar caminhos inusitados da criação e da 

reflexão, que podem fazer uma diferença significativa na produção de conhecimento.

Elenco abaixo mais um número de características da PaR e comento como a presente 

pesquisa tem se desenrolado a respeito de cada. A PaR:

a) transcende e entrelaça “corpo”, “experiência”, “mente”, “sensação”, “análise”, 

“articulação”, “memória” e “argumento”, frequentemente em estruturas criadas 

idiossincraticamente (BONENFENT, 2012, p. 22). Na presente pesquisa todas 

essas instâncias foram valorizadas e entrelaçadas, cada uma estimulando as outras. 

Quando desenvolvo sobre Laban, podemos verificar que essa intenção de 

integração e valorização desses saberes, considerados díspares pela herança 

cartesiana, foi trabalhada desde o início do século XX, sendo, no caso de Laban, a 

arte da dança, do corpo criativo em movimento, a propulsora dessa integração; 

b) acolhe a interdisciplinaridade. Sobre isso, Simon Ellis coloca que:  

[…] compreensões de interdisciplinaridade reforçam o conceito de formas 
parciais e localizadas de saber no qual nenhuma disciplina pode ser vista 
como responsável por um “saber total”. Wolmark indica que isto “sinaliza 
um distanciamento de uma noção de saber como uma série de perspectivas 
únicas, autoritárias” em direção a algo pensado como “consistindo em uma 
multiplicidade de pontos de vista, perspectivas, relações sociais e práticas 
culturais  interconectadas,  mais  prontamente  definidas  como  ‘saberes 
situados’”  (WOLMARK  e  GATES-STUART,  2002  www).  Como  tal,  a 
interdisciplinaridade  pode  ajudar  a  caracterizar  o  tipo  de  conhecimento 
construído em metodologias guiadas pela prática. (ELLIS, 2005, p. 98)
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Gosto da compreensão de interdisciplinaridade como um movimento de 

transversalidade. Foi desse uso que fiz ao longo deste trabalho. Por outro lado, 

também tenho o receio de que o exercício da interdisciplinaridade torne raso o 

conhecimento desenvolvido por cada campo. Discuto sobre esse receio no 

subcapítulo a seguir, sobre a valorização do medium da dança na pesquisa 

acadêmica; 

c) pode explorar o que emerge (BONENFENT, 2012, p. 22): como mencionado 

anteriormente, minha proposta inicial foi de estar aberto e permeável para acolher 

o que poderia emergir do processo; 

d) envolve estratégias divergentes que incorporam sistemas de valores acadêmicos 

bastante variados (ibid., p. 23): a PaR ‘bebe’ de muitas estratégias da pesquisa 

qualitativa e as transforma; no caso do presente trabalho, uma observação 

participativa ou um estudo de caso são expandidos a um outro nível, pois o evento 

sendo observado e estudado está sendo ‘criado’, interferido e manipulado 

criativamente por mim, juntamente aos bailarinos e bailarinas colaboradores; 

e) utiliza a sabedoria intrínseca, própria, das artes (DELOCHE e REVAULT-

D’ALLONNES apud BONENFENT, 2012, p. 24): ao longo do trabalho cito vários 

autores que reivindicam a sabedoria intrínseca do campo da dança, como Laban, 

Louppe, Sheets-Johnstone, José Gil, etc. Inclusive, dedico o próximo subcapítulo 

para isso. Valorizo e utilizo essa sabedoria, que está nos processos criativos 

corporais, mas também o legado teórico advindo daí, como aponta Louppe (2002) 

e sobre o qual comento posteriormente; 

f) coloca a prática e o praticante no coração da pesquisa (GRAY, 1996, p. 17): ou 

seja, a separação cartesiana entre sujeito e objeto passa por um processo de fusão; 

esses dois polos se interpenetram; 

g) é frequentemente uma “trama de tapeçaria de muitos fatores – o lido, o conhecido, 

o observado, o criado, o imaginado e o deliberado – onde o autor não se esforça 

tanto em descrever a realidade mas em criar uma realidade para seu trabalho com 

suas próprias leis” (HANNULA, SUORANTA e VADÉN in ARLANDER apud 

BONENFENT, 2012, p. 25): é importantíssimo reconhecer o valor do criado e do 

imaginado; neste trabalho eles ocupam um papel de destaque, principalmente na 
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minha intenção de trabalhar com a imaginação corporal, imaginação espacial e 

imaginação de movimento, estimulado e informado por Laban, Bachelard e Sheets-

Johnstone. E é importante também encontrar ressonâncias nesses diferentes 

estratos de experiência: o lido, o conhecido, o observado, o criado, o imaginado e o 

deliberado; 

h) na área das Práticas Criativas não há metodologias pré-fabricadas (TILL in 

BOYCE-TILLMAN e FARIA, 2012, p. 64): outros autores também colocam que 

na PaR é como se cada nova pesquisa procurasse suas próprias metodologias;  

i) abarca as “diferentes identidades do pesquisador: o performer, o educador, o 

compositor, o musicologista,…, o pesquisador com a questão” (MINORS in 

BOYCE-TILLMAN e FARIA, 2012, p. 66): como bem colocado pela Profª. Drª. 

Mônica Dantas em seu feedback na minha primeira Qualificação do doutorado, 

este trabalho é informado pelos rastros de minhas experiências como bailarino, 

coreógrafo, professor, pesquisador, escritor e produtor cultural, cada uma dessas 

‘identidades’ alimentando as outras; 

j) utiliza “uma abordagem pluralista e o uso de uma técnica multi-método, sob 

medida para o projeto individual. Gradualmente, isto tem envolvido o uso de 

multimídia para integrar dados visuais, táteis, cinestésicos e experienciais em uma 

informação ‘rica’” (GRAY, 1996, p. 15): é importante valorizar e colocar no 

mesmo patamar de igualdade do discurso escrito, como já dito anteriormente, 

dados visuais, táteis, cinestésicos e experienciais. Foi o que procurei fazer e, para 

abraçar esses dados na pesquisa, certamente, uma abordagem pluralista tem que ser 

considerada, cada pesquisador construindo o seu ‘menu’ de ferramentas e 

estratégias; 

k) Segundo Gray, 

A metodologia principal é responsiva, levada pelas exigências da prática e da 
dinâmica criativa da obra de arte. É essencialmente qualitativa e naturalista. 
Reconhece a complexidade e a experiência e prática reais – é uma “pesquisa 
do mundo real”, e todos os “erros” são revelados e reconhecidos em nome da 
transparência metodológica. Esse tipo de pesquisa tem implicações para os 
recursos: idealmente, um espaço de estúdio para o praticante-pesquisador; 
acesso  a  instalações  de  oficina;  suporte  com  materiais  e  equipamento 
especializado; acesso a tecnologia e comunicações; acesso a um grupo de 
pares e debate crítico. Prática e teoria são recíprocas. A prática crítica deve 
gerar teoria e a teoria deve informar a prática. (GRAY, 1996, p. 15)
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O ‘menu’ de ferramentas e estratégias vai indicar os recursos necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os recursos que utilizei são especificados no 

Capítulo 7, como o acesso às imagens de obras de Hadid, em catálogos e pela 

Internet, as visitas in loco a obras de Hadid, os bailarinos(as) colaboradores(as) 

com os quais desenvolvi a pesquisa artística, os espaços para ensaio utilizados 

durante 12 meses, os espaços para apresentações públicas dos ensaios abertos, o 

suporte financeiro do Funcultura-PE, a bolsa de quatro meses do CNPq, o 

feedback de consultores convidados, o feedback das bancas da primeira e da 

segunda Qualificação, o período do Doutorado Sandwich na Coventry University, 

etc.; 

l) apresenta muitas diferenciações de parâmetros. Bonenfent (2012, p. 24) as expõe 

entre pesquisadores que utilizam a PaR. Por exemplo, Bruneau e Burnes insistem 

na necessidade na pesquisa de questões claras,  bem trabalhadas e  específicas, 

além de métodos claros  para  testar  a  utilidade dessas  questões,  enquanto que 

numerosas outras abordagens insistem que a PaR precisa ser levada pela intuição,  

em detrimento de formulação consciente. Nessas diferentes opiniões está em jogo 

o recebimento de recursos e bolsas. Penso que, por um lado, não se deve abrir 

mão da intuição, uma conquista importante da PaR; assim, deixei espaço para ela 

acontecer e espaço para acolher soluções e caminhos inesperados e conteúdo de 

sonhos. Por outro lado, não se pode fugir de que estamos em um contexto 

acadêmico, com burocracias próprias para serem atendidas. Há que se procurar 

por um equilíbrio e suprir ambas as demandas; 

m) a natureza multimodal do que é ‘transmitido’ pela PaR, tanto experiencialmente 

quanto intelectualmente, significa que os resultados são sempre experienciados 

transversalmente por registros dos sentidos e da divisão mente-corpo 

(KERSHAW apud BONENFENT, 2012, p. 26); isto é bastante não usual em 

outros paradigmas de pesquisa, até dentro do campo qualitativo (BONENFENT, 

2012, p. 26): para se transmitir os resultados da pesquisa, pode-se recorrer aos 

meios escrito, visual, sonoro, tátil, etc. E se a pesquisa, como a presente, é 

realizada nos âmbitos do corpo, imaginação, intuição e racionalidade, sua 
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recepção por parte dos avaliadores também deve ser sensível a todos esses 

âmbitos; 

n) acontece em uma espiral de ação e reflexão. Sobre isso Boyce-Tillman diz:  

Em geral, aquilo gradualmente nasce, encontra algum tipo de forma 
incorporada, você então pergunta às pessoas o que acharam, olha você 
mesmo para ela, a faz algumas vezes, e então, com base no que você pensou, 
em como funcionou, sua próxima peça de trabalho está sendo formada em 
sua mente; essa noção da espiral de ação e reflexão, ação e reflexão funciona 
extremamente bem. (BOYCE-TILLMAN in BOYCE-TILLMAN e FARIA, 
2012, p. 50) 

 Resolvi ilustrar a espiralidade em meu processo na figura do Anel de Moebius, 

conforme apresento no Capítulo 7, e no diagrama que desenhei (Figura 1), apresentado na 

Introdução, composto de uma série de Aneis de Moebius interligados. A artista-pesquisadora 

de dança Carol Brown expõe como se dá a espiralidade em sua pesquisa, principalmente no 

tocante à relação entre corpo, pensamento e leituras de autores: 
Minha leitura desses pensadores e praticantes é completamente dinâmica. 
Porque, dadas as condições de minha prática como uma performer envolvida 
em pesquisa baseada na ação que é de trabalho intensivo, é impossível para 
mim seguir os hábitos há muito estabelecidos de uma maioria sedentária na 
leitura e reflexão contemplativas de um trabalho acadêmico tradicional. Meu 
“trabalho” também é minha “leitura” de filósofos pós estruturalistas da 
diferença e a filtragem de suas teorias através de uma prática que eu 
considero uma filosofia na carne [philosophy in the flesh]. É uma prática que 
acontece em trânsito, entre locais de eventos, compromissos de 
apresentações, ensaios e produções, como um tipo de nomadismo filosófico. 
Ou, uma jornada da mente incorporada. (BROWN, 2004, p. 5)

Essa simbiose entre corpo criativo e processamento de pensamento torna a pesquisa orgânica 

em sua acepção mais literal mesmo, ou seja, torna-se um organismo. A maneira como algo é 

lido e recebido depois de um ensaio transforma-se com o estado corporal atual e o rastro no 

corpo do que foi trabalhado criativamente. Por outro lado, ir para um ensaio após uma leitura 

potencializadora  dá  uma  espécie  diferenciada  de  prontidão  para  trabalhar  com  o  corpo 

criativo. 

Boyce-Tillman diferencia a PaR em dois tipos: baseada na prática [practice-based] e 

guiada pela prática [practice-led]. A autora define que a pesquisa guiada pela prática:

[…] concerne  a  natureza  da  prática  e  preocupa-se  com originalidade  no 
entendimento  da  prática  em  uma  área  determinada.  Essas  teses  são 
geralmente  expressas  em  forma  textual,  apesar  de  a  metodologia 
normalmente  incluir  a  prática  e  frequentemente  tomar  a  forma  de  uma 
metodologia de pesquisa-ação ou etnografia de algum tipo. Essas incluem as 
artes como intervenção social, onde questões como a eficácia das artes como 
intervenção social,  o  papel  das artes  em projetos sociais  e  construção de 
comunidade, a relação entre ativismo e ação e os processos artísticos em 
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transformação e transgressão podem ser tratados; esses podem também se 
basear facilmente em metodologias das ciências sociais. Projetos nas artes 
como bem estar também podem usar ambas as metodologias quantitativa e 
qualitativa  da  ciência  social.  Elas  também  incluiriam  as  artes  como 
ferramentas pedagógicas. (BOYCE-TILLMAN, 2012, p. 9)

Já  a  pesquisa  baseada  na  prática  inclui  a  prática  como  parte  da  submissão  do 

doutorado, que seria incompleta sem a inclusão dos seus resultados. Segundo Biggs,

Projetos baseados na prática são aqueles que incluem como parte integral a 
produção  de  um  artefato  original  em  adição  a,  ou  talvez  em  vez  de,  a 
produção de uma tese escrita. Eles são naturalmente de grande interesse para 
artistas e designers praticantes, mas não são confinados a essas disciplinas. 
Podem-se  encontrar  exemplos  na  música,  no  design  de  software,  na 
engenharia, no direito; de fato, em qualquer assunto onde o resultado poderia 
ser um artefato gerado em laboratório ou oficina. (BIGGS apud BOYCE-
TILLMAN, 2012, p. 11)
 

Por  outro  lado,  Bonenfent,  ao  mesmo tempo  reconhecendo  tantas  expressões  que 

ilustram as variações da PaR em diversos países – conforme visto anteriormente –, na sua 

escrita  assume  a  utilização  do  termo  PaR  sem  designar  termos  especiais  para  suas 

especificidades, por uma questão de simplicidade (BONENFENT, 2012, p. 21).

Caso eu considere as diferenciações propostas por Boyce-Tillman, coloco que nesta 

pesquisa  eu  utilizei  tanto  a  Pesquisa  Baseada  na  Prática  quanto  a  Pesquisa  Guiada  pela 

Prática. Com a Pesquisa Baseada na Prática, considerei o processo artístico de Contraespaço 

como o motor e articulador de toda a pesquisa, colocando na relação em espiral do Anel de 

Moebius as relações entre os sentidos corporais, a valorização do conteúdo cinestésico e dos 

saberes  corporal  e  teórico  da  dança,  articulando  as  transversalidades  entre  áreas  do 

conhecimento. Com a Pesquisa Guiada pela Prática, considerei todo o material gerado pelo 

processo artístico e seus encadeamentos como rico material  para reflexão e considerações 

teóricas, cujo nascimento só foi possível com a realização da prática.

Sobre as relações de mão dupla entre prática e teoria, há um interessante relato do 

artista-pesquisador Simon Ellis, em sua tese de doutorado de prática como pesquisa:

Tenho  experienciado  um  constante  deslizamento  entre  quando  estou 
teorizando  e  quando  estou  praticando,  ao  ponto  de  os  dois  serem 
indistinguíveis (da mesma forma que meu método está atrelado à memória e 
representação).  Quando  estou  praticando  –  coreografando,  improvisando, 
filmando, programando, escrevendo – eu acolho a presença da teorização 
nesses atos e, como tal, o termo “teoria” tem sido tragado pela minha prática. 
Nunca  foi  tão  simples  como [se  considerasse]  um aspecto  escrito  sendo 
teórico e a as áreas da performance sendo práticas. No entanto, a escrita no 
percurso  da  escrita  tem  um  estilo  discursivo  associado  […]  com  a 
“teorização”. Vejo isto como uma delimitação particular do projeto, mesmo 
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que eu tenha tentado romper o estilo discursivo incluindo imagens, vídeo, 
áudio,  hiperlinks  e  trechos  de  diário.  Além do  mais,  é  relevante  que  os 
aspectos escritos de minha prática não sejam limitados a um estilo discursivo 
e incluam formas poéticas, diarizadas, associações livres, textos performados 
e prosa reflexiva. (ELLIS, 2005, p. 158)  

Wolmark e Gates-Stuart ampliam essa problemática da mão dupla da prática e teoria a 

partir do momento em que a criatividade entra nesse processo e, através do desenvolvimento 

da PaR, procuram incluir a própria atividade da pesquisa como mais uma dentre as várias 

práticas culturais. 

Interessantemente,  uma  das  consequências  do  estabelecimento  das 
credenciais acadêmicas da arte e do design é que tem se tornado claro que 
nenhuma descrição de mundo pode ser ou puramente visual ou puramente 
linguística.  Como resultado,  um entendimento mais amplo da maneira na 
qual a criatividade contribui para o conhecimento começou a emergir. Ao 
mesmo  tempo,  tem  se  tornado  crescentemente  relevante  pensar  sobre  a 
própria pesquisa como uma prática cultural, em vez de um campo autônomo 
de empenho acadêmico validado pelo outorgamento de um grau de doutor. O 
argumento  posto  em evidência  neste  texto  é  que  há  uma necessidade  de 
encontrar  um  modelo  apropriado  para  pensar  sobre  pesquisa  como  uma 
prática  cultural  que  é  gerada  pela,  e  através  da,  interseção  com  outras 
práticas culturais. (WOLMARK e GATES-STUART, 2002)  

Nos países supracitados, já há um histórico recente de aceitação de orientações, 

avaliações e outorgamento de doutorados baseados na PaR. Para isso, regulamentações têm 

sido elaboradas (CANDLIN, 2000) para melhor orientar doutorandos, orientadores e 

avaliadores e para justificar à academia que o rigor está sendo seguido tanto na pesquisa 

quanto no recebimento de inscrições e nas avaliações das defesas. Isto implica em uma 

mudança na arbitragem institucional de competência. Por causa da institucionalização dessas 

normas, Candlin (id.) diz que há uma sobreposição entre a prática artística e a academia e que 

essa sobreposição causa uma ansiedade nos estudantes, nos professores e nos administradores. 

Os doutorandos, particularmente, herdam as ansiedades e expectativas que já são comuns 

tanto no campo artístico como na academia.        

 Apesar desses esforços de regulamentações, os critérios específicos de julgamento de 

teses baseadas na prática não são claros, até mesmo porque uma das propriedades desse 

campo é alargar a experiência da pesquisa acadêmica. Candlin (id.) diz que essa mudança nas 

fronteiras intelectuais e administrativas, para alguns, pode até induzir a uma ansiedade, mas, 

para outros, oferece uma oportunidade para reexaminar criticamente o território acadêmico. 

 O PPGAC/UFBA, assim como outros programas de pós-graduação em artes cênicas 
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no Brasil, considera o trabalho artístico (encenação) como parte integrante da tese como uma 

das possibilidades de finalização do doutorado. No entanto, o reconhecimento da PaR como 

parte integrante e fundamental do conteúdo de disciplinas de metodologia de pesquisa, tanto 

no PPGAC/UFBA quanto em outros programas de artes cênicas no Brasil, ainda permanece 

quase ausente, com algumas poucas exceções de iniciativas pessoais. No PPGAC/UFBA as 

aulas ministradas sobre metodologias de pesquisa constam da disciplina Pesquisa em Artes 

Cênicas. Quando a cursei foi compartilhada por duas docentes, as Professoras Antônia Pereira 

e Suzana Martins. A primeira explanou sobre as metodologias tradicionais, qualitativa e 

quantitativa, e também reconheceu a possibilidade recente, pós-positivista, de incluir a obra 

de arte na tese, como elemento produtor de conhecimento. A segunda apenas focou nas 

metodologias tradicionais qualitativa e quantitativa. Portanto, no programa da disciplina, 

mesmo com a maior abrangência oferecida por Pereira, não constou uma discussão sobre a 

PaR, o que poderia ter aberto novos leques de possibilidades de pesquisa para os doutorandos 

em artes cênicas no início de seus doutorados. A PaR somente foi exposta e discutida na 

disciplina Laboratórios de Performance, ministrada pela Professora Ciane Fernandes, por 

iniciativa da docente.           

 A PaR também esteve ausente das discussões no primeiro semestre da atividade 

Seminário de Pesquisas em Andamento (SIP), na qual cada doutorando apresenta seu projeto, 

que é debatido pelo docente e colegas doutorandos. Comento parte da experiência dessa 

atividade no subcapítulo a seguir. A docente que liderou o SIP no primeiro semestre, 

Professora Cássia Lopes, considerou apenas em seu escopo as metodologias qualitativa e 

quantitativa. Entretanto, o docente que ministrou essa atividade no segundo semestre, 

Professor Érico Oliveira, mostrou-se mais aberto a outras possibilidades metodológicas, 

inclusive valorizando uma de minhas apresentações que integrou dança, discurso e imagens, 

conforme descrevo posteriormente.          

 Com relação à avaliação da tese de doutorado, ainda não há regras específicas no 

PPGAC/UFBA de como a conjunção entre o material prático e teórico deve ser avaliada, 

sobressaindo os entendimentos individuais de cada avaliador sobre o assunto, o que, por um 

lado, pode gerar discussões interessantes e contribuidoras, mas, por outro, não deixa de 

mostrar que essa prática ainda está em construção.       
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 Portanto, entre encontros e desencontros, fui montando minhas estratégias e métodos. 

Haseman coloca que estes:           

são ditados pelos fenômenos sendo investigados e [há] o reconhecimento de 
que o repertório corrente das ferramentas metodológicas quantitativas – 
particularmente, a prosa discursiva – não acomodará completamente o 
excedente de operações e resultados emocionais e cognitivos levantados pelo 
praticante. (HASEMAN, 2006, p. 7) 

Minha convicção mais forte foi que o processo de criação em dança seria o motor principal de 

toda a pesquisa, sem o qual, por mais recursos literários e imagéticos que eu tivesse à 

disposição, a pesquisa não teria seu motivo, sua cara, seu porquê. Definido isto, me deparei 

com outra exigência tradicional de trabalhos acadêmicos, a revisão literária. Refleti que esta 

não seria um ‘a priori’ do processo de criação em dança, ou seja, que a partir de uma revisão 

literária e de acordo com seus achados eu iniciaria o processo criativo. Decidi seguir uma 

outra proposta, a de que esse contato com textos, conceitos e imagens seria um alimentador 

para o processo criativo, sendo, por sua vez, influenciado por esse. Segundo Gray (1996), na 

PaR a revisão literária é expandida para uma “revisão contextual”, incluindo fontes não 

literárias e de domínio público. Isso é condizente com o acolhimento de saberes que incluem 

não só o literário acadêmico, mas também obras coreográficas, obras de artes visuais, obras 

arquitetônicas, além de escritos de autores das áreas da dança, arquitetura, filosofia e artes 

visuais. No cruzamento de saberes tecido ao longo deste trabalho, com o intuito de alimentar 

artística e intelectualmente meu impulso para a prática, também considero o saber literário 

acadêmico nas áreas da dança, arquitetura, filosofia e artes visuais, obras coreográficas, obras 

de artes visuais e obras arquitetônicas.        

 Com relação à forma como os resultados da pesquisa são apresentados, Haseman diz: 

Pesquisadores guiados pela prática têm uma insistência para que os 
resultados da pesquisa e reivindicações de saber precisam ser feitos através 
da linguagem e formas simbólicas de sua prática. Eles têm pouco interesse 
em tentar traduzir as descobertas e os entendimentos da prática em números 
(quantitativa) e palavras (qualitativa) preferidos pelos paradigmas de 
pesquisa tradicionais. Isso significa, por exemplo, que um romancista guiado 
pela prática defende a primazia do romance; para o designer de interação em 
3-D, é o código de computador e a experiência de jogar o jogo; para o 
compositor, é a música e, para o coreógrafo, é a dança. Essa insistência em 
relatar a pesquisa através dos resultados e das formas materiais da prática 
desafia formas tradicionais de representar reivindicações de saber. Também 
significa que as pessoas que desejam avaliar os resultados da pesquisa 
também precisam experienciá-las de forma direta (co-presença) ou indireta 
(assíncrona, gravada). (HASEMAN, 2006, p. 4) 
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No meu caso, quis entrelaçar dança e escrita, com a intenção de colaborar para o 

desenvolvimento da área da dança na academia. Há o material dançado de Contraespaço ao 

vivo e a gravação em vídeo desse material  e também o material dançado de um 8

desdobramento artístico de Contraespaço, o espetáculo Transiterrifluxório, ao vivo e sua 

gravação em vídeo . Dependendo das circunstâncias, não há condições ideais para a forma 9

direta da qual Haseman fala, sendo utilizada a forma indireta (gravação da dança). É 

importante ter claro que essa não é substituta para a dança ao vivo, mas um outro recurso – 

legítimo, é importante dizer – para sua apreciação.       

 Através da PaR, produzi ao longo da pesquisa os seguintes dados e documentos, que 

alimentaram a ‘dançaescrita’ da coreotese: 

a) material dançado do processo de Contraespaço com um grupo de cinco 

bailarinos(as) (eu incluso); 

b) gravação em vídeo do material dançado de ensaios de Contraespaço; 

c) apresentação ao vivo de dois ensaios abertos de Contraespaço, em forma de 

palestra-demonstração, conjugando dança, projeção de imagens e fala; 

d) gravação em vídeo dos dois ensaios abertos de Contraespaço; 

e) diário descrevendo o processo criativo de Contraespaço; 

f) feedback  gravado em vídeo dos consultores convidados durante o processo criativo 

de Contraespaço; 

g) experiência das visitas in loco a obras arquitetônicas e de design de Hadid em 

Londres, Roma e Milão; 

h) imagens fotográficas e gravação em vídeo dos locais visitados acima mencionados; 

i) material dançado da mostra de finalização da Residência Contraespaço no SESC 

Palladium (Belo Horizonte-MG); 

j) gravação em vídeo do material dançado da mostra de finalização da Residência 

Contraespaço no SESC Palladium (Belo Horizonte-MG); 

k) apresentações ao vivo do espetáculo Transiterrifluxório; 

l) gravação em vídeo do espetáculo Transiterrifluxório. 

  O Ensaio Aberto de Contraespaço no Orbe Coworking (Recife) em 19 de março de 2016 está disponível em: 8

<https://www.youtube.com/watch?v=8JdKJvH10Bs&feature=youtu.be>. 

 A apresentação do espetáculo Transiterrifluxório na Igreja da Sé (Olinda-PE) em 29 de outubro de 2017 está 9

disponível em: <https://youtu.be/n3CN5zH4ro0>.

https://www.youtube.com/watch?v=8JdKJvH10Bs&feature=youtu.be
https://youtu.be/n3CN5zH4ro0


"37

1.2      A VALORIZAÇÃO DO MEDIUM DA DANÇA NA PESQUISA ARTÍSTICO-

ACADÊMICA 

 Cada vez mais, várias áreas do conhecimento têm encorajado o exercício da 

interdisciplinaridade. Até na Universidade, cujo surgimento se pautou pelo ideal iluminista da 

separação especializada por disciplinas e cujo funcionamento perdura até os nossos dias, não 

só se encoraja mas se coloca a interdisciplinaridade como um dos objetivos a serem 

contemplados atualmente (por exemplo, no edital do PIBID – Programa de Instituição de 

Bolsas de Iniciação Docente). Como os docentes podem conseguir isso num meio 

hierarquizado e segmentado em alto grau é uma questão intrigante, mas isso já constituiria 

uma outra investigação. 

 As artes têm se valido da interdisciplinaridade há muito mais tempo do que esse termo 

existe, em ciclos nos quais relações entre linguagens artísticas variam em magnitude e em 

hierarquia. Uma época riquíssima da história das artes, o modernismo, teve sua importância 

justamente pela busca da autonomia de cada linguagem artística, o que fez muito por cada 

uma individualmente, ampliando seus limites e suas ideologias e, não menos importante, 

acertando as contas de diferenças hierárquicas históricas – por exemplo, entre a dança e a 

música, entre o teatro e a literatura dramática, etc. – após o que novas tentativas de diálogo se 

estabeleceram, com outros contextos e outras condições. 

 A dança já é interdisciplinar por natureza, antes de tudo porque o corpo já o é. O corpo 

é carne, é matéria viva, pulsante; integra vários sistemas atuando em relação. É pensante, 

receptivo e atuante com relação ao ambiente próximo e distante. É social, sendo formado e 

impregnado pelos valores da sociedade em que nasce e cresce. É linguístico, incorporando e 

emanando significações semânticas. É cultural e político, incorporando representações as 

mais diversas de classe, gênero, raça, nação, estando-se consciente ou não dessas 

representações. É objeto de estudo de várias áreas do conhecimento, anatomia, artes, 

medicina, sociologia, filosofia, psicologia, antropologia, estética, etc. Entretanto, há áreas em 

que o corpo coloca-se não só como ‘objeto’, mas também, e muitas vezes acima de tudo, 

como ‘sujeito’ de estudo, como nas criações artísticas nas quais o corpo é sítio de gênese e de 

acontecimento – dança, teatro, performance e outras – ou práticas educacionais nas quais o 
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corpo é a própria inteligência a se desdobrar – por exemplo, práticas de educação somática 

(Body Mind Centering®, Pilates, Reeducação Postural Global, dentre várias outras), práticas 

formativas na dança e nas outras artes cênicas, etc.  

 A dança é uma forma de arte cuja fruição se caracteriza pela multissensorialidade e por 

multicamadas – que desenvolverei no Capítulo 2 sobre as propriedades do medium da dança – 

e pelo fato de significações na dança pulverizarem, em graus variados, o modelo de 

comunicação da linguagem falada/escrita, logo, enriquecendo possibilidades de gerar novos 

sentidos. Também desenvolverei sobre o fato de Laban, ao mesmo tempo, reivindicar uma 

autonomia para a dança enquanto produtora/carregadora de conhecimentos próprios e 

considerar esses conhecimentos ‘em relação’ com o mundo e com tudo o que o constitui: o 

outro, a natureza, as diversas áreas do conhecimento, as várias práticas artísticas. Portanto, a 

dança tem essa potencialidade de ser interdisciplinar tanto em sua produção quanto em sua 

fruição. 

 Em se tratando da dança do século XX até os dias atuais, a relação da dança com as 

outras áreas artísticas e com outros campos de conhecimento tem acontecido em contextos e 

intensidades as mais diversas. Nos contextos mais vanguardistas, as hierarquias tendem a ser 

mais dissolvidas; nos contextos mais mainstream, pode-se perceber uma ‘linguagem’  que se 10

sobrepõe ou que organiza as outras. O que se pode perceber de diferença quando as 

hierarquias são desiguais, é que a dança cênica, nessas vezes, pôde ser a ‘linguagem’ 

organizadora, em contraponto a séculos de submissão à organização estruturadora da música e 

dos argumentos dos libretos. A partir da década de 1960, relações de hierarquia mais 

igualitárias se multiplicaram, principalmente com o advento da arte minimalista, da 

performance art e dos happenings e de suas reverberações na dança e no teatro. 

 Atualmente, alguns contextos têm colocado a interdisciplinaridade como um (novo) 

paradigma, como se fosse uma senha para ser ‘contemporâneo’ ou para validar uma proposta 

artística e/ou de pesquisa. Outros apenas a colocam como uma possibilidade dentre outras (o 

que considero mais coerente). Nos estudos da dança, a interdisciplinaridade tem sido um 

grande aliado para ampliar esse campo de pesquisa, inclusive acadêmica, colocando a dança 

para ‘conversar’ com as ciências sociais, a filosofia, a teoria crítica, a psicologia, a 

antropologia, etc. Para a abordagem metodológica da PaR, como visto anteriormente, a 

 No subcapítulo 2.1 (O Lugar da Dança) explicito e justifico meu desconforto com o termo ‘linguagem’ para se 10

referir à dança. Por isso, o uso de aspas.
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interdisciplinaridade também é um fator contribuidor para a ampliação da pesquisa 

acadêmica. Essas ampliações foram, ao mesmo tempo, bem vindas e necessárias. Entretanto, 

tenho alguns receios e preocupações com relação à interdisciplinaridade. 

 Penso que a dança tem produzido uma forma de conhecimento e de fruição muito 

própria e de muito valor. Isto tem a ver com o próprio material da dança, produzido e fruído 

no/pelo corpo. Principalmente na dança contemporânea, várias maneiras de organizar, 

desorganizar e reorganizar o corpo em sua relação com o ambiente e com o outro são 

propostas, trazendo à tona várias conjunções que os componentes da dança – bailarino, 

movimento, espaço, elementos aurais (som) (ADSHEAD, 1988; PRESTON-DUNLOP, 

1998a) – podem fazer e diferentes maneiras de ativar a multissensorialidade e a qualidade de 

multicamadas. A partir de um sítio tão primal e, ao mesmo tempo, tão prenhe de 

possibilidades que é o corpo, a dança também tem gerado material teórico de grande 

relevância, como salienta Louppe (2012).  

 Trazer a dança a um nível hierárquico de igual importância ao dos outros campos do 

saber, principalmente a nível acadêmico, tem sido um desafio e tanto, a começar pelo fato de 

reivindicar a importância de um material que se faz no corpo e não somente pela escrita/

discurso. Mais ainda, significa reivindicar uma integração que já é preexistente às 

segmentações dança-escrita, corpo-mente, teoria-prática, arte-pesquisa, racionalidade-

emocionalidade, etc., polaridades dentre outras que integram a formação do pensamento da 

sociedade ocidental e sobre as quais vários autores já trataram, dentre eles Laban e Derrida. O 

corpo, na sociedade ocidental, tem ocupado um posto subordinado à linguagem falada/escrita, 

que é o medium por excelência nas leis, na academia, na religião, etc., esferas que estão 

relacionadas à autoridade masculina, logocêntrica, falocrática, enfim, uma sociedade 

“falogocêntrica”, brilhante termo cunhado por Derrida (passim). Burt (1995) ressalta que as 

informações contidas no e expressas pelo corpo, seja como material artístico, seja como 

comunicação não verbal cotidiana, seja como expressão das emoções, são consideradas 

subordinadas (à escrita/discurso), trazendo junto noções como uma qualidade mais feminina, 

menos racional, menos intelectual, menos humana. Portanto, o que a dança, especialmente a 

dança contemporânea, tem conquistado no espaço artístico, acadêmico e também social, 

tornando-se “uma das forças mais exemplares de integração e de expressão da consciência de 
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hoje”, figurando “entre as grandes mutações culturais da época contemporânea” (LOUPPE, 

2012, p. 19), não é pouco, mas ainda tem que reconquistar, a cada momento, seu lugar.  

 Tenho visto, no exercício da interdisciplinaridade, pessoas que não são da área da 

dança tentarem fazer relações com esta, para falar de suas áreas de origem, ou, até, falar de 

dança. O que me preocupa nessas relações é que, para realmente se vivenciar a dança, 

entendê-la, o processo inclui a corporificação na sua vivência e desconfio de qualquer 

postulado ou comentário sobre dança vindo de alguém que não haja tido essa experiência no 

corpo ou contato com as teorias que dela advieram. O tratamento fica superficial e termina 

tirando da pesquisa em dança justamente o que essa área tem produzido de mais precioso, o 

trabalho e o pensamento que nascem de sua prática. Logicamente, tenho que deixar espaço 

para exceções, mas essas são poucas.  

 Essa preocupação se intensifica a cada vez que me deparo com discursos e tratamentos 

superficiais da dança. Um exemplo é o livro Crítica Genética: fundamentos dos estudos 

genéticos sobre o processo de criação artística de Cecília de Almeida Salles (2008). A autora 

sustenta a valorização do processo de criação, tendo a partir dele uma nova abordagem para as 

obras de arte. A Crítica Genética nasceu no campo da literatura e sua base é a Semiótica. Não 

quero dizer que autores que advenham da literatura, ou de qualquer outra área, não possam vir 

a falar e escrever sobre dança. Também não quero dizer que a Semiótica seja um campo 

problemático para se falar sobre dança, até mesmo porque esta é formada pelo nexo entre as 

instâncias fenomenológica e semiótica, conforme exporei posteriormente. Só encontro um 

problema quando esses e qualquer outro campo ‘atropelam’ as particularidades da dança, 

dando-lhe um tratamento superficial, reducionista e/ou generalista.  

 A seguir, enumero alguns pontos que achei problemáticos no tratamento da dança feito 

por Salles. Por exemplo, considerar obras de arte apenas como “processos 

comunicativos” (SALLES, 2008, p. 31) é muito limitador, não só para a dança, mas para 

obras de outras áreas artísticas. Falando a partir de minha visão e de minha experiência, a 

dança não pretende a priori comunicar (entretanto, não excluo essa propriedade), mas, sim, 

promover experiências, até porque a dança opera em multicamadas e através da  

multissensorialidade. Louppe argumenta que:  
[...] ela [a dança] quebra a dicotomia que opõe o actor e o receptor, ela 
desvectoriza (para usar a expressão de Gerard Genette) a visão tradicional da 
comunicação de sentido único, ou seja, perturba para enriquecer, remetendo 
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a obra de arte para o centro de um trabalho partilhado. (LOUPPE, 2012, p. 
27).  

Louppe complementa esse argumento e diz que “Trata-se de uma empatia, e não de uma 

comunicação” (ibid., p. 41). 

 Salles parte dos elementos que ela chama de “documentos de processo” para realizar a 

crítica genética. Ela alerta que:  

Não se pode, de modo algum, fazer qualquer tipo de generalização quanto à 
existência e conseqüente uso desses diferentes suportes materiais nos 
diversos processos criativos, nem mesmo podemos generalizar o uso desses 
documentos feito por um determinado artista. Há variações de um artista 
para outro e de um processo para outro. Estamos cientes de que não 
esgotamos, nessas listagens, as possibilidades de suportes, mas o que está 
sendo oferecido aqui é uma linha de caráter geral, a partir da qual as 
peculiaridades ou a individualidade de cada artista devem ser trabalhadas 
caso a caso. (SALLES, 2008, p. 41). 

A autora  considera  as  peculiaridades  ou  a  individualidade  do  artista,  entretanto,  ela  não 

considera as peculiaridades de cada expressão artística. Ela tem propriedade (devido, até, a 

uma  familiaridade  com  seu  campo)  em  considerar  os  manuscritos  deixados  por  João 

Guimarães  Rosa  e  Franz  Kafka,  por  exemplo,  como  documentos  de  processo  e  analisar 

questões relativas a seus processos criativos. Mesmo no caso dos desenhos que formam parte 

dos  documentos  de  processo  de  Ignacio  de  Loyola  Brandão,  estes  se  referem  à  criação 

literária, sobre a qual a autora tem domínio. No entanto, a partir de seus escritos, questiono 

sobre seu domínio ou experiência na criação e execução de dança para examinar documentos 

de processo referentes a essa área, como, por exemplo, gravações em vídeo de ensaios ou 

ensaios ao vivo. Considero que seria ideal uma vivência corporal, mesmo mínima, para se 

entender os processos através dos quais a dança se materializa e ter conhecimento das teorias 

advindas  desse  conhecimento  peculiar.  Mesmo  manuscritos  ou  outros  documentos  de 

processo que estejam materializados em outros mediums precisam ser conectados com essa 

peculiaridade da dança.

Quando Salles  fala  que “A Crítica  Genética  exige de seu pesquisador  a  procura  de 

instrumental teórico que o habilite a analisar e interpretar o material e, dessa maneira, poder 

falar em explicações de natureza geral.” (SALLES, 2008, p. 74), as ‘explicações de natureza 

geral’ me  causam  um  certo  receio.  A autora  complementa  que  “Integrar  as  observações 

advindas  do  exame  dos  documentos  em  um  sistema  interpretativo  requer  embasamento 

teórico advindo de uma prática que interrelaciona disciplinas diversas.” (ibid., p. 75). O meu 

receio se completa: sob uma atividade que se considera interdisciplinar ou multidisciplinar, 
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chegar  a  explicações  de  natureza  geral,  por  exemplo,  sobre  dança,  sem  a  vivência  da 

plasticidade corporal, temporal e espacial, num processo criativo em dança. 

Meu receio se justifica quando Salles relata sua experiência com a Companhia 2 do Balé 

da Cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, a autora peca por não contextualizar a companhia 

em questão. Pelos meus conhecimentos, diferentemente da Companhia 1 do mesmo Balé, a 

Companhia  2  emprega  bailarinos  mais  maduros  e  experientes,  condição  que  os  coloca  à 

procura de processos diferenciados dos já vivenciados anteriormente. Também não informa ao 

leitor que o Balé da Cidade de São Paulo é uma companhia mainstream, com procedimentos 

de trabalho diário (determinadas técnicas trabalhadas, determinadas relações de hierarquia, 

etc.) bem específicos. Para melhor informar o leitor sobre esses bailarinos, ela poderia ter 

explicado quais técnicas os formaram, quais técnicas e atividades preenchem o seu trabalho 

cotidiano  e  também  ‘contra’ quais  técnicas  e  procedimentos  eles  tentam  trabalhar  para 

‘descondicionar’ seus corpos dançantes e abri-los a novas possibilidades.

Salles  assume que “Precisava,  ainda,  conhecer os termos específicos da área para o 

estabelecimento de diálogos.” (ibid.,  p. 82). Não considero que bastar conhecer os termos 

específicos da área seja o suficiente para sobre ela comentar.  No caso da dança,  não são 

apenas ‘termos’ que se precisa conhecer, mas reconhecer que esses nascem de uma prática 

que integra corpo e mente, fisicalidade e intelectualidade, razão e emoção; esses termos são 

‘corporificados’. Um conhecimento de História da Dança (incluindo a dança contemporânea) 

e  de  teorias  de  análise  da  dança  teria  sido  bastante  útil  quando  Salles  relata  alguns 

procedimentos  criativos  com  a  companhia,  podendo  tê-los  relacionado  com  práticas  já 

conhecidas e desenvolvidas por coreógrafos importantes, ou similares a elas, reconhecendo e 

proporcionando a informação ao leitor que vários desses procedimentos já foram feitos ou 

esboçados por outros criadores em outras situações. 

Salles relata que, em algumas dessas atividades com a companhia, “O que estava em 

jogo era o questionamento de matrizes codificadas, a partir da disponibilidade para ouvir e se 

alimentar do outro” (ibid., p. 87). Aqui o leitor fica sem nenhuma referência do que sejam 

essas ‘matrizes codificadas’, informações que seriam muito relevantes e que requereriam um 

conhecimento mais  aprofundado do campo da dança e  não só os  pressupostos  da Crítica 

Genética, que consideram em sua generalidade o valor dos documentos de processo e seu 

papel na criação da obra de arte. Por sinal, no objetivo de ‘explicações de natureza geral’ por 

parte  da  Crítica  Genética  está  embutida  uma  relação  de  poder,  que  propõe  um  ‘geral’ 

tendencioso, nesse caso, a partir de pontos de vista da literatura e da Semiótica.
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Outra parte em que um conhecimento específico da área da dança faz falta é quando 

Salles descreve uma atividade desenvolvida pelos bailarinos que, por falta de conhecimento 

de vocabulário específico da área, vai buscá-los na área da gramática (por exemplo, “verbos 

transitivos”):

Tentando  esclarecer  a  natureza  dos  diálogos,  falemos  de  uma  tarefa 
específica, em pares, geradora de uma cena, que passou a ser chamada de 
toque. Nesse caso, um bailarino, a partir de propostas diversas das diretoras, 
propunha desafios ao outro, para que novas possibilidades fossem criadas no 
corpo do outro. Todos pareciam aprender os verbos transitivos, como propor 
algo para o outro, sem fórmulas preestabelecidas, marcações e fixações de 
movimentos. (ibid., p. 88, grifos meus).

‘Verbos  transitivos’ é  uma  terminologia  nada  específica  em  termos  de  movimento. 

Mesmo que a proposta seja inespecífica, a autora certamente utiliza um ou mais princípios de 

movimento que norteiam a criação. Esses princípios de/em movimento justamente libertam a 

dança de ‘fórmulas preestabelecidas, marcações e fixação de movimentos’, mas não advém de 

um  sistema  linguístico,  e  sim  do  próprio  movimento  corporal.  Na  dança  existe  uma 

diversidade  de  vocabulário  para  atender  a  essas  demandas.  Por  exemplo,  para  o  uso  do 

Espaço,  tem-se  ‘dimensões’,  ‘planos’,  ‘percursos  retos,  curvos  e  angulares’,  etc.;  para  a 

Forma,  tem-se  as  ChUMm ,  como  ‘desenho  corporal’,  ‘projeção  espacial’,  ‘progressão 11

espacial’ e  ‘tensão  espacial’;  para  a  Dinâmica/Expressividade,  tem-se  as  qualidades  de 

movimento  a  partir  dos  fatores  do  movimento  fluxo,  peso,  espaço  e  tempo  e  também a 

questão do ritmo/fraseado, com os acentos de impulso, impacto, balanço, rebote e contínuo; 

para as Ações Corporais, tem-se ‘deslocar’, ‘saltar’, ‘contrair’, ‘expandir’, ‘transferir o peso’, 

etc.;  para  Relacionamento,  tem-se  ‘foco’,  ‘proximidade/distância’,  ‘cercar  com  e  sem 

contato’, etc.; para Corpo, tem-se ‘iniciação e sequenciamento do movimento’, ‘isolamento de 

partes’, as ‘organizações corporais e padrões neurocinesiológicos básicos (respiração celular, 

homólogo, homolateral, contralateral, etc.)’, etc.; além do conceito básico de ‘cinesfera’. Não 

sou contra o uso de metáforas para se trabalhar criativamente em dança, pelo contrário. Mas, 

defendo que essas sejam usadas como complemento ou como alternativa ao rico vocabulário 

de dança/movimento, ou mesmo que novas metáforas sejam criadas pelos fazedores de dança, 

porém,  a  partir  do  reconhecimento  da  existência  desse  vocabulário,  e  não  do  seu 

desconhecimento.

 A ChUMm (Choreutic Unit and Manners of Materialization) é mais específica da vertente desenvolvida pelos 11

Estudos Coreológicos, por Valerie Preston-Dunlop. A vertente Laban/Bartenieff igualmente oferece um rico 
material para a categoria Forma, com as formas fluida, direcional linear ou arcada e tridimensional 
(FERNANDES, 2006, p. 159). Este assunto é desenvolvido no Capítulo 2, sobre Laban e os Estudos 
Coreológicos.
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Mais um ponto que me causou incômodo, pelo perigo da generalização, foi o seguinte 

testemunho:  “Até  a  rotina  de  trabalho  foi  alterada,  inclusive  os  horários  de  ensaio,  que 

dificilmente se modificavam anteriormente, foram flexibilizados e não eram sinalizados pelos 

toques da campainha, tão conhecidos de todos do universo da dança.” (SALLES, 2008, p. 93). 

Conhecidos de ‘todos do universo da dança’? A quem se refere esse ‘todos’ e a que ‘dança’ a 

autora se refere? Parece-me que há mais formas de criação, funcionamento e relacionamento 

no ‘universo da dança’ que a autora julga existir.

 Além dessa referência a Salles, também trago como exemplo vivências cotidianas na 

academia, no contexto do PPGAC/UFBA, que acolhe docentes e discentes de várias áreas de 

origem e de interesse. Em várias vezes em que meu projeto de doutorado foi comentado por 

docentes e colegas doutorandos que vieram de outras áreas e sub-áreas que não a dança (como 

literatura e mesmo teatro), tudo o que concernia especificamente a dança – o que era a maior 

parte – foi olhado por cima, não só palavras e conceitos a ela referentes, mas também a 

própria noção de ser uma pesquisa a ser desenvolvida a partir da prática da dança, o que foi 

um fator gerador de grande apreensão para mim. Várias expressões ou palavras não foram 

compreendidas, como ‘estruturas de movimento’ de Laban, ou entendidas erroneamente no 

contexto, como a palavra ‘conexão’, que muito significa para a dança, sendo exercida tanto 

corporal quanto teoricamente e que foi entendida como uma palavra do senso comum, 

gerando um comentário de cunho negativo, de que, hoje em dia, muito se fala em conexão, 

por causa da conexão de Internet. Outras expressões e palavras não foram registradas ou 

compreendidas, por simplesmente não compor seus elencos de conhecimentos e, 

consequentemente, não ser uma possibilidade de investigação, como ‘abordagens de corpo’. E 

quando mencionei sobre minhas intenções de relacionar a arquitetura de Hadid com a dança, 

o papel do corpo foi mal interpretado dentro dessa própria relação, como na citação de Celant 

comentando sobre a obra de Hadid “o edifício como um corpo, com pele, carne, sistema 

nervoso e canais vitais” (CELANT, 2008), que havia me inspirado em abordar o corpo como 

um material a ser explorado, tendo a noção de material vivo. Fui recomendado a ‘estudar o 

corpo’. Esse comentário coloca claramente a posição do corpo como objeto, o corpo em 

terceira pessoa, como diz Sheets-Johnstone (2009), que é o oposto do que me proponho a 

pesquisar – meu próprio corpo dançante, o “corpo em primeira pessoa” (SHEETS-

JOHNSTONE, 2009) – e que é o oposto do que a PaR pode propiciar. Já ‘tenho um corpo’, o 

corpo pensante, ativo e criativo. ‘Estudar o corpo’ não é o meu caminho para este projeto. A 
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propósito, já tive a chance de estudá-lo, de olhá-lo em terceira pessoa, durante meu processo 

formativo em dança, nas disciplinas de anatomia e fisiologia. 

 Mencionarei posteriormente o quanto Hadid e outros autores e praticantes da 

arquitetura também têm essa intenção de valorizar seu medium, com uma preocupação em, ao 

mesmo tempo, demarcar o que ele seja e de ampliar o seu entendimento. Mostrarei também 

como, coincidentemente, autores como Bernard Tschumi (1996) e Teixeira Coelho Netto 

(2002) veem com desconfiança as interpretações e leituras acerca da arquitetura oferecidas 

pela Semiótica e outras disciplinas baseadas na linguística, limitando seu entendimento e sua 

vivência. 

 Há vários autores e pesquisadores importantes da área da dança, que oferecem 

opiniões, postulados e visões esclarecedoras e validadoras de e sobre o medium da dança e 

que podem oferecer sustentáculos para poder ‘dar corpo’ à minha reivindicação da autonomia 

e da importância do conhecimento de dança na pesquisa acadêmico-artística, sem, entretanto, 

perder a capacidade de dialogar e articular-se com outros campos. Considero um desses 

principais autores Laban, sobre cujas ideias e trajetórias desenvolverei posteriormente e cuja 

premissa da ‘perspectiva corporal’ seria um marco a partir do qual poderia se desenrolar a 

interlocução entre prática, teoria e fruição da dança. Além de Laban, escolhi buscar o auxílio 

de cinco pesquisadoras na área: a francesa Laurence Louppe, as norte-americanas Jane C. 

Desmond, Sally Banes e Maxine Sheets-Johnstone e a brasileira Ciane Fernandes. Valho-me 

de suas importantes reflexões para referendar minha posição de valorizar o medium da dança, 

adicionando-as ao meu trabalho, a própria pesquisa em dança em ação. A seguir, apresento 

quais pontos desenvolvidos por cada autora me fizeram sentir mais forte para tal 

reivindicação.  

 Para Louppe, para poder se observar e estudar a poética da dança, precisa-se mais dos 

saberes intrínsecos dessa área, a saber, o movimento e modos de análise deste, do que de uma 

abordagem estética. Essa última, englobando as ciências humanas, filosofia e psicanálise, 

podem enriquecê-la, porém, não substituí-la. Na abordagem poética, do ‘fazer’, da dança, o 

sujeito da análise não está em um ponto fixo; é preciso transitar entre o discurso e a prática, o 

sentir e o fazer, a percepção e a realização; é preciso observar o produto acabado, mas 

também a produção em ação. Além disso, envolve a corporalização do sujeito que observa; “a 

percepção da dança depende do comprometimento total da pessoa na presença de um evento 
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coreográfico” (LOUPPE, 2012, p. 38). Louppe defende que “a obra coreográfica já não deve 

ser analisada como simples objeto. Deve ser considerada, pelo contrário, uma leitura do 

mundo em si, uma estrutura de informação deliberada, um instrumento de esclarecimento 

sobre a consciência contemporânea” (ibid., p. 35).  

 Louppe ecoa o que Laban já reivindicava desde as primeiras décadas do século XX, 

como mencionarei posteriormente, de que a dança tem os seus próprios conhecimentos 

intrínsecos para poder se articular sobre dança – englobando análise, execução, improvisação, 

criação, observação, documentação, teoria, prática, pensamento, fisicalidade – e também 

disponibilizando esse saber para outras áreas, para se analisar o ser humano a partir do corpo 

expressivo/em movimento (LABAN, 1978; PRESTON-DUNLOP, 1990, 1998a, 2010). 

Louppe discorre sobre a natureza do medium da dança, coincidindo com os pensamentos de 

Adshead (1988) e Preston-Dunlop (1998a, 2010), a serem apresentados posteriormente, 

afirmando que seu tipo de percepção é, simultaneamente, sensorialmente múltiplo (o 

cinestésico sobressai) e íntimo e que estabelece mais uma empatia do que uma comunicação 

(como comentado anteriormente). “Ser bailarino é escolher o corpo e o movimento do corpo 

como campo de  relação com o mundo,  como instrumento  de  saber,  de  pensamento  e  de 

expressão” (LOUPPE, 2012,  p.  69).  Segundo a  autora,  há  um conjunto extraordinário  de 

ferramentas teóricas e práticas, implementadas desde o início do século XX, formado por 

elementos  de  “trabalho”  –  do  corpo,  da  dança  para  revelar  o  imaginário  do  corpo  –  e 

elementos de “pensamento” – que não é parasitário de nenhum outro saber e que constitui 

grandes  figuras  de  ruptura  epistemológica. Louppe pretende evitar qualquer programa 

normativo, censurador ou de fundo canônico, pois, segundo a autora, são incongruentes com a 

própria dança contemporânea, cujo movimento é de “questionar indefinidamente o campo do 

possível” (ibid., p. 41). Entretanto, a sua poética sempre apoiou “valores”, os quais comentei 

anteriormente e sobre os quais se apoiam outras proposições de pensamento e julgamento 

(ibid., p. 41). 

 Desmond (2013), por sua vez, em Embodying Differences: issues in dance and 

cultural studies , reivindica a importância do movimento corporal, tanto em sua forma 12

dançada (seja em danças sociais, cênicas ou rituais) quanto em formas cotidianas, em suas 

 Utilizei a tradução “Corporalizando a Diferença: questões entre dança e estudos culturais” de Mariângela de 12

Mattos Nogueira com revisão técnica de Daniela Maria Amoroso, publicado na revista Dança: Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Dança, Vol. 2, No 2. (2013). Salvador: UFBA, 2013.
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manifestações relacionais e cinestésicas, nos diversos âmbitos sociais, para os estudos 

culturais, que envolvem questões ligadas a raça, classe, etnia, gênero, nacionalidade, 

sexualidade. A autora afirma que a dança é uma área subvalorizada nos discursos sobre o 

corpo e marginalizada na academia, ancorada basicamente em textos e objetos. A própria 

visão sobre dança dentro da academia é bastante limitada. O mesmo pode ser dito sobre a 

visão sobre corpo, cuja expressividade é associada a grupos não dominantes, como também 

pensa Burt (1995), citado anteriormente. 

 Desmond (2013) afirma que o que se tem a ganhar na abertura à dança pelos estudos 

culturais é uma ampliação no entendimento dos processos que as identidades sociais 

empreendem para sua sinalização, formação e negociação. Entretanto, para que isto seja 

possível, é necessária a aquisição ou desenvolvimento de ferramentas específicas, já bem 

desenvolvidas, da área da dança para a análise do movimento. Note-se aqui uma afinidade de 

pensamentos com Louppe. Por outro lado, os estudos acadêmicos sobre dança, diz Desmond 

(id.), aos poucos, têm se desenvolvido, iniciando uma influência pelo pós estruturalismo 

(hoje, já bem mais desenvolvida do que na época da publicação original de seu texto, em 

1997). E, também, o pouco interesse de análises culturais pela dança, até então, tem se 

modificado. 

 A autora diz que para se considerar o movimento como um texto social e o corpo 

como um texto, há que se ‘alfabetizar’ sobre o corpo em movimento. Concordo com isso. É 

como se grande parte das pessoas, inclusive pensadores e pesquisadores, fossem ‘analfabetos’ 

com relação ao corpo em movimento, com relação a ‘seus’ próprios corpos em movimento. 

Trata-se da “maioria sedentária na leitura e reflexão contemplativas de um trabalho 

acadêmico tradicional” sobre a qual Brown (2004, p. 5) comenta, conforme apresentado 

anteriormente no subcapítulo sobre a PaR. 

 Fernandes, em toda a sua obra escrita, procura trazer o corpo para o primeiro plano. O 

corpo em sua integração, também em suas fragmentações, mas com todas as suas 

possibilidades de transformação e considerando sua sabedoria, que, por vezes, é negligenciada 

e abafada pelos estilos de vida contemporâneos ocidentais e também pela academia, da qual a 

autora faz parte e sobre a qual tem bastante propriedade para comentar. A partir da valorização 

do corpo integrado, Fernandes eleva a importância das criações artísticas que têm o corpo em 

seu cerne, seja dança, teatro, performance e, principalmente, híbridos desses ou trabalhos que 
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desafiam limites entre essas manifestações artísticas. A autora também considera o alto valor  

das descobertas e reflexões advindas dessas criações. E valoriza os trânsitos que têm o 

potencial de acontecer entre dança e escrita, criação e análise, arte e vida, arte e academia, etc. 

 Em seu texto Em Busca da Escrita com Dança: algumas abordagens metodológicas 

de pesquisa com prática artística, Fernandes vem expor essas polaridades e propor caminhos 

possíveis de integração entre os polos. No texto também fala bastante sobre a abordagem da 

PaR. Fernandes afirma que a dança vem cada vez mais se afirmando como espaço intervalar e 

dinâmico ‘entre’ experiências e representações, multiplicando-se em seus diversos modos de 

operar. O “vínculo intersticial” (BHABHA apud FERNANDES, 2014, p. 19) entre 

experiência e teoria faz com que a diferenciação formal entre dança e escrita fique cada vez 

mais tênue. Entretanto, a inserção da prática artística no contexto acadêmico ainda é 

dicotômica, pelo próprio “processo factual de homogeneização institucional e 

educacional” (McNAMARA apud FERNANDES, 2014, p. 19) em funcionamento na 

universidade. Fernandes aponta que os próprios protocolos acadêmicos de pesquisa (ABNT, 

por exemplo, entre outros) já colocam barreiras de espaço e de tempo entre pesquisa 

acadêmica e o fazer da dança. A escrita acadêmica é herança das ciências, propondo um 

pensamento lógico e linear. O próprio processo de pesquisa na academia fica muito 

distanciado da dança, seja enquanto processo artístico, espetáculo ou performance. Algo da 

dança se perde um pouco quando precisa ser transposta para este universo da pesquisa 

acadêmica. A autora opina que maneiras de integração ainda precisam ser encontradas e alerta 

que Laban já chamava a atenção para a necessidade dessa integração, conforme mencionei 

anteriormente. Considero que a escrita deste trabalho é uma tentativa de materializar uma 

integração. 

 A partir da pergunta do pesquisador André Lepecki (apud FERNANDES, 2014, p. 21) 

“O que significa escrever com dança?”, Fernandes faz desdobrar outras: “como transformar o 

incapacitado e passivo [logo, não dançado] objeto de análise em sujeito autônomo e dono de 

seus próprios meios de reflexão?”; “quais as estratégias de pesquisa e, consequentemente, de 

escrita, que são coerentes com a dança e seus modos de operar?”; “quais os modos de 

operação da dança que engendram (e se perpetuam em) pesquisas e escritas coerentes com a 

arte do/em movimento?” (FERNANDES, 2014, p. 21). A própria natureza da dança, 

acontecendo num continuum espaçotempo, dilui polaridades como apresentação e 
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representação, evento e análise (ibid., p. 21). Uma terceira via, entre polaridades – 

mencionarei posteriormente que o espaço entre polaridades também é defendido por Laban e 

por Derrida – poderia ser a da experiência e sentido, com a escrita acontecendo ao longo da (e 

não contra a) efemeridade (LEPECKI apud FERNANDES, 2014, p. 21). E lembrando que 

movimento também inclui a pausa – a relação stir [ebulição]/stillness [pausa] de Laban, a ser 

apresentada posteriormente –, para evitar um possível viés positivista. 

 Fernandes lista algumas abordagens metodológicas que compartilham dessa noção do 

escrever ‘com’ dança (termo que se refere ao Writing Dancing de Sally Banes), alinhando-se 

com os autores que pesquisam sobre a PaR: Prática como Pesquisa, Pesquisa Relacionada à 

Prática, Pesquisa Performativa, Pesquisa Somática e Pesquisa Somático-Performativa. Estas 

podem ser consideradas como uma expansão da pesquisa pós-positivista. Em reação à 

pesquisa positivista, na qual a verdade ou realidade existe fora de nós, a pesquisa pós-

positivista considera a realidade como socialmente construída, de acordo com nossa posição e 

perspectiva. Além disso, o dinamismo da realidade é considerado nas abordagens de pesquisa 

com prática artística, que “transformam o ato da criação artística no próprio método da 

pesquisa, atravessando todas as etapas com a imprevisibilidade e autonomia inerentes ao 

processo artístico” (FERNANDES, 2014, p. 23). Seu percurso é construído ‘durante’ o 

processo. Mais especificamente na dança, esta “reconquista, assim, um território de produção 

de conhecimento que lhe é próprio e único, além de fundamental para a integração das várias 

faculdades e aspectos numa contemporaneidade fragmentada, separatista e 

dessensibilizante” (ibid., p. 23). Mencionei anteriormente que o que tentei realizar na presente 

pesquisa foi fazer com que o “ato da criação artística” fosse o motor da mesma, apontando o 

método através do qual ela necessitou ser desenvolvida. Assim, desejo e inspiração 

estimularam o início de uma investigação artística que se deu no e pelo corpo, instigando 

leituras, estímulo pela imagem e pela imaginação, fazendo brotar a escrita, que retorna 

espiraladamente a desejo/inspiração, corpo criativo, leitura, imagem, imaginação, escrita. 

 Fernandes esclarece que “numa pesquisa de doutorado como prática, os processos e 

resultados, bem como análise, discussão e defesa pública, incluem criações artísticas e seus 

modos de operar como parte do contexto de investigação acadêmica” (ibid., p. 25) e, 

alinhando-se ao que foi apresentado sobre a PaR anteriormente, alerta para que a prática 

artística não funcione como algo para sustentar uma formulação teórica, retornando ao estado 
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de objeto e perpetuando as relações de poder já existentes na academia. A escrita com dança 

“implica numa via transversal que reconhece a dança que a tudo co-move, porém essa, 

justamente, é sua fortuna.” (ibid., p. 34). 

 Fernandes propõe sua própria abordagem metodológica, a Pesquisa Somático-

Performativa (PSP), que se insere na abordagem da PaR e se funda na prática enquanto 

“performatividade somática”, segundo a autora (ibid., p. 28). A PSP baseia-se nos seguintes  

pilares: o Método do Movimento Autêntico (Authentic Movement), criado e desenvolvido por 

Mary Starks Whitehouse; a Análise Laban/Bartenieff de Movimento; sua experiência com o 

coreógrafo norte-americano Douglas Dunn – que fora integrante do grupo de coreógrafos pós 

modernos que formou o Judson Dance Theater (nos anos 1960 e 1970) e o grupo de 

improvisação Grand Union (1970-1976) na cidade de Nova York –; a dança-teatro; e a 

performance. Apoiada nesses pilares, a autora utiliza a Pesquisa Somático-Performativa para 

“propor processos de pesquisa transversais e integrados, regidos pelo movimento, 

compreendido e vivenciado como pausa e(m) impulso” (ibid., p. 28).  

 A centralidade da dança como articuladora e integradora do processo de pesquisa e 

escrita é também o argumento de Banes. No livro Writing Dancing in the Age of 

Postmodernism, Banes advoga a importância da dança em várias frentes. Sua abordagem 

metodológica é pós modernista, no sentido em que segue uma “[...] tendência em direção ao 

contextual, histórico e etnográfico. Também se preocupa em trazer as margens para o 

centro” (BANES, 1994, p. XV). A autora tem um pensamento sobre a propriedade da dança 

de não ser apenas um reflexo, mas também produtora, da sociedade – o que a alinha a alguns 

pensadores de arquitetura (Tschumi e Beatriz Colomina), a serem vistos posteriormente. Isto 

se reflete em sua escrita:  

Este livro não apenas reflete mas também participa da produção do momento 
pós moderno. É por esta razão que no título eu falo de escrevendo dançando 
[writing dancing], porque, em parte, é por meio de escrever e falar sobre 
dança que nós, como uma cultura, colaboramos em produzi-la. (BANES, 
1994, p. XV). 

 A autora movimenta-se em vários sentidos pela área da dança: amplia o entendimento 

do que seja dança; problematiza o entendimento do que seja a crítica de dança, tomando a 

etnografia como elemento comparador; situa sobre a natureza do que seja a crítica de dança; 

chama a atenção para o poder de formação e transformação da sociedade que têm o corpo 

dançante e a dança. 
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 Banes revela que suas influências são os questionamentos advindos do pós 

estruturalismo e do feminismo e questionamentos advindos do próprio campo da dança, como 

a Análise Laban de Movimento (Labananalysis). Esse é um ótimo exemplo, a meu ver, de 

como a interdisciplinaridade pode se abraçar aos estudos da dança, com o nível de 

aprofundamento necessário a essa última, sem cair na superficialidade que temo. 

 Em seus escritos, Banes tem contribuído para elastecer o que pode ser entendido como 

dança, desmistificando jargões relativos à mesma e abrindo perspectivas para sua 

compreensão, sem, entretanto, perdê-la como ênfase principal. Por exemplo, no capítulo 

Working and Dancing: a response to Monroe Beardsley’s “What’s Going on in a Dance?”, 

Banes responde à ideia de Beardsley de o movimento da dança se caracterizar por uma maior 

intensificação, vigor, fluência, expansividade e magnificência do que na vida cotidiana, em 

motivos práticos. A autora refuta essa ideia duplamente. Primeiro, cita exemplos em que essas 

características acontecem na vida cotidiana, em determinadas situações, mas, que, nem por 

isso, podem ser consideradas dança, especialmente dança cênica, ou, “dança artística” [art 

dance] (BANES, 1994, p. 13). Em seguida, cita vários exemplos de peças de dança, 

principalmente de artistas da chamada dança pós moderna, em que vários dos movimentos 

não têm as características citadas por Beardsley, pelo contrário, aproximam-se muito das 

qualidades apresentadas no cotidiano, comuns, ordinárias, entretanto, emolduradas,  

organizadas e postas ao espectador em uma determinada forma que constituem-se em dança 

artística. Para construir sua argumentação, a autora utiliza analogias referentes às artes visuais 

contemporâneas. É importante esse movimento de Banes de elastecer o entendimento do que 

seja dança a partir de olhares deslocados e diferenciados dentro do próprio medium da dança. 

 Banes reúne todo o elenco de componentes – sujeitos e objetos – da crítica de dança e 

da etnografia – obras de dança, o crítico, informantes nativos, o etnógrafo – e faz um jogo de 

trocas interessante que nos ajuda a visualizar de maneira clara o papel e o ofício do crítico de 

dança: 

Se os etnógrafos, operando pelo relativismo cultural, recusam-se a fazer 
julgamentos – sejam estéticos ou morais – mas, ao contrário, procuram por 
critérios avaliativos fora de sua própria experiência, dentro da outra cultura, 
nosso trabalho como críticos é constantemente internalizar, refinar, criar e 
aplicar os critérios de nossa própria cultura para os produtos de nossa 
cultura. Somos menos como o etnógrafo e mais como os informantes nativos 
do etnógrafo, que fazem a avaliação para ele, utilizando julgamentos êmicos 
[emic], que levam o antropólogo à melhor obra de arte ou artesão mestre, 
que agem como mensageiros a partir do lado de dentro da cultura. (BANES, 
1994, p. 24)  
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Esse, a meu ver, é um ótimo exemplo de uma ‘inteligência de dança’, ou seja, dialogar com 

outras áreas, conhecer seu funcionamento e, ao olhar de volta para a dança, fazê-lo com um 

olhar ampliado, valorizando ainda mais sua autonomia enquanto produtora e fruidora de 

saberes. 

 Prezo na escrita de Banes a valorização do conhecimento da área da dança, seus 

conhecimentos intrínsecos, ao mesmo tempo tendo uma abertura para o mundo – as outras 

áreas artísticas, outros campos de conhecimento e a própria vida cotidiana –, assim como a 

escrita de Sheets-Johnstone, Louppe, Desmond e Fernandes. Por exemplo, no capítulo On 

Your Fingertips: writing dance criticism, a autora aprofunda sobre as ações que compõem a 

crítica de dança – contextualização, descrição, interpretação e avaliação –, fornecendo vários 

exemplos ilustrativos ao leitor. Já no capítulo Power and the Dancing Body, Banes tem um 

aguçado olhar político, ao mesmo tempo esclarecedor e estimulador. A autora chama a 

atenção do poder produtor (e não apenas reprodutor) da dança para todas as frentes que esta 

pode exercer: coreografia, execução da dança, história, crítica. Mas, também o faz para os 

estudiosos de outras áreas. Em uma fala que a aproxima muito do pensamento de Desmond, 

Banes alerta especialmente os historiadores para esse poder, sem a consciência do qual a 

escrita historiográfica será ingênua, unilateral. 
Este artigo, então, é um chamado para os historiadores de dança para tomar 
nota e analisar como a dança não apenas reproduz, mas na verdade produz 
práticas culturais fora do próprio mundo da dança. Este é também um 
chamado para os historiadores culturais para reconhecer a dança como um 
elemento vital, ativo da sociedade quando escreverem suas histórias de 
corpos. (BANES, 1994, p. 48)  

 Banes vai além e chama a atenção para a “centralidade da dança em nossa 

cultura” (ibid., p. 50). Aqui, ela endereça especificamente aos historiadores de dança. 

Entretanto, endereço esta colocação de Banes à academia em geral, em especial àqueles 

pensadores que vemos em algumas palestras, proferindo pensamentos completamente 

desvinculados de seu próprio corpo, a cabeça em um lugar, a ‘barrigona’ em outro, 

pensamento completamente desvinculado da experiência sensível. 

 Na mesma linha de valorização da dança, Sheets-Johnstone é importante para este 

trabalho, tanto para este subcapítulo quanto para fornecer importantes conceitos que 

permearão toda a pesquisa. A autora construiu uma rica rede de pensamento na qual não só 

valoriza a dança, mas, antes disso, valoriza a “experiência como fonte fundante do 
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conhecimento” (SHEETS-JOHNSTONE, 2009, p. 2), o “pensar em movimento” (ibid., p. 5), 

considerar o corpo em primeira pessoa [first-person body], uma sabedoria corporal cinética e 

cinestésica. Portanto, a reivindicação de Sheets-Johnstone é ainda mais profunda e anterior à 

dança; ela exige que as ciências reconheçam algo que ela identifica como velado, ou seja, o 

conhecimento corporal, cinético e cinestésico, que faz o reconhecimento do mundo em volta, 

que é anterior à linguagem (não é por ela mediado), que é integrador de polaridades. Segundo 

a autora, esse velamento produz várias abordagens fragmentadas e incompletas de corpos: o 

corpo biológico, o corpo mecânico, o corpo linguístico, enfim, abordagens que consideram o 

corpo em terceira pessoa. São abordagens ditadas pela separação cartesiana de ‘mente’ e 

‘corpo’, ‘pensar’ e ‘fazer’, ‘eu’ e o ‘corpo’. Valorizar a sabedoria corporal cinética, o pensar 

em movimento e a experiência como fundante do conhecimento significa valorizar todas as 

inteligências de todas as formas animadas de vida, desde o corpo humano adulto, passando 

pelos humanos crianças e bebês, até os seres vivos não humanos. 

 Em sua teoria, há um esforço sempre presente de integração: “Pensar em movimento 

não envolve contrários simbólicos, mas está amarrado a uma contínua dinâmica experienciada 

qualitativamente, na qual possibilidades de movimento surgem e dissolvem-se.” (ibid., p. 5). 

A questão da integração é forte quando fala sobre a experiência de dançar, que traz tantas 

assunções, muitas delas enfatizando separações como eu-corpo, técnica-emoção, pensar-

dançar, etc. Sheets-Johnstone explica que:  

Dizer que o(a) bailarino(a) está pensando em movimento não quer dizer que 
o(a) bailarino(a) está pensando através do movimento ou que seus 
pensamentos estão sendo transcritos para o movimento. Pensar é, antes de 
tudo, ser pego em um fluxo de pensamento; o pensar é, por sua própria 
natureza, cinético. […] O que é distintivo sobre pensar em movimento é que 
não apenas é o fluxo de pensamento cinético, mas o próprio pensamento o é. 
(ibid., p. 30) 

[…] em contraste a uma reificação do pensamento bem particular e/ou a uma 
concepção de pensamento como um evento exclusivamente mental, pensar 
em movimento é uma maneira de ser/estar no mundo, de admirar ou explorar 
o mundo, tomando-o momento a momento e vivendo-o diretamente em 
movimento, cineticamente. Pensar em movimento é, assim, claramente não o 
trabalho de um corpo fazedor de símbolos, um corpo mediando seu caminho 
através do mundo por meio de uma linguagem, por exemplo; é o trabalho de 
um corpo existencialmente ressonante. Um corpo existencialmente 
ressonante cria um mundo dinâmico particular sem nenhum intermediário. 
(ibid., p. 35) 
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 Sheets-Johnstone ilustra a experiência da improvisação em dança a partir desse 

pensamento. A meu ver, a improvisação e o abstracionismo  na dança são exemplos que 13

fazem vir a primeiro plano a instância fenomenológica da dança, em detrimento da instância 

semiótica (porém, não a eliminando), reivindicando o reconhecimento de um saber que não é 

intermediado pela linguagem, mas que é poderoso e dá ferramentas para se reconhecer no 

mundo e para se relacionar com ele.  Sheets-Johnstone diz: 

Ter significado não é necessariamente referir-se [a algo] nem é 
necessariamente ter um rótulo verbal. (SHEETS-JOHNSTONE, 2009, p. 35) 

Seja direta ou indiretamente percebido, seja imaginado ou compreendido 
através de descrição verbal, o que permite que o sentido dos desenhos [de 
pinturas em cavernas] ressoe dentro de nós é nossa própria vida corporal, 
nossas próprias experiências táteis-cinestésicas de conhecer o mundo e fazer 
um sentido dele. [...] Nossa herança como formas animadas está enraizada 
justamente nesses entendimentos táteis-cinestésicos. São esses 
entendimentos – obviamente, entendimentos não linguísticos – que são a 
fundação de nossas sensibilidades de superfície à carne dos objetos e de 
nossa capacidade de compreender uma densidade de significado em nossas 
experiências de forma estética. (ibid., p. 144)  

 O conceito do ‘corpo em primeira pessoa’ dialoga com preceitos de Laban sobre a 

‘perspectiva corporal’ e dialoga com a ação da imagem e da imaginação de Bachelard para 

ativar minha criação em dança relacionada às obras de Hadid, assim como com os preceitos 

de Stern sobre a inteligência corporal, a serem apresentados nos capítulos seguintes. Diz 

Sheets-Johnstone: 

O corpo em primeira pessoa não é um corpo que superamos ou que, mesmo, 
podemos superar; é apenas um que podemos escolher negar ou desaprovar. É 
um corpo ao qual não falta realidade biológica, mas um corpo cuja realidade 
biológica não é nem separável nem uma dimensão em terceira pessoa de sua 
presença vivida e viva. [...] Precisamos reformar a noção implícita na 
questão de que o corpo é algo distinto de nós. (ibid., p. 20) 

Entramos em um mundo imaculado, onde o misterioso não é elucidado em 
fatos/dados sobre o corpo, mas sentindo e intuindo suas transparências. 
(ibid., p. 22) 

 Entendo o abstracionismo na dança como uma dança que não tem elementos narrativos deliberados, focando 13

em seus aspectos formais (as estruturas do movimento) e experienciais do corpo no espaço, sem o uso deliberado 
de referências sígnicas (digo ‘deliberado’ porque referências podem surgir independentemente da intenção do 
coreógrafo e do bailarino, principalmente pela recepção de cada espectador, sobre a qual não se tem controle). A 
partir disso, expressões usadas para designar essa dança são ‘dança abstrata’, ‘dança formal’, ‘dança pura’, 
dentre outras. Em tempo, entendo que é impossível se fazer uma dança abstrata, no sentido literal do termo 
‘abstrato’, porque primeiramente o corpo humano oferece uma ‘corporalização’, uma materialização, à dança e, 
em segundo lugar, esse corpo carrega rastros de seu tempo e lugar na sociedade e elementos subjetivos do sujeito 
dançante, ou seja, sua corporeidade. Por isso, a expressão ‘dança abstrata’ pode ser polêmica. Entretanto, uma 
dança abstrata no sentido literal pode ser conseguida com artifícios da arte e da tecnologia digitais, como, por 
exemplo, no programa Lifeforms™, utilizado por Merce Cunningham.
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 Um dos assuntos em que mais se encontram paralelos e analogias entre arquitetura e 

dança, e que eu trouxe para o processo de Contraespaço, é a relação entre interior e exterior. 

Principalmente porque é uma das relações mais significativas do corpo humano, sua relação 

direta com o ambiente, presentes nos processos da respiração e transformações do ar que 

ocorrem dentro do corpo, na alimentação, digestão e excreção, na excreção de fluidos, como 

suor, lágrimas, sêmen, sangue, muco, etc., em penetrações nas mais diversas ordens, por 

outros corpos vivos ou por objetos (penetrações de natureza sexual, injeções, furos, picadas de 

insetos, etc.) . Enfim, a permeabilidade entre corpo e ambiente é um fato, não há como se 14

manter completamente isolado do ambiente, sem afetá-lo ou sem se afetar por ele. E é 

variável, depende das funções do corpo e também do controle voluntário do indivíduo. 

Sheets-Johnstone desenvolve com profundidade sobre essa questão e a utilizo posteriormente 

para discutir minha relação com a obra de Hadid.   

 Sheets-Johnstone chama a relação interior-exterior de “quarta dimensão”: Ela diz:  
[…] as coordenadas espaciais padrão do corpo – cima/baixo, direita/
esquerda, frente/atrás – são coordenadas objetivas derivadas da experiência 
corporal. A espacialidade do corpo, entretanto, é, na verdade, 
quadridimensional, não com respeito à comumente adicionada dimensão 
temporal, mas com respeito a uma outra dimensão espacial que raramente é 
reconhecida ou incluída em discussões da espacialidade do corpo, a saber, 
dentro/fora. Essa quarta coordenada é diretamente experienciada pelos 
corpos vivos e de maneiras significantemente básicas, não apenas em termos 
da diferença experiencial entre prestar atenção à dinâmica sentida do próprio 
movimento e prestar atenção à sua tridimensionalidade percebida, mas em 
termos do próprio corpo. No nível mais óbvio, agitação do coração, uma dor 
geral cortante, estrondos e batidas do estômago, pressões na cabeça, dores 
nas costas, e assim por diante, atestam a experiência dos “órgãos 
internos” [“insides”] e sua importância fundamental. Enquanto recém-
nascidos, nossas vidas foram fortemente focadas nos órgãos internos 
[insides], internos não em oposição à parte externa, mas como o centro 
sentido de dramas como crises de fome. (SHEETS-JOHNSTONE, 2009, p. 
366) 

 Em LMA o Tema Inner/Outer – traduzido como Interno/Externo, mas, como apontado 

por Fernandes (2016, p. 65), de fato, significando Mais Interno/Mais Externo – refere-se “à 

relação dinâmica entre o universo interno do indivíduo (Corpo, sensações, imagens, 

 Em tempo, trazer à tona esses fatos do e sobre o corpo foi um dos motores para a revolução artística e de 14

costumes na sociedade ocidental, iniciada no começo dos anos 1960, especialmente nos EUA e mais 
especificamente na cidade de Nova York, que reverberam até os dias atuais, tendo afetado os mais variados 
lugares do planeta. Sally Banes documentou e analisou esse movimento no livro Greenwich Village 1963, 
especialmente no capítulo “O Corpo no Poder”. Nesse contexto desenvolveu-se a dança pós moderna norte- 
americana, que alavancou o crescimento da dança contemporânea. A dança pós moderna norte-americana foi 
documentada e analisada por Banes (1987) e Burt (2006), dentre outros. Devido à sua importância histórica e 
artística, ao longo deste trabalho, refiro-me diversas vezes à dança pós moderna como um todo e a coreógrafos e 
coreógrafas específicos, que se ligam a este trabalho pelas mais diversas conexões.
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experiências, etc.) e o externo (Espaço, meio ambiente, outras pessoas, objetos, 

acontecimentos sociopolíticos, etc.), em recíproca influência, alteração e redefinição” (id., 

2006, p. 265). Fernandes explica que Inner/Outer:  

implica num movimento que transita entre gradações aproximando-se e 
afastando-se de dentro e de fora, mas não os separa em duas extremidades 
opostas. Nas gradações entre Inner/Outer, não se trata de exprimir ou 
expressar algo de um “dentro” para um “fora”, mas de perceber e seguir os 
ímpetos e fluxos dessa relação. (id., 2016, p. 65) 
  

A noção de “transitar entre gradações” entre o espaço mais interno e o mais externo é 

importante, pelo entendimento de que os limites entre essas duas esferas não são tão claros e 

fixos e de que é um movimento relacional dinâmico, de constante permeabilidade e recíproca 

interpenetração e troca. 

 O corpo em primeira pessoa, juntamente aos conceitos dos outros autores e autoras 

mencionados acima, são entendimentos de base para se levar adiante a pesquisa em dança 

baseada na PaR e para trazer a dança e seus saberes como campo de potência para a pesquisa 

acadêmica. Além disso, são conceitos importantes para a academia como um todo começar a 

se familiarizar, para que se ampliem as discussões e até mesmo as concepções sobre corpo, 

sujeito, objeto e, não menos importante, a relação de cada um com seus próprios corpos e 

subjetividades. 
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2 REVOLVENDO O TERRENO: ESCAVANDO EXPERIÊNCIAS E 

PREPARANDO EXPERIMENTOS  

2.1      O LUGAR DA DANÇA 

 Para mim, é fascinante lidar com os elementos do medium da dança. Por si só, eles já 

são instigantes. Manipulá-los e ver as transformações que ocorrem é estimulador e é por isso 

que mantenho minha intenção de valorizar a autonomia da dança e seu conhecimento 

intrínseco e produzido pela mesma, mesmo em situações de diálogo e troca com outras áreas e 

disciplinas, artísticas e não artísticas.  

 Antes de avançar, preciso justificar o uso do termo medium . Escolhi trabalhar com 15

essa palavra por uma questão de eficácia e simplificação. O original em latim, muito utilizado 

na língua inglesa, tem vários significados, tanto como substantivo quanto como adjetivo, 

entretanto é direto ao ponto quando se trata de distinguir ‘um modo de expressão ou 

comunicação artística’ . Um outro significado em inglês seria ‘um canal de comunicação’, 16

mas para essa denotação geralmente é usado o termo no plural, media, que em português é 

usado como ‘mídia’ (e é entendido como singular, não como plural). Portanto, seu contexto, 

quando quer se referir a um meio de expressão artística, é menos ambíguo do que seus 

equivalentes em português, que podem ser ‘meio’ ou ‘meio de expressão’, dentre outros.  

 A primeira opção, ‘meio’, considero muito cheia de possíveis significados e, em 

muitas vezes, não especifica o significado desejado para o propósito deste trabalho. Por 

exemplo, se eu disser o meio da dança, pode ser que eu esteja falando das pessoas que 

trabalham com dança, ou do métier da dança. Ou, ainda, no meio da dança, como se eu 

estivesse falando de alguma característica que estivesse na posição central ou contido em, no 

‘meio’ da dança. Ou, ainda, a dança como meio para um fim, que seria o significado menos 

desejado aqui. Já ‘meio de expressão’ é bem mais específico que apenas ‘meio’, mas tem o 

peso da palavra ‘expressão’, que traz a reboque a ideia de alguém que quer se expressar e um 

 Pronuncia-se ‘mídiãm’.15

 “a mode of artistic expression or communication”, verbete medium, item c. Longman Pocket English 16

Dictionary, Longman Group, 1986, p. 540.
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receptor para receber essa expressão e não seria um termo apropriado em várias situações. 

Poderia sugerir outras opções, como, por exemplo, ‘meio de materialização’, que traz a ideia 

de como uma forma de arte se materializa, seja em som, em cores numa tela, em mármore, no 

corpo em cena, etc., para existir no mundo, tirando o peso de ‘expressão’, sendo mais próxima 

do significado que pretendo usar.  

 Poderia até sugerir o termo ‘linguagem’, como se usa em vários contextos, inclusive 

em editais e trabalhos acadêmicos, para designar determinadas ‘linguagens artísticas’. 

Entretanto, já me posicionei em outra obra escrita minha , e também me posiciono 17

posteriormente no presente trabalho, sobre meu desconforto, e de outros autores também, em 

trabalhar com esse termo, devido a toda a noção de linguagem que vem da linguística, que 

está primeiramente ligada à comunicação verbal e que é entendida como uma correspondência 

biunívoca entre significante e significado, algo que nas artes é extremamente limitador, 

conforme colocado anteriormente. Entretanto, o termo ‘linguagem’ às vezes escapole para 

dentro deste trabalho, pelo menos em citações de outros autores.    

 Enfim, resumindo uma justificativa que poderia começar a se tornar enfadonha, 

escolho a palavra medium para me referir ao campo e às propriedades, por exemplo, da dança, 

da arquitetura e de outros. Quando eu usar o plural, o farei com mediums (e não media, que 

causaria uma grande confusão). Todavia, não me furto de utilizar os termos ‘meio’ e ‘meio de 

expressão’ quando se mostrarem não ambíguos e mais eficazes e diretos em determinados 

contextos deste trabalho.   

 O medium da dança é formado pelas interrelações, ou nexo, entre seus componentes , 18

segundo Adshead (1988) e Preston-Dunlop (1998a; 2010), Movimento, Dançarino(a)/

Performer, Espaço/Ambiente Visual e Elementos Sonoros.  

São as relações entre os componentes que formam a estrutura, daí o 
movimento e outros elementos de natureza visual e sonora serem 
manipulados e colocados juntos em maneiras particulares para criar uma 
forma. Especificamente, as relações são criadas pelo movimento no tempo e 

 O livro Representações de Masculinidade na Dança e no Esporte: um olhar sobre Nijinsky e Jeux (2010).17

 Preston-Dunlop utiliza o termo ‘strand’ na expressão ‘strands of the dance medium’; Adshead utiliza o termo 18

‘component’. ‘Strand’ tem várias possibilidades de tradução para o português: fio, linha, cordão, vertente. 
Preston-Dunlop (2010) afirma que escolheu esse termo, em detrimento de ‘component’, pois o primeiro dá a 
ideia de fios que se entrelaçam, que é como o medium da dança opera, ao passo que ‘componente’, em seu 
entendimento, refere-se a partes estanques de um mecanismo. Achei muito difícil trabalhar com uma tradução de 
‘strand’ – ficaria ‘os fios da dança’, por exemplo. Portanto, escolhi trabalhar com ‘componente’, porém,  
mantendo o mesmo entendimento de Preston-Dunlop de que são partes que se interconectam e se influenciam 
entre si.
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espaço em associação com materiais visuais e sonoros. (ADSHEAD, 1988, 
p. 41)  

O nexo é a rede invisível de conexões que mantém a obra una. Ele 
representa incontáveis decisões artísticas que nascem da visão de mundo em 
geral do artista e sua visão do lugar da dança dentro dele. (PRESTON-
DUNLOP, 1998a, p. 4)   

 Com relação a Movimento, está em ação todo o conteúdo que exporei posteriormente 

sobre as ‘estruturas do movimento’ dos Estudos Coreológicos (correspondendo às ‘categorias’ 

da LMA). Em Dançarino(a)/Performer, está em jogo tudo relacionado ao corpo desse 

dançarino, suas características físicas, seu pertencimento étnico-racial, de gênero, de classe, 

de nacionalidade, de formação em dança e outras áreas, de costumes do cotidiano que afetam 

seu vocabulário de movimento, seu tamanho e forma, etc., e também o que compõe sua 

subjetividade, seu estado corporal, influenciando sua presença em cena. Em Espaço, o espaço 

onde a obra é apresentada e/ou para o qual a obra foi feita suscita significações e 

interpretações diversas. Os elementos visuais, que incluem cenário, objetos de cena, figurinos, 

iluminação, etc., acrescentam camadas visuais de significações e estímulos sensoriais. Os 

elementos sonoros podem ser música que acompanha o espetáculo, sons não musicais, sons 

do corpo (respiração, toques no corpo, etc.), sons do corpo no espaço e em outros corpos, 

inclusive a opção por ter silêncio; são outras camadas sensoriais que contribuem para o nexo 

do qual fala Preston-Dunlop. 

 A questão de como acontece a comunicação na dança suscita várias elucubrações e 

está longe de chegar a uma unanimidade. Portanto, recorro a ‘ressonâncias’ com a visão de 

determinados autores que, para mim, fazem uma coerência. Primeiramente, é importante 

considerar a natureza de multicamadas da dança. Preston-Dunlop aponta que “uma 

apresentação de dança não comunica diretamente, mas contém camadas de elementos 

significantes criados pelos vários participantes no evento, incluindo o espectador” (1998a, p. 

7). Essas camadas são compostas por símbolos discursivos e afetivos, segundo Burt (1995). 

José Gil profere que “uma coreografia comporta múltiplos estratos de tempo e de 

espaço” (2004, p. 71). Fernandes aponta que “[n]a cadeia significante, os movimentos da 

dança necessariamente multiplicam suas possibilidades de interpretação, ao invés de 

conceberem uma clara mensagem ou significado.” (2007, p. 58). Outra importante 

característica do medium da dança é a multissensorialidade imbricada em sua fruição. Vários 
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canais de percepção e sensação são ativados na apreciação de uma dança: cinestésicos, 

visuais, auditivos (ADSHEAD, 1988; PRESTON-DUNLOP, 1998a; LOUPPE, 2012).  

 Tanto Preston-Dunlop (1998a) quanto Sanchez-Colberg (1996) consideram que, num 

corpo dançando, estão em operação tanto discursos – sistemas de relações – semióticos 

quanto fenomenológicos. Lá estão signos presentes na interação humana, que incorporam 

pensamentos e sentimentos, em interrelação com a experiência fenomenal do corpo em dança, 

no aqui-e-agora, no espaço e no tempo experienciados (PRESTON-DUNLOP, 1998a). Se 

chamarmos esses signos de agentes externos ao corpo, são agentes externos internalizados, 

“impingindo no corpo” (SANCHEZ-COLBERG, 1996, p. 46), incorporados – como diz 

Foucault (1988) –, ao mesmo tempo que esse corpo segue necessidades inerentemente físicas, 

aspectos da experiência em não significação, como movimentar-se, respirar, comer, suar, 

cansar, e também a fenomenalidade desse corpo em sua espacialidade própria, sua relação 

com o espaço circundante e com o espaço interno, a experiência em si de, por exemplo, uma 

transferência de peso. Gil diz: “há duas espécies de equilíbrio corporal: o puramente 

mecânico, de um sistema físico; e um outro que o movimento e a consciência introduzem no 

corpo. O movimento dançado nasce da colaboração destes dois equilíbrios” (2004, p. 17). O 

grau de modulação e também o grau de visibilidade entre as instâncias semiótica e 

fenomenológica irão variar de acordo com gêneros e estilos de dança, em diferentes épocas e 

contextos e também, mesmo contemporânea e conterraneamente, entre diferentes criadores. 

  Apresentarei a seguir no que se baseiam as instâncias fenomenológica e semiótica na 

dança. Mas, é necessário que se entenda que essas instâncias não acontecem em separado, 

estão entrelaçadas e as significações que podem advir de uma experiência de dança dependem 

desse entrelaçamento. Para não correr o risco de polarizá-las a um extremo de corpo 

semiotizável, do lado do signo e da linguagem verbal, de um lado, e, de outro, um corpo 

incodificável, singular, exprimindo uma experiência indizível, é interessante e saudável levar 

em consideração a proposta de Gil de um “corpo paradoxal”: 

Consideramos aqui o corpo já não como um “fenômeno”, um percebido 
concreto, visível, evoluindo no espaço cartesiano objetivo, mas como um 
corpo metafenômeno, visível e virtual ao mesmo tempo, feixe de forças e 
transformador de espaço e de tempo, emissor de signos e transsemiótico, 
comportando um interior ao mesmo tempo orgânico e pronto a dissolver-se 
ao subir à superfície. Um corpo habitado por, e habitando, outros corpos e 
outros espíritos e existindo ao mesmo tempo na abertura permanente ao 
mundo por intermédio da linguagem e do contato sensível, e no 
recolhimento da sua singularidade, através do silêncio e da não-inscrição. 
(GIL, 2004, p. 56) 



"61

 Vários elementos, ou pré linguísticos ou que ultrapassam as significações estruturadas 

ou mediadas pela linguagem, constituem a obra e estão primariamente calcados na 

experiência: experiência de dançar, experiência do corpo, experiência do espaço interno, 

(transitando com a) experiência do espaço externo; são experiências fenomenológicas. Gil diz 

que, “porque, entre a representação desempenhada e o referente, há interferência, a dança 

conserva sempre um elemento que escapa à semiotização” (2004, p. 45). Na instância 

fenomenológica está em ação todo o conteúdo sobre o movimento desenvolvido por Laban, 

explorando as ‘características intrínsecas da dança’. 

 Sanchez-Colberg (1996) chama a atenção para duas maneiras de abordar o papel do 

componente Movimento no medium da dança. Uma delas assume que é o movimento que 

começa a organizar no tempo a existência corporal no espaço. Inferindo que o movimento 

progride no tempo em direção a um alvo final, essa maneira confere um caráter teleológico à 

dança e é similar à maneira como a linguagem opera na significação do self. Essa abordagem 

é a que dá suporte ao desenvolvimento da maioria dos vocabulários de dança e técnicas 

codificadas. Então, não é de causar surpresa o hábito de se referir à dança como ‘uma 

linguagem’, que tanto Sanchez-Colberg como Gil (2004) acham altamente problemático. A 

outra maneira de abordar o papel do movimento no medium da dança é a que tem como 

premissa-base o ‘corpo no espaço’, que pressupõe que, antes de surgir o movimento, há a 

condição primeira da existência de um corpo, com sua orientação espacial, suas dimensões, 

seus planos, suas inclinações, que, apenas pelo fato de existir, ocupa e produz espaço. O 

movimento será uma consequência dessa relação do corpo-self com o espaço, um efeito da 

experiência do corpo no espaço. Essa maneira de abordar o movimento está presente no 

trabalho de Laban e também em várias propostas vanguardistas de dança.  

 Gil analisa de forma complexa porque relacionar a dança com ‘linguagem’ é 

problemático. Vide uma das suas linhas de pensamento: 
Francis Sparshott dá 18 razões para recusar à dança o estatuto de uma 
linguagem. Basta que evoquemos aqui uma, decisiva: é impossível recortar, 
nos movimentos do corpo, unidades discretas comparáveis aos fonemas da 
língua natural. Seja como for que recortemos a massa dos movimentos 
corporais (por planos, por volumes, por traços-signos — como na notação 
Laban), esbarraremos sempre num fato irredutível: o deslizar de umas para 
as outras ou a sobreposição das unidades recortadas impede que tracemos 
uma fronteira nítida entre dois movimentos corporais que “se articulam”. 
 Esta sobreposição, que se liga essencialmente ao fato de as 
articulações do esqueleto fazerem interferir músculos e tendões cujo 
movimento compromete, por seu turno, outros ossos além dos que 
presumivelmente se moveriam, torna impossível essa “primeira articulação” 
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necessária à formação da linguagem. Não há “gestemas” discretos, 
comparáveis aos monemas nem unidades inseparáveis não significativas, 
como os fonemas. Daí a inexistência de uma “dupla articulação” de uma 
linguagem do corpo, à maneira da linguagem falada. 
 Há uma outra razão que me parece importante: a função de expressão 
dos movimentos do corpo é muito mais rica que a da linguagem articulada, 
que depende, em grande parte, da função de comunicação do sentido verbal. 
É que o sentido, na expressividade corporal, não deriva, em primeiro lugar, 
da articulação dos sistemas anatômicos do corpo próprio. O seu surgimento 
à superfície do corpo não depende exclusivamente do movimento mecânico 
dos membros e do tronco. Todo um outro conjunto de movimentos de 
múltiplos tipos contribui para a expressão do sentido: por exemplo, os que 
fazem a qualidade da “presença” de certo bailarino, ou a “fluência” da sua 
energia, etc. É que o corpo do bailarino não é apenas o corpo físico da 
medicina ou o corpo próprio da fenomenologia. 
 Pode-se preencher-se de sentido ou tornar-se exangue, ausente, vazio 
(como os corpos dos psicóticos, pelo menos parcialmente). Mas, até mesmo 
neste último caso, não deixa totalmente de ser expressivo. (ibid., p. 72) 

  

 Faço um paralelo com a relevância que Burt (2006), citando Peggy Phelan, dá à 

metonímia, em contraponto à metáfora, para entender várias formas de criação em dança para 

as quais apenas uma abordagem derivada da linguística seria insuficiente para dar conta de 

‘significados’. Segundo Phelan,  

[...] movendo da gramática das palavras para a gramática do corpo, muda-se 
da esfera da metáfora para a esfera da metonímia. (PHELAN apud BURT, 
2006, p. 18) 

A metáfora funciona assegurando uma hierarquia vertical de valor e é 
reprodutiva; ela funciona pelo apagamento da dissimilaridade e pela 
negação da diferença; ela transforma dois em um. A metonímia é aditiva e 
associativa; ela funciona assegurando um eixo horizontal de contigüidade e 
deslocamento [displacement]. A chaleira está fervendo é uma sentença que 
assume que a água é contígua à chaleira. O ponto é que a chaleira não é 
como água (como, no metafórico, o amor é como uma rosa), mas, sim, que 
a chaleira está fervendo porque a água dentro da chaleira está. (ibid., p. 21) 

Por conta dessa abertura maior, é utilizando a metonímia como ferramenta que tanto Burt 

como Gil analisam a criação e a recepção dos trabalhos do coreógrafo Merce Cunningham e 

vários criadores ligados ao grupo do Judson Dance Theatre.  

 Nos Estudos Coreológicos desenvolvidos no Laban Centre em Londres, tendo à frente 

Preston-Dunlop, recorre-se a outros campos e pesquisadores para complementar os estudos do 

movimento desenvolvidos por Laban. Por exemplo, na área sobre vocabulário de movimento 

relacionado a comportamento social, usa-se muito o trabalho do psicólogo Michael Argyle, 

incorporando seu Modelo de Comunicação Não Verbal à estrutura Corpo. Esse conteúdo, que 

corresponde a significações construídas socialmente, pertence à esfera da instância semiótica 
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da dança, que, entretanto, só se materializa no corpo expressivo em seu nexo com a instância 

fenomenológica.  

 Nos conteúdos de movimento, os componentes corporais, espaciais, dinâmicos, 

relacionais e de ações podem trazer traços referenciais, de signos que compõem nossa vida 

em sociedade. Esses traços podem produzir um intricada rede que compõe o conteúdo 

semiótico no corpo dançante. A seguir, apresento os signos que constituem os níveis de 

conteúdo semiótico que operam numa obra de dança e os elementos que formam os canais da 

comunicação na dança, de acordo com Preston-Dunlop (1998a), seguindo o linguista Roman 

Jakobson.  

 Os níveis de conteúdo semiótico operando numa obra de dança são constituídos pelos: 

a) signos poiéticos: aqueles que nascem no processo de feitura da obra, no seu método 

de estruturação, qualquer elemento que, durante essa etapa, influencie o produto 

final; aqui estão: o tema a ser tratado na obra, as escolhas artísticas, as visões de 

mundo do coreógrafo, os preconceitos, as preferências, os ideais de gosto, as 

contribuições dos bailarinos ao longo do processo, o contexto do processo; 

b) signos de rastro [trace]: aqueles que residem na obra em si, como produto; tudo o 

que, ao longo do processo, materializou-se e incluiu-se, intencionalmente ou não, 

no medium e constitui a obra; 

c) signos na interpretação do rastro: têm a ver com a performance do rastro, a 

certificação de que os signos de rastro estão presentes na apresentação da obra, na 

materialização dela em cena e que a fazem ser o que ela é. Concernem a decisões 

tomadas pelo coreógrafo a respeito das relações de cada componente com a obra: 

bailarinos(as), sua performance e sua contribuição criativa; música/som; ordem da 

estrutura; espaço de apresentação; figurino; cenário; iluminação; etc. Decisões que 

implicam a pergunta: até que ponto uma modificação em cada um desses 

componentes e subcomponentes faz com que a obra deixe de ser o que é e, assim, 

constitua um outro rastro (i. e., uma outra obra)?  

d) signos estésicos [esthesic]: aqueles acrescentados à obra pelos espectadores; cada 

espectador coloca na obra, a cada nova apresentação, seus significados imaginados, 

que podem ou não coincidir com os significados contidos no rastro (i. e., na própria 

obra); neles estão inclusos a bagagem cultural, as expectativas e também o humor 
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com que o espectador se encontra naquele momento e seu nível de engajamento 

com a obra.  

Note-se que os signos acima operam no que Preston-Dunlop (2010) chama de uma “relação 

triádica”: no momento da criação da obra, no momento da execução da obra pelos bailarinos/

performers e no momento da recepção da obra pelos espectadores. 

 Os elementos que compõem os canais nos quais se opera a comunicação na dança são:  

a) metalinguísticos: o uso que o coreógrafo faz dos códigos compartilhados entre 

artistas e espectadores, mantendo-os, subvertendo-os, jogando com eles; 

b) referenciais: dizem respeito às referências ao contexto cultural, presentes num 

âmbito mais geral, compartilhado tanto pelos artistas quanto pelos espectadores, e 

num âmbito mais privado. O reconhecimento pelo espectador dessas referências 

numa obra sendo apresentada é um fator importante no processo de comunicação 

entre obra e espectador. Os signos referenciais contribuem para a sua narratividade. 

Algumas obras referem deliberadamente, num objetivo mais narrativo; outras 

tendem para uma abstração ou não narratividade, mas também contêm elementos 

referenciais. A modulação da utilização desses elementos é que irá determinar um 

modo que se aproxima mais do narrativo e um que se distancia dele (podendo os 

dois estarem presentes numa mesma obra); 

c) estéticos: baseiam-se na apreciação per se dos elementos do medium da dança, 

descartando possíveis significados, uma possível história, a diversão, etc., ou seja, 

algo externo à própria dança. O conteúdo estético está localizado na própria obra, 

no seu ‘nexo’, sua ‘rede invisível de conexões’; 

d) fáticos: a maneira como se instala a interação da obra com o espectador, ou seja, 

como são utilizados os recursos do espaço da apresentação, a iluminação, as 

transições, as continuidades, as entradas e saídas e a finalização (incluindo os 

rituais de agradecimento e fechamento das cortinas, por exemplo); 

e) injuntivos: a resposta que se tenciona ter do espectador: comoção, reflexão, 

absorção, etc.; 

f) performativos: relacionados à contribuição do performer em cena pelo que ele(a) é: 

sua presença, sua técnica, sua capacidade interpretativa e também sua etnia, seu 

gênero, sua classe social. 
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 Elementos da instância semiótica podem ser mais fáceis de identificar no corpo 

cotidiano ou “corpo comum”, nos quais os “movimentos finalizados falam a língua clara das 

funções sociais” (GIL, 2004, p. 75), no corpo do ator de teatro, cujos gestos e cujas palavras 

“reconstroem o espaço e o mundo” (ibid., p. 14), e em danças narrativas extremamente 

codificadas (por exemplo, as danças clássicas indianas). Listei todos esse signos e elementos 

porque são constituintes importantes da dança. Entretanto, vários autores, apesar de não 

negarem a importância desses elementos, alertam que a procura por significados estruturados 

pela linguagem não deve ser a ‘única’ fonte para uma tentativa de olhar o ‘sentido’ de uma 

obra de dança. 

 Portanto, a maneira como uma obra é oferecida ao(à) espectador(a), incluindo o 

gênero e o estilo em que a obra se enquadra (ou para onde aponta), a maneira como ela está 

emoldurada e situada no espaço da apresentação, as visões de mundo e as escolhas temáticas e 

de movimento feitas pelo(a) coreógrafo(a), a formação corporal deste(a) e dos(as) 

bailarinos(as), os tipos de corpo, gênero, etnia e classe social dos(as) bailarinos(as), a maneira 

como a presença desses corpos é agenciada, as convenções teatrais e sociais a que a obra está 

ligada, como o(a) coreógrafo(a) trata a representação de gênero em sua obra, todos esses 

fatores constituirão camadas significativas, às quais o(a) espectador(a) irá acrescentar/

sobrepor também as suas, ambas contendo elementos verbais e não verbais.  

 A meu ver, pensar a partir da instância semiótica pode tornar mais ‘fácil’ dar-se 

diagnósticos mais apressados, principalmente quando elementos referenciais pesam em 

determinada obra. Nesse tipo de leitura, a instância fenomenológica, igualmente rica, fica 

escanteada. É menos fácil lidar com essa instância em termos de linguagem falada/escrita, por 

exemplo, para descrever uma obra em uma crítica de dança ou reportagem sobre dança 

porque ela lida mais integralmente com o saber do corpo e a multissensorialidade engajada na 

fruição da obra. 

 Quando comecei a aprofundar meus estudos e observações em coreografia, após 

vários anos atuando como intérprete, o que me moveu para experimentar minhas próprias 

criações foram dois aspectos: um lado mais da ‘pesquisa de movimento’ e outro lado mais da 

‘teatralidade na dança’. Não pretendo que esses dois aspectos sejam encarados como 

polaridades, até porque estão presentes em todas as obras de dança, porém, com ênfases 

diferentes, dependendo da maneira como são tratados os signos e os canais através dos quais a 
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dança é feita, executada e fruída. Essas diferentes ênfases me fizeram explorar esses dois 

aspectos e, em muitos casos, procurar aproximá-los e equilibrá-los. A pesquisa de movimento 

me fascinou pela própria possibilidade de investigar uma nova movimentação. Por isso, fiquei 

atraído pelas obras de Tenório, Bausch, Davies, Forsythe, Stuart, Butcher, Newson/DV8. A 

teatralidade me fascinou pela possibilidade de desconstruir gestos e atitudes do cotidiano e de 

questões ligadas a identidade, desvelando e revelando novas significações. Nesse viés, me 

atraíram obras de Bausch e Newson/DV8, principalmente, assim como Sasha Waltz, ou seja, o 

que se aproxima do terreno da dança-teatro e do physical theatre. 

 Na pesquisa de movimento, percebi que um tema narrativo ou algum referencial pode 

tanto estimular quanto limitar a investigação e que a direção a uma abstração pode liberar a 

pesquisa de movimento para lugares não pensados ou programados. Na verdade, quando se 

fala em ‘abstração’ na dança, o que se trabalha e o que se frui é mesmo uma ‘concretude’, o 

que de mais concreto pode se vivenciar na dança, o que está mais próximo de suas estruturas. 

Nesse viés, desenvolvi processos criativos que resultaram nas obras Deslocado (1999), 

Deslocado-Relocado (2002), Deserto Aresta (2008) e Espaçamento (2011). Na exploração da 

teatralidade, percebi que a exploração de gestos e atitudes, em sua maioria com conteúdos 

referenciais, principalmente por pertencerem a um vocabulário comportamental do cotidiano, 

pode levar a soluções instigantes de movimento e a surpreendentes novas significações. Nesse 

viés, desenvolvi processos que resultaram nas obras O Diafragma Fecha (1999), Dual (2000), 

A Cidade no meu Corpo (2001), Interferência Amorfa sobre Ponte da Boa Vista (2001), Vento 

Poeira Larva (2005), Bolhas em Interface (2005) e Real/Duplo (2010). Mesmo explorando a 

teatralidade, não deixei de trabalhar a pesquisa de movimento, mas percebo que naquela, a 

fidelidade a um tema é o fio que segura o desenvolvimento da exploração. Já na pesquisa de 

movimento que consegue se distanciar um pouco mais dos elementos referenciais e dos 

vocabulários de movimento estabelecidos e se concentrar mais na fenomenalidade do mover-

se, pode-se construir interessantes e diferentes danças. 

 A partir do momento em que comecei a me envolver com e a explorar a arquitetura 

desconstrutivista na dança, tenho optado por mais ‘abstracionismo’ e menos teatralidade, até 

porque a maneira como a arquitetura estimula minhas sensações corporais, que, por sua vez, 

instigam minha investigação de movimento, encoraja a exploração mais da ‘fenomenalidade’ 

do que da ‘semioticidade’ da dança. No período durante o qual desenvolvi esta pesquisa e esta 
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escrita, estive nova e particularmente interessado no abstracionismo desenvolvido por 

coreógrafas(os) contemporâneas(os), como Butcher, Davies, Forsythe, Stuart (desta, buscando 

mais a ênfase de seus processos com estados corporais do que com teatralidade). Tenho estado 

mais interessado nas sensações imediatas na pesquisa de movimento e na interface com o 

espaço. E, trabalhando com outras pessoas, trazer não suas biografias ‘literais’ para o 

trabalho, mas seus legados e vivências corporais e subjetivas, sem a literalidade que um 

conteúdo biográfico traz junto. Diria que é um conjunto biográfico que traz mais à tona a 

instância fenomenológica, mas sem ignorar a instância semiótica. 

 Além disso, o papel da imagem e da imaginação – que se desdobra em imaginação 

espacial, corporal e de movimento – pedem uma relação com a exploração do movimento de 

uma maneira mais direta e sensorial possível, sem a mediação da significação linguística. 

 Portanto, minha escolha foi privilegiar a instância fenomenológica, colocando em 

primeiro plano a experiência em primeira pessoa, a inteligência corporal, o fazer e sentir, a 

“significância intrínseca” (CLARK, 2013, p. 206), antes de sua significação linguística. Por 

isso, escolhi autores que privilegiam essa instâncias, como Bachelard, Sheets-Johnstone, 

Stern, Laban, Louppe. Nas palavras de Bachelard, “[...] no momento certo a poesia vem 

dominar o significado” (BACHELARD, 2008, p. 181). 

 A ‘significância intrínseca’ é algo que me interessa não só na dança, mas descobri que 

na arquitetura também. Percebo que na arquitetura desconstrutivista foram as qualidades 

intrínsecas das obras que me afetaram; não foi algo ligado a seu uso ou sua funcionalidade. 

Visitando obras de Hadid em Londres – por ocasião de meu Doutorado Sandwich na Coventry 

University –, em nenhuma delas pude explorar meu movimento criativamente, seja por 

regulamentos específicos de suas funções – uma escola com regras rígidas de visitação 

(Evelyn Grace Academy); uma galeria comercial de uma marca de produtos para banho (Roca 

London Gallery); um restaurante (The Magazine/Serpentine Sackler Gallery); um parque 

aquático (London Aquatics Centre) – ou mesmo pelo simples constrangimento de transgredir 

um comportamento social esperado para um determinado local público, em um país 

estrangeiro, para explorar o corpo dançante criativamente. O que me cativou nessas obras foi 

justamente apreciar suas qualidades intrínsecas, ou seja, a empatia cinestésica causada por 

suas formas, sua fluidez, suas transições do vertical para o horizontal e vice-versa, suas 

transições de materiais, etc., e não suas funções vigentes. A partir desse contato primário 
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‘fenomenal’, interessei-me pelos processos criativos de Hadid, sua trajetória, suas influências 

e todas as conexões que pude fazer a partir destas.  

 Seguindo o arquiteto Bernard Tschumi (1996), posteriormente mencionado, a 

funcionalidade não é algo a partir do qual se deve apreciar ou construir arquitetura, pois, ao 

longo do tempo as funções se esgotam e se modificam (uma igreja que se transforma num 

nightclub, que se transforma num centro comercial, etc.). Portanto, as significações 

intrínsecas da arquitetura me inspiraram para trabalhar criativamente nas significações 

intrínsecas da minha dança, seu contato com o espaço e suas relações interpessoais e com o 

próprio corpo. Esse é o apelo por valorizar a instância fenomenológica em minha pesquisa.  

Natalie Garrett Brown – minha supervisora no Doutorado Sandwich – ecoa Gil 

quando diz que: 
Predicados a partir de uma perspectiva de terceira pessoa, os estudos da 
performance perpetuam a dominância de leituras visuais para signos, 
símbolos e representações sobre o engajamento corporal. Reconhecendo as 
teorias de Melrose, a discussão aqui demonstrou as maneiras nas quais a 
produção de significado na performance é erroneamente alinhada com a 
lógica de causa-e-efeito da palavra escrita. Essas trabalham para fechar o 
significado ao invés de oferecer entendimentos intuitivos da prática criativa 
de artistas, compreendidas como “teorização multidimensional”. Fiar-se na 
escrita de dança como o meio pelo qual determinar a intenção coreográfica 
tem sido mostrado um esforço fútil. Como tal, a posição privilegiada que a 
escrita frequentemente assume em conhecimentos sobre uma obra é 
desmantelada. Leituras ocularcêntricas de performance tornam-se apenas 
uma de muitas instâncias da obra de arte. Aliviado de seu papel como doador 
de significado, os estudos da dança, sugere Melrose, poderiam mais 
utilmente se preocupar em escavar e articular o processo criativo como um 
meio de compreender o que é próprio [the “such-ness”] da performance 
resultante. Fazer isso oferece um meio de reconhecer aquilo que é específico 
ou singular sobre um modo ou evento de performance, ao invés de 
classificar suas possibilidades sub-semióticas em categorias 
predeterminadas. (BROWN, 2011, p. 71) 

Neste trabalho pretendo considerar e valorizar o que é próprio (the ‘such-ness’) da dança em 

relação com a arquitetura. 

2.2       OS ESTUDOS COREOLÓGICOS DE RUDOLF LABAN E MINHA EXPERIÊNCIA 

NO LABAN CENTRE 
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 O Estudos Coreológicos são uma importante referência teórico-prática sobre a dança e 

o movimento, valorizando os conhecimentos intrínsecos da dança e influenciando um sem 

número de profissionais ao longo de várias gerações em várias partes do mundo. Foram 

concebidos e desenvolvidos por Laban, posteriormente desenvolvidos por Preston-Dunlop  19

na Inglaterra, no Laban Centre for Movement and Dance (atualmente conhecido como Trinity 

Laban), onde estudei entre 1997 e 1999, obtendo o Professional  Diploma in Dance Studies e 

o Independent Study Programme Certificate. Constituem um grande elemento influenciador 

da maneira que desenvolvi de pensar e criar dança. 

 Nos próximos parágrafos apresentarei o conceito de ‘perspectiva corporal’ e um 

resumo dos componentes dos Estudos Coreológicos (sempre que possível com os paralelos 

desenvolvidos pela vertente Laban/Bartenieff ou LMA ) e seus efeitos em minha formação e 20

trabalho criativo e pedagógico em dança. Em seguida, apresentarei outros conceitos-chave 

que se caracterizam por serem dinâmicos e interdisciplinares e que permeiam a presente 

pesquisa, como: labilidade, ressonância, relação entre stir [ebulição] e stillness [pausa] e 

imaginação espacial. 

 Laban, ao longo de sua vida, seguiu um exercício de jogo entre polaridades, refletindo, 

entre outras coisas, em seu estudo sobre espaço-forma. A ideia de um espaço ativo, cujos 

agentes são simultaneamente formativos e deformativos, foi um motor criativo forte para 

Contraespaço. Formação e deformação, transformação e dissolução de polaridades encontram 

uma representação imagética perfeita no Anel de Moebius (Figura 3), imagem que Laban 

utilizou, utilizando o termo Lemniscate, em seus estudos espaciais em Choreutics (LABAN, 

2011, p. 85). Coloquei o Anel de Moebius neste trabalho como motor onde transversalidades 

entre dança, arquitetura, artes visuais e filosofia pudessem acontecer.  

 O conceito de ‘perspectiva corporal’ [‘bodily perspective’] é a premissa a partir da 

qual toda a experiência em dança proposta por Laban, e a teoria advinda desta,  se desenrola: 
a impressão do homem das formas, quando o poder motivador trabalha 
interiormente no corpo, é completamente diferente daquela recebida quando 
ele as olha de um ponto de vista exterior. Podemos chamar a visão a partir do 
interior de “perspectiva corporal”. (LABAN, 2011, p. 85) 

 Outra importante discípula de Laban foi Irmgard Bartenieff (1900-1981), alemã que se fixou nos Estados 19

Unidos, desenvolvendo os Bartenieff Fundamentals™ e fundando o Laban/Bartenieff Institute for Movement 
Studies, em Nova York.

 O Sistema Laban/Bartenieff é conhecido como Laban/Bartenieff Movement Analysis, tendo como sigla LMA. 20

Utilizarei esta sigla daí em diante, para simplificar o texto.
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Figura 3 – Anel de Moebius 
Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Möbius_strip#/media/File:Möbius_strip.jpg>. Acessado em: 02 maio 2015. 

Toda a experiência de dança e de movimento considerada por Laban inicia-se pela 

experiência do sujeito que a executa. É a experiência do movimento em primeira pessoa, 

daquele que a produz e vivencia. A partir daí, todas as noções de corpo, espaço, dinâmica, 

relacionamento e ações são vivenciadas e analisadas a partir da perspectiva em primeira 

pessoa. A própria Labanotation foi desenvolvida a partir da experiência de quem executa/

produz o movimento. E quando há a observação de dança, o que é visto é ligado ao 

conhecimento cinestésico da pessoa que observa. 

 Esse conceito é de extrema importância quando nós, pesquisadores de dança e outras 

artes corporais, viemos reivindicar a importância da sabedoria do corpo, do conhecimento 

desenvolvido no e através do corpo, e, mais especificamente, da pesquisa em dança, realizada 

no contexto da academia, e da autonomia do campo da dança para agenciar relações 

interdisciplinares. Isso vai ao encontro do que Sheets-Johnstone reivindica como o “corpo em 

primeira pessoa”, o “pensar em movimento”, o “logos corporal cinético”, o “conhecimento 

pelo movimento” (SHEETS-JOHNSTONE, 2009) e também reverbera na experiência do 

“momento presente” (STERN, 2007) e na importância da perspectiva corporal no 

desenvolvimento dos bebês e sua relação com o mundo (STERN, 1985). O conceito de 

perspectiva corporal é um elo poderoso para efetivar a Prática como Pesquisa na área da 

dança. 

 Eu me baseio no Modelo Estrutural proposto por Laban, desenvolvido nos Estudos 

Coreológicos, que é composto pelas estruturas do movimento Corpo, Espaço, Dinâmica, 

https://en.wikipedia.org/wiki/M
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Relações e Ações . Na estrutura Corpo são explorados isolamentos de partes do corpo, 21

formas de iniciação e sequenciamento do movimento, simultaneidade e sucessividade de 

movimentos de partes do corpo, simetria e assimetria, centro e periferia, identificação dos 

centros de gravidade e levitação, identificação do esqueleto axial como produtor da postura e 

do esqueleto apendicular como produtor de gestos e a interrelação entre os dois na Imersão 

Gesto Postura. A LMA incluiu nesses estudos as conexões ósseas, que são meridianos 

imaginários que ligam pontos ósseos e que contribuem para uma melhor consciência corporal, 

e as organizações corporais e os padrões neurocinesiológicos básicos (respiração celular, 

irradiação central, espinhal, homólogo, homolateral e contralateral).  

 As explorações da estrutura Corpo aliam-se ao conhecimento acumulado pela 

Anatomia tradicional, mas experimentar o corpo a partir da ‘perspectiva corporal’ constitui 

um exercício de autoconhecimento e foi essa a bagagem que eu formei a partir dessas 

explorações. Quanto mais se passa por essas explorações, mais se tem a chance de desvincular 

o próprio corpo de seus condicionamentos cotidianos e de técnicas corporais, incluindo de 

dança, e descobrir as potencialidades e possibilidades de conexões que se pode fazer e a 

chance de conhecer como o próprio corpo reage a essas explorações. Contudo, o 

autoconhecimento corporal não se dá de uma vez por todas. Pelo contrário, continua pelo 

resto da vida, pois nosso corpo vai se modificando, não permanecemos os(as) mesmos(as) a 

cada dia e a relação entre corpo e ambiente também promove mudanças em ambas esferas. 

Fiz muitas experimentações artísticas a partir desse conteúdo de Corpo, o que contribuiu e 

tem contribuído para minha pesquisa autoral de movimento, imprimindo-se a cada obra 

coreográfica que crio. Quando vou trabalhar com novos(as) bailarinos(as), geralmente o 

primeiro exercício que proponho é o isolamento de partes, para identificar o nível de 

condicionamento técnico dele(a) e as potencialidades criativas para solucionar problemas com 

esses isolamentos. A partir daí, seguimos com iniciação e sequenciamento do movimento, o 

que sempre rende novas descobertas. Também com bailarinos(as) que já trabalham comigo há 

um tempo, costumamos sempre refazer essas explorações para manter fresca essa faculdade 

de ‘desmembrar e rejuntar’ o corpo. 

 A estrutura Espaço nos Estudos Coreológicos compreende a Corêutica (Harmonia 

Espacial) e Forma. Em LMA cada um desses componentes constitui uma categoria própria 

 Em LMA as estruturas são chamadas de categorias e são quatro: Corpo, Expressividade, Espaço, Forma.21
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(Espaço e Forma). Na Corêutica começa-se definindo a cinesfera, espaço pessoal de alcance 

do movimento, e as diferenciações entre espaço interno e espaço externo. São exploradas 

características espaciais que atravessam o corpo e que este carrega consigo: dimensões 

(vertical, horizontal e sagital), níveis (alto, médio e baixo), planos (vertical, horizontal e 

sagital), diâmetros (linhas que atravessam os planos, envolvendo duas dimensões), diagonais 

(linhas que envolvem três dimensões). A partir desses elementos, são trabalhados poliedros 

específicos, estudo que foi influenciado pela cristalografia pesquisada por Laban. São eles: o 

octaedro, formado pelas três dimensões; o cubo, formado por quatro diagonais; o icosaedro, 

formado pelos três planos. Cada um desses poliedros tem suas escalas de movimento, que são 

sequências formadas por percursos seguindo suas quinas. Portanto, tem-se: a escala 

dimensional, no octaedro; a escala diagonal, no cubo; e a escala diametral, no icosaedro, que 

se desdobra nas escalas A, A’, B e B’. Nesses poliedros são explorados percursos espaciais 

que podem ser centrais, transversos e periféricos.  

 A princípio, havia achado esse material muito ‘intelectual’ demais, uma abordagem 

um tanto fria, matemática, do movimento. Entretanto, comecei a me interessar pelas 

transformações e manipulações de movimento que esse material pode proporcionar, além de 

que, posteriormente, me certifiquei de que minha consciência espacial foi bastante expandida 

e que esse material pode ser um grande aliado tanto na aprendizagem e exercício de técnicas 

de dança e no exercício improvisacional. 

 A Forma, nos Estudos Coreológicos, foi desenvolvida por Preston-Dunlop com a ChU/

Mm (Choreutic Unit and Manner of Materialisation [Unidade Corêutica e Maneira de 

Materialização]), que trata de como formas, reais e virtuais, são criadas pelo corpo no espaço. 

A Unidade Corêutica (ChU) é uma curva ou linha específica, colocada no espaço e que tem 

um tamanho (PRESTON-DUNLOP, 1998a, p. 133). A Maneira de Materialização (Mm) 

consiste em como essa linha é apresentada, como é dançada, como é materializada (ibid., p. 

133). São quatro as Maneiras de Materialização: desenho corporal, progressão espacial, 

projeção espacial e tensão espacial. Desenho corporal é o desenho que o corpo faz no espaço, 

seja curvo, linear, sinuoso, etc., ou uma combinação desses. Progressão espacial é uma forma 

virtual produzida no espaço percebida pelo espectador a partir do movimento com uma forma 

real no corpo. Projeção espacial é uma continuação virtual de uma linha produzida no corpo 

que se expande no espaço. Tensão espacial é uma linha imaginada entre partes do corpo, entre 
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dois corpos ou entre uma parte do corpo e o espaço circundante (chão, paredes, teto, etc.), 

como se o espaço entre esses fosse sólido. As Mm dependem exclusivamente da intenção do 

dançarino/movedor para sua produção e respectiva percepção pelo espectador.  

 Fiquei fascinado com a ChU/Mm desde o princípio, pelo fato de que apenas a 

modulação das intenções do dançarino/movedor pode promover tantas nuances e sutilezas ao 

movimento. Também é um ótimo instrumento para clarificar o movimento, seja em aulas de 

dança ou na comunicação entre coreógrafo(a) e dançarinos(as). Na LMA a Forma [Shape] é 

tratada diferentemente. Tem um conteúdo parecido com o da ChU/Mm, que é fundido com 

conteúdo da estrutura Relações, que nos Estudos Coreológicos é separada. No entanto, em 

LMA, percurso espacial e tensão espacial são também termos específicos e bastante 

relevantes. Ambos fazem parte da categoria Espaço. Percurso espacial é “a trilha desenhada 

pelo movimento, conectando pelo menos dois pontos no espaço” (FERNANDES, 2006, p. 

233). Pode ser diferenciado em três tipos: central, transverso e periférico. A tensão espacial 

em LMA consiste na “contratensão, ou a ativa interação entre torso e membros no 

Espaço” (ibid., p. 237), podendo ser central, tendo o centro do corpo como ponto de 

irradiação ou penetração de impulsos, transversa, com uma constante relação entre centro e 

membros na acomodação ao espaço, e periférica, na qual o torso mostra um impulso de 

distanciamento do movimento dos braços e das pernas e caracterizando-se pela qualidade de 

enfatizar as bordas geralmente em duas direções, estabelecendo uma contratensão. 

 Em LMA, a categoria Forma ou Relacionamento, que se refere a mudanças no volume 

do corpo em movimento, em relação a si mesmo ou a outros corpos (FERNANDES, 2006, p. 

159), se desdobra em três Modos de Mudança de Forma: Fluida [Shape Flow], Direcional 

[Directional Movement], nas possibilidades linear e arcada, e Tridimensional [Shaping ou 

Carving Movement]. A Forma Fluida refere-se à relação com o próprio corpo, nos órgãos 

internos, na respiração ou nas partes externas entre si. A Forma Direcional consiste em 

movimentos direcionados lineares ou curvos a um elemento externo ao corpo, privilegiando 

uma unidimensionalidade ou bidimensionalidade. Ao longo dos percursos, os ângulos são 

enfatizados. A Forma Tridimensional, como o nome diz, privilegia uma relação de 

tridimensionalidade com elementos externos ao corpo, desse modo, favorecendo torções e 

rotações e respondendo ao mundo externo tridimensionalmente e simultaneamente a várias 

direções. Segundo Fernandes (ibid., p. 159), essas formas são vivenciadas pelo bebê 
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gradativamente, acumulando as experiências da forma anterior para dar suporte à seguinte. As 

três formas também fazem parte da vida adulta. Alguma das três pode não ter expressão 

devido às escolhas de movimento desenvolvidas no padrão pessoal. Mas, essa falta pode ser 

trabalhada. É necessária uma integração entre as três formas para uma vida corporal 

satisfatória que englobe essas três esferas e que não limite ou enfatize a vivência de um 

indivíduo em apenas uma ou duas delas. Relacionarei posteriormente os Modos de Mudança 

de Forma à produção arquitetônica. 

 A estrutura Dinâmica (ou categoria Expressividade, na LMA) compreende o estudo 

das qualidades do movimento e do ritmo (‘fraseado’ [phrasing], na LMA). O nome dado por 

Laban a esse estudo foi Eucinética, que parte da noção de Esforço, que é como a energia ou 

força muscular é despendida para executar um movimento de acordo com a intenção do 

movedor. Parte-se de quatro fatores do movimento: fluxo, peso, espaço e tempo. Cada fator 

tem seus polos opostos, entre os quais podem existir infinitas gradações. O fluxo tem como 

polos ‘livre’ e ‘contido’. O espaço tem como polos ‘direto’ e ‘indireto’ ou ‘flexível’; o espaço 

tem a ver com o foco para o qual é direcionado o movimento, por isso, em LMA, os polos 

também são chamados de ‘unifoco’ e ‘multifoco’, respectivamente. O peso tem, de início, as 

possibilidades de ser ativo (resistindo à gravidade) e passivo (entregando-se à gravidade). No 

peso ativo, os polos são ‘forte’ e ‘leve’ e no peso passivo são ‘pesado’ e ‘fraco’ . O fator 22

tempo tem a ver com a aceleração ou desaceleração do movimento, tendo como polos 

‘repentino’ e ‘sustentado’ (em LMA, ‘acelerado’ e ‘desacelerado’).  

 Laban construiu um Gráfico de Esforço em que concentram-se duas áreas com 

afinidades entre polaridades: a polaridade condensada, incluindo os polos fluxo contido, 

espaço direto, peso forte e tempo repentino, e a polaridade entregue, incluindo os polos fluxo 

livre, espaço indireto, peso leve e tempo sustentado. As qualidades que se combinam com 

afinidades diferentes tornam o movimento mais complexo. Há possibilidades de combinações 

entre os fatores, gerando estados de esforço (dois fatores) e impulsos [drives] de esforço (três 

fatores, constituindo o impulso apaixonado, o impulso mágico, o impulso visual e o impulso 

de ação). O impulso de ação [action drive] exclui o fator fluxo e constitui oito ações de 

esforço (flutuar, socar, deslizar, açoitar, pontuar, torcer, espanar e pressionar), que são 

 Em Domínio do Movimento, é apenas apresentado o peso ativo, com os polos ‘forte’ e ‘leve’. Posteriormente, 22

suas discípulas perceberam a necessidade de acrescentar o peso passivo. 
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combinações entre os fatores peso, tempo e espaço. As ações de esforço não devem ser 

confundidas com a estrutura Ações, que trata das ações corporais, a ser descrita adiante. 

 O material de Corêutica e de Eucinética se entrelaçam principalmente na Dinamosfera, 

na qual a escala diagonal é executada com as gradações das oito ações de esforço. 

 O Ritmo é como as qualidades de movimento são organizadas em uma frase, são 

negociações entre energia corporal e gravidade, gerando acentuações (ou ausência delas), que 

dão um ‘colorido’ distintivo ao movimento. Os acentos podem ser: impulso, impacto, balanço, 

rebote [rebound] e contínuo. O estudo das qualidades de movimento e de ritmo em 

determinada obra coreográfica dizem muito sobre a atmosfera que o movimento pode gerar 

em um trabalho.  

 O estudo da Dinâmica e do Ritmo geraram um grande fascínio em mim pela 

propriedade de transformar uma mesma frase de movimento em possibilidades incontáveis de 

nuances e pela ligação direta com conteúdo emocional ou de mood do movimento. Passei a 

prestar muita atenção em como isso era utilizado nos espetáculos a que assisti daí em diante e 

utilizei bastante como ferramenta na criação, gerando possibilidades diversas de movimento a 

partir da inteligência própria desse material. 

 A estrutura Relações coloca três âmbitos em conjunção: a relação consigo mesmo, a 

relação com o outro e a relação com o ambiente ao redor. Os tipos de estruturas de relações 

são: foco (estar ciente de); proximidade/distância; cercar (sem contato); toque; cercar com 

toque; ceder o peso; carregar peso. Os fatores para que as estruturas de relações transmitam 

uma intenção ou significado são: que parte do corpo foi utilizada, tanto por parte do agente 

quando do outro; de que maneira uma estrutura é combinada com outra. As relações podem se 

materializar a partir de quatro maneiras: criada por ambos/todos os participantes; criada por 

um participante; mantida no tempo; movendo no espaço. A estrutura Relações toca 

diretamente em um conteúdo comportamental, identificando códigos sociais de como o corpo 

é usado nas relações interpessoais e relações com o ambiente circundante e apontando 

diversas possibilidades para além desses códigos, o que constitui um rico material para a 

criação artística. Esse campo de estudo é uma ferramenta riquíssima para se observar culturas 

distintas espacial e temporalmente.  

 A experimentação artística com essas ferramentas relacionais me fizeram aprender que 

cada mudança nas estruturas de relações, seja em escolhas conscientes ou não, suscita 
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significações e impressões diferentes, portanto as escolhas e as decisões por parte do(a) 

coreógrafo(a) e do(a) dançarino(a) são importantíssimas. Durante os processos criativos, 

gosto muito de justapor partes distintas de material de movimento e dançarinos(as) nas mais 

diversas configurações e observar que transformações o simples burilamento das relações 

pode ocasionar na interpretação da dança. 

 A estrutura Ações é constituída por uma lista de 12 ações corporais básicas: contrair, 

expandir, locomover/deslocar-se, saltar, girar, imobilidade (pausa), cair, torcer, transferir peso, 

gesto (movimento isolado de um membro), inclinar-se, ação não especificada (foco). Em 

LMA, esse conteúdo foi inserido na categoria Corpo. O estudo dessa estrutura é 

especialmente importante para identificar nos passos e movimentos de uma determinada 

técnica de dança ou outra técnica corporal essas ações básicas. Em um movimento inverso, a 

exploração de diversas possibilidades de executar essas ações abrem possibilidades criativas 

para além das identificadas nos vocabulários especializados de técnicas de dança. Por 

exemplo, uma ex estudante minha da UFPE, Jéssica Ferreira, com background quase 

unicamente de balé clássico, deu o testemunho de que a exploração das Ações, de um lado, 

lhe libertou criativamente da codificação do balé, proporcionando-lhe um outro parâmetro 

para experimentações artísticas e, de outro lado, lhe deu uma compreensão mais abrangente 

da técnica do balé, proporcionando-lhe mais ferramentas para seu ensino. 

 É importante lembrar que as estruturas descritas acima não funcionam separadas umas 

das outras, pelo contrário, estão em constante interrelação. 

 Na minha formação no Laban Centre, foi importante vivenciar como o conteúdo de 

Estudos Coreológicos era ministrado por diferentes professores (Rosemary Brandt, Walli 

Meier, Jeffrey Longstaff, Anna Sanchez-Colberg), identificando os pontos em comum do 

conteúdo e as características marcantes de cada professor em ministrar esse conteúdo. Os 

Estudos Coreológicos estavam no programa do curso se relacionando a vários outros aspectos 

da dança, como técnicas de dança (Limón, release, balé, Cunningham, Graham), Coreografia 

(com as professoras/coreógrafas Rosemary Butcher, Athina Vahla, Jodi Falk e Amanda 

Gough), outras técnicas corporais (Pilates, yoga), o estudo da anatomia, história da dança, 

cultura da dança, dança e sociedade. Foi interessante perceber como esses ramos vão se 

intercomunicando, se incorporando e fazendo sentido. 



"77

 Em Coreografia, tive experiências marcantes. A jovem e dinâmica grega Athina Vahla 

introduziu vários conceitos, exercícios e visões de criação em dança e estimulou o olhar 

observador e crítico dos estudantes. Seu feedback para os trabalhos tinha uma visão bem 

abrangente para acolher diversas propostas estéticas. Já a veterana da dança contemporânea 

britânica Rosemary Butcher tinha uma bagagem imensa de criação em dança, porém um olhar 

mais parcial para acolher estéticas variadas de dança. Às vezes, era impaciente com algumas 

pessoas e trabalhos. Com Butcher experimentei dois momentos de relação. Em meu primeiro 

ano, noviço que era coreograficamente, quis ‘atirar para todos os lados’ e experimentar 

bastante, me conhecer como criador. Butcher não gostou muito do que criei e essa relação 

passou pelo lado pessoal, ou seja, não me cumprimentava nos corredores. No segundo ano, 

quando imergi nos estúdios, desenvolvendo um projeto individual de coreografia, 

experimentei bastante e os erros geraram também muitos acertos. Nessa fase criei os trabalhos 

Deslocado (1998) e O Diafragma Fecha (1998), que foram muito bem recebidos pelos(as) 

professores(as) e pelos(as) colegas, compondo a programação da mostra de fim de ano. 

Butcher me parou nos corredores para comentar sobre esses trabalhos, de como eu tinha 

amadurecido e quis discutir mais sobre os trabalhos. Viemos nos encontrar novamente na 

Bienal de Arte de Veneza (1999), já tendo concluído o curso, e ela reiterou que eu tinha 

amadurecido muito em minha trajetória estudando coreografia e mostrou interesse em manter 

contato.  

 Fora do âmbito pedagógico, assisti a vários trabalhos artísticos de Butcher, alguns ao 

vivo, outros em vídeo, e conheci melhor sua história de ter tido contato com os criadores do 

Judson Dance Theater na cidade de Nova York nos anos 1970. Posteriormente, fui entender 

melhor a importância de Butcher, muitas das coisas por ela ensinadas e sobre ela lidas e o fato 

de se inspirar em outras disciplinas/áreas para a criação de novos vocabulários de dança a 

cada trabalho. Foi uma criadora experimental até o resto de sua vida e carreira (faleceu em 

2016). Poder estar aberto para me inspirar pela arquitetura adveio desse processo. Butcher 

está entre meus coreógrafos-referência e escrevo um pouco mais sobre a mesma no 

subcapítulo seguinte. 

 A seguir, apresentarei outros conceitos labanianos de grande importância para esta 

pesquisa – labilidade, relação entre stir [ebulição] e stillness [pausa] e imaginação espacial – e 

a noção de ressonância.  
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 O conceito de ‘labilidade' traz o assunto da dissolução de polaridades e a figura do 

Anel de Moebius, discutidos anteriormente. O termo é utilizado para designar um estado de 

desestabilização, em oposição a equilíbrio. Estudando Derrida na Trilogia da Arquitetura 

Desconstrutivista, aprendi que esse autor também utiliza o termo. E, desde que conheci a 

arquitetura desconstrutivista, tenho percebido que o estado de labilidade permeia várias obras 

arquitetônicas ligadas a essa vertente. 

 Laban considera a labilidade como o estado ou condição em que falta (ou em que se 

procura) o equilíbrio. O estado de ser lábil (em inglês, labile) surge em Domínio do 

Movimento. Na versão traduzida para o português, as tradutoras  escolhem a expressão 23

‘equilíbrio instável’ para dar conta do termo. Lê-se:  

No domínio do movimento, o equilíbrio instável desempenha importante 
papel. Este tipo de equilíbrio acontece quando o centro de gravidade tende a 
alterar sua relação vertical normal com o ponto de suporte. Podem-se 
observar frequentemente coordenações especiais de ações corporais, no ser 
humano, com a finalidade de contrabalançar a perda do equilíbrio ou de 
recuperá-lo. Podemos distinguir duas maneiras principais de provocar a 
perda do equilíbrio: a) o centro de gravidade é deslocado numa determinada 
direção do espaço, ao passo que a parte do corpo que suporta seu peso está 
inativa, ou b) o apoio do corpo é removido sem que o centro de gravidade 
seja deslocado para qualquer direção do espaço. Caso o corpo não execute 
algum movimento adequado para contrabalançar as situações, resultará uma 
queda em ambas as instâncias. (LABAN, 1978, p. 102) 

Apesar de o equilíbrio ser o que a maioria de nós almeja, a labilidade é um estado importante 

porque nos desestrutura e, assim, faz com que nos ajustemos e nos transformemos em direção 

ao alcance do equilíbrio. Nesse processo, novos lugares são descobertos ou acessados. É 

importante que se diga que o jogo entre labilidade/equilíbrio existe constantemente através de 

nossos dias e nossas vidas. Em Choreutics, Laban diz: “Tudo muda constantemente sem 

nenhuma estabilidade verdadeira. Alguns elementos podem ficar agrupados por um tempo,   

aumentar e diminuir, mas esse agrupamento individual dos elementos constitutivos está, ele 

próprio, em eterna movimentação.” (LABAN, 2011, p. 91).   24

 Anna Maria Barros de Vecchi e Maria Sílvia Mourão Netto.23

 Há uma sintonia de pensamento com o que Carl Gustav Jung fala da “perenidade da vida sob a eterna 24

mudança”. Apesar de o termo labilidade não ser mencionado por Jung, a noção está presente. “A vida sempre se 
me afigurou uma planta que extrai sua vitalidade do rizoma; a vida propriamente dita não é visível, pois jaz no 
rizoma. O que se torna visível sobre a terra dura um só verão, depois fenece... Aparição efêmera. Quando se 
pensa no futuro e no desaparecimento infinito da vida e das culturas, não podemos nos furtar a uma impressão de 
total futilidade; mas nunca perdi o sentimento da perenidade da vida sob a eterna mudança. O que vemos é a 
floração – e ela desaparece. Mas o rizoma persiste.” (JUNG, 2015, p. 26)
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 Laban fala de labilidade em termos de corpo e movimento, mas também amplia-o para 

a vida, orgânica e inorgânica. Já Derrida utiliza o termo ‘labilidade’ para um conceito 

filosófico, considerando-o como um lugar secreto que não é nem construção nem ruína. O 

espaço de tensão entre polaridades – forma-força, natureza-cultura, presença-representação, 

significante-significado, dentro-fora, imagem-realidade, corpo-alma – é um espaço que 

precisa ser habitado, diz, em Lingüística e Gramatologia (DERRIDA, 2006, p. 66). Um 

espaço de adiamento, de labilidade, de desestabilização, de devir, que não é valorizado pela 

filosofia e pela cultura ocidentais, justamente porque estas têm se baseado nessas polaridades 

– a escuridão (auto-esconder-se) e a luz (auto-revelar-se), mesmo antes de Platão – para se 

produzir (ibid., p. 66).  

 Um dos primeiros trabalhos de experimentação coreográfica que fiz comigo mesmo, 

assim que comecei a ter a arquitetura desconstrutivista como inspiração, no processo criativo 

de Deserto Aresta (2008) – a ser comentado posteriormente, acerca da série de pesquisas e 

criações que constituíram a Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista – foi entrar em contato 

com o desequilíbrio, a desestabilização e considerá-los como parte legítima e importante da 

obra, não considerá-los apenas como erro ou como transição entre equilíbrios. Assim também 

o fiz com cada bailarino(a) colaborador(a) que foi entrando no grupo gradualmente. Expor a 

labilidade como material interessante para a dança é o mesmo que considerar o erro e o 

fracasso (DIAS, 2012), como elementos valiosos para a obra de arte, em seus estados de 

processo e de produto. 

 ‘Ressonância’ não é um conceito labaniano. Foi uma palavra muito empregada pela 

Professora Sônia Rangel, na disciplina Processos de Encenação do PPGAC/UFBA, para 

designar possíveis relações entre disciplinas ou entre autores diferentes. Descobri uma 

‘ressonância’ entre Laban e Derrida durante a pesquisa na Trilogia da Arquitetura 

Desconstrutivista, que me foi muito motivadora para as criações em dança inspiradas pela 

arquitetura desconstrutivista, pois, como disse, identifiquei uma condição de labilidade em 

vários prédios projetados por arquitetos desconstrutivistas. Em Hadid, o que primeiramente 

me impressionou em suas obras foram as ‘forças’ que regem seus prédios, que os sustentam 

em seus desequilíbrios, assimetrias, curvas e torções, mais do que suas ‘formas’ (tão 

impressionantes quanto possam ser). Nos prédios de Hadid pode-se pensar em labilidade tanto 

como Laban pensa, em termos do estado corporal causado pelo desequilíbrio e a tensão 
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despendida para recobrar ou conquistar o equilíbrio, quanto como Derrida pensa, como um 

espaço de tensão entre polaridades, entre forma e força, entre dentro e fora. Enquanto 

pesquisador e artista do movimento, estou tentando habitar o espaço entre imagem e 

realidade, por meio da imaginação espacial, imaginação corporal e imaginação de movimento, 

sobre as quais desenvolverei posteriormente. 

 Nesse trânsito entre polaridades, vale também ressaltar a relação entre stir [ebulição] e 

stillness [pausa], que Laban faz em A Vision of Dynamic Space – apontada por Ciane 

Fernandes (2014) – e também em Choreutics (LABAN, 2011) –, relação na qual uma é 

potencialidade para a outra. É interessante que Laban considera a pausa (ou imobilidade) 

como um componente do movimento, e não uma ausência dele. Isso amplia o entendimento 

do que pode ser o movimento, e, consequentemente, do que pode ser dança. 

 ‘Imaginação espacial’ é mais uma noção labaniana fundamental para a presente 

pesquisa, que Preston-Dunlop argumenta como: “É uma questão de estar apto a imaginar [to 

envisage] um itinerário, antes que ele realmente aconteça, e criar com aquela visão. Isto é 

imaginação espacial.” (PRESTON-DUNLOP, 1998a, p. 125). A imaginação espacial engloba 

também a dinâmica, já que espaço e dinâmica são interconectados, e está relacionada não só a 

itinerários e eventos futuros, mas também passados, que permanecem como rastros de 

memória, e ao próprio presente, na ‘atualização’ do movimento. A imaginação espacial se 

aplica não só à pessoa que se move, mas também àquela que assiste a, que testemunha, o 

movimento: “Também é uma questão de ver não somente um braço se movendo, mas a linha 

no espaço que o braço deixa atrás, seu itinerário” (ibid., p. 125). Essa noção será enriquecida 

por e enriquecerá as noções de ‘imaginação espacial’ de Bachelard e a ‘imaginação corporal’ 

e ‘imaginação de movimento’ de Sheets-Johnstone, que estimularam sobremaneira a presente 

pesquisa, instigando relações entre dança e a arquitetura de Hadid e estimulando suas 

materializações na dança e na escrita.  

2.3      EDUCAÇÃO SENTIMENTAL COREOGRÁFICA: REFERÊNCIAS E AFETOS NA 

DANÇA, MEUS COREÓGRAFOS-REFERÊNCIA 
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 Este capítulo não estaria completo sem tecer algumas considerações acerca de 

coreógrafas e coreógrafos que considero minhas referências. Após ter apresentado meu 

entendimento de como opera o medium da dança e de ter apresentado minha referência 

formativa de Laban – uma referência dupla, pois figura-se tanto em um âmbito histórico para 

a dança como em um âmbito pessoal, de minha trajetória – trazer meus coreógrafos-referência 

vem ligar os conteúdos dos dois primeiros subcapítulos, tendo também um papel duplo: 

enriquecem minha narrativa formativa e são referências e marcos importantes para o 

desenvolvimento da dança contemporânea. Esses coreógrafos-referência foram pontos que me 

apoiaram em minhas investigações coreográficas e a partir dos quais venho tentando 

encontrar meu modus operandi ou meus modi operandi de fazer dança.  

 Fornecerei algumas informações históricas sobre esses(as) artistas, mas o objetivo aqui 

não é fazer um ‘retrato’ analítico dos(as) mesmos(as). Como se trata de referências e afetos na 

dança, procuro apontar os aspectos artísticos de cada um que me marcaram a ponto de fazer 

com que eu queira ser e continuar a ser um coreógrafo e que me instigaram a explorar meu 

corpo dançante em busca de uma dança autoral. Aliás, admiro-os justamente por suas danças 

terem uma característica autoral, fazendo com que eu quisesse também ter minha 

autoralidade. Interessam-me suas obras produzidas e maneiras como seus processos criativos  

foram e são conduzidos. A ordem na qual escrevo sobre esses(as) artistas espelha a ordem na 

qual fui entrando em contato com cada um(a) e na qual foram se inserindo em minha 

trajetória: Airton Tenório, Pina Bausch, Lloyd Newson/DV8 Physical Theatre, Siobhan 

Davies, Rosemary Butcher, William Forsythe e Meg Stuart.  

 Airton Tenório (Recife 1949-) foi responsável por introduzir em Pernambuco em 

1988 uma prática de dança contemporânea nos âmbitos artístico e pedagógico . Fundou a 25

Companhia dos Homens juntamente com Suyenne Simões e iniciou sua trajetória de 

professor de dança contemporânea em Recife-PE, formando e influenciando diversos artistas 

de dança desse e de outros estados. As obras criadas e dançadas pela Companhia dos Homens 

ajudaram a formar um público de dança contemporânea em Recife, apresentando formas 

diferentes de fazer dança – diferentes das então existentes (grupos de balé, de dança popular, 

de dança de salão) –, de como pensar o corpo, do uso do espaço, de temáticas, de tratamento 

 Além de Airton Tenório e Suyenne Simões, com a Companhia dos Homens, Maria Eduarda Gusmão, com a 25

Companhia Cais do Corpo, foi também um importante marco do início e desenvolvimento da dança 
contemporânea em Pernambuco.
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cênico, enfim, foi um microcosmo do que a dança contemporânea provocou historicamente 

em vários lugares do mundo. As aulas de Tenório, com base na técnica de Limón, trouxeram 

um novo vocabulário de dança para os artistas e estudantes de dança de Pernambuco e de 

outros estados.  

 Após a saída de Simões em 1989, Tenório seguiu sozinho na direção da companhia, 

criando cerca de 12 obras para a mesma, além de trabalhos encomendados para outros grupos. 

Em 1997 sai da direção da companhia e muda-se para o Rio de Janeiro-RJ, para atuar 

pedagogicamente junto à Companhia de Dança Deborah Colker e respectiva escola. 

 À frente da gerência de dança da Fundação de Cultura Cidade do Recife (1993-1994), 

Tenório promoveu uma mostra de vídeos e filmes de dança muito importante para a cidade. 

Trabalhando em parceria com vários consulados, trouxe trabalhos de criadores 

contemporâneos de dança da Alemanha, França e EUA. Recife e Pernambuco não tinham, à 

época, nem um curso profissionalizante de dança (ainda não existente na atualidade) nem um 

curso superior de dança (o curso de Licenciatura em Dança da UFPE veio iniciar seu 

funcionamento em 2009). A formação em dança costumava ser feita de maneira não formal e 

informal, através de aulas em academias e em workshops promovidos por festivais nacionais 

de dança em Recife e outras cidades de estados próximos da Região Nordeste (por exemplo, 

João Pessoa, Campina Grande, Salvador, etc.). Por isso, a referida mostra teve uma 

importância ampliada, por trazer informações de dança contemporânea feita em outros países. 

O público teve acesso a obras de Bausch, Josef Nadj, Susanne Linke, Reinhild Hoffman, 

Forsythe, a companhia L’Esquisse (dirigida por Joëlle Bouvier e Régis Obadia), Angelin 

Preljocac, Alvin Ailey, dentre outros(as) importantes criadores(as). 

 Comecei a fazer aulas de dança contemporânea com Tenório em 1990. Minha primeira 

experiência com aulas de dança foi diretamente na dança contemporânea, nesse ano, com 

Rosa Garcia (na Academia Carol Lemos, Recife). Tenório entrou para substituí-la nessa 

turma. Meu corpo sedento por arte, e por esse novo mundo que se abria para mim pela dança, 

se refestelou com os movimentos redondos (em forte contraste com meu corpo anguloso, de 

linhas retas e finas), de fluxo livre, dos balanços e das sequências de chão que Tenório trazia 

da técnica de Limón aliada à sua bagagem com outras técnicas (jazz, balé e tai chi-chuan). A 

partir de então, segui Tenório por onde ele fosse ministrar aulas. 
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 Tenório é graduado em Letras e começou sua formação em dança com jazz no Recife,  

integrou o Balé da Rede Globo no final dos anos 1970, morou nos EUA dançando jazz e foi 

professor da escola Mudra, em Bruxelas (Bélgica), fundada e dirigida por Maurice Béjart, 

lecionando essa técnica. Em suas estadias nesse e em outros países entrou em contato com a 

técnica de Limón e assistiu a muitas obras de dança contemporânea. Sua referência maior foi 

Bausch, paixão que passou para a maioria dos(as) dançarinos(as) que vieram a integrar a 

Companhia dos Homens. Foi dele que herdei essa referência. Nosso ideal de dança na 

companhia visava à dança-teatro de Bausch, mas também fazia referência ao neoclassicismo 

contemporâneo (eu descreveria com essa expressão) do holandês Jiří Kylián do Nederlands 

Dance Theater. Tenório quis casar essas referências internacionais com a cultura brasileira. 

Por exemplo, a obra Sorôco (1992) foi baseada no conto Sorôco, Sua Mãe e Sua Filha de 

Guimarães Rosa, procurando trabalhar uma estética de dança-teatro de influência bauschiana. 

E também procurou trazer temas ‘contemporâneos’, como, por exemplo, a AIDS em Na Cor 

Lilás ou Morrer de Amor (1989), referência a relacionamentos homossexuais em Condomínio 

Fechado (1992), mas também temas sempre visitados pelas artes, como o embate entre corpo 

e espírito em Corpo Espírito (1988), animalidade e humanidade em Entre Homens e Lobos 

(1988), relações interpessoais em Três Histórias (1989), questões existenciais em Fragmentos 

de um Arco Íris em Branco e Preto (1994), o mito de Narciso em Narciso (1989), etc. 

 Tenório também foi responsável por trazer para o público e para seus estudantes uma 

atualização sobre música contemporânea erudita e popular internacional daquela época, 

utilizando em suas obras e em suas aulas composições de Phillip Glass, Laurie Anderson, 

Klaus Nomi, Meredith Monk, Tom Waits, Grace Jones, Gabrielle Roth (referência 

importantíssima para mim), Dead Can Dance, entre outros, além de valorizar contemporâneos 

brasileiros, como Chico Science & Nação Zumbi, Caetano Veloso, entre outros, mas não se 

furtava de utilizar também eruditos clássicos como Beethoven, em justaposição com cenas 

inusitadas, como, por exemplo, os bailarinos comendo sanduíches no palco em Pranato 

(1993), e a referência pop contemporânea dos Beatles como inspiração para um trabalho 

inteiro com canções da banda em B. de Beatles (1989). 

 A erudição de Tenório, não só na dança, mas na literatura, cinema e música, foi um 

oásis ao qual fui com muita sede de aprender. Antes de iniciar suas aulas, ele costumava 

perguntar se os alunos haviam visto tal espetáculo, tal filme, tal peça e tal show, encorajando-
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os a ver artes em geral. Além disso, em suas aulas de dança, ele falava sobre matrizes 

importantes da dança, como Graham, Cunningham (de cujo trabalho ele não gosta), 

Balanchine, além das referências de Bausch, Kylián e vários outros. Ou seja, não eram apenas 

aulas de dança; informações importantes circulavam por ali. Em nossas viagens de carro e de 

ônibus para apresentar em outras cidades sempre engatávamos conversas sobre filmes e livros 

que duravam a viagem inteira. 

 Fui assistir à Companhia dos Homens pela primeira vez quando já fazia aulas com 

Tenório. Aquilo a que eu assisti se transformou em um ideal de dança para mim. Quis dançar 

aquilo. Algum tempo depois, em 1992, Tenório e Arnaldo Siqueira, bailarino integrante na 

época, me convidaram para integrar a companhia. 

 Já escrevi alhures  sobre o fluxo criativo de Tenório, que funcionava de maneira 26

bastante impulsiva. Sua maneira de criar dança era imediata, em um ‘jorro criativo’, seguindo 

um fluxo a partir de seu impulso criativo diretamente para a experimentação em si em nos 

outros bailarinos e bailarinas. Não era utilizado, geralmente, o recurso da filmagem nos 

ensaios. Portanto, valíamo-nos bastante de nossas memórias. Seu impulso criativo muitas 

vezes passava por cima de outras prioridades, como ensaiar obras do repertório para alguma 

apresentação, por exemplo.  

 Tenório deixava bastante espaço para o(a) bailarino(a) enriquecer sua interpretação na 

coreografia que ele criava. A marca de cada bailarino(a) era possível de ser encontrada, 

principalmente quando se tinha a chance de ver um ‘papel’ ser apresentado por intérpretes 

diferentes. Por vezes, a criação de uma coreografia foi influenciada por marcas individuais 

quando se era criado em cima de um intérprete específico ou tendo ele ou ela em mente para 

dançá-la. 

 Em seus momentos de impulso criativo, tentava me colocar na mesma sintonia, de 

estar aberto para o novo que estava a ser criado. A experiência dessa prontidão para entrar 

nesse estado foi determinante para experimentar minhas primeiras tentativas como criador. 

Reconheço essa sensação a cada novo ímpeto criativo, mesmo tendo já colecionado outros 

olhares sobre processo de criação. 

 Geralmente, Tenório criava toda a coreografia, não usava contribuições coreográficas 

dos bailarinos. Na criação de um solo para mim em Fragmentos de um Arco Íris em Branco e 

 Artigo Cri-ação em Dança: corpos que importam, publicado na Revista Eita!, ano 2, número 3, Recife: 26

Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2009, pp. 38-41.
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Preto (1994), com música instrumental de Dire Straits, senti uma simbiose entre coreógrafo e 

bailarino, que reverberou no trabalho. No entanto, quando ele soube que eu estava tentando 

minhas primeiras investigações coreográficas, em 1997 (com a obra Espelhos, dançada por 

mim, Júlia Coutinho e Mônica Barroso – também integrantes da Companhia dos Homens na 

época –, mas não apresentada publicamente, apenas registrada em vídeo), me pediu para 

inserir um pequeno trecho coreografado por mim na versão aumentada para grupo de 

Fragmentos de um Arco Íris em Branco e Preto. 

 Tenório me encorajou – assim como fazia com os(as) outros(as) bailarinos(as) – a 

conhecer outras técnicas – no meu caso, o balé e o tai chi ch’uan –, além de dança 

contemporânea ministrada por outros professores.  

 Uma particularidade que diferencia Tenório, a Companhia dos Homens e minha 

experiência com ambos dos outros coreógrafos e coreógrafas que são minhas referências é o 

fato de que não havia subsídio financeiro para o funcionamento da Companhia dos Homens 

naquela época, com exceção de um prêmio tardio da Fundação Nacional de Artes (Funarte, 

1997) pelo conjunto do histórico da companhia. Vivíamos com base nos cachês e bilheterias 

de nossas apresentações. Isso significou que todos os integrantes tinham trabalhos paralelos. 

Alguns trabalhavam no próprio campo da dança, ministrando aulas. Outros trabalhavam em 

outras profissões. No meu caso, trabalhei como professor de inglês e, posteriormente, como 

servidor público estadual no Tribunal de Justiça. A experiência de me desdobrar 

identitariamente em experiências tão díspares foi sofrida, mas, esclarecedora no que diz 

respeito a fazer escolhas. Como professor, serviu para revelar minha vocação para essa 

profissão, que viria a ser posteriormente exercida no campo da dança. Como servidor do 

Tribunal de Justiça, as experiências foram tão incongruentes entre si, trabalho burocrático e 

trabalho artístico, que me maltrataram espiritualmente. Precisei fazer escolhas de vida. Deixei 

o emprego público, que me remunerava bem mas que me fazia sofrer, e escolhi tomar a dança 

como opção de vida. Foi a época em que ganhei uma bolsa de estudos da Capes (APARTES – 

Aperfeiçoamento em Artes no Exterior) para estudar no Laban Centre, período que constituiu 

uma revolução individual na vida e na profissão. A partir de então, escolhi ter a dança como 

profissão full time, explorando suas várias frentes, como bailarino, coreógrafo, professor, 

pesquisador e produtor cultural, mesmo considerando seus percalços financeiros. 
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 Artisticamente, de Tenório e da Companhia dos Homens, trago a sintonia especial a 

cada início de processo criativo, o frescor do impulso criativo, estar aberto naquele momento 

para o novo. Compartilho isso com os bailarinos com os quais trabalho. Isso aconteceu 

novamente em Contraespaço. Porém, com os outros coreógrafos(as)-referência, aprendi 

outras formas de canalizar esse impulso e conduzi-lo processualmente, como mostrarei 

adiante. Trago também como experiência da Companhia dos Homens vários aspectos 

organizacionais, de produção e financeiros, já que cada integrante, além de dançar, assumia 

atribuições organizacionais porque não tínhamos um produtor. Aprendi muito, principalmente, 

com o que não deu muito certo. 

 Das várias conversas sobre e assistências a vídeos de trabalhos de Pina Bausch 

(Solingen 1940-Wuppertal 2009) com Tenório e colegas da Companhia dos Homens, seguiu-

se uma busca individual por mais informações sobre a mesma, por oportunidades para ver 

suas obras ao vivo, por uma oportunidade de audição para o Wuppertal Tanztheater (o que 

veio a acontecer em fevereiro de 1999, em Wuppertal, Alemanha), companhia por ela 

dirigida, e, em seguida, por oportunidades para escrever sobre ela. Sobre seus procedimentos 

artísticos e obras há uma profusão de textos, a partir dos mais variados pontos de vista. Por 

esse motivo, não me deterei em informações históricas e estéticas que já se encontram muito 

bem explicadas nesses textos . O que inicialmente me encantou foi sua invenção de 27

movimento, formas inusitadas de dançar e de se relacionar com o outro. À medida que fui 

conhecendo mais obras e lendo sobre ela, me apercebi de que Bausch contribuiu bastante para 

o alargamento do que pode ser entendido e aceito como dança, a partir de várias instâncias. 

Primeiramente, a inclusão de vários tipos de ‘materiais’ que podem compor sua dança, 

 Seguem abaixo algumas referências para o leitor: 27

BENTIVOGLIO, Leonetta. O Teatro de Pina Bausch. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 
FERNANDES, Ciane. Pina Bausch e o Wuppertal Dança-Teatro: repetição e transformação. 2ª ed. São Paulo: 
Annablume, 2007. 
GREBLER, Maria Albertina Silva. Coreografias de Pina Bausch e Maguy Marin: a teatralidade como 
fundamento de uma dança contemporânea. 305 fl. 2005. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) – Escola de Dança 
e Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/
handle/ri/24073>. 
SANCHEZ-COLBERG, Anna. “Altered States and Subliminal Spaces: Charting the Road Towards a Physical 
Theatre”. In: Performance Research 1(2). Londres: Routledge, 1996, pp. 40–56. 
SERVOS, Norbert. Entrevista com Pina Bausch. In: HEUSLER, Dagmar-Lara (ed.) Körper und Raum, 
Wuppertal: Verlag Müller + Busmann, 1999. 
SERVOS, Norbert (ed.). Pina Bausch-Wuppertal Dance Theater or The Art of Training a Goldfish. Trad. P. 
Stadie. Colônia: Ballett-Bühnen Verlag, 1984. 
Revista Moringa - Artes do Espetáculo, João Pessoa, UFPB, v. 7 n. 1, jan/jun 2016. Número com uma seção 
composta por artigos especialmente produzidos sobre Pina Bausch, organizados por Ciane Fernandes. 
Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/moringa/issue/view/1760>.
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especialmente no que concerne ao corpo e os ‘materiais’ que o compõem, fisiológica e 

subjetivamente, como movimento, voz, emoções, histórias pessoais, o próprio material 

fisiológico – pele, partes, cabelos, cicatrizes, etc. –, suas fragilidades, ideologias impingidas, 

fragmentações, fluxos de desejo e repressão e consciência corporal. Em termos de material de 

movimento, Bausch valorizou desde expressões faciais e gestos simples de braços e mãos até 

vigorosos movimentos de saltos e de se jogar em ‘pegadas’ em duplas, desde gestos 

diretamente vindos do cotidiano – caminhar, correr, sentar, comer, acariciar, etc. – até 

elaboradas construções de movimento ‘dançado’. Além disso, Bausch faz seu público ter a 

consciência de que o corpo nunca está isolado do espaço, tornando isso visível pelas diversas 

relações com o cenário e objetos de cena, nas quais o corpo modifica o espaço e o espaço 

modifica o corpo; ambos dançam. Outra instância é o tratamento da presença de seus 

dançarinos e dançarinas, fazendo-os realmente ‘presentes’ ali no palco, olhando diretamente 

para o público, dirigindo-lhe a palavra, expondo-lhe suas histórias pessoais, transitando entre 

os espectadores, oferecendo seu cansaço, sua dor, seu regozijo, sua confusão e seu prazer. 

 Seus processos de trabalho, vistos em inúmeros vídeos e em textos, me chamaram a 

atenção pela experimentação e por Bausch reiterar que nunca há um controle sobre seus 

resultados e, por isso mesmo, permanecer atenta para o que possa emergir e aceitar o 

inusitado. Pude assistir ao vivo a Arien (1979), Viktor (1986), A Sagração da Primavera [Das 

Frühlingsopfer] (1975), Café Müller (1978), Água (2001) e Ten Chi (2004) e sobre essas 

experiências será tratado a seguir. 

 Bausch foi influenciada por Laban, tanto em sua formação em dança (na Folkwang 

Schülle, Essen, Alemanha) quanto em sua prática artística inicial (na companhia de Kurt 

Jooss), pois, em ambos, trabalhou juntamente a Jooss, ex aluno e colaborador de Laban. 

Também morou por dois anos em Nova York nos anos de 1960, estudando e dançando, 

provavelmente presenciando e tendo contato com algumas das pequenas revoluções em 

acontecimento naquele espaço-tempo. Bausch incorporou e alterou essas influências, mas de 

uma forma crítica, conforme Fernandes (2007, p. 23). As peças de Bausch materializam essas 

características, na forma de um caos grupal generalizado, sob certa ordem, favorecendo 

processo sobre produto e provocando experiências inesperadas em dançarinos e plateia, sem 

rejeitar a grandiosidade teatral (ibid., p. 23). 
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 Várias autoras (PRESTON-DUNLOP, 1998a; SANCHEZ-COLBERG, 1996; 

FERNANDES, 2007) traçam o início da dança-teatro, gênero de dança que Bausch integrou e 

ajudou a desenvolver e difundir, com a prática e pensamento de Laban. Alguns fatos fazem de 

Laban seu precursor, a saber: ter o foco primordial no corpo, através da perspectiva corporal 

(LABAN, 2011); considerar o dançarino como um ser integrado que “pensava-sentia-

fazia” (BARTENIEFF apud FERNANDES, 2007, p. 27); entender a dança como algo que é 

experienciado e entendido, sentido e percebido pelo indivíduo como um ser completo, não 

como algo com um enfoque puramente cognitivo ou intelectual (OSBORNE apud 

FERNANDES, 2007, p. 27); a criação de um sistema de notação (Labanotation) apropriado 

ao entendimento da dança como linguagem cinestésica ou simbólica, diferente de expressão 

espontânea e de linguagem discursiva, evidenciando o fato de que a dança tem um conteúdo 

significativo, compreensível (FERNANDES, 2007, p. 27); a ligação interartística de som-

dança-palavra (LABAN, 1978). 

 A dança-teatro também traz como bagagem uma herança paralela das vanguardas 

teatrais e de dança (SANCHEZ-COLBERG, 1996). Por uma lado, as vanguardas teatrais 

começaram a desconfiar da habilidade da linguagem para transmitir a experiência do eu-no-

mundo, o que acarretou em trazer o corpo para primeiro plano no palco. Paralelamente, uma 

desconfiança das “linguagens do corpo” codificadas tem estado presente na história da dança 

contemporânea de Isadora Duncan a Pina Bausch (ibid., p. 44).  

 Já o contexto em que se desenvolveu a dança pós moderna norte americana, iniciada 

nos anos 1960, especialmente na cidade de Nova York, estava socialmente carregado de 

transgressões movidas por inúmeras insatisfações sociais. No âmbito artístico, poetas e 

artistas plásticos dançavam, dançarinos participavam de performances e happenings de 

artistas plásticos, dançarinos e não dançarinos atuavam numa mesma obra artística, 

dançarinos escreviam e também dirigiam filmes. A relação entre as artes e dos artistas com os 

espectadores foi questionada e, gradativamente, a preocupação principal com o produto final e 

seu efeito aurático foi mudando de foco, para incluir o processo (BANES, 1987, 1999; BURT, 

2006).  

 Havia escrito em outro texto (LACERDA, 2016) que Bausch punha por terra 

expectativas de uma unificação ou integração entre as artes. Não era o ideal de uma 

Gesamtkunstwerk que Bausch buscava, mas justamente o confronto entre as artes, expor 
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lacunas entre elas, e dessa maneira conseguiu alargar o que pode ser considerado dança, ou 

espetáculo. Além dos questionamentos na esfera do próprio medium da dança, e sua relação/

confronto com o teatro, Bausch explorou outras lacunas entre polaridades, questionando 

relações entre movimento-palavra, corpo-mente, mulher-homem, espetáculo-plateia. Segundo 

Fernandes: 
Nas obras de Bausch, dança e teatro são trazidas ao palco como linguagem, 
mas não como uma totalidade de corpo-mente ou forma-conteúdo. Ao 
contrário, a natureza linguística daquelas artes é explorada como 
intrinsecamente fragmentada. Através da fragmentação e da repetição, seus 
trabalhos expõem e exploram a lacuna entre a dança e o teatro, a nível 
estético, psicológico, e social: movimentos não completam palavras em 
busca de uma comunicação mais completa; o corpo não completa a mente 
em busca de um ser total ou de uma presença mais completa no palco; 
mulher e homem não formam uma unidade liberando o indivíduo de sua 
solidão. (FERNANDES, 2007, p. 28) 

A própria Bausch disse que “Em cada peça há sempre o seu oposto; como na vida. Que 

também tem algo a ver com tentar encontrar uma harmonia.” (BAUSCH in SERVOS, 1999). 

O lugar de resolução desses confrontos, dessas lacunas expostas, é o próprio corpo; segundo 

Fernandes, “O corpo dançante torna-se um instrumento de seu próprio questionamento como 

natural ou linguístico” (2007, p. 42). Aqui as instâncias fenomenológica e semiótica são 

postas mesmo em estado de confronto, como aponta Sanchez-Colberg: 

Na recontação dessas histórias universais [a história universal do corpo]/
particulares [a vida real dos dançarinos no palco] o corpo opera dentro de 
ambos discursos semiótico e fenomenal. Seguindo modelos brechtianos, as 
ações no palco são vistas como uma internalização de agentes externos 
impingindo no corpo – através de comandos falados por mestres de 
cerimônia, camadas de figurino, reações dos dançarinos a vozes gravadas e 
ao microfone, um palco que está ele próprio alienado por água, sujeira, 
folhas, cravos. Entretanto, os corpos são também movidos por necessidades 
estritamente corporais de se mover, respirar, comer, suar, aspectos da 
experiência – coisas que não podem ser ditas – que são fisicamente ligadas e 
não em significação. (SANCHEZ-COLBERG, 1996, p. 46) 

 Vi uma obra de Bausch ao vivo pela primeira vez em 1999, quando estive em 

Wuppertal (Alemanha), cidade-sede da companhia, para uma audição. A obra foi Arien 

(1979), com duração de 2 horas e 45 minutos. Ali senti como a sensação de duração e de 

quantidade de tempo modifica-se e o tempo se relativiza assistindo-se a obras de Bausch. 

Outro aspecto a que fiquei atento foi que essa relação diferenciada com o tempo deve-se em 

muito à capacidade de Bausch estruturar suas obras como se fosse uma grande tapeçaria na 

qual não se notam as costuras. As transições entre, por exemplo, um solo introspectivo e uma 

cena caótica com todo o elenco são muito sutis e não fica claro onde termina uma e começa a 
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outra. Isso me fez dar uma grande parcela de atenção em como estruturar meus trabalhos, em 

como compô-los, e também prestar atenção em como outros(as) coreógrafos(as) o fazem. Nos 

outros trabalhos de Bausch que pude assistir ao vivo, continuei prestando atenção a esse 

aspecto.  

 Além do que concerne à estruturação, fiquei entusiasmado com os modos de gerar 

movimento, em conjunto com seus bailarinos(as), e do desenrolar de processos criativos, a 

partir de depoimentos de Bausch e de comentários de estudiosos(as) de sua obra. Em um de 

seus depoimentos, Bausch coloca o quanto de incerteza há em todo início de processo: 
Eu sempre entro em pânico antes de começar uma peça. Realmente fico 
muito temerosa de começar, de dizer categoricamente “Certo, iremos ensaiar 
hoje.” E me esquivo. Fico empurrando-o para longe de mim o quanto posso 
e, então, darei início a ele ali no canto, por assim dizer. Às vezes posso pedir 
para ver um dos dançarinos e direi “Podemos talvez tentar alguma coisa?” 
Ou eu converso com eles sobre o trabalho um pouco. Mas, basicamente, 
acho incrivelmente difícil tomar o primeiro passo porque … porque sei que 
eles, os dançarinos, estão esperando que eu os diga o que quero. E então 
entro em pânico. Tenho pavor de ter que dizer-lhes porque o que eu tenho é 
quase sempre tão vago. É verdade, sei que sempre digo “Aqui estou – há 
uma ou duas coisas em especial na minha cabeça no momento” e posso até 
encontrar algum tipo de palavra para descrevê-la e então direi “Certo. Bem, 
é a partir daqui que começaremos. Vamos ver aonde isso nos levará.” É 
ótimo que eu até consiga colocar isso em palavras hoje em dia. Há dois anos 
atrás não conseguia. Achei isso terrivelmente difícil porque qualquer coisa 
dita de repente … bem, você fica tão comprometido. Então, de repente, você 
diria algo e esperaria que a outra pessoa pegaria a deixa porque o que eu quis 
dizer foi na verdade uma outra coisa. Qualquer coisa que eu dissesse foi 
apenas uma ajuda para me fazer compreendida. Algumas vezes é apenas uma 
ideia ou um pensamento. … Eu, de repente, tenho a sensação de que se eu 
falar demais sobre isso, então eu já o estraguei. Não consigo dizer porque 
acontece assim. E, então, sempre tenho esse sentimento de que preciso 
protegê-lo. Preciso ir ao redor do assunto para que ele permaneça intocado, 
pelo menos para começar. Basicamente, quero que o grupo use sua 
imaginação. Não estamos ainda fazendo o que realmente queremos. 
(BAUSCH e SCHMIDT, 1978, 1984 in HUXLEY e WITTS, 1996, p. 58) 

 Tornou-se notório um procedimento de Bausch de fazer perguntas a seus dançarinos e 

a partir de suas respostas, seja em movimento, fala, poema, etc., começar-se a coletar 

material. O depoimento de Bausch acerca do processo em si é tocante, principalmente por se 

considerar a carga de incertezas que o rondam e que o que sustenta esse trabalho é a esperança 

de se chegar a algo belo. Bausch diz: 
[…] É algo muito especial quando se cria uma peça. Primeiro, parto em uma 
busca. A primeira coisa é que procura-se por material, muito material. Mas 
isso ainda não é um trabalho. Nesse material, que se desenvolve, encontro – 
espero – algumas pequenas coisas com as quais cuidadosamente começo a 
juntar algo. É como um ovo cru, como um pintor com uma única tela que ele 
tem que preencher, que precisa de muito cuidado. Se você cometer um erro, 
não pode ser apagado. Pode-se, de repente, tomar um caminho errado. Por 
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isso, toda a preocupação e concentração em fazer a coisa certa. Não há 
certezas. Começo algo e não sei de forma alguma onde irá nos levar. A única 
constante são meus dançarinos. A confiança que se deve ter no momento, é 
realmente duro. Não é apenas medo, é também uma grande esperança de que 
se possa encontrar algo muito belo. (BAUSCH in SERVOS, 1999) 

 Depois de conhecer a obra de Bausch, nutri um grande apreço pela dança-teatro, pelo 

arrojo de sua estética e pelas possibilidades desconstrucionistas por ela desenvolvidas, de 

expor lacunas, de propor novas abordagens de corpo e de relações. Susanne Linke é outra 

artista autoral da vertente da dança-teatro que admiro, tendo tido a oportunidade de fazer um 

workshop com a mesma em 1999 no festival Wien Tanzwochen (Viena, Áustria). 

 De Bausch trouxe para diversos processos anteriores uma ânsia por uma ‘escavação’ 

das identidades e de vocabulários de movimento comportamentais. Em Contraespaço essa 

busca não esteve presente, entretanto, outros aspectos importantes de seu legado compuseram 

sua feitura, como: a valorização do processo, das manipulações e transformações, do 

acolhimento da incerteza e de ter o corpo como vida e laboratório simultaneamente. Ao longo 

deste texto farei outras referências a Bausch, principalmente no Capítulo 7, sobre o processo 

de Contraespaço. 

 Tendo cultivado uma admiração pela dança-teatro de Bausch, foi um caminho natural 

ter me tornado um aficionado pelo trabalho do DV8 Physical Theatre, companhia baseada 

em Londres, fundada em 1986 e dirigida por Lloyd Newson (Albury, Austrália, 1957-). 

Minhas primeiras visualizações de obras do DV8 me causaram um misto de sensações 

imediatas: excitação, perplexidade, admiração, inquietação, angústia. Senti como se um portal 

de criatividade se abrisse à minha frente, de quantas coisas criativas se podiam fazer na dança. 

Assumidamente influenciado por Bausch, Newson, juntamente aos bailarinos, bailarinas, 

atores e atrizes em cada projeto, desce ao andar do submundo da sociedade, explorando 

personagens e situações do outsider, aquele que não consegue, ou que não deixam, se 

encaixar nos padrões sociais mainstream e também os que se sentem, de certa forma,  

deslocados. Como um ‘bom’ desconstrucionista, Newson vai retirando véus que recobrem 

nossa vida em sociedade e vai expondo a vulnerabilidade, a crueza e a pulsação de indivíduos 

que se vêm e/ou que se sentem à margem do que seja considerado a ‘normalidade’.  

 Acredito que assistir pela primeira vez à tríade formada pelas obras Dead Dreams of 

Monochrome Men (1988), Strange Fish (1992) e Enter Achilles (1995) seja uma experiência 

desestabilizadora. Tive essa experiência assim que cheguei ao Laban Centre como estudante, 
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ávido por conhecer o máximo de obras de dança na biblioteca daquele centro. O DV8 mexeu 

em várias cordas em mim: primeiro, em termos de experiências de vida, fazendo-me rever 

sexualidade, convívio social, desejo de aceitação e pertencimento, o olhar para o outro;  

segundo, a corda da arte, de inventar dança, de ser puxado por um ímpeto de criatividade que 

só possa ser saciado por algo extremamente criativo e novo. Dei um jeito de inserir o DV8 em 

vários trabalhos de várias disciplinas, para que eu pudesse ter a chance de examiná-lo sob 

vários pontos de vista. A empatia que tive pelo trabalho me fez pesquisar sobre seus processos 

criativos e sobre os artistas envolvidos. 

 O que mais me instigou em termos de dança foi a maneira criativa de o DV8 

manipular o movimento e criar soluções cênicas. Por exemplo: em Dead Dreams of 

Monochrome Men, o trabalho em duplas com a manipulação do peso inerte do outro; em 

Strange Fish, a dança de Wendy Houstoun sob uma chuva de pedras dentro do quarto, a 

automatização de seu parceiro sexual em pleno ato, o entrelaçamento entre Lauren Potter, seu 

parceiro, o banco e a parede, a interpretação de Nigel Charnock do personagem socialmente 

disfuncional; em Enter Achilles, o deslizar de Jordi Cortes Molina pelo chão do bar molhado 

de cerveja; em The Cost of Living (2004, versão filmada), a caminhada pelo campo apoiada 

com os braços de todo o grupo e o duo do portador de necessidades especiais com a bailarina 

clássica; dentre vários outros exemplos.  

 Visualizo o processo criativo de Newson/DV8 como um desvelar de finas camadas, a 

partir de um tema, até que um novo germe seja encontrado e burilado. Quis experimentar 

coreograficamente esse tipo de investigação. Exaustiva, sim, mas com um excitamento de 

uma pesquisa arqueológica do próprio conteúdo de movimento, emocional, de material de 

vida. Tentei não entrar na armadilha de copiar as soluções de movimento que achei tão 

inspiradoras, mas, investigar profundamente como eu poderia chegar em soluções minhas que 

pudessem ser inspiradoras por si. Essa procura constituiu não só minhas investigações 

iniciais, de um coreógrafo à procura de sua identidade, mas tem continuado nos trabalhos 

mais recentes. Esse ‘cerne cru’ tenho perseguido a cada criação. 

 Conforme mencionado anteriormente, em alguns trabalhos com conteúdo temático, 

procurei desenvolver esse trabalho ‘arqueológico’ de ir tirando camadas até se chegar a um 

cerne cru. Essas são estratégias inspiradas pela dança-teatro (como a estratégia de Bausch de 

fazer perguntas) e do physical theatre. 
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 Em trabalhos mais recentes – Can We Talk About This (2012) e John (2015) – o DV8 

tem explorado mais um teatro da palavra, aliado ao movimento. 

 Mesmo apaixonado pela dança-teatro e pelo physical theatre, comecei a me interessar 

por outras sendas coreográficas. O desconstrucionismo de William Forsythe (Nova York 

1949-) não foi uma paixão à primeira vista; meu interesse foi se construindo por etapas. O 

primeiro trabalho de Forsythe que vi em vídeo foi In The Middle Somewhat Elevated (1987), 

na mostra de vídeo organizada por Tenório em 1993, quando este era gerente de dança da 

Fundação de Cultura Cidade do Recife, conforme mencionado anteriormente. Recém 

integrado como profissional na Companhia dos Homens, mas, ao mesmo tempo, ainda um 

aprendiz da dança contemporânea, nessa mostra tive a chance de ‘degustar’ pela primeira vez 

vários ‘sabores’ da dança contemporânea internacional. Essa obra de Forsythe intercalava 

trechos de apresentação do espetáculo com momentos do processo. A bailarina francesa 

Sylvie Guillem integrava o trabalho. O que mais me chamou a atenção nesse vídeo foram a 

atuação de Guillem e a música rascante e metálica de Thom Willems (compositor colaborador 

de relação longeva com Forsythe). As sutis desestabilizações da coreografia de Forsythe, em 

contraste com o virtuosismo da técnica do balé e o trabalho nas pontas, não me passaram 

despercebidos, mas o que havia me encantado foi Guillem executando isso tudo, uma virtuose 

do balé abrindo-se para desestabilizações. A coreografia em si achei ‘balética’ demais para o 

meu gosto, mesmo com seus toques ‘jazzísticos’ de quebras de quadril. Não foi algo com o 

qual eu me identificasse em termos de ‘eu queria dançar isso’, diferente da empatia que tive 

com Bausch e L’Esquisse (com a obra prima La Chambre (1988)); esses eu gostaria de 

dançar. 

 Só fui ter novamente contato com obras de Forsythe quando estudante do Laban 

Centre. Vi um trabalho feito especialmente para a BBC, com Forsythe e Dana Caspersen num 

duo, filmado em preto e branco, com cortes de closes, dançado em silêncio, enfatizando os 

sons dos pés deslizando no chão e produzidos pelo embate entre seus corpos. Ainda não tive 

empatia com a coreografia, pelo seu conteúdo um tanto balético. Porém, foi quando vi Solo 

(1995), dançado por Forsythe, que fiquei encantado com ele dançando, mais do que com a 

coreografia em si. Até comentei isso na aula em que foi mostrado o vídeo, na disciplina 

Coreografia, ministrada por Vahla, no Laban Centre. Comecei a me encantar pelos 

descentramentos efetuados por Forsythe. O descentramento, em Forsythe, é levado ao ponto 
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de se permitir considerar como centro qualquer parte do corpo, com centros cambiantes, para 

que “o corpo seja possibilitado a concretizar seu potencial total de movimento” (NUGENT, 

2003, p. 41). A partir de exercícios propostos por Vahla, utilizando o descentramento, comecei 

a entender melhor o quão complexa era a coreografia de Forsythe. A partir de então, comecei 

a ver mais trabalhos seus em vídeo. 

 Mas, foi assistindo a obras suas ao vivo que tive mais empatia com sua criação e, ali, 

tive vontade de dançá-las. Foi então que Forsythe começou a se tornar uma referência para 

minhas experimentações coreográficas. Quando assisti a The The em 1998 – num programa 

de dança no Queen Elizabeth Hall (Londres) com curadoria do coreógrafo britânico Jonathan 

Burrows (que reuniu, numa mesma noite, além de Forsythe/Caspersen, obras de Meg Stuart, 

Paul Selwyn Norton, Amanda Miller e Michael Clark) –, fiquei bastante intrigado com as 

duas bailarinas sentadas lado a lado no chão, com suas pernas em ’S’, moldadas pela prática 

do balé, estendidas à frente, isolando movimentos de seus troncos e de rotação de uma das 

pernas, em uma movimentação sugerindo corpos disfuncionais. Foi marcante que o primeiro 

trabalho ao vivo de Forsythe ao qual eu tenha assistido, extremamente intimista, experimental 

e ‘estranho’, seja um dos mais incomuns de seu corpus coreográfico. O duo foi apresentado 

em silêncio e com apenas uma configuração de iluminação. As pernas em ‘S’, que são rastros 

do virtuosismo no balé, naquele contexto pareceram aberrações, ‘aleijões’ portados por duas 

mulheres que não conseguiam sair de seus lugares, permanecendo cúmplices da 

impossibilidade de se movimentar normal e organicamente, realizando movimentos 

desconjuntados, como que resignadas a suas condições de impossibilidade de liberdade de 

movimentos. Uma outra possibilidade do que poderia ser desconstrução na dança se abria 

perante meus olhos – antes eu tinha apenas as referências desconstrucionistas da dança-teatro 

de Bausch e do physical theatre de Newson/DV8. Isso me marcou profundamente e esses 

isolamentos de tronco e de pernas em seus movimentos básicos estiveram em várias 

experimentações que fiz em meu corpo e no corpo de bailarinas que trabalharam comigo,  

especialmente Juliana Siqueira em Deserto Aresta (2008), resultando em soluções 

coreográficas que se imprimiram em várias de minhas obras. 

 Assisti a outros trabalhos de Forsythe ao vivo, em um programa só do Ballett 

Frankfurt no Queen Elizabeth Hall em 1999: Enemy in The Figure (1989) e Quintett (1993). 

A energia nervosa e explosiva de Enemy in The Figure, com sua polifonia de eventos no 
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palco, exige que o espectador selecione seus focos de atenção; ao espectador compete a 

apreensão do que está acontecendo no palco. Para mim foi impressionante como elementos 

tão simples como uma corda e uma espécie de tapume pudessem ser tão significativos na 

delimitação de espaços, criando universos diferentes com essas divisões. Individualmente, 

cada bailarino executava o vocabulário proposto por Forsythe de desestabilizações em seus 

corpos formados pelo balé. Porém, o conjunto simultâneo dos bailarinos, com entradas e 

saídas frequentes, aliado ao papel da iluminação, por meio de um refletor gigante em pleno 

palco, de radicalmente esconder e mostrar, deixando parte do palco na escuridão, tem o 

potencial de causar um efeito de perplexidade no espectador, de overdose de estímulos, 

amplificada pela música estonteante de Willems.  

 Já Quintett tem uma energia bem diferente. Há um jogo intricado entre as 

desestabilizações individuais e as realizadas em duplas. O background da canção Jesus’  

Blood Never Failed Me Yet de Gavin Bryars, repetida em loop, oferece, a princípio, uma 

atmosfera lírica, mas, com a repetição, como espectador, percebo que estou preso no tempo, 

numa repetição sem fim. Entretanto, as transformações ocorrem na própria dança, nos eventos 

acontecendo no palco. Em Quintett cada bailarino(a) tem suas marcas pessoais ressaltadas; há 

a coreografia, mas um elemento distintivo pessoal em suas interpretações sobressai. Um 

elemento de estranheza no palco é um projetor grande, apoiado em rodinhas, com um longo 

fio de eletricidade, mudado de lugar intermitentemente por um e outro bailarino, e cujas 

imagens projetadas só se percebem quando algum bailarino passa em sua frente. A 

composição de Quintett é complexa, desafia o olhar, mas também deleita-o, com uma rica 

dinâmica e intricado uso das cinesferas e do espaço ao redor. Pude assistir novamente a esses 

trabalhos no Rio de Janeiro em 2003, além de um trabalho inédito, N.N.N.N (2002). Neste 

último, quatro homens, lado a lado, de frente para a plateia, em silêncio, dançam um material 

de movimento mais despojado que o advindo do vocabulário do balé, mais fluido, com menos 

tensão, trabalhando desestabilizações, mas com uma fluidez e uma qualidade de peso mais 

entregue. Admirei mais essa estética, estava mais próxima de minhas afinidades de 

movimento. Assistir a esses trabalhos foi como encontrar velhos conhecidos e uma 

reafirmação de meus ideais coreográficos. Eu queria ser um Forsythe, em sua invenções 

coreográficas, mas sem o conteúdo e a técnica do balé. Desestabilizações me interessavam, o 
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uso intricado do espaço me interessava. Mas a fluidez e um maior despojamento da tensão 

muscular também me interessava. 

 Um dos trabalhos de Forsythe que mais me emociona e me deixa cinestesicamente 

inquieto é One Flat Thing, Reproduced (2000, versão filmada 2006). Só tive acesso à versão 

filmada, com direção de Thierry de Mey. O recorte promovido pela cinematografia de Mey 

oferece um banquete para os sentidos. A coreografia é uma filigrana de detalhes complexos, 

onde as iniciações e sequenciamentos de cada movimentação, a precisão e as variações da 

dinâmica, os encontros e desencontros entre bailarinos, os usos e mudanças frequentes de 

níveis espaciais exigem uma apreciação alerta do espectador. Na verdade, a dança de One Flat 

Thing, Reproduced ‘faz’ com que o espectador fique alerta para acompanhar seus fluxos. Esse 

trabalho poderia ser um estudo exemplar sobre a relação stir/stillness [ebulição/pausa], uma 

sendo potencial para a outra. Como coreógrafo e dançarino, almejo poder alcançar tamanha 

complexidade de dança, mas não o copiando, e sim a partir de meu próprio processamento. 

 Quanto ao material didático que Forsythe disponibilizou em forma de CD-ROM, 

Improvisation Technologies, faço reverência pelo fato de ele ter construído, junto a 

colaboradores, esse material. Experimentei algum de seu conteúdo, mas, em meus processos 

criativos, não costumo usá-los. Entretanto, a maneira como esse material me estimula é em 

procurar minhas próprias estratégias para meus processos. 

 Igualmente, o fato de Forsythe ter se inspirado no conteúdo espacial de Laban para 

encontrar sua forma própria de lidar com o movimento e criar dança, por sua vez, me inspira 

para que, utilizando o legado de Laban, eu também invente minha própria forma de fazer 

dança. 

 Para meus processos, e para o processo de Contraespaço, de Forsythe trago o desejo 

por trabalhar com desestabilizações e descentramentos como estímulo para a criação de 

movimento e um olhar agudo para trabalhar uma complexidade na composição.    

 As britânicas Siobhan Davies (nascida Susan Davies, Londres 1950-) e Rosemary 

Butcher (Bristol 1947-Londres 2016) possuem longas carreiras as quais estão intimamente 

ligadas à história da dança contemporânea britânica. Seus trabalhos têm um pendor para o 

abstracionismo na dança, veia que foi intitulada de new dance nos anos 1960 nos EUA e na 

Grã-Bretanha, desenvolvida com o intuito de se desvencilhar dos paradigmas modernistas da 

narratividade e do virtuosimo nas técnicas modernas. Davies e Butcher desenvolveram seus 
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trabalhos nessa vertente, porém cada uma com suas ideias, idiossincrasias e fortes e 

persistentes personalidades de dança. No processo de Contraespaço as referências dessas duas 

criadoras foram resgatadas mais fortemente, devido ao tratamento não narrativo da 

investigação coreográfica realizada, e, ao longo do processo, revisito alguns trabalhos de 

ambas.             

 Sabia da existência de Davies desde 1988, mas só fui conhecer seus trabalhos quando 

residente em Londres e estudante do Laban Centre, numa noite com programação da sua 

companhia de dança no festival Dance Umbrella em 1997, composto pelas obras Bank (1997), 

The Art of Touch (1995) e White Man Sleeps (1988). As obras me marcaram profundamente 

pela maneira como foram compostas, como os eventos se encadeiam como um mosaico 

caleidoscópico, no qual cada bailarino(a) tem um papel fundamental nos detalhes da 

composição. Davies desafia a atenção do espectador com as relações intricadas entre as 

atividades e percursos de cada bailarino que, no todo, promovem uma complexidade ao que se 

vê no palco. Davies extrai seu material de movimento a partir do corpo trabalhado pela 

técnica de release , favorecendo o fluxo na movimentação, a minimização de bloqueios, a 28

cessão do corpo à gravidade e a uma qualidade ‘relaxada’ na atitude dos bailarinos e 

bailarinas no palco. Geralmente, usa em seus elencos intérpretes maduros, cujas performances 

imprimem uma densidade e uma propriedade às obras.       

 A partir de então, passei a acompanhar as apresentações feitas pela companhia, assim 

como palestras-demonstrações e vídeos de obras e de processos. Davies é uma coreógrafa que 

gosta de falar sobre seus processos e suas falas são extremamente articuladas e claras. É uma  

criadora que tem total propriedade sobre suas intenções artísticas e suas criações. Para mim, 

 A técnica de release tem por princípios o uso de imagens para ampliar a consciência corporal, entendimento do 28

corpo como unidade (em detrimento do pensamento polar mente-corpo), a valorização da percepção e da 
experiência cinética subjetiva, o aprendizado do movimento segundo suas leis físicas mais do que em cima de 
julgamentos estéticos e valorização da pesquisa do potencial da anatomia humana (de acordo com <http://
www.contemporary-dance.org/release-technique.html>, acessado em 11 dez. 2017). A técnica foi muito 
procurada por dançarinos do movimento pós moderno, justamente por essa abordagem valorizar a 
individualidade e a descoberta a partir das realidades anatômicas e espaciais do indivíduo e a ampliação da 
consciência corporal. De acordo com Martha Eddy (2009), o release foi construído a partir das contribuições de 
vários praticantes e seus princípios podem ser resgatados a partir da prática de uma das pioneiras da Educação 
Somática norte-americana Mabel Todd, que utilizava processos de pensamento com o uso de imagens e o uso 
anatomicamente balanceado do corpo para curar os danos sofridos por um acidente. Joan Skinner fundou a 
Skinner Releasing Technique, construída a partir dos ensinamentos de Todd, utilizando a imaginação e a 
visualização. Skinner desenvolveu essa técnica também em resposta à recuperação de machucados e buscando 
um antídoto à tensão de técnicas de dança estabelecidas, como Graham e Cunningham. Nancy Topf foi aluna de 
Skinner e de Barbara Clark (escolada no trabalho de Todd) e também contribuiu para o desenvolvimento do 
release, dando importância ao centro do corpo e ao uso eficiente do músculo psoas. Seus colegas das aulas de 
Skinner Mary Fulkerson, Pamela Matt e John Rolland também foram contribuidores com suas versões de 
release.

http://www.contemporary-dance.org/release-technique.html
http://www.contemporary-dance.org/release-technique.html
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foi um aprendizado ver e ouvir Davies falando sobre seu trabalho e perceber que a articulação 

verbal sobre o mesmo pode ser uma outra face da articulação criativa, na feitura das obras.  

 Davies, ao longo de sua longa carreira, atualmente em franca atividade, passou por 

diversas fases. Segundo Sanjoy Roy (s/d) , Davies foi uma das alunas que inauguraram o  29

Contemporary Dance Group, em 1967, que veio a se tornar a companhia London 

Contemporary Dance Theatre (LCDT) e a escola London Contemporary Dance School no 

The Place em Londres, um dos mais conceituados conservatórios de dança contemporânea do 

mundo. A formação dos bailarinos naquela época inicial era na técnica de Graham e o grupo 

tinha direção artística de Robert Cohan. Ao longo dos anos passou a acolher em seu repertório 

obras de cânones da dança moderna norte-americana (Ailey, Graham, Jerome Robbins e Paul 

Taylor) e alguns coreógrafos pós modernos pouco conhecidos então. Aos poucos, os diretores 

da companhia começaram a encorajar os talentos coreográficos surgidos dentro da 

companhia, dentre eles Davies, tornando-se, em anos posteriores, coreógrafa associada e 

residente. Com influência inicial de Cunningham, aos poucos começou a procurar seu próprio 

caminho, tentando se desvencilhar de estilo, técnica e significado. Em Plain Song (1981), Roy 

(id.) informa que Davies havia construído uma composição intricada a partir de suas próprias 

frases de movimento, o que viria a se tornar sua marca característica.  

 Depois de um ano sabático (1987), em uma viagem aos EUA, Davies resolveu dar 

uma guinada em sua maneira de criar dança e fundou a Siobhan Davies Dance Company 

(1988), com um número de bailarinos bem mais reduzido (cerca de seis) do que estava 

acostumada a trabalhar na LCDT e, simultaneamente, foi apontada coreógrafa associada da 

Rambert Dance Company (até 1992). White Man Sleeps (1988) é uma marco dessa mudança, 

com sua qualidade de liquidez. Em obras dos anos de 1990, Roy (id.) aponta que Davies 

explorou diferentes detalhes em cada obra, como variedade rítmica, a fratura de qualquer 

senso de confluência ou unidade, a criação de um drama emotivo através do movimento e do 

emolduramento e a expressividade de gestos em pequenos detalhes. Nos anos de 2000 

explorou apresentações em espaços alternativos (galerias, estúdios, hangar). Após a criação de 

Two Quartets (2007), uma outra mudança significativa teve lugar, com a decisão de não mais 

produzir espetáculos nos moldes de produção para circulação, e passou a experimentar obras 

com ações comuns, sem adornos, procurando extrair uma sofisticação e complexidade a partir 

 Disponível em: <http://www.siobhandavies.com/people/detail/siobhan-davies/>. Acessado em: 20 out. 2017.29

http://www.siobhandavies.com/people/detail/siobhan-davies/
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da composição de movimentos comuns. Essas obras também seriam frutos de colaborações 

com artistas visuais e iriam desaguar constantemente em um contexto de galerias. Parece um 

resgate ao início da dança pós moderna. Essa mudança coincide com a fundação dos Siobhan 

Davies Studios, nos quais acontecem aulas de dança e também uma série de outros 

intercâmbios artísticos.    

 Acerca de seus processos, Davies mostra um preciosismo no burilamento do 

movimento. Em uma palestra-demonstração apresentada no Bonnie Bird Theatre do Laban 

Centre (Londres) em 1998, com trechos do trabalho então em processo Eighty Eight, Davies 

falou que passa uma tarde inteira elaborando e manipulando uma sequência de movimentos. 

No fim do dia, talvez tenha uns trinta segundos de material dançado, mas fica satisfeita por 

esse ter sido resultado de um processo consistente. Através de sua obra, aprendi bastante 

como deslocamentos pelo espaço podem constituir um material rico e sofisticado e ampliei 

meu vocabulário de como as relações na dança não narrativa podem ser complexas e com 

tantas possibilidades.    

 Sobre sua relação com a dança e seus processos, Davies diz: 

Sou uma artista, eu coreografo, colaboro intimamente com a dança e outros 
artistas. Gosto do engajamento que nosso trabalho tem com um público. 
Enquanto criadora em um estúdio, eu me debato, construindo, 
desmantelando e tentando encontrar minha relação com o movimento. 
Desejo evoluir minha prática e a comunicação da mesma, a fim de que o 
trabalho possa contribuir para que o movimento seja mais reconhecido como 
um medium igual e distinto ao lado das outras artes: um medium no qual 
pensamento, sentimento e ação sejam todos contribuidores para o processo 
de criação, sejam aptos a serem visíveis no corpo movente. Na ocasião da 
apresentação, o movimento tem uma imediatidade, é um estado do ser, não 
uma representação dele. Os dançarinos e os movimentos que eles fazem são 
a matéria da apresentação e tornam-se um outro tipo de evidência sobre 
quem e o que nós somos. (DAVIES in ROY, s/d)   30

É valioso e estimulante olhar para a carreira longeva de uma coreógrafa experiente e como ela 

se permitiu que suas inquietações a transformassem e ainda transformem, depois de décadas 

de trabalho.

Sobre a experiência com Butcher, teci alguns comentários anteriormente, quando de 

minha experiência no Laban Centre, pois o contato que tive com a mesma enquanto 

professora de coreografia foi muito marcante em minha trajetória formativa. Conforme 

mencionado, trata-se de uma coreógrafa contemporânea veterana, em atividade desde a 

década de 1970, que escolheu se manter experimental e independente ao longo dos anos. A 

 Idem.30
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cada novo trabalho, pesquisava um novo vocabulário de movimento; isso me influenciou na 

escolha de minha missão de experimentação como coreógrafo.      

 De acordo com Mackrell (2016), Butcher teve seu primeiro contato com a dança ainda 

muito jovem, nos anos de 1960, com aulas de balé. Na época havia pouca, se alguma, dança 

contemporânea no Reino Unido. Em 1965 foi aberto um novo curso de teatro e dança em 

Dartington – escola onde Laban havia se fixado após seu exílio da Alemanha na Segunda 

Guerra e onde Jooss também havia sido acolhido; era uma escola liberal e com uma 

perspectiva avançada para as artes – e Butcher foi uma das primeiras estudantes. Ganhou uma 

bolsa de estudos (1968) de dois anos para estudar dança moderna nos EUA, onde frequentou 

aulas das técnicas de Graham e Cunningham. Porém, foi no período que morou na cidade de 

Nova York (1970-1972) , no qual teve contato com artistas ligados ao Judson Dance Theater 31

(Trisha Brown, Yvonne Rainer, Lucinda Childs e Meredith Monk), que Butcher teve 

influências de dança que forjaram seus objetivos coreográficos que a fizeram uma coreógrafa 

experimentalista, radical e independente das modas passageiras por quatro décadas. Em outras 

ocasiões, nos anos de 1970, Butcher frequentou outros cursos em Dartington, um deles com 

Steve Paxton, então professor em tempo integral da referida escola, o que fez com que 

Butcher fosse uma das primeiras coreógrafas a utilizar a técnica da contact improvisation em 

seus processos. Butcher fundou sua companhia em 1976 e teve uma afinidade longeva com as 

artes visuais, inspirando-se em procedimentos desse medium e convidando artistas visuais, 

além de músicos contemporâneos, arquitetos (Hadid dentre eles, a ser comentado no Capítulo 

8), cineastas e videomakers, para colaborar em obras específicas. A maioria de seus ‘palcos’ 

foram espaços não convencionais para a dança, como galerias de arte, estúdios e outros 

espaços e a improvisação foi um importante material de trabalho, tanto em seus processos 

quanto nas obras apresentadas. Dos seus performers ela exigia uma qualidade alerta, 

inteligente, calma e física (ibid.).         

 Assisti a uma palestra-demonstração de Butcher liderando uma experimentação 

coreográfica com a bailarina Gill Clarke no Bonnie Bird Theatre (Laban Centre, Londres, 

1999). Butcher costumava utilizar a linguagem falada para estimular a movimentação dos 

bailarinos, refinando, a partir da resposta dos mesmos, o que ela visionava coreograficamente. 

Clarke era uma bailarina contemporânea madura, com total consciência de seu potencial, 

 De acordo com informações no website <http://rosemarybutcher.com>. Acessado em 23 out. 2017.31

http://rosemarybutcher.com
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prontidão e abertura, que se encaixava perfeitamente à visão experimental de Butcher. Em 

seguida à experimentação feita por Clarke e dirigida por Butcher, esta comentou sobre a 

maneira como desenrola seus processos e falou que precisa do corpo maduro para seus 

trabalhos, que não era um tipo de trabalho para o corpo jovem.         

 Butcher tem mais de 50 obras criadas. Comento sobre algumas que tiveram um papel 

marcante para minhas influências. Em Still-Slow-Divided (2002) o material de movimento foi 

pesquisado a partir do paraquedismo. Esse é um ótimo exemplo da dança se inspirando em 

outra disciplina ou área de conhecimento, ‘pegando emprestado’ o conteúdo dessa disciplina/

área, transformando-o e fazendo-o dança, ou seja, estando permeável aos outros 

conhecimentos do mundo, mas mantendo a autonomia da dança. Essa obra foi criada após 

meu contato pessoal com Butcher no Laban Centre. Continuei acompanhando suas atividades 

artísticas e esse trabalho me fez entender melhor muitas das coisas por ela ensinadas e sobre 

ela lidas naquela época e me encorajou a me inspirar em outras disciplinas/áreas para a 

criação em dança, inclusive estando aberto para me inspirar pela arquitetura.   

 Em Scan (2000) tudo funciona em sinergia, movimento, bailarinos, estrutura, 

ambientação de iluminação e projeção, configuração espacial e trilha sonora, constituindo um 

mundo à parte. Com um time de bailarinos(as) contemporâneos(as) maduros(as) (Henry 

Montes, Lauren Potter, Jonathan Burrows e Fin Walker), Butcher reuniu uma série de 

movimentos que se repetem para cada bailarino, que, na composição do todo, com as 

mudanças de lugar e os duetos e solos que se formam, compõem um mosaico sensorial. Scan  

foi inspirada pela tecnologia de imagens médicas. A iluminação e projeção de vídeo, ambas 

com listras de luz, revela flashes de partes de corpos dos bailarinos em suas passagens pela 

luz. O espaço da performance é um quadrado disposto em situação de arena. O som é uma 

poderosa trilha composta por Cathy Lane, que cria uma atmosfera densa. O intricado jogo de 

suspensões do peso do outro, quedas e recuperações abruptas e isolamento de partes é 

encadeado de forma que envolve a atenção do espectador, com um suspense do que pode 

acontecer em seguida (essa foi minha sensação).        

 No duo Fractured Landscapes, Fragmented Narratives (1997) a relação com o outro 

ganha uma dimensão simbiótica com o uso de diferentes tensões, usos de peso e de equilíbrio 

e desequilíbrio. As diferenças são trabalhadas em níveis sutis e esse refinamento causa uma 

empatia no espectador às desestabilizações e reestabilizações. Outro duo, Landings (1976), 
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mostrada em retrospectiva nos Riverside Studios, Londres, em 1997, num programa duplo 

com Fractured Landscapes, Fragmented Narratives, é um trabalho minimalista, com 

deslocamentos circulares correndo pelo espaço e manipulações sutis e suaves do peso do 

outro. A performance dos bailarinos buscava uma neutralidade na cena e no uso do peso, sem 

nenhuma projeção emocional ou intencional além do peso literal e do uso da gravidade nos 

deslocamentos e nos trabalhos em relação com o outro. Essa obra havia dado, na época de sua 

estreia, uma primeira notoriedade a Butcher e havia sido criada após o curso com Paxton, o 

que transpareceu nas explorações de peso do outro. Essa obra já continha um ‘germe’ do que 

foi aprofundado em Fractured Landscapes, Fragmented Narratives. Requer-se uma 

consistente coerência de trabalho e continuidade artística para aprofundar questões de dança 

com 20 anos de diferença.          

 Bastou apenas um trabalho para que eu me interessasse por Meg Stuart (Nova 

Orleans 1965-). Ela é norte-americana, mas seu trabalho, desenvolvido com sua companhia 

Damaged Goods, teve maior repercussão na Europa. É um tanto nômade, passando alguns 

anos em cidades europeias (Bruxelas, Berlin, Zurich) que lhe dão patrocínio para desenvolver 

seus trabalhos. Meu primeiro contato com uma obra sua foi assistindo a Disfigure  Study 

(1991) ao vivo, dançado por ela, no programa com curadoria de Burrows no Queen Elizabeth 

Hall em Londres em 1998, anteriormente mencionado. Esse foi o primeiro trabalho que lhe 

deu um reconhecimento grande. Teve como ponto de partida a dissolução da figura humana 

que Francis Bacon desenvolveu em suas pinturas. Possui uma versão em trio e uma solo. 

Vendo a própria Stuart dançando, na versão solo, pude perceber uma qualidade corporal de 

descentramento, desarranjamento e dissolvimento do corpo, que desafiam a ideia de um corpo 

uno, sensual, ou de um corpo-objeto, principalmente em se tratando do corpo de uma mulher, 

semidesnudo, atlético e desejável, exposto em cena. Fiquei intrigado em como Stuart lida com 

seu corpo, com o material de movimento que ela extrai dele e com as manipulações que ela 

efetua diretamente nele, torcendo-o, esticando e manipulando a pele, e como ela compõe sua 

coreografia, não tendo pressa em introduzir seu material, mas desfechando-o de uma forma ao 

mesmo tempo sutil e marcante, fazendo com que permaneça na memória do espectador. Essa 

foi minha experiência.           

 O corpo é o ponto de partida e o laboratório de Stuart, “uma entidade física” (AYERS, 

1999, p. 9); “[...] o corpo tem uma inteligência própria e uma maneira de digerir situações 
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complexas que a linguagem falada não pode tocar.” (STUART apud PEETERS, 2010, p. 25). 

O caminho trilhado por Stuart para expandir seu trabalho foi o autoconhecimento: do corpo, 

de seus desejos, do que os bloqueia, dos seus medos, das relações com o outro. Tudo através 

do corpo e do movimento, processo vivido por ela e por todos os dançarinos/atores com as 

quais ela trabalhou/trabalha. Mais do que terapêutico, esse autoconhecimento vai ser matéria 

prima para suas danças. Sua metodologia são perguntas, artifício utilizado também por 

Bausch e Forsythe, cada um abordando-o diferentemente. Perguntas ao corpo são um recurso 

para habitar o espaço entre polaridades. Stuart revela alguns de seus procedimentos, enquanto 

fala sobre o processo de Disfigure Study: 

Como eu me percebo? Como sou olhada como mulher? Como as pessoas 
veem o meu corpo? (...) O processo de Disfigure Study foi sobre fazer 
perguntas. Do que se precisa para se definir uma dança ou uma parte da 
dança ou uma ideia coreográfica? Qual a natureza de uma ideia? Eu posso 
apenas dançar com a cabeça de alguém? Isso é o bastante? Isto pode ser 
dança? O que se precisa fazer? Quanto é preciso para fazer uma dança 
física? Eu tive essas imagens, como “se você me amasse muito, você beijaria 
meus pés”. Isto é uma dança? O que é uma dança? Pode-se fazer uma dança 
com uma cabeça e dois pés que ressoam e têm significado? Eu poderia 
iniciar o movimento com qualquer parte do corpo, mas como ir na sua 
profundidade, como concentrar nela para que exista uma narrativa, para que 
não seja apenas eu, me deslocando dentro do meu corpo? Como isolar o 
olho, tentando ser tão específica e clara e “despojada” quanto possível? 
Quão direto pode-se ser, quão perto do osso? Quanto preciso fazer para 
dançar, e quão pessoal e próximo eu posso ir? Quão exposta? Como se pode 
decompor esse sentimento de que estou mostrando a você o que posso fazer? 
(STUART apud PEETERS, 2010, p. 19) 

 Para fazer essas perguntas, Stuart propõe olhar atentamente os estados corporais e 

neles provocar mudanças. “Minha pesquisa com estados originou-se a partir de uma vontade 

de mostrar um corpo incerto, que é vulnerável e que se questiona” (ibid., p. 21). Partindo da 

ideia de que estamos sempre em um estado, ela propõe uma aguda auto observação nas mais 

variadas situações, inclusive situações de performance, mas também utilizar artifícios para 

provocar estados diferenciados, que não acontecem com tanta frequência nas situações 

cotidianas, para um aprofundamento desse autoconhecimento e consequente produção de 

possibilidades de criação em dança. A proposta para seus performers, incluindo ela própria, é 

ter vontade de entrar em lugares instáveis, expandindo suas possibilidades para fora de suas 

zonas de conforto. “Meu trabalho é sobre transformar as fraquezas em estratégias” (STUART 

apud PEETERS, 2010, p. 29). 
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 Em Soft  Wear  (2000, visualizado em vídeo), Stuart passa por poses e flashes, 

incialmente percebidos como do cotidiano – um cruzar de braços, um coçar de cabeça, uma 

transferência de peso de uma perna para outra, etc. – e repete-os em estados corporais 

diferenciados, estados que sugerem uma dissolução e um desconforto oriundos de um 

aprisionamento no próprio corpo, que faz com que se olhe para esse corpo com uma outra 

disposição, na qual o estranhamento ocupa uma grande parte. De acordo com Stuart (apud 

PEETERS, 2010, p. 121), foi com esse trabalho que o termo ‘morphing’ [‘morfoseando’, em 

uma tradução livre] entrou para o léxico da Damaged Goods, sendo um dos exercícios 

catalogados por Stuart. Coloquei ‘Morphing’ para fazer parte de uma das Propostas para 

exploração e improvisação de Contraespaço, como relatado no Capítulo 7. 

 Stuart revela que “Dança é um lugar para tentar coisas com as quais você não está 

necessariamente confortável” (apud PEETERS, 2010, p. 150). Entrando nesse entre-lugar, 

Stuart e seus dançarinos tentam rearranjar experiências e legados do meio da dança em si, 

experiências da vida contemporânea e experiências de estados corporais diferenciados. No 

comentário sobre Visitors  Only  (2003), feito por Fernandes e Moura (2004), podemos 

vislumbrar como esses estados corporais diferenciados compõem a cena: 

Residindo numa zona limítrofe, Visitors Only, com o grupo Damaged Goods, 
sob a direção de Meg Stuart, articula linguagens como teatro, dança e 
música. Há uma série de pequenas narrativas, muitas vezes simultâneas que 
acontecem numa casa “estripada”, isto é, uma casa rasgada em corte 
horizontal, que ocupa toda a extensão do palco, em dois pavimentos, com 
portas, janelas e passagens estranhas e não ergonomicamente pensadas para 
seres humanos... pelo menos não para “normais”. Este espaço anormal se 
relaciona intensamente com seres, aparentemente normais, mas esquizo- 
mecanicamente alterados pelos processos de modernização, pela tecnologia, 
pela sede de sucesso, pela perda da doçura, da espontaneidade, que assola e 
coloniza corpos. Isto está explícito no embate constante entre corpo 
mecânico-newtoniano e corpo organo-quântico. (FERNANDES e MOURA, 
2004) 

Uma cena em particular desse espetáculo, com os dançarinos em estado de tremor, 

cinestesicamente atinge o espectador. Stuart (apud PEETERS, 2010, p. 165) cataloga, dentre 

vários exercícios de improvisação, o tremor com duração de 1 hora, com variações que 

passam pelo tremor interno, vibração, espasmo, pesado, leve, sem controle, etc. Stuart diz que 

o tremor é uma ação única que transcende várias experiências diferentes de estar vivo e que é 

uma das maneiras mais eficazes para um grupo imergir em seu trabalho, pois integra trabalho 

com estados emocionais, fisicalidade intensa e improvisação (ibid., p. 165). Essa 

desestabilização da sensação e da consciência do corpo, através da mudança de estados 
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corporais, é um motor, para Stuart, para novas descobertas. No caso de Visitors Only, o tremor 

fez parte do processo e, em cena, os performers trocam de estados ao entrar e sair dos oito 

cômodos que compõem a casa do cenário (ibid., p. 21).      

 Assisti  a  Violet  (2012) ao vivo (SESC Pinheiros, São Paulo). O trabalho é todo 

estruturado em mudanças de estados corporais, individuais e coletivas, que necessitam de um 

tempo estendido para se desenrolar. Aos espectadores, só resta testemunhar o surgimento, 

desenvolvimento e transformação desses estados, o que muitas vezes provoca desconforto e 

também sonolência, por um lado, e perplexidade, por outro. O acompanhamento sonoro, feito 

por um músico/programador eletrônico, oferece uma esteira de sons que ora acompanham e 

enfatizam, ora contrastam, com o desenrolar desses estados. Um clima algo opressivo 

permanece no ar, como se estivéssemos presenciando a fase posterior, ou a sobrevivência, a 

uma catástrofe. Nesse espetáculo, possíveis significados podem até ter a iminência de surgir, 

porém se esquivam e se deslocam quando um novo estado corporal começa a ser ativado. 

Stuart desafia o próprio medium  da dança, acolhendo e utilizando procedimentos de 

outras disciplinas, como as artes visuais e o vídeo. Para Ayers (1999, p. 9), ela frequentemente 

cruza a linha divisória entre dança e arte da performance e seu trabalho é altamente 

engrandecido por causa disso. Em Are We Here Yet? (2010) – livro editado por Jeroen Peeters 

– Stuart e seus colaboradores testemunham sobre o impacto das obras e processos em seus 

próprios corpos. Com Stuart, os colaboradores (além dos dançarinos, iluminadores, 

dramaturgistas e compositores) efetivamente passam por uma experiência corporal, o que 

confere uma qualidade diferenciada aos produtos resultantes.      

 Admiro a intenção de Stuart de ter na dança um lugar para se testar coisas, com muitas 

das quais não nos sentimos confortáveis, de fazer da dança um ‘autolaboratório’, um 

permanente testar e conhecer/reconhecer a si mesmo enquanto ser movente – e, utilizando a 

palavra de Fernandes (passim), “co-movente”, com todas as acepções que possa abarcar, de 

mover com e de afetar o outro.         

 De Stuart trouxe para o processo de Contraespaço o desafio da dificuldade e do 

desconforto, contidos em determinados exercícios, e o olhar para si mesmo em diferentes 

estados corporais como estimuladores para o autoconhecimento e o alargamento de vivências 

de cada um dos integrantes, além de constituirem potenciais geradores de material de 

movimento. Também trouxe especificamente o exercício ‘morphing’, como comentado 
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anteriormente, para ser trabalhado.         

 A partir dessas influências, poderia dizer que aspectos estruturantes de meu trabalho 

como coreógrafo incluem a experimentação como busca de um alargamento pessoal de 

criação em dança – e, por consequência, uma contribuição para o alargamento de 

possibilidades do medium da dança – e ter o corpo como local de investigação dessa 

experimentação, no qual a autodescoberta permanente é tanto material artístico como história 

de vida. Essas escolhas foram influências dos coreógrafos e coreógrafas tratados acima, os(as) 

quais lidaram com esses elementos idiossincraticamente e com marcas distintivas. De Tenório 

e da experiência com a Companhia dos Homens, trago o frescor do impulso criativo e a 

sintonia especial a cada início de processo, com uma disposição de estar aberto naquele 

momento para o novo. De Bausch trago uma ânsia por uma ‘escavação’ das identidades e de 

vocabulários de movimento comportamentais, aspecto que esteve mais presente em processos 

anteriores a Espaçamento e Contraespaço, e a valorização do processo, das manipulações e 

transformações, do acolhimento da incerteza e de ter o corpo como vida e laboratório 

simultaneamente. De Newson/DV8 trago uma imagem de processo artístico como um 

desvelar de finas camadas, a partir de um tema, até que um novo germe seja encontrado e 

burilado, um trabalho ‘arqueológico’ de ir tirando camadas até se chegar a um cerne cru. De 

Forsythe trago o trabalho com desestabilizações e descentramentos como estímulo para a 

criação de movimento e uma preocupação para trabalhar uma complexidade na composição.  

Também de Forsythe, procuro me inspirar no conteúdo de Laban para encontrar/inventar 

minha própria forma de fazer dança. De Davies adquiri um gosto para trabalhar um 

preciosismo no burilamento do movimento, aprendi a trabalhar com complexidade 

deslocamentos pelo espaço e ampliei meu vocabulário para experimentar possibilidades de 

relações na dança não narrativa. Butcher me influenciou na escolha de minha missão de 

experimentação como coreógrafo, na pesquisa de um novo vocabulário de movimento a cada 

novo trabalho, na busca por outras disciplinas e áreas do conhecimento para estimular a 

criação em dança, mantendo a autonomia e propriedade da dança nessas interrelações, e na 

valorização do corpo dançante maduro, o que, para mim, se ampliou para a valorização das 

maturidades individuais dos bailarinos com quem trabalho, procurando ter uma sensibilidade 

para extrair deles(as) suas melhores contribuições. De Stuart trago o olhar para mim mesmo 

em diferentes estados corporais como estimuladores para o autoconhecimento e o 
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alargamento de vivências, o gosto por desvios e deformações e, especificamente para 

Contraespaço, a dificuldade e o desconforto, contidos em determinados exercícios, como 

potencialidades para a criação.          

 Em termos de matrizes estético-históricas, este levantamento afetivo-coreográfico 

ajuda a identificar percursos através dos quais minhas influências se entrecruzam e apontam 

para certas tendências. Por exemplo, uma consciência diferenciada das estruturas de 

movimento proporcionada pelo conhecimento de Laban encontra-se em Bausch e Forsythe. 

Aspectos de valorização do processo, de fragmentação e reajuntamento e de interrelação entre 

as artes, que vêm dos trabalhos de integrantes do Judson Dance Theater, podem ser 

encontrados em Bausch e Butcher, em desenvolvimentos tão diversos e idiossincráticos. O 

abstracionismo explorado pela new dance, enfatizando a pesquisa de movimento, surgida no 

contexto do Judson Dance Theater, foi abraçado e retrabalhado por Davies e Butcher. 

Propriedades desconstrucionistas da dança-teatro são desdobradas e retrabalhadas no physical 

theatre de Newson/DV8. A técnica de Limón, desenvolvida a partir do trabalho de dança 

moderna de Humphrey, encontra-se na referência de Tenório e foi responsável pela formação 

de meu corpo dançante. Referências formativas de dança moderna e pós moderna foram 

adquiridas e retrabalhadas idiossincraticamente por Stuart.      

 Expus minha educação sentimental coreográfica, com esses coreógrafos e coreógrafas. 

Evidentemente, outros(as) me encantaram, mas com esses(as) fui forjando minha identidade 

como coreógrafo, que continua em construção, e, graças às suas influências, continuo com a 

intenção de experimentar. 
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3         RELAÇÕES INTERARTES E LIGAÇÃO COM A ARQUITETURA 

 Tendo apresentado o conhecimento intrínseco desenvolvido no campo da dança e sua 

faculdade de gerar processos e pensamentos, neste e no próximo capítulos deponho como esse 

conhecimento pode ser permeável a outros campos, artísticos e não artísticos, e como 

trajetórias podem se sobrepor e se afetarem, colocando-se em movimento no Anel de 

Moebius. Antes de relatar meu histórico pessoal relacionando a dança com outros meios e de 

introduzir o desenvolvimento de minha ligação, enquanto criador de dança, com a arquitetura  

desconstrutivista – e, mais especificamente, com Hadid –, apresento o conceito de 

‘mediadores’ de Deleuze, como um potencializador para o entendimento de toda a rede de 

conexões que veio se tecendo ao longo desta pesquisa: entre dança, arquitetura, filosofia e 

artes visuais; entre artistas e pensadores de diferentes áreas de conhecimento, épocas e 

lugares. 

3.1     ‘MEDIADORES’ DE DELEUZE: RELACIONANDO OS ELEMENTOS DA 

PESQUISA NO ANEL DE MOEBIUS 

 O texto Mediators de Deleuze (1992) chegou a mim através de um texto de Detlef 

Mertins , um de vários autores que escrevem sobre a obra de Hadid, e agregou muitas ideias 32

importantes, contribuindo para pensar em formas diversas de coexistência, ordenamento e 

transformação dos elementos deste trabalho – referências, trajetórias artísticas, dança, escrita 

– com o movimento do Anel de Moebius, em oposição ao tempo narrativo da sucessão, da 

linearidade – ‘isto influenciou aquilo, logo, resultou naquilo outro’.  Deleuze diz: 

Imagens-tempo [em contraponto a imagens-movimento] não têm nada a ver 
com antes e depois, com sucessão. A sucessão estava lá desde o começo 
como a lei da narração. Imagens-tempo não são coisas acontecendo no 
tempo, mas novas formas de coexistência, ordenamento, transformação. 
(DELEUZE, 1992, p. 283) 

 MERTINS, Detlef. “The Modernity of Zaha Hadid”. In CELANT, Germano & RAMÍREZ-MONTAGUT, 32

Mónica (org.). Zaha Hadid. Catálogo de exposição do Guggenheim Museum, New York. New York: 
Guggenheim Museum Publications, 2008.
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É curioso como esse trecho, de uma certa forma, previu o ordenamento do material de 

movimento gerado ao longo de Contraespaço em módulos, com a possibilidade de ordená-los 

aleatoriamente e diferentemente a cada vez, sem precisar de uma única linearidade para poder 

gerar significações, conforme descreverei posteriormente. 

 Deleuze também me tocou por confirmar a possibilidade de ecos e ressonâncias entre 

campos de conhecimento diversos, de transversalidades. Ele diz: 

O que me interessa são as relações entre artes, ciência e filosofia. Não há 
nenhuma ordem de prioridade entre essas disciplinas. Cada uma é criativa. O 
verdadeiro objeto da ciência é criar funções, o verdadeiro objeto da arte é 
criar agregados sensoriais e o verdadeiro objeto da filosofia é criar conceitos. 
A partir deste ponto de vista, dadas essas direções gerais, mesmo esboçadas, 
de função, agregado e conceito, podemos lançar a questão de ecos e 
ressonâncias entre elas. Como é possível – em suas linhas de 
desenvolvimento completamente diferentes, com ritmos e movimentos de 
produção bem diferentes – como é possível para um conceito, um agregado e 
uma função interagirem? (ibid., p. 283) 

 A questão das ‘camadas’ me atraem no processo criativo de Hadid, conforme 

mostrarei posteriormente, e nas relações entre movimento, teóricos e áreas de conhecimento. 

Deleuze fala sobre camadas que se movem: 
Ou considere Alain Resnais: Em seu filme Je t’aime, je t’aime (1967), 
vemos um heroi trazido de volta a um momento em sua vida, e o momento é, 
então, disposto em um série de contextos diferentes, como camadas 
constantemente deslocadas, alteradas, rearranjadas de uma tal maneira que o 
que está próximo em uma camada torna-se muito distante em outra. É uma 
concepção de tempo muito surpreendente, muito intrigante cinematicamente, 
e ecoa a “baker transformation” [uma teoria da física analisada por Ilya 
Prigogine e Isabelle Stengers, previamente comentada por Deleuze]. (ibid., 
p. 284)  

A disposição em ‘camadas constantemente deslocadas, alteradas e rearranjadas’ ecoa o 

processo de criação de Hadid, descrito tanto por ela própria quanto por outros autores, e 

também ecoa o modo como percebo muitas de suas obras arquitetônicas e desenhos de 

projetos. E também ecoam o processo criativo de Forsythe. 

 É interessante como esses autores/criadores, Hadid e Forsythe, ‘ressoam’ e ‘ecoam’ 

sob meu olhar, me afetam e me instigam à criação. Deleuze comenta sobre a relação entre 

elementos e a possibilidade de um ser afetado pelo outro e vice-versa: 
Assim, filosofia, arte e ciência entram em relações de ressonância e troca 
mútuas, mas sempre por razões internas. A maneira em que elas impingem 
uma na outra depende de sua própria evolução. Neste sentido, então, nós 
realmente temos que ver filosofia, arte e ciência como linhas melódicas 
separadas em constante interação uma com a outra. E nisto, a filosofia não 
tem uma pseudo-primazia recíproca, nem, igualmente, nenhuma 
inferioridade criativa. Criar conceitos não é menos difícil do que criar novas 
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combinações visuais e aurais, ou criar funções científicas. O que nós temos 
que reconhecer é que a interação entre as diferentes linhas não é um 
problema de monitoramento ou reflexo mútuos. Uma disciplina que se 
dispôs a seguir um movimento criativo vindo de fora iria, ela própria, 
abandonar qualquer papel criativo. O que conta nunca foi ir ao longo de 
algum movimento relacionado, mas fazer o seu próprio movimento. Se 
ninguém inicia, ninguém se moverá. Nem é a interação uma troca: tudo 
acontece dando ou tomando. (ibid., p. 285, grifos meus) 

Nesse trecho vi a minha intenção de relação com a obra de Hadid. Pretendo nesta me inspirar, 

ser tocado, ser afetado, mas ter, na dança, total autonomia para gerenciar e transformar essa 

inspiração e que, em seu ‘processamento’, a dança seja uma outra coisa, uma coisa por si só,  

‘autonomia para poder transformar’. Bachelard fala de “uma palavra indutora, uma palavra 

que faz sonhar, uma palavra que vem sonhar em nós” (BACHELARD, 1990, p. 226). Penso 

na arquitetura de Hadid como imagens indutoras. 

 O conceito de ‘mediadores’ é esclarecedor com relação a isso. Deleuze diz: 

Mediadores são fundamentais. A criação é toda sobre mediadores. Sem eles, 
nada acontece. Eles podem ser pessoas – artistas ou cientistas para um 
filósofo; filósofos ou artistas para um cientista – mas também coisas, até 
plantas ou animais, como em Carlos Castaneda. Sejam reais ou imaginários, 
animados ou inanimados, deve-se formar seus próprios mediadores. É uma 
série: se você não pertence a uma série, até mesmo uma completamente 
imaginária, você está perdido. Eu preciso de meus mediadores para me 
expressar e eles nunca teriam se expressado sem mim: sempre se está 
trabalhando em um grupo, mesmo quando não se aparenta ser o caso. E mais 
ainda quando se é aparente – Félix Guattari e eu somos os mediadores um do 
outro. (DELEUZE, 1992, p. 285)  

A descrição desse conceito ativa muitas questões. Primeiramente, me faz pensar em Hadid 

como a mediadora principal desta pesquisa, mas também os mediadores que me formaram e 

me influenciaram, como, por exemplo, minha formação no Laban Centre, meus coreógrafos-

referência, minha experiência artística inicial na Companhia dos Homens, mediadores nas 

áreas do cinema, da música, das artes plásticas/visuais, da televisão, da literatura e também do 

dia a dia, os diversos autores com quem ‘converso’ neste trabalho (Laban, Bachelard, Sheets-

Johsntone, Stern, Deleuze, Derrida, etc.). Deleuze não usa a palavra ‘afetividade’, mas a 

considero como um componente primordial nessa relação entre mediadores, afetividade no 

sentido de ‘ser afetado por’. Bachelard comentou que “se o poeta ‘gostava muito desse 

texto’ […] é porque esse texto tinha para ele um valor” (BACHELARD, 1990, p. 43). Esses 

mediadores têm, portanto, para mim, um valor.  

 Além disso, a variabilidade da qualidade dos mediadores que alguém forma para si, 

podendo ser reais, imaginários, animados ou inanimados, me toca em vários sentidos: ser 
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afetado por algo inanimado – prédios, por exemplo! – para querer trabalhar em uma forma 

animada – em dança, com o corpo vivente – e trabalhar com a imaginação espacial, corporal e 

de movimento, não querer ‘traduzir’ a arquitetura de Hadid para a dança, mas, a partir da 

primeira, se permitir a transformar e criar uma outra coisa, que pode, à primeira vista, nem 

lembrar ou ser similar a obras de Hadid. Essas questões me remetem às ideias expostas por 

Sheets-Johnstone de pensar em movimento, por Bachelard sobre o valor das imagens e da 

imaginação, por Stern sobre o diálogo entre parceiros externos reais e companhias imaginadas 

e por Laban sobre a perspectiva corporal. 

 Deleuze fala sobre cr iação “como o t raçar de um caminho entre 

impossibilidades.” (1992, p. 293). Isso ecoa Dias (2012), em como o fracasso e o erro são 

potencialidades para a criação, que mencionarei posteriormente, e Bachelard, quando fala da 

imagem dos labirintos nos sonhos, na qual o próprio caminhante vai criando o labirinto, este 

não sendo uma construção a priori e fixa: “[...] no sonho, o labirinto não é visto nem previsto, 

não se apresenta como uma perspectiva de caminhos. É preciso vivê-lo para vê-

lo.” (BACHELARD, 1990, p. 165). Deleuze acrescenta que “A criação acontece em canais 

estrangulados. [...] Um criador que não é pego pela garganta por um conjunto de 

impossibilidades não é um criador. Um criador é alguém que cria suas próprias 

impossibilidades, e, assim, cria possibilidades.” (DELEUZE, 1992, p. 293). Identifico-me 

com essas ideias, pois o estímulo para criar dança a partir da arquitetura de Hadid não me diz, 

de antemão, o que fazer e como fazer, mas, é forte e inquietante o suficiente para eu encarar 

suas impossibilidades e, a partir da prática, criar possibilidades. 

      

3.2      HISTÓRICO PESSOAL DA RELAÇÃO DA DANÇA COM OUTROS MEIOS     

 Este projeto de doutorado nasceu de um costume meu de olhar para o trabalho de 

artistas de outros meios e de me interessar por seus comentários sobre processos de criação. 

Esses têm me inspirado para o desenvolvimento de meu trabalho coreográfico. Esses artistas 

atuam no cinema (Fernando Meirelles e Woody Allen), na literatura (Italo Calvino e William 

Burroughs), nas artes plásticas (Francis Bacon), na música (David Bowie e Ennio Morriconni) 
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e na filosofia (Deleuze, em escritos sobre processos de criação). Também utilizo seus 

comentários para fins educacionais em dança, nas aulas de Criação em Dança que costumo 

ministrar (no Curso de Dança da Universidade Federal de Pernambuco, onde atuo como 

professor, e também em workshops). Como não são receitas sobre como criar em dança, tanto 

eu, enquanto coreógrafo, quanto os estudantes de dança, somos levados a nos perguntar como 

determinado processo criativo que se desenrola em outra linguagem, com outro tipo de 

material, pode se aplicar na dança e nos seus materiais. 

 Além dos comentários sobre processos criativos, esses e outros artistas e autores têm 

me inspirado com suas obras de arte, sugerindo temas, atmosferas, estruturas, etc., sendo 

inspiradores nos diferentes estágios de feitura de uma obra de dança – na concepção, nas 

explorações iniciais, nas manipulações e na estruturação da obra. Ser inspirado por esses 

artistas e suas obras significa que ‘eu vejo dança nelas’.  

 Do cinema, cito Wong Kar-Wai, Darren Aronofsky e Woody Allen. Wong Kar-Wai, 

com Amor à Flor da Pele, me inspirou no uso da dinâmica, na estruturação coreográfica, na 

atmosfera e nos estados corporais e emocionais e me sugeriu frases para serem faladas, em 

minha obra Vento Poeira Larva (2005). Aronofsky me fez ver dança na estruturação e no uso 

da repetição de motivos em Pi, que também me alimentaram para Vento Poeira Larva. Os 

processos criativos de Allen estão imbricados com suas preocupações existenciais, aliás, suas 

obras são statements existenciais, indo na contracorrente de uma cobrança e patrulhamento, 

que percebo como tendência atual na academia e na prática artística, de um viés, 

posicionamento ou conteúdo ‘político’, às vezes atuando quase como um novo utilitarismo da 

arte. Inspiro-me em Allen para ser honesto com minhas necessidades existenciais e artísticas. 

 Da literatura, cito Clarisse Lispector, Edgar Allan Poe e Italo Calvino. As elocubrações 

poético-filosóficas de Lispector sobre repetição e transformação em A Paixão Segundo G.H. 

me inspiraram também para Vento Poeira Larva. As imagens criadas por Poe do homem em 

estado suspenso de perplexidade em O Poço e o Pêndulo e Uma Descida ao Maelström 

reverberaram em mim como a própria condição do homem contemporâneo e me 

influenciaram desde a concepção à feitura de Interregnum (2006), tanto na temática como na 

situação espacial de arena. De Calvino, a engenhosa brincadeira com possibilidades de 

estruturação e transformação em O Castelo dos Destinos Cruzados me inspirou em Vento 

Poeira Larva e me fez pensar muito sobre estruturação e composição em geral. 
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 Das artes plásticas e visuais, cito Francis Bacon, Kazimir Malevich, Wassily 

Kandinsky, Rachel Whiteread e Cindy Sherman. A descrição de Bacon de seus processos me 

guiou nos primeiros tateamentos como coreógrafo e suas obras me alimentaram com 

inúmeros devaneios e ideias para danças e me inspiraram mais especificamente para a feitura 

de Real/Duplo (2010). Malevich, com seu abstracionismo radical, me fez pensar muito nos 

artistas do Judson Dance Theater e me inspirou para a feitura de Deserto Aresta (2008) e Des-

com-po-si-ção (2009). Kandinsky e também Malevich, nos meus anos formativos no Laban 

Centre, me fizeram pensar no que seria o material da dança e no que seria o ‘meu’ material de 

dança. Whiteread, com suas noções de espaço positivo e negativo, me instigaram 

criativamente e suas imagens fizeram ressoar várias ideias e devaneios. Já os corpos 

imobilizados e olhares vítreos de Sherman me alimentaram para Interregnum. 

 Da música, cito John Cage e David Bowie. De Cage, a continuidade e a força de sua 

obra sinfônica Seventy-Four, me arrebataram para a feitura de Deslocado-Relocado (2002), 

configurando-se ao mesmo tempo como estimulador e como trilha sonora desse trabalho. 

Além dessa inspiração específica e pessoal, não se pode esquecer da grandiosa influência que 

Cage teve na dança, de Cunningham à dança pós moderna norte-americana. Bowie, por sua 

vez, me iluminou em estratos múltiplos, como: sua visão artística clara e poderosa que o fez 

ter o poder de decisão sobre a feitura de suas obras de arte; a dedicação e o rigor com que 

trabalhava seus inúmeros talentos, voz para canto, corpo, habilidades de atuação interpretativa 

e habilidade para instrumentos musicais; sua presença performática e carisma magnetizantes 

em cena – que poderiam, por si só, ser um tema de tese – em uma combinação de visão 

artística, intuição e racionalidade, me fazendo pensar na necessidade de definir com clareza a 

presença e a modulação cênica que desejo para cada obra; sua história de vida e sua trajetória 

artística inspiradoras; suas obras musicais, que, por si só, são inspiradoras de atmosferas e 

estimuladores artísticos. Utilizei sua canção London Boys para compor a trilha sonora de A 

Cidade no meu Corpo (2001), a qual acrescentou mais uma camada à justaposição de 

narrativas biográficas desconstruídas que compõem o trabalho, que inclui a minha própria, a 

de Bowie e outras ficcionais. Inúmeros outros músicos, com suas obras, também me fizeram 

imaginar atmosferas e gestar impulsos criadores. 

 De outras áreas que não as artes – mas a elas estreitamente relacionadas – também 

‘leio como dança’, por exemplo, a filosofia de Deleuze, de Foucault e de Derrida. As ideias de 
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Deleuze sobre repetição e transformação em Diferença e Repetição me instigaram para a 

feitura de Vento Poeira Larva e sua leitura da obra de Bacon em A Lógica da Sensação me 

forneceu imagens e estímulos para improvisação para Real/Duplo (2010). De Foucault, a 

noção de constituição do poder não em um ponto fixo, mas em pontos móveis e em 

transformação, em A História da Sexualidade 1, me inspirou a fazer relações com a obra de 

Forsythe e a realizar explorações corporais em Espaçamento (2011). Os conceitos de Derrida 

de ‘desconstrução’, ‘espaçamento’, ‘rastro’, ‘centro faltante’, ‘différance’, ‘labilidade’ e a 

noção de preencher o espaço entre polaridades me estimularam criativamente em Deserto 

Aresta, Des-com-po-si-ção e Espaçamento, conforme descreverei posteriormente, e 

permanecem como referências importantes, inclusive, no presente trabalho. 

 Fiz essa retrospectiva de influências de outros meios para ilustrar vários níveis de 

interdisciplinaridade que tenho exercido a partir da dança e também para chegar à minha 

ligação com a arquitetura desconstrutivista e com Hadid. É sempre bom lembrar que esse 

“processo de procura noutras áreas de estruturas capazes de oferecer novas propostas à 

composição coreográfica” (LOUPPE, 2012, p. 243) tem sido prática corrente em importantes 

momentos da dança moderna e da dança contemporânea. Essa interdisciplinaridade (ou 

multidisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, dependendo do grau de relações) já vem 

acontecendo há muito tempo, a partir de necessidades artísticas, muito antes do termo 

‘interdisciplinaridade’ (e ‘multi-’ e ‘trans-’) e sua respectiva prática tornarem-se ‘em voga’ 

nos discursos acadêmicos e artísticos. Portanto, estou ciente de que não ‘inventei a roda’ e me 

isento de tal pretensão.  

  

3.3      INTERESSE EM RELACIONAR DANÇA E ARQUITETURA DESCONSTRUTI- 

VISTA 

 Tenho cultivado meu interesse pela arquitetura desde 2008 e olhado com bastante 

admiração o trabalho de vários arquitetos que geralmente são agrupados sob o guarda chuva 

chamado ‘arquitetura desconstrutivista’, como, por exemplo, Frank Gehry, Hadid, Rem 

Koolhas, Tschumi, Peter Eisenman, entre outros. A seguir, apresento a arquitetura 
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desconstrutivista em geral, elenco alguns paradigmas modernos contra os quais essa 

arquitetura se rebelou e descrevo a Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista, uma série de 

pesquisas e criações que desenvolvi previamente à presente pesquisa, além de outras 

aproximações artísticas e pedagógicas entre dança e arquitetura. 

3.3.1    A arquitetura desconstrutivista 

 Essa expressão foi disseminada a partir da exposição intitulada Deconstructivist 

Architecture, realizada no Museum of Modern Art (MoMA), Nova York, em 1988, com 

curadoria de Philip Johnson e assistência de curadoria de Mark Wigley, ambos também 

autores do catálogo da mesma. Johnson aponta que a arquitetura desconstrutivista não é um 

estilo, nem um movimento, nem um credo. É uma confluência dos trabalhos de alguns 

arquitetos importantes a partir de 1980 que mostram uma abordagem similar com formas 

resultantes similares (JOHNSON in JOHNSON e WIGLEY, 1988, p. 7). Os arquitetos 

participantes da exposição foram Gehry, Daniel Libeskind, Koolhaas, Eisenman, Hadid, a 

cooperativa Coop Himmelblau e Tschumi, de nacionalidades diferentes e atuando, à época, 

em cinco países diferentes. Johnson alerta que a abordagem desconstrutivista não se restringe 

a esses sete, sendo apenas um recorte da exposição. 

 Johnson havia identificado nesses arquitetos similaridades formais com o 

construtivismo russo da segunda e terceira décadas do século XX. Um dos temas formais 

repetidos em cada arquiteto foi a sobreposição diagonal de barras retangulares e trapezoidais, 

presente no construtivismo, com Vladimir Tatlin e Aleksandr Rodchenko, e em toda a 

vanguarda artística russa daquela época, de Malevich a El Lissitzky. Johnson detecta uma 

similaridade, por exemplo, entre os planos torcidos de Tatlin e de Hadid (JOHNSON in 

JOHNSON e WIGLEY, 1988, p. 7). 

 Segundo Wigley (in JOHNSON e WIGLEY, 1988, p. 10), o termo ‘desconstrutivista’ 

surge a partir dessa relação com o construtivismo, inspirando-se nele, mas ao mesmo tempo, 

desviando dele, aplicando-lhe uma ação de ‘des-’. Não é derivado, portanto, da teoria 

filosófica da desconstrução de Derrida. O autor aponta que é a habilidade  de  perturbar  nosso  
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Figura 4 – Vladimir Tatlin. Monumento à Terceira Internacional (1919-1920) 
Disponível em: <https://serurbano.wordpress.com/2008/06/23/tatlin-monumento-a-terceira-internacional/>. 
Acessado em: 07 nov. 2017. 

pensamento acerca da forma que torna desconstrutivistas os projetos desses arquitetos (ibid., 

p. 10). Wigley também alerta que desconstrução não tem a ver com demolição, 

desmantelamento ou dissimulação, mas com desafiar os valores de harmonia, unidade e 

estabilidade, propondo uma visão diferente da estrutura, uma visão na qual as falhas são 

intrínsecas à estrutura (ibid., p. 10), a partir de um olhar aprofundado para dentro da tradição. 

Note-se o papel importante das falhas, de trazê-las para a visibilidade, para o primeiro plano, 

assunto que será discutido posteriormente, no subcapítulo 6.4.  

 Hadid demonstrou uma preocupação com relação à expressão ‘arquitetura 

desconstrutivista’, à época da exposição em 1988. Para ela, a mesma passa uma sugestão de 

que todos os arquitetos a ela relacionados leram Derrida e, então, inventaram todo um novo 

estilo de arquitetura. Ela comenta que não só isto não é verdade, como também trivializa o 

próprio legado de Derrida (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 49). Para Hadid, a arquitetura 

desconstrutivista não tem nada a ver com a desconstrução filosófica derridiana; origina-se, 

sim, de uma visão otimista e tem a ver com energia e uma compreensão de abstração, e não 

com tomar algo e dissolvê-lo. A arquitetura desconstrutivista, diz, recende a toda uma série de 

pessoas operando na Europa nos anos 1960 e 1970, preocupados em despedaçar e romper, e à 

arte do início do século XX, de certos movimentos abstratos que olharam para a arte 

https://serurbano.wordpress.com/2008/06/23/tatlin-monumento-a-terceira-internacional/
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figurativa e abstrações geométricas, como as caligrafias árabe e chinesa. Hadid cita Malevich 

e Kandinsky como alguns desses artistas.  

 Entretanto, isso não quer dizer que não haja relações com Derrida, que são os casos de 

Tschumi e Eisenman, familiares com sua teoria, segundo Hill (2013). Quanto aos outros, não 

se pode ter certeza o quanto a filosofia de Derrida era por eles conhecida, se pode tê-los 

influenciado e em que grau. Eisenman foi amigo próximo do filósofo e, segundo Moneo 

(2004, pp. 169, 182), leu Derrida, Deleuze, Foucault e Barthes e aplicou o conceito de 

desconstrução em alguns de seus projetos, após sua fase inicial de inspiração estruturalista. 

Tschumi, por sua vez, testemunha sobre a desconstrução, numa referência direta a Derrida: 
Este questionamento da estrutura levou a um lado específico do debate 
arquitetural contemporâneo, nomeadamente a desconstrução. Desde o início, 
a polêmica da desconstrução, juntamente a muito do pensamento pós 
estruturalista, interessou a um pequeno número de arquitetos porque ela 
pareceu questionar os próprios princípios da Geborgenheit [o estado de ter 
uma sensação de segurança e bem estar] que a corrente dominante pós 
modernista estava tentando promover. Quando encontrei Jacques Derrida 
pela primeira vez, para que eu tentasse convencê-lo a confrontar sua própria 
obra com a arquitetura, ele me perguntou, “Mas como poderia um arquiteto 
se interessar pela desconstrução? Afinal, desconstrução é anti-forma, anti-
hierarquia, anti-estrutura, o oposto de tudo o que a arquitetura sustenta.” 
“Precisamente por esta razão,” eu respondi. (TSCHUMI, 1996, p. 250) 

O que aparenta é que Hadid e esses arquitetos têm os mesmos objetivos de questionar a 

arquitetura vigente, mas passam por caminhos paralelos próprios e com idiossincrasias 

próprias. 

 O arquiteto desconstrutivista, diz Wigley (in JOHNSON e WIGLEY, 1988, p. 11), 

localiza os dilemas inerentes nos prédios, colocando a tradição arquitetural no divã e 

identificando os sintomas de uma “impureza reprimida”. No construtivismo russo, 

especialmente na fase pré-Revolução de 1917, as primeiras fissuras haviam sido abertas. Os 

arquitetos desconstrutivistas retomam essa ação desestabilizadora. Entretanto, Wigley (ibid., 

p. 15) aponta que desestabilizar não era o objetivo dos construtivistas, mas chegar a uma 

pureza fundamental da estrutura. Sua geometria irregular era compreendida como uma relação 

dinâmica entre formas flutuando no espaço, ao invés de uma condição estrutural instável. 

Mesmo assim, a concretização arquitetural desses elementos produziu instabilidade. Todavia, 

a radicalidade do construtivismo russo ficou não realizada. Vingou o movimento moderno, em 

desenvolvimento paralelo naquela época, trazendo o valor do purismo das formas, expulsão 

dos adornos e da máxima ‘a forma segue a função’, acerca dos quais falarei posteriormente. 
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Wigley (ibid., p. 16) informa que os arquitetos da exposição não necessariamente se 

inspiraram conscientemente no construtivismo russo, mas, em suas ações de questionar a 

tradição, inclusive a modernista, eles empregaram estratégias ensaiadas na vanguarda russa.  

 A arquitetura desconstrutivista, continua Wigley (ibid., p. 17), perturba as figuras a 

partir de dentro, essa perturbação sendo incorporada à própria estrutura, à própria construção. 

O oposto, a perturbação vindo de fora, não ameaçaria a forma, apenas a estragaria. Trata-se de 

uma arquitetura de disfunção, deslocamento, deflexão, desvio e distorção, ao invés de uma 

arquitetura de demolição, desmantelamento, deterioração, decomposição ou desintegração. 

Ela desloca, ao invés de destruir, a estrutura. Isto provoca um desconforto porque questiona as 

noções de estabilidade que as formas puras do modernismo advogam. Nisso as relações com o 

contexto também são mexidas porque as divisões entre dentro e fora já não são mais tão claras 

(ibid. p. 18). 

 Entretanto, embora com todo esse potencial perturbador, Wigley não considera a 

arquitetura desconstrutivista como uma vanguarda, não é uma retórica do novo. Ao invés, 

expõe o não familiar escondido dentro do tradicional, “É o choque do velho” (ibid., p. 18). E 

esse deslocamento do pensamento tradicional sobre a estrutura vai fazer com que também se 

desloque o pensamento sobre a função. Os modernistas não consideraram a realidade 

desarrumada dos requisitos funcionais, diz (ibid., p. 18). Em sua, visão, a arquitetura 

desconstrutivista considera essa desarrumação inerente ao funcionamento e provê uma 

complexidade dinâmica mais congruente com a complexidade funcional. Nela “a forma segue 

a deformação” (ibid., p. 19), em detrimento do moto ‘a forma segue a função’ da arquitetura 

moderna. 

 Outras fontes  descrevem mais características formais relacionadas à arquitetura 33

desconstrutivista em geral: fragmentação, processo de desenho não linear, um interesse 

renovado pelos materiais utilizados, manipulação das ideias da superfície das estruturas ou da 

aparência, formas não retilíneas, que servem para distorcer e deslocar alguns dos princípios 

elementares da arquitetura, como a estrutura e o envoltório (paredes, piso, cobertura e 

aberturas) do edifício. Muitas obras apresentam uma característica de obra em processo, não 

finalizada. A aparência visual final dos edifícios da escola desconstrutivista caracteriza-se por 

“um caos controlado e por uma estimulante imprevisibilidade” (BECK, 2008). Deformação e 

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_desconstrutivista. Acessada em: 06 maio 2015.33

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_desconstrutivista
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deslocamento são suas palavras-chave, reiterando-se que cada arquiteto a ela associado tem 

uma visão muito particular e pessoal da construção. Suas maneiras de construir estão 

associadas à escultura.  

 Além das influências e relações diretas apontadas por Wigley, no plano de fundo  

também pairam o cubismo analítico (influência para Eisenman, segundo Moneo (2004, p. 

147)), o minimalismo e a arte de Gordon Matta-Clark, com suas interferências em casas e 

prédios e a apresentação de fragmentos de prédios em galerias. 

3.3.2   Paradigmas da arquitetura moderna  

 Assim como considero importante conhecer a dança moderna para poder entender o 

desenvolvimento da dança contemporânea, para mim foi importante ter uma noção de 

paradigmas que se formaram na arquitetura moderna, para entender melhor o 

desenvolvimento da arquitetura desconstrutivista e a que esta estava indo de encontro. A 

seguir, apresento ao leitor que seja leigo em arquitetura, como eu, informações que me 

fizeram ter uma noção da arquitetura moderna. Embora esteja ciente do risco de 

supersimplificação, o objetivo aqui é mesmo oferecer uma visão panorâmica resumida. 

 Assim como o desenvolvimento do modernismo na dança e nas artes plásticas esteve 

envolvido em fortes reações/respostas à condição da modernidade em si, aos próprios meios e 

seus legados e em não só terem sido influenciados por, mas também influenciar, novas visões 

de mundo, com a arquitetura não foi diferente. Fortes reações ao modo de vida e à arquitetura 

do século XIX, com o impacto da Revolução Industrial, das tecnologias de guerra e dos meios 

de comunicação, a relação de estar no mundo modificou-se profundamente.  

 Na arquitetura, o emprego de novos materiais, como o concreto, o aço, o vidro, etc., e 

invenções como a planta livre abriram novos caminhos formais para a arquitetura. Planta livre 

significa que as paredes da base de um prédio, que antes funcionavam como sustentação e 

delimitavam seu uso nos andares superiores, poderiam ser substituídas por pilotis, o que 

liberou o uso e organização que se quisesse fazer nos andares térreo e superiores. Isso abriu  

diversos caminhos para inovações.  
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 Essa revolução formal da arquitetura estava intimamente entrelaçada com o desenrolar 

da modernidade da vida urbana, que passou a concentrar a disseminação de novos modos de 

viver e de morar. Segundo Colomina (1994), o desenvolvimento dos meios de comunicação 

de massa, da fotografia, do cinema, da utilização pública e doméstica de produtos e aparelhos 

advindos das tecnologias de guerra (por exemplo, o telefone, a televisão, os chás em 

saquinhos, etc.) modificaram sobremaneira a relação do ser humano ocidental consigo 

mesmo, entre si e com seu meio social, inclusive a maneira de morar e de vivenciar a cidade. 

 Bruno Zevi resume as principais vertentes arquitetônicas que se desenvolveram:  
As duas grandes correntes espaciais da arquitetura moderna são o 
funcionalismo e o movimento orgânico. Ambas de caráter internacional, a 
primeira surge na América (1880-1890), na Escola de Chicago, mas encontra 
sua formulação na Europa e seu maior representante no arquiteto suíço-
francês Le Corbusier, a segunda tem, pelo contrário, como seu maior 
expoente um gênio americano, Frank Lloyd Wright, e apenas nos últimos 
decênios se difunde na Europa. Tendo em comum o tema da planta livre, 
essas correntes o entendem de forma diferente; apenas racionalmente a 
primeira, organicamente e com plena humanidade a segunda. (ZEVI, 1996, 
p. 124) 

Apesar da parcialidade na descrição de Zevi, demonstrando seu favoritismo por Lloyd Wright, 

consegue-se vislumbrar as características das duas vertentes. 

 Além das figuras paradigmáticas da arquitetura moderna de Le Corbusier 

(pseudônimo de Charles-Edouard Jeanneret-Gris) na França e Lloyd Wright (Figura 5) nos 

EUA, havia também Walter Gropius (Figura 6) e sua atuação na Bauhaus na Alemanha. É 

importante perceber a importância das relações interartes no desenvolvimento da arquitetura 

moderna. Por exemplo, através de relações entre as artes plásticas, o design e a publicidade, 

Le Corbusier ajudou a formar a identidade visual de seu tempo, em suas propostas  

arquitetônicas e nas imagens de publicidade da revista L’Esprit Nouveau, por ele administrada 

e editada (COLOMINA, 1994). A Bauhaus, a ser comentada também posteriormente, era uma 

escola de arquitetura e arte, que teve em seu corpo docente Kandinsky e onde este relacionou-

se com importantes artistas e produziu vários textos que refletem sobre sua produção artística 

e sobre a arte de seu tempo. Na Bauhaus, também se produziu dança, com o coreógrafo e 

professor Oskar Schlemmer, que contribuiu muito para esse medium com seus experimentos 

interartes a partir da abstração. Então, percebe-se que laços entre arte, dança e arquitetura 

estão em relação há muito tempo.  

 Le Corbusier desenvolveu os cinco pontos para a nova arquitetura: planta livre;  facha- 
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Figura 5 – Frank Lloyd Wright. Fallingwater House, Pennsylvania (EUA, projetada em 1934) 
Disponível em: <http://www.wright-house.com/frank-lloyd-wright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-
fall.html>. Acessado em: 25 set. 17. 

 

Figura 6 – Walter Gropius. Bauhaus, Dessau (Alemanha, projetada em 1926) 
Disponível em:<http://www.archdaily.com.br/br/805820/classicos-da-arquitetura-bauhaus-dessau-walter-
gropius>. Acessado em: 25 set. 17. 

da livre; pilotis; terraço jardim; janelas em fita (fenêtre en longueur) (SEGAWA, 1998). 

Emblemática desses cinco pontos é a Ville Savoye (Figura 7), por ele projetada. Esses pontos 

possibilitaram novos arranjos no projeto arquitetônico e se tornaram alguns dos paradigmas 

da arquitetura moderna e, até hoje em dia, podem-se perceber suas influências, no Brasil e em 

vários outros lugares no mundo, em suas paisagens urbanas. 

http://www.wright-house.com/frank-lloyd-wright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html
http://www.wright-house.com/frank-lloyd-wright/fallingwater-pictures/F1SW-fallingwater-in-fall.html
http://www.archdaily.com.br/br/805820/classicos-da-arquitetura-bauhaus-dessau-walter-gropius
http://www.archdaily.com.br/br/805820/classicos-da-arquitetura-bauhaus-dessau-walter-gropius
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Figura 7 – Le Corbusier. Ville Savoye, Poissy (França, projetada em 1928) 
Disponível em: <http://villasavoyeblog.tumblr.com/image/548928064>. Acessado em: 10 jan. 2015. 

 Formalmente, descobriu-se e venerou-se o cubo branco e o uso dos ângulos retos 

como recurso de ‘limpeza’ dos adornos, que passaram a ser considerados desnecessários ou, 

até, de mau gosto. 

 Entretanto, o que no início se colocou como abertura de caminhos começou a se 

transformar em paradigmas. Transcrevo abaixo o ponto de vista de Zevi com relação aos 

paradigmas modernos da arquitetura: 
Após um século de arquitetura predominantemente decorativa, escultural, a-
espacial, o movimento moderno, em sua magnífica tentativa de levar a 
arquitetura para o campo que lhe é próprio, baniu a decoração dos edifícios, 
insistindo na tese de que os únicos valores arquitetônicos legítimos são os 
volumétricos e espaciais. A arquitetura racionalista voltou-se para os valores 
volumétricos, enquanto o movimento orgânico se fixou nos espaciais. É 
óbvio, porém, que se como arquitetos sublinhamos os substantivos e não os 
adjetivos da arquitetura, como críticos e historiadores não podemos propor 
as nossas preferências no campo dos modos ou das expressões figurativas 
como o único padrão apreciativo para a arquitetura de todos os tempos. 
Mesmo porque, passados vinte anos de nudismo arquitetônico, de 
desinfecção decorativa, de fria e glacial volumetria, de esterilização 
estilística contrária a demasiadas exigências psicológicas e espirituais, a 
decoração (ainda que em forma não de ornamentação aplicada, mas de 
acoplamento de materiais naturais diversos, de novo sentido da cor, etc.) está 
entrando de novo na arquitetura, e é justo que assim seja. A “falta de 
decoração” não pode ser um ponto programático de arquitetura alguma, a 
não ser em base polêmica e, portanto, efêmera. (ZEVI, 1996, p. 27) 

 As reações frente aos paradigmas da arquitetura moderna são inúmeras e envolvem as 

mais diversas agendas. Robert Venturi, por exemplo, disse que “Com raras exceções, os 

arquitetos modernos evitavam a ambiguidade” (2004, p. 3). O purismo adotado pela 

arquitetura moderna o incomodou e ele escreveu: 

http://villasavoyeblog.tumblr.com/image/548928064
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Os arquitetos já não se podem deixar intimidar pela linguagem 
puritanamente moralista da arquitetura moderna ortodoxa. Gosto mais dos 
elementos híbridos do que dos “puros”, mais dos que são fruto de 
acomodações do que dos “limpos”, distorcidos em vez dos “diretos”, 
ambíguos em vez de “articulados”, perversos tanto quanto impessoais, 
enfadonhos tanto quanto “interessantes”, mais dos convencionais do que dos 
“inventados”, acomodatícios em vez de excludentes, redundantes em vez de 
simples, tantos vestigiais quanto inovadores, inconsistentes e equívocos em 
vez de diretos e claros. Sou mais favorável à vitalidade desordenada do que à 
unidade óbvia. (VENTURI, 2004, p. 2) 

Associo sua posição à de artistas plásticos e também artistas da dança nos anos 1960, época 

da escritura de seu texto. Em BURT (2006) e BANES (1987), pode-se ter uma ideia das várias  

vozes/corpos que se manifestaram contra a ortodoxia modernista na dança. Muito do que foi 

explorado tinha a ver com acolher problemas, explorar incertezas, aceitar contradições e 

exercer a complexidade.  

 Venturi identificou um outro princípio moderno, que diz que o edifício cresce de 

dentro para fora, o que considerou como “uma das poderosas ortodoxias do século XX [...]: o 

interior deve expressar-se no exterior” (VENTURI, 2004, p. 89). Aponto que essa “ortodoxia” 

não se limitava ao meio da arquitetura somente; a dança modernista a tinha em alta conta, 

aqui leia-se a dança modernista de vertente expressionista, que tinha por base a 

autoexpressão, a expressão de uma verdade interior (BURT, 1995, 2006). Epítomes dessa 

vertente de dança foram Graham e Mary Wigman, entre outros(as) criadores(as). Cunningham 

foi um coreógrafo que catalisou uma série de mudanças de atitude e de abordagens de criação 

em dança, que ia de encontro a essa vertente expressionista, que havia se tornado quase uma 

ditadura de criação em dança, e que já estava se tornando obsoleta. Impulsionados pela quebra 

originada por Cunningham e também por outros artistas que estavam seguindo propostas 

diferentes da modernista, como Anna Halprin, vários criadores pós modernos de dança, em 

consonância com artistas visuais/plásticos contemporâneos, puseram em prática estratégias 

para frear essa ‘ditadura’ do interior para o exterior, do dentro para o fora. Vários trabalhos e 

propostas instigantes foram feitos por Trisha Brown, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Simone 

Forti, Deborah Hay, David Gordon, Lucinda Childs, Meredith Monk, Keneth King, Douglas 

Dunn, Robert Morris e o grupo Grand Union, entre outros (BANES, 1987; BURT, 2006).   

 Em oposição à ortodoxia modernista, Venturi sustenta a separação entre interior e 

exterior como duas instâncias autônomas, mas, que, ao mesmo tempo, estão em contínua 

relação – uma relação entre ‘forças’ exteriores e interiores. Ele diz: 
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Projetar de fora para dentro, assim como de dentro para fora, cria tensões 
necessárias que ajudam a fazer arquitetura. Como o interior é diferente do 
exterior, a parede – o ponto de mudança – torna-se um evento arquitetônico. 
A arquitetura ocorre no encontro entre forças interiores e exteriores de uso e 
espaço. Essas forças interiores e ambientais são, simultaneamente, gerais e 
particulares, genéricas e circunstanciais. A arquitetura como parede entre o 
interior e o exterior converte-se no registro espacial dessa resolução e em 
seu drama. E, ao reconhecer a diferença entre o interior e o exterior, a 
arquitetura abre a porta, uma vez mais, para um ponto de vista urbanístico. 
(VENTURI, 2004, p. 119) 

Faço uma conexão com o que Gil (2004) chama de relação interior-pele-exterior, de uma 

porosidade entre corpo e espaço, na qual ‘forças’ interiores e ‘forças’ exteriores estão em 

constante trânsito.  

 O purismo foi um paradigma formal que não estava desvinculado de um paradigma 

ideológico. O funcionalismo foi uma das fortes correntes do modernismo na arquitetura do 

século XX, constituindo uma reação poderosa à arquitetura eclética do século XIX. Os 

detalhes decorativos considerados ‘supérfluos’ começaram a ser ferrenhamente desdenhados. 

O funcionalismo tinha um viés ideológico muito forte de tentar modificar a vida do homem 

em sociedade, crendo-se que tornando sua moradia o mais funcional possível o integraria 

melhor à vida do dia a dia. O embelezamento começou a ser muito mal visto, como algo que 

distanciaria o homem desse ideal de integração. Como tudo que se torna paradigma, a 

obsolescência não tarda a chegar. Foi o tempo que levou para se verificar que o ideal 

social(ista) do funcionalismo não se realizou porque a sociedade e a política não se 

transformaram no que os idealistas esperavam, ou seja, a arquitetura projetada para acomodar 

essas transformações não chegou a recebê-las e acomodá-las. Quanto ao aspecto formal, o 

‘simplismo’ que resultou da prática funcionalista e que ficou como uma de suas marcas é um 

dos alvos dos que o criticam. Mas, permanece uma herança formal funcionalista, presente no 

pensamento e prática tanto acadêmica quanto profissional. Entretanto, a dissidência é grande 

entre os defensores do pensamento ‘forma-segue-função' e os a favor de liberar, alterar ou 

dissolver essa relação. 

 Para Venturi, o paradigma arquitetônico modernista da simplicidade era ostensivo e 

forçado, dizendo que “Onde a simplicidade não pode funcionar, resulta o simplismo. A 

simplificação espalhafatosa significa arquitetura insípida” (VENTURI, 2004, p. 6). O autor 

também aponta que a arquitetura moderna se empenhou em especializar as formas em relação 
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a materiais e estrutura e em separar e articular elementos e que, ao detalhar, essa separação foi 

realçada (ibid., p. 35). 

 Por sua vez, Tschumi comenta que: 

Pelos anos 1950 a arquitetura moderna tinha sido esvaziada de sua base 
ideológica inicial, parcialmente devido ao fracasso virtual de seus objetivos 
utópicos. A arquitetura também encontrou uma nova base nas teorias que o 
modernismo desenvolveu na literatura, arte e música. “A forma segue a 
forma” substituiu “a forma segue a função”, e logo ataques ao funcionalismo 
foram expressos por neo-modernistas por razões ideológicas e por pós-
modernistas por razões estéticas. (TSCHUMI, 1996, p. 115) 

 Grande parte da força reativa aos paradigmas modernistas da arquitetura era que estes 

abarcavam noções de estabilidade e de firmeza que estão se esfacelando na 

contemporaneidade. Tschumi dá uma ideia desse cenário: 

Quando o filósofo Jean-François Lyotard fala sobre a crise das grandes 
narrativas da modernidade (“progresso”, a “liberação da humanidade”, etc.), 
isto apenas prefigura a crise de qualquer narrativa, qualquer discurso, 
qualquer modo de representação. A crise dessas grandes narrativas, sua 
totalidade coerente, é também a crise dos limites. Assim como a cidade 
contemporânea, não há mais fronteiras delineando um todo coerente e 
homogêneo. Pelo contrário, habitamos um espaço fraturado, feito de 
acidentes, onde as figuras estão desintegradas, des-integradas. De uma 
sensibilidade desenvolvida durante séculos em torno da “aparência de uma 
imagem estável” (“equilíbrio” [balance], “equilíbrio” [equilibrium], 
“harmonia”), hoje favorecemos uma sensibilidade do desaparecimento de 
imagens instáveis: primeiro os filmes (vinte e quatro imagens por segundo), 
depois televisão, depois imagens geradas por computador, e recentemente 
(entre alguns arquitetos) disjunções, deslocamentos, desconstruções. (ibid., 
p. 217) 

 A polaridade utilidade versus beleza (ou prazer ou experimentação) instiga vários 

pensamentos. Por exemplo, Teixeira Coelho Netto (2002, p. 107) acha irreconciliáveis forma 

e função. Ele cita Jean Baudrillard para conectar, inicialmente, forma à aristocracia e função à 

burguesia e reiterar que ambos não se fundem. E se, por acaso, vierem a dar algum exemplo 

de algo com perfeita união entre forma e função, é um exemplo de algo que não existe. 

Coelho Netto pergunta-se porque resolveram denominar a teoria de ‘funcionalismo’ quando, 

na verdade, é a forma, o formalismo, que se impõe. Dá como exemplo um prédio comercial 

revestido de vidro nos trópicos e comenta que: “A denominação de ‘funcionalismo’ assim 

teria sido feita apenas para mascarar as forças às quais se sucumbe, as do formalismo” (ibid., 

p. 107). E acrescenta que, no final das contas, cai para o consumidor/usuário o custo do 

resultado do uso dessas nomenclaturas e respectivas justificativas:  
Não pode haver a menor sombra de dúvidas de que o funcionalismo é 
voltado para o produtor [diminuindo-se os custos de produção tanto com 
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materiais mais baratos quanto com um projeto que se denomine 
funcionalista, mas na verdade é mais simples e barato de construir, em 
detrimento de algo menos simples e mais pensado para o conforto e bem 
estar do usuário], dando-se a forma para o consumidor como legítima e 
verdadeira isca. (ibid., p. 108, texto entre colchetes do autor). 

 Zevi compara o uso do funcionalismo nas duas correntes modernistas, a funcionalista 

e a orgânica: 

A arquitetura funcional respondeu, na América e na Europa, às exigências 
mecânicas da civilização industrial; por isso proclamou os tabus do 
utilitarismo, isto é, da adesão ao objetivo prático do edificado e à técnica, e 
da “casa de todos”, padronizada e anônima. A arquitetura orgânica de 
Wright, na América, com [Alvar] Aalto, os suecos e os jovens italianos, 
responde a exigências funcionais mais complexas, isto é, funcional não só 
com relação à técnica e à utilidade, mas à psicologia do homem. Sua 
mensagem pós-funcionalista é a humanização da arquitetura. (ZEVI, 1996, 
p. 125) 

 Coloco lado a lado as opiniões de quatro arquitetos desconstrutivistas, Eisenman, 

Hadid, Koolhaas e Tschumi acerca desses paradigmas. Segundo Moneo (2004, p. 147), a 

missão inicial de Eisenman foi recuperar para a arquitetura os ideais da modernidade. Para 

ele, a arquitetura moderna nunca foi completamente executada, nunca veio a encarnar o 

verdadeiro espírito da modernidade por causa de distrações com questões de estilo e porque 

fez do funcionalismo sua bandeira. Eisenman era entusiasmado pelos pintores cubistas. 

Investiu em sua fase inicial em uma arquitetura abstrata, que fosse autônoma em relação a seu 

contexto. Fez diversos experimentos formais, valorizando o papel do processo, e produziu 

muitos textos acerca de seu pensamento sobre arquitetura. 

 Hadid, conforme desenvolverei posteriormente, considera que a arte abstrata, 

principalmente a vanguarda russa, foi uma fonte original que havia inspirado a arquitetura 

moderna. Inspirar-se em artistas como Malevich e Kandinsky e nos construtivistas russos 

significou voltar a essa fonte e continuar seu projeto não finalizado, no espírito experimental 

da vanguarda inicial. Percebe-se uma ressonância entre Hadid e Eisenman em seus intuitos de 

continuar o projeto interrompido da arte e arquitetura modernas. Hadid prezou a 

experimentação como forma de encontrar uma ‘linguagem’ (ou várias ‘linguagens’) 

arquitetônica sua. Mostrarei posteriormente como sua pesquisa partiu de uma negação dos 

ângulos retos e da repetição da arquitetura moderna. Hadid veio a desenvolver sua relação 

com o contexto da obra arquitetônica baseado na interrelação entre o ambiente e o que ele 

pode vir a se tornar e a obra e o que ela pode fazer na transformação futura do ambiente.  
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 Já Koolhaas aprendeu a fazer da cidade uma referência compulsória em qualquer 

intervenção arquitetural (MONEO, 2004, p. 308). Mas sua ideia de cidade era nada menos 

que a cidade de Nova York e o impacto da cultura de massa passou a ser seu mote de 

exploração. Seu propósito tornou-se descobrir a estrutura latente da cidade contemporânea e 

aprender a usar os mecanismos usados em construi-la. Para Koolhaas, a indeterminação do 

arranha-céu sugere que, na metrópole, nenhuma função específica pode ser correspondida 

com um único lugar (ibid., p. 312) e que a cidade nos faz ver que funções se adaptam às 

formas dos prédios mais facilmente do que pensamos (ibid., p. 313).  

 Por sua vez, Tschumi apresenta um interessante argumento contra o funcionalismo, 

colocando em xeque a função do uso, que, para ele, é cambiável, não é sólido nem eterno: 

[…] não há relação de causa-e-efeito entre um signo arquitetural e sua 
possível interpretação. Entre o significante e o significado está uma barreira: 
a barreira do uso real. Não importa se esta própria sala foi algum dia uma 
estação de corpo de bombeiros, depois uma sala de depósito de móveis, 
depois um salão de dança ritualística, e agora um salão de palestras (ela foi 
tudo isso). A cada época, esses usos distorceram tanto o significante quanto o 
significado. Não só signos linguísticos são arbitrários (como de Saussure nos 
mostrou há muito tempo atrás), mas a interpretação é, ela própria, aberta ao 
constante questionamento. Toda interpretação pode ser o objeto da 
interpretação, e aquela nova interpretação pode, por sua vez, ser interpretada, 
até que toda interpretação apaga a prévia. A história dominante da 
arquitetura, que é uma história do significado, tem que ser revista, em um 
tempo onde não há mais uma regra normativa, uma relação de causa-e-efeito 
entre uma forma e uma função, entre um significante e seu significado: 
apenas uma desregulação de sentido. (TSCHUMI, 1996, p. 222) 

Tschumi chega a brincar com as palavras, dizendo a forma não segue a função, ou 

“ficção” (ibid., p. 254), e faz uma proposição inovadora que põe como prioridade considerar 

os “eventos” que acontecem e/ou são construídos na relação arquitetura-usuário e na 

experiência promovida por essa relação. Ele diz: 

Para Foucault, um evento não é simplesmente uma sequência lógica de 
palavras ou ações, mas “o momento de erosão, colapso, questionamento ou 
problematização das próprias assunções do cenário dentro do qual um drama 
possa acontecer – ocasionando a chance ou possibilidade de um cenário 
outro, diferente.” O evento aqui é visto como um ponto de virada – não uma 
origem ou um fim – em oposição a proposições tais como a forma segue a 
função. Eu gostaria de propor que o futuro da arquitetura se faz na 
construção de tais eventos. (ibid., p. 256)  

 Já o teórico Juhanni Pallasmaa oferece um interessante ponto de vista relacionando o 

gosto elitista da arquitetura modernista pelo favorecimento da visão e do intelecto, em 

detrimento dos outros sentidos e do corpo em geral:  
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O fato de que o idioma modernista geralmente não conseguiu penetrar a 
superfície do gosto e valores populares parece ser devido à sua ênfase 
unilateral intelectual e visual; o design modernista em sua maioria abriu o 
intelecto e o olho, mas deixou o corpo e os outros sentidos, assim como 
nossas memórias, imaginação e sonhos, sem teto. (PALLASMAA, 2007, p. 
19) 

Pallasmaa defende a humanização da arquitetura, com uma visão integrativa corpo-mente, 

resgatando não só os sentidos negligenciados pelo privilégio proporcionado à visão focada, 

mas também o lado imaginativo e existencial do usuário. “A arquitetura não pode, entretanto, 

tornar-se um instrumento de mera funcionalidade, conforto corporal e prazer sensorial sem 

perder sua tarefa existencialmente mediadora”. (PALLASMAA, 2007, p. 62). E acrescenta 

que: “Uma obra de arquitetura incorpora e acalma as estruturas física e mental. A frontalidade 

visual do desenho arquitetônico perde-se na experiência real da arquitetura. Boa arquitetura 

oferece formas e superfícies moldadas para o toque prazeiroso do olho” (ibid., p. 44). 

 Resgatarei novamente o assunto do funcionalismo no Capítulo 7, durante o processo 

de Contraespaço, quando da visita de um dos consultores, Gentil Porto Filho, que dialogou 

com o grupo acerca dos experimentos desenvolvidos. Porto Filho, arquiteto de formação, 

mostrou que seu pensamento em arquitetura favorece o funcionalismo. Seus comentários 

mostraram esse viés, o que estimulou sobremaneira minhas reflexões sobre minha relação 

enquanto artista e pesquisador de dança com a arquitetura, me fazendo saber mais sobre o 

histórico dessas vertentes e identificar melhor como funcionam meus afetos com a arquitetura 

de Hadid, que vai em uma direção oposta ao funcionalismo e mais para perto da proposta 

fenomenológica de Pallasmaa, que, por sua vez, aproximo da fenomenologia de Bachelard, 

que privilegia a imaginação e o devaneio, que os faço corporal, espacial e de movimento, da 

perspectiva corporal de Laban, privilegiando a imaginação espacial, e da fenomenologia da 

dança e a valorização do saber cinético e cinestésico de Sheets-Johnstone, privilegiando o 

saber do corpo em primeira pessoa, a inteligência cinestésica e a sensibilidade de superfícies. 

Entretanto, como será visto posteriormente, além de me proporcionar essa reflexão, Porto 

Filho trouxe riquíssimas reflexões sobre a relação dança-arquitetura e sobre o trabalho que 

desenvolvi com o grupo.

  

3.3.3    Realização da pesquisa Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista e outras 

aproximações artísticas e pedagógicas entre dança e arquitetura 



"129

 Nos primeiros contatos com a arquitetura desconstrutivista, haviam me encantado 

tanto a imagem de algumas obras arquitetônicas, construídas e desenhadas, quanto visões e 

escritos de alguns desses arquitetos acerca de seu meio e sobre processo criativo, o caminho 

que uma obra faz a partir da ideia e da motivação até sua materialização e a utilização/fruição 

pelos usuários e cidadãos. Vi e li como dança o que está construído (ou em construção) e 

escrito. 

 Iniciei a Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista, uma série de pesquisas e criações 

composta pela obra coreográfica Deserto Aresta (2008), desenvolvida na primeira fase 

juntamente à bailarina Juliana Siqueira, pelo projeto de pesquisa e estudo coreográfico 

homônimo Des-com-po-si-ção (2009), desenvolvidos na segunda fase, e pela obra 

coreográfica Espaçamento (2011), juntamente com os bailarinos Jefferson Figueirêdo e 

Juliana Siqueira, e o livro Pesquisa Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista (2011), 

desenvolvidos na terceira fase.  

 Na primeira fase havia procurado conhecer alguns arquitetos e teóricos e um pouco 

sobre como cada um produz, suas linhas de pensamento e características mais comuns de suas 

obras. Nessa fase, não havia tido ainda acesso ao catálogo da exposição homônima 

organizado por Johnson e Wigley. Diante de tantos arquitetos interessantes, o passo para a 

segunda fase seria me concentrar em um deles para poder dar mais verticalidade à pesquisa. 

Escolhi, então, primeiramente, olhar melhor o trabalho de Gehry e conhecer melhor os 

meandros de sua criação. Paralelamente, estudei e conheci mais sobre as teorias de Derrida e 

tive o primeiro contato com um escritor de arquitetura, Venturi, cuja leitura proporcionou o 

avanço de uma rede de conexões entre dança, arquitetura e artes visuais, partindo da 

importante conexão entre dança e arquitetura presente na formação e trabalho de Laban. 

 Compreendo atualmente o uso do termo ‘desconstrutivista’ explicado por Johnson e 

Wigley. Mas, na época da segunda fase da Trilogia, quis me aprofundar na teoria derridiana, 

por achar que eu deveria conhecer melhor o que também está ligado ao termo 

‘desconstrução’, por me considerar um coreógrafo que trabalha desconstrutivamente (ou 

desconstrucionistamente) e por ter referências em dança coreógrafos(as) que são, em sua 

maioria, considerados desconstrucionistas. Os conceitos de ‘desconstrução’, ‘espaçamento’, 

‘rastro’, ‘centro faltante’, ‘différance’, ‘labilidade’ (anteriormente exposto) e a noção de 

preencher o espaço entre polaridades se mostraram estimulantes para minha criação em 
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dança, para relacionar com Laban e para olhar a obra de Gehry e influenciaram os processos 

criativos de Des-com-po-si-ção (2009) e Espaçamento (2011). Esses conceitos também 

serviram para, posteriormente, discutir criticamente a obra coreográfica de Bausch, Forsythe e 

Stuart na pesquisa Dança e Desconstrução , gerando vários artigos publicados . Trago esses 34 35

conceitos para a presente pesquisa, que ficam num plano de fundo, fazendo ligações com 

alguns aspectos de dança, arquitetura, Laban e Hadid e com os outros teóricos utilizados em 

primeiro plano, Bachelard e Sheets-Johnstone. Como alguns desses conceitos são 

mencionados ao longo deste trabalho, a seguir apresento-os resumidamente. 

 A teoria da desconstrução baseia-se no seguinte: “A estrutura, então, pode ser 

metodicamente ameaçada a fim de que possa ser compreendida mais claramente e revelar não 

apenas seus suportes mas também aquele lugar secreto no qual não é nem construção nem 

ruína mas labilidade” (DERRIDA, 2008, p. 5). A desconstrução surge como uma ‘economia’ 

que escape a esse sistema de oposições metafísicas: duração-espaço, qualidade-quantidade, 

força-forma, profundidade de significação-superfície das figuras. Nesta economia, as 

diferenças examinadas seriam, simultaneamente, diferenças de sítio e diferenças de força. 

Para quebrar essa estrutura de oposições metafísicas, proceder-se-ia através de uma certa 

organização, um certo arranjo estratégico, que, dentro do campo da oposição metafísica, usa 

as forças do campo para virar seus próprios estratagemas contra ele, produzindo uma força de 

deslocamento, que se espalha através do sistema inteiro, fissurando-o em toda direção e 

delimitando-o completamente (ibid., p. 22). Sob esse entendimento, não deixa de ser 

congruente com a descrição que Wigley faz dos trabalhos dos arquitetos desconstrutivistas: 

trazer à tona as falhas inerentes à estrutura tradicional. 

 Para o entendimento de ‘rastro’, Derrida coloca que “uma lacuna intransponível existe 

entre ter um pensamento e registrá-lo e entre experienciar um sentimento e sabê-lo. O 

 Desenvolvida na UFPE de 2010 a 2013.34

 “Polifonias Deslizantes: a obra de William Forsythe pelo viés da teoria da desconstrução”. In: Anais da VII 35

Reunião Científica da ABRACE – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes CênicasBelo 
Horizonte: Memória ABRACE Digital, 2013. Disponível em: <http://www.portalabrace.org/memoria/
viireuniaopesquisadanca.htm>. 
“Dança e Desconstrução: olhando para a obra de Pina Bausch, William Forsythe e Meg Stuart”. In: Revista 
Cartema, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais UFPE-UFPB. Nº 2, Ano 1, Junho de 2013. Recife: 
Editora Universitária UFPE, 2013. 
“Meg Stuart: dançando estados”. In: Revista Cena. Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nº 13, ano 2013. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/
cena/issue/view/2243>. 
“Pina Bausch e o Wuppertal Tanztheater: desestruturando e confrontando polaridades”. In: Revista Moringa – 
Artes do Espetáculo, João Pessoa, UFPB, v. 7, n. 1, jan/jun 2016, pp. 141-163.  

http://www.portalabrace.org/memoria/viireuniaopesquisadanca.htm
http://www.portalabrace.org/memoria/viireuniaopesquisadanca.htm
http://seer.ufrgs.br/index.php/cena/issue/view/2243
http://seer.ufrgs.br/index.php/cena/issue/view/2243
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pensamento real (sentimento) já está desaparecendo enquanto é registrado; assim, seu registro 

pode ser imperfeito ou incompleto” (SCHROEDER, 2005, p. 281). Então, o que percebemos 

é o rastro, que é o próprio significante, é o que é acessível da realidade. “A desconstrução da 

presença passa pela da consciência, logo, pela noção irredutível do rastro” (DERRIDA, 2006, 

p. 86). 
O rastro é verdadeiramente a origem absoluta de sentido em geral. O que 
vem afirmar mais uma vez, que não há origem absoluta do sentido em 
geral. O rastro é a diferência que abre o aparecer e a significação. 
Articulando o vivo sobre o não-vivo em geral, origem de toda repetição, 
origem da idealidade, ele não é mais ideal que real, não mais inteligível que 
sensível, não mais uma significação transparente que uma energia opaca e 
nenhum conceito da metafísica pode descrevê-lo. (ibid., p.80) 

‘Espaçamento’ relaciona-se a pausa, branco, pontuação, intervalo em geral, etc. Esses 

são espaços de devir, espaços de formação da significação. 

O espaçamento (notar-se-á que esta palavra afirma articulação do espaço e 
do tempo, o vir-a-ser-espaço do tempo e o vir-a-ser-tempo do espaço) é 
sempre o não-percebido, o não-presente e o não-consciente. (ibid., p. 83) 

 O conceito de ‘diferência’ [‘différance’] está baseado em uma “proliferação 

interminável de contrastes que multiplicam significações” (SCHROEDER, 2005, p. 284). A 

‘diferência’ age numa dimensão temporal e numa dimensão espacial. Na primeira, a 

significação é adiada até que o próximo elemento na série emirja (entretanto, a série nunca 

termina); na segunda, produz novas possibilidades de significação, contrastando termos uns 

com os outros (ibid., p. 284). A ‘diferência’ dissolve as polaridades, pois não é nem uma 

origem nem um resultado, é tanto ativa quanto passiva, tanto produto quanto produção; 

também quebra o fundamento cartesiano principal, a separação corpo/mente, pois descreve o 

funcionamento dos processos mental e físico.  

 ‘Centro faltante’ parte do ponto em que a metafísica da presença, o logocentrismo, as 

ideias de estrutura, origem, passado absoluto, verdade, significado transcendental, todos eles, 

para funcionar, exigem um centro, uma presença central. O grande golpe desconstrutivista 

proposto por Derrida é a noção de que este centro não existe. “O centro não é o centro”, o  

centro de cada estrutura é faltante.  
A estrutura – ou antes, a estruturalidade da estrutura – apesar de ter estado 
sempre funcionando, tem sempre sido neutralizada ou reduzida, e isto por 
um processo de dar-lhe um centro ou de referir-lhe a um ponto de presença, 
uma origem fixa. A função deste centro foi não apenas orientar, equilibrar e 
organizar a estrutura – não se pode de fato conceber uma estrutura sem 
organização – mas, acima de tudo, certificar que o princípio organizador da 
estrutura limitaria o que poderíamos chamar de jogo da estrutura. 
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Orientando e organizando a coerência do sistema, o centro de uma estrutura 
permite o jogo de seus elementos dentro da forma total. E até hoje a noção 
de uma estrutura da qual falta um centro representa o próprio impensável. 
(DERRIDA, 2008, p. 352) 

Entretanto, para compensar esse centro faltante, esse não lugar [nonlocus], a estrutura 

terá que se valer da violência de uma verdade para se impor. Esse ‘centro’, então, vai receber, 

sucessiva e regularmente, diferentes formas e nomes, em uma série de substituições de centro 

para centro: “eidos, arché, telos, energeia, ousia (essência, existência, substância, sujeito), 

aletheia, transcendentalidade, consciência, Deus, homem, e daí pra frente.” (ibid., p. 353). 

 Além da Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista e seus respectivos produtos 

artísticos e teórico, tive outras aproximações artísticas e pedagógicas entre dança e 

arquitetura. Em 2001 desenvolvi a obra coreográfica site-specific Interferência Amorfa sobre 

Ponte da Boa Vista, que integrou o projeto Visões Contemporâneas do Recife, idealizado por 

mim e produzido por Adriana Faria. Essa obra foi feita (com um grupo de quatro 

bailarinos(as), comigo na direção artística) a partir de uma investigação espacial, dinâmica e 

comportamental da Ponte da Boa Vista, localizada no centro da cidade do Recife, com intenso 

fluxo popular. O processo criativo se desenvolveu, em grande parte, no próprio espaço e as 

três apresentações também foram realizadas no mesmo. 

 Em 2012 ministrei uma oficina intitulada Dança em Vão na programação do Festival 

Internacional Cena Cumplicidades, nas cidades de Recife e Olinda. A oficina se organizou a 

partir da ocupação de espaços de fendas, lacunas e vãos, na esfera de espaços de subjetividade 

no corpo, investigados ao longo de minha trajetória coreográfica, e na esfera de obras 

arquitetônicas do Recife e de Olinda. Foram explorados com os participantes micro espaços, 

tanto na subjetividade corporal quanto na paisagem arquitetônica. Essas duas instâncias foram 

trabalhadas simultaneamente, em exercícios de dissolução do corpo no espaço e da fragilidade 

das fronteiras interno/externo e sujeito/objeto e em explorações de espaços de ‘vazamento’ no 

ambiente urbano, como, por exemplo, frestas, reentrâncias, entradinhas, bequinhos, saliências, 

pórticos e outros espaços, inclusive o próprio material desses ambientes (cimento, alvenaria, 

madeira, alumínios e latões), relacionando-os com os materiais (pele, cabelo, carne, etc.) e 

partes do corpo. O objetivo foi de que a relação resultante, seja de complemento, 

recheio, transbordamento, esconderijo e envolvimento de partes de casas, igrejas, prédios, 

casarios, postes, monumentos, etc., oportunizasse outros olhares para o espaço e o corpo que 

o habita. A dissolução do corpo e da identidade no contato com esses espaços de vão foi a 
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proposta de um caminho para a autoinvestigação de movimento e autodescoberta pessoal e 

artística. 

 Em 2010, na feitura de Real/Duplo, explorei corporalmente fendas no espaço urbano, 

em muros, no espaço entre muros e postes, muros e paradas de ônibus, entre estruturas de 

ferro, entre colunas de uma fachada, etc. A partir dessas explorações foram gravados os 

vídeos que são projetados no espetáculo. Esse trabalho havia nascido de uma inquietação 

acerca do que constitui o real e me fiz as seguintes perguntas: ‘O que é essa realidade?’; 

‘Existem outros planos que sejam mais ou menos reais?’; ‘Existe algum Real-matriz a partir 

do qual se desdobrem outros reais, duplos desse Real?’. No espetáculo o corpo apareceu como 

plataformas para a materialização de várias possibilidades, ou planos, do real, o corpo no 

palco, o corpo nas telas, o corpo em espaços de vão, todos como ‘superfícies deslizantes’, 

como ‘linhas convergentes’, como ‘sítios de coincidência do Real e seu duplo’, conceitos 

advindos, respectivamente, de Deleuze, Sigmund Freud e Clément Rosset, autores utilizados 

para a concepção e criação do espetáculo. A pesquisa de movimento foi ativada a partir de 

dois motes básicos: um corpo que se deixa reverberar a partir de pequenos estímulos tanto 

centrais quanto periféricos; e um corpo que se deixa dissolver e descentralizar.  

 Havia convidado o artista visual Rodrigo Braga para dialogar durante o processo de 

criação e ele me acompanhou em alguns ensaios, na pesquisa de movimento, e em todas as 

filmagens nas quais explorei os vãos em espaços urbanos.  

 A Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista, assim como as experiências de 

Interferência Amorfa sobre Ponte da Boa Vista, Dança em Vão e Real/Duplo, foram me 

proporcionando um repertório de vivências da interface dança-arquitetura. 
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Figura 8 – Cláudio Lacerda. Real/Duplo (2010) 
Foto: Enaile Lima 
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4        A OBRA DE ZAHA HADID COMO IGNIÇÃO PARA MINHA CRIAÇÃO EM 

DANÇA 

  

 Neste capítulo descrevo, inicialmente, o afeto inicial cinestésico que as obras de Hadid 

causaram em mim, a ponto de me estimular criativamente na dança, e as reverberações de 

discursos sobre arquitetura de Hadid e outros autores em meus pensamentos sobre dança. 

Posteriormente, retraço as influências principais de Hadid das artes visuais, Malevich e 

Kandinsky, as quais se conectam com minha principal influência formativa, Laban, em uma 

expansão de afetos que forma uma rede ancestral de influências nas artes e nas relações entre 

dança, arquitetura e artes visuais.  

 Bachelard diz que “Os livros estão aí para dar mil moradas aos nossos 

devaneios” (2008, p. 43). Para mim, algumas obras arquitetônicas também podem dar morada 

aos meus devaneios de dança e as obras de Hadid exercem esse apelo em mim. O interesse em 

Hadid existe desde meu contato inicial com a arquitetura desconstrutivista. Nesta pesquisa 

apresentaram-se o momento e a oportunidade para focar em sua obra. Tenho fascínio por suas 

proposições e soluções arquitetônicas e um interesse crescente por suas ideias concernindo 

arquitetura, arte e vida. Tenho visto imagens de obras arquitetônicas produzidas por ela e seus 

arquitetos associados e desenhos de projetos em catálogos impressos, livros e na Internet 

(especialmente em seu website oficial, www.zaha-hadid.com) e escritos e falas de Hadid e de 

outros autores sobre sua obra em textos, entrevistas filmadas e transcritas e documentários. 

Mais recentemente, durante realização do Doutorado Sandwich na Inglaterra (setembro a 

dezembro de 2016), tive a oportunidade de visitar in loco alguns prédios projetados por Hadid 

e seus associados (em Londres e Roma), móveis, objetos e maquetes na Zaha Hadid Design 

Gallery e na David Gill Gallery (ambas em Londres) e também algumas de suas pinturas e 

cadernos de esboços, expostos em dezembro de 2016 na Serpentine Sackler Gallery 

(Londres). Todos esses estímulos são percebidos por mim como dança e como potencialidades 

para a dança. 

 A força motriz dessa relação é a seguinte: suas obras arquitetônicas e de design me 

afetam cinestesicamente e me estimulam a pesquisar movimento, estados de corpo e uso do 

espaço e criar dança. Foi essa força motriz que encadeou a prática desenvolvida em 

http://www.zaha-hadid.com
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Contraespaço e todas as relações entre teorias, autores, áreas de conhecimento, passado e 

presente. 

 Em seus trabalhos há contrastes e contradições e um senso de fluxo ‘trans-formas’, 

transformador. Suas obras me seduziram porque deram ignição à minha imaginação e 

emoções.  

4.1      IGNIÇÕES 

  

 Através de uma das minhas obras favoritas de Hadid, o Phaeno Science Centre 

(Wolfsburg, Alemanha – Figura 9), apresento como flui ‘nossa’ relação. Quando visualizo 

essa imagem, acontece uma série de encadeamentos que estão na ordem da ‘sensação’. São 

engatilhadas sensações de descentramento, fluxos de energia, não um caos, mas um 

ordenamento que tem sua própria lógica. Essas sensações reverberam diretamente no meu 

corpo e tenho o ímpeto de me mover a partir delas. Uma série de “intenções 

internas” (LABAN, 1978; PRESTON-DUNLOP, 1998a) começam a fermentar possibilidades 

de “manifestações externas”. A percepção de uma ‘labilidade’ que, ao mesmo tempo, ‘move’ e 

sustenta o prédio, em diferentes linhas de força, me impressiona bastante. Quanto às formas, 

minha impressão é a de que vetores de força é que vão moldando as formas do prédio. Estou, 

portanto, interessado nas ‘forças’ que regem esse prédio, assim como outras de suas obras 

arquitetônicas e de design. E, também, nas ‘forças’ que estão em seus textos e de outros 

autores que falam sobre sua obra e nas ‘forças’ que estão em textos não relacionados 

diretamente com sua obra, mas que trazem outros assuntos com uma potência instigadora para 

relacionar a este trabalho.  

 Esses são ‘pontos de partida’ para experimentações. ‘Forças’ têm a ver com ‘dinâmica’ 

e ambas têm o potencial de transformação. As formas de Hadid me interessam porque são 

formadas por essas forças, pela dinâmica; logo, são formas em transformação, transformáveis 

e transformadoras. ‘Forma’, para Deleuze (2007), tem a ver com identidade, diz o filósofo em 

Lógica da Sensação. Uma forma que não se transforma é uma identidade rígida. Por isso, 

recuso a ideia, levantada por várias pessoas que comentaram meu projeto, de que este trata  da  
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Figura 9 – Zaha Hadid. Phaeno Science Centre. Wolfsburg (Alemanha) 
Fotografia: Werner Huthmacher 
Disponível em: http://www.zaha-hadid.com/architecture/phaeno-science-centre/. Acessado em: 13 set. 2014. 

tradução de um medium para outro, da arquitetura para a dança. Na tradução, mesmo com as 

mais avançadas acepções para esse termo, espera-se que algo da identidade do objeto de 

origem esteja no objeto resultante da tradução. Para mim, as sensações engatilhadas pelos 

estímulos da arquitetura de Hadid e dos textos relacionados são ‘pontos de partida’ para a 

criação artística, para a transformação, não tendo nenhum compromisso de minha parte em 

ilustrar ou traduzir os elementos estimuladores para a dança. As identidades surgidas podem 

ser outras. A criação artística será um outro ser. Por isso, as relações transversais que teço 

entre dança, arquitetura, filosofia e artes visuais são retroalimentadoras em espiral, não em 

uma linha reta. 

 Ampliando meu olhar, fui percebendo que as correlações que se podem fazer entre o 

trabalho de Hadid na arquitetura e a criação em dança contemporânea são diversas e bastante 

instigadoras. Primeiramente, o que me chama a atenção em muitas de suas obras, apesar das 

muito diferentes facetas de uma obra para outra e de suas diferentes fases (aprofundadas no 

próximo capítulo), é uma qualidade de organicidade, remetendo a seres da natureza, como 

moluscos, larvas e vegetais, e características parciais de seres vivos, por exemplo, canais que 

se abrem em grandes espaços vazados, cujas fronteiras entre um e outro são indeterminadas. 

Encontro uma grande facilidade em estabelecer analogias com o corpo, tanto humano quanto 

não humano, como, por exemplo, nos trânsitos entre o espaço interno e externo de alguma 

obra, nas várias camadas que compõem uma determinada parte de um prédio ou um prédio 

inteiro, na fluidez suscitada por essas formas e suas intercomunicações. Em segundo lugar, 

em muitas vezes, a visão das obras dá a sensação de estarem em movimento. Essa sensação 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/phaeno-science-centre/
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reverbera diretamente no meu corpo e encadeia impulsos para me mover, a partir de, por 

exemplo, uma determinada torção, um achatamento, um alongamento ou projeção no espaço, 

detectados nas construções. Em terceiro lugar, as imagens dessas obras suscitam devaneios de 

habitar esses espaços. Essas imagens me encorajaram a abordar o corpo como um ‘material’ a 

ser explorado, tendo a noção de ‘material vivo’. 

 Muitos autores que escrevem sobre a obra de Hadid detectam e transcrevem 

características a partir de suas próprias sensações. Muitas dessas descrições trazem imagens 

do corpo e de matéria viva como ligação direta com o que essas sensações trazem. Por 

exemplo, Germano Celant diz: “Isto [as ferramentas tecnológicas que ajudam a simular uma 

jornada interna e externa] ajuda a definir o corpo do edifício, como ambos pele e carne, 

entrando em seu sistema nervoso e canais vitais” (CELANT, 2008, p. 19); “[...] as 

estratificações de músculo tornam-se estratificações móveis seguindo trajetórias 

mutáveis” (ibid., p. 19); “a Vitra Fire Station é uma rede de canais interconectados cheios de 

matéria líquida” (ibid., p. 21); “No corpo construído da instituição [Lois and Richard 

Rosenthal Center for Contemporary Art], o que reina é a perda de centro e a flutuação de 

itinerários” (ibid., p. 21); “um corpo que não é uma forma imóvel mas se desloca e se 

desarranja com relação à perspectiva, incansavelmente se movendo” (ibid., p. 22); “um 

itinerário labiríntico conformando a uma geografia sem forma, larval.” (ibid., p. 21); “o 

Phaeno Science Centre [...] é um corpo animalesco que celebra seus triunfos em sua pele 

externa e movimentos” (ibid., p. 22); 
Ele [MAXXI: Museum of XXI Century] representa a interação entre dois 
núcleos – o museu e Roma – ou, alternadamente, a separação de um núcleo 
central – a instituição – que expande e torna-se uma raiz que nutre e se 
autonutre, uma concavidade de itinerários e luzes, espiral, explosiva e 
carregada com linfa vital. (ibid., p. 21)  

 De fato, os sistemas naturais orgânicos e inorgânicos foram inspiração para os projetos 

de Hadid, a partir de uma determinada fase. Joseph Giovannini comenta: 

Assim como Frank Lloyd Wright pensou na arquitetura como uma parte 
orgânica de uma natureza que ele intensifica em um prédio, ela [Hadid] 
cultivou esse prédio como uma parte orgânica de um ambiente inorgânico. A 
abstração de seu processo criativo a permite tratar o asfalto com raro respeito 
e invenção. (GIOVANNINI, 2004, p. 4) 

É instigante perceber que inspirar-se nos sistemas naturais orgânicos e inorgânicos vem como 

uma resposta para a vida contemporânea. Patrick Schumacher, arquiteto parceiro de Hadid, 

explica: 
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Densa proximidade de diferenças e uma nova intensidade de conexões 
distinguem a vida contemporânea do período moderno de separação e 
repetição. A tarefa hoje é ordenar e articular essa complexidade em maneiras 
que mantenham legibilidade e orientação. Para encarar este desafio, uma 
nova linguagem arquitetural está emergindo, que é inspirada pelos sistemas 
naturais (orgânicos e inorgânicos). Esta linguagem floresce através das 
novas ferramentas modeladoras digitais, que ampliaram o processo do 
design com técnicas de variação contínua de forma. Esta abordagem 
privilegia a curvilinearidade e permite a fusão de trajetórias múltiplas em 
uma textura coerente. (SCHUMACHER, 2008, p. 39) 

 Na arquitetura de Hadid também me chamou a atenção um trânsito entre polaridades: 

completude-vazio, mutabilidade-estaticidade, dentro-fora, eu-outro, caos-ordem, espaço 

positivo-espaço negativo. Hadid diz que esse trânsito leva à exploração de uma multiplicidade 

aberta, expondo e respondendo a uma “condição de vida policêntrica” (HADID apud 

CELANT, 2008). 

 Além das imagens das obras e das analogias com matéria viva – corpo humano e não 

humano, reinos animal e vegetal –, o discurso sobre arquitetura também é um disparador 

criativo para mim, me faz criar imagens, dispara minha imaginação espacial. Descrições de 

obras e processos e metáforas arquitetônicas feitas tanto por Hadid quanto por outros autores 

sobre sua obra me estimulam, ajudando a constituir uma série de camadas de estímulos 

visuais e discursivos, inclusive compondo a lista de Propostas para improvisações e 

explorações no processo de Contraespaço, conforme descreverei posteriormente. Leio como 

dança esse material teórico do meio da arquitetura. Por exemplo: 
Projetando para fora [do conjunto monolítico do planejamento urbano da 
Alemanha], estão protuberâncias e calços de espaço negativo e positivo, 
articulações triangulares e elípticas que se insinuam no tecido urbano, 
atravessando sua linearidade e tornando-se contraespaços – magmas 
tecnológicos multiformes que, em sua desunidade, absorvem todos os 
contrastes e transformam-se, como coloca Tatlin, em uma “unidade rica em 
iniciativa”. (CELANT, 2008, p. 19) 

 Vários aspectos que Hadid expõe sobre seu trabalho me tocam diretamente para 

pensar e trabalhar em dança, reverberam em minhas sensações de como recebo essas 

informações, de como ‘leio sua arquitetura como dança’. A começar pela experimentação, que 

tem um papel forte em sua trajetória. Ela diz que, na criação, não é o caso de pegar 

emprestadas referências aqui e ali e misturá-las num composite, mas, sim, de que houve uma 

série de eventos, cada qual foi um experimento: “Meu trabalho testa o campo das 

possibilidades. Ele nunca fica no mesmo ponto” (HADID in BOYARSKY, 2008). Hadid 

complementa que, para ela, projetar arquitetura é uma jornada aventureira para o 
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desconhecido para explorar e experienciar novos tipos de espaços e formas (HADID apud 

ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2016, p. 1).  

 Identifico-me bastante com essas colocações, pois foi ao que me propus quando 

comecei a coreografar, em 1997: estender a proposta da experimentação como uma missão; 

não me contentar com soluções que possam dar certo em um dado momento e me valer delas 

repetidamente; não almejar uma assinatura a curto prazo. Foi quando fiz o Manifesto da 

Dança Amorfa (1999) : 36

Um ser procura seus fragmentos numa sociedade decadente, mercantilista, 
deslumbrada com a tecnologia, pós-guerra, pós-colonial, pré-dignidade, pós-
humana. O corpo, como matéria primeira e primal, vem tentar juntar os 
cacos deste “homo destroçadus”, levantando-se das ruínas e lançando seu 
grito surdo. Um grito abafado, prestes a romper os tímpanos entorpecidos 
pelo mofo desolador da inércia burra. Esta dança é amorfa porque é a partir 
deste lodo inerte que este ser e o seu corpo vêm fazer uma arqueologia do 
ser chamado humano. (LACERDA, 2008) 

Este está incluído em meu portfólio promocional, cuja apresentação segue: 
Desde o início, estabeleceu como parâmetro artístico-ideológico a 
experimentação, colocando-a como prioridade, acima da busca de um estilo 
ou linguagem a curto prazo. Tem almejado a busca de um trabalho autoral, 
com uma preocupação tanto com o conceitual quanto com o artesanal, 
distendendo limites divisórios entre dança, teatro e arte da performance, 
tendo como mote principal de pesquisa o desvio do que é considerado 
mainstream e a desconstrução em relação a identidade, ao corpo como 
construção sócio-psico-fisiológica e ao movimento. 
A fascinação pelas deformações, desvios e degradação tem instigado suas 
criações, informando um modo de abordar os temas visitados ao longo de 
sua trajetória de coreógrafo: moda; identidade como cidadão; corpo, 
arquitetura e gestos de cidadãos; indivíduo versus sociedade; dominação e 
submissão cultural e interpessoal, espaços privado e público; repetição e 
transformação; e pesquisa não-narrativa de movimentos. Longe de tratar as 
deformações, desvios e degradação como algo sombrio ou perverso, sua 
crença é de que neste local há a possibilidade de se encontrar o humano na 
contemporaneidade. “No subterrâneo jaz o real” (FOSTER, 1996). (ibid.) 

 A experimentação também é um componente forte do trabalho de todos os meus 

coreógrafos-referência, conforme mencionado anteriormente, cada um trabalhando 

idiossincraticamente, constituindo o motor para suas invenções em dança e para os 

importantes alcances e influências de seus trabalhos. 

 Várias descrições que Hadid faz de seus processos me estimulam pela sugestividade 

que a própria linguagem sobre arquitetura termina tendo em minha inspiração para 

 O Manifesto da Dança Amorfa e o trecho transcrito do portfólio foram citados no artigo “Dança Amorfa: 36

criações e inversões”, de minha autoria, publicado no Caderno do GIPE-CIT: Grupo Interdisciplinar de Pesquisa 
e Extensão em Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade/ Universidade Federal da Bahia. Escola de 
Teatro / Escola de Dança. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. - N. 19, abr. 2008. Salvador (Ba): 
UFBA/PPGAC, 2008, pp. 15-43.
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experimentar dança. Por exemplo, falando sobre sua motivação inicial na investigação em 

arquitetura, Hadid diz: 

A questão era como libertar [to free] a planta arquitetural de uma maneira 
diferente das quais foram feitas no passado, como libertá-la para permitir 
que certos elementos operem independentemente, de modo que estes 
elementos pudessem se impor mais assertivamente na condição urbana. O 
que podem parecer gráficos frívolos tem uma lógica especial própria. Pode 
não parecer racional no sentido europeu, mas é lógico na maneira em que 
move pessoas, na maneira como o prédio é usado. [...] Esta lógica também 
tem a ver com liberação [release] e compressão entre as diferentes zonas da 
planta. A energia é comprimida em condições lineares ou é liberada 
[released] em um sentido urbano e causa certas formas a fluir – neste caso, o 
fluxo das pessoas. (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 45, grifos meus) 

Se eu reescrever as palavras e frases que sublinhei, eu começo a devanear (palavra cara a 

Bachelard) com a dança e esses pontos transformam-se em materiais para serem explorados 

em dança: 

a) libertar [to free] a planta; 

b) como libertar a planta para permitir que certos elementos operem 

independentemente, de modo que estes elementos pudessem se impor mais 

assertivamente; 

c) ter uma lógica especial própria; 

d) ser lógico na maneira em que move pessoas, na maneira como [a dança] é usado[a]; 

e) esta lógica também tem a ver com liberação [release] e compressão entre as 

diferentes zonas da planta;  

f) a energia é comprimida em condições lineares ou é liberada [released] em um 

sentido urbano e causa certas formas a fluir – neste caso, o fluxo das pessoas. 

 Penso que um material, para ser trabalhado criativamente em dança, deve ser 

explorado, improvisado, estruturado, desestruturado, composto, decomposto, ou seja, deve 

passar por ‘um processo’. Processos são repensados a cada geração de coreógrafos e, mesmo 

em uma geração, podem ser diversos entre si. Em se tratando de dança contemporânea, cada 

nova geração traz os ‘valores’ caros à dança contemporânea, como mencionei anteriormente, 

citando Louppe (2012), mas reinstaura a ontologia de seu fazer, sua poética.  

 Na citação acima, Hadid diz que há várias maneiras de se abordar uma planta. Há 

condições urbanas e há pontos de liberação [release]. E fala de uma forma não linear de fluxo 

livre. Essas duas expressões, ‘pontos de liberação’ e ‘uma forma não linear de fluxo livre’ são 

duas questões que, antes de serem arquitetura, são orgânicas, e ‘pedem’ que sejam 



"142

(re)exploradas na dança. Eu quis explorá-las. Como isso pode se (re)colocar em corpos em 

movimento? Isso foi uma preocupação de Trisha Brown, por exemplo, em Set and Reset 

(1983). Como posso trazer isso para meu trabalho e ser uma investigação propriamente 

minha? Como fazer o meu processo? Outros pontos interessantíssimos são as ideias de cortes 

[cutouts] e de abrir o espaço eliminando elementos. A ideia de enxugar o supérfluo, de abrir 

espaço eliminando elementos me seduz. 

 Em outro momento, Hadid fala sobre “Estar ciente de diferenças entre um espaço 

linear que é celular e um espaço linear que é fluido” (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 45). 

Essa ideia parece dar uma tensão e um equilíbrio entre a mobilidade e a pausa que podem 

enriquecer uma composição, tornando mais sofisticado, mais em ‘multicamadas’, o que é 

oferecido ao espectador. Pensemos na relação stir/stillness [movimentação/imobilidade ou 

ebulição/pausa], comentada anteriormente, e em como o celular e o fluido podem se 

transformar mutuamente no Anel de Moebius.   

 Identifico ‘o’ trabalho do coreógrafo quando Hadid diz que “Todo projeto tem certas 

limitações. A relação do arquiteto com estas limitações é muito interessante. Você pode 

estudar estas limitações e respostas” (ibid., p. 45). Isto relaciona-se ao que Deleuze (1992, p. 

293) fala de “traçar de um caminho entre impossibilidades”, de a criação acontecer “em 

canais estrangulados”. Na criação em dança, podem ser limitações concernentes a: meu estado 

corporal no momento criativo; com quem vou dançar ou quem vai dançar, suas 

potencialidades e limitações; espaços para ensaio; espaços de apresentação; recursos 

financeiros e humanos; logística; como o trabalho vai ser recebido em um determinado local/

contexto; etc. Em muitas vezes, respostas criativas aparecem em reação a essas limitações e 

podem ser respostas muito interessantes. 

 “Com prédios modernos, assim como com o mobiliário moderno, é preciso muito 

detalhe e atenção para fazê-los parecer que não há nenhum detalhe” (HADID in BOYARSKY, 

2008, p. 49). Para conseguir esse feito, Hadid precisa reinventar certos métodos de 

detalhamento. Isto reverbera em mim pelo fato de um artista que pretende perseguir um 

trabalho de autor ter que procurar (ou inventar) sua própria ‘linguagem’ ou voz. Penso nos 

artistas de outros mediums que citei anteriormente, em como cada um procurou sua própria 

‘linguagem’ ou voz e, por isso mesmo, se tornaram tão importantes, a ponto de serem 
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influenciadores. Foi o que me propus no início de minha carreira de coreógrafo e é algo que 

ainda persigo. 

 Quando Hadid fala em noções como o “equilíbrio” do Suprematismo, um controle 

total através da “energia”, “uma liberação da planta”, “planos curvos”, onde “a energia não é 

estática” (in BOYARSKY, 2008), meus pensamentos os levam para a dança e percebo que 

tudo isto ‘já’ me afetou de alguma forma e que ‘já’ houve uma conexão criativa de Hadid para 

mim. 

 A relação com o chão traz o tema do aterrissar. Hadid tem uma relação especial com o 

chão, com o solo. Diz: 
Sempre penso em um espaço dado – quero dizer “espaço” em um sentido 
amplo, porque você nunca pode perceber espaços pequenos. Se você usa o 
termo “espaço”, como em espaço público, você quer dizer um tipo de 
conceito geral, como ar. Você nunca pode perceber o todo se for somente um 
espaço aberto e não sobre o chão. (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 46) 

Hadid reclama que a arquitetura deixa de lado a vida do solo (ibid., p. 46). Sobre a criação de 

móveis, diz: “A maneira como uma peça de mobiliário aterrissa é muito importante” (ibid., p. 

48). Concordo; isto é uma extensão da relação com o chão. Quando se dança, a relação com o 

chão é seminal, vai estabelecer qual a qualidade de peso, a maneira como se escolhe lidar com 

a gravidade, como as forças vão se desenvolver no resto do corpo. O que toca e como toca o 

chão é o que vai fazer a dança. O corpo não é apenas o corpo, é sua relação com o espaço: 

chão, ar, paredes, objetos, etc., mesmo quando não se tem a intenção explícita de se relacionar 

com eles. E, se eu trago o pensamento de Hadid para a dança, ela própria liga seu comentário 

anterior com a dança: “Pense em como os dançarinos russos aterrissam” (ibid., p. 48). 

 Nas noções de espaço que Laban traz na Corêutica, nas escalas espaciais, como 

mencionado no subcapítulo 2.2, ele sugere que estas podem ser executadas em trajetórias 

lineares ou curvas e também em percursos centrais, transversos e periféricos (LABAN, 2011; 

FERNANDES, 2006). Hadid procura brincar com as próprias noções que se relacionam com 

espaço. Por exemplo, a noção de canto [corner]: “Sempre estive interessada na noção de um 

assento para um anticanto [anticorner]. Cantos não precisam ser ângulos retos; eles podem ser 

muito mais fluidos, como curvas.” (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 49). Isso vai ao 

encontro do jogo entre polaridades que está presente nos estudos labanianos, a compreensão e 

vivência de um espaço que é dinâmico entre dois pontos e além deles. Subverter o espaço, 

transformá-lo, são movimentos em ação na criação arquitetônica e na dança contemporâneas. 
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 Hadid identifica os pontos que fazem alavancar seus processos. Camadas formadas 

por eventos, planejamentos e intuição levam seu processo adiante e, em um dado momento, 

fazem uma conexão. “Um padrão liga Malevich e todos os russos, Mies, Niemeyer e até Le 

Corbusier: através da liberação da planta, todos eles inventam um novo tipo de espaço. Estar 

consciente deste pensamento me levou a todo tipo de estudos diferentes” (HADID in 

BOYARSKY, 2008, p. 46). Estar consciente do ponto em que cada um desses mestres, suas 

referências, deu algum tipo de ignição é a própria ignição do processo criativo de Hadid. 

 Isso me levou a perguntar sobre pontos de ignição para determinados trabalhos ou 

partes de trabalhos meus: ‘Quais pontos de Laban, Bausch, Forsythe, Stuart, Valeska Gert, 

DV8 Physical Theatre, Davies, Butcher, Trisha Brown, Paxton, Rainer, minha vivência com 

Tenório na Companhia dos Homens em Recife e com Aneta Novak-Marcus no Ground Effect 

Physical Theatre em Londres (1998-1999), minhas formações no Laban Centre (1997-1999) e 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005-2008) e nos inúmeros workshops que fiz, 

deram ignições a meus processos artísticos (ou a partes deles)?’. Formular essa pergunta me 

fez desenvolver os subcapítulos 2.2 e 2.3, o que me ajudou a relacionar meu aqui-e-agora com 

minha trajetória, valorizando experiências e contatos pessoais passados e me tornando mais 

munido de material artístico e de vida para concretizar o processo de Contraespaço e a 

presente escrita. Elementos e personalidades dessa pergunta ficam não respondidos aqui, mas 

permanecem como potenciais para reflexão e tornando fresca a memória de minha trajetória. 

Passado e presente e trajetórias múltiplas (minha e dessas outras pessoas) se espiralizam no 

movimento do Anel de Moebius.  

 Hadid valoriza o seu medium, nele prezando a experimentação e a inventividade. Ela 

diferencia ‘arquitetura’ de ‘construções’, o que implica em considerar para a arquitetura, em 

detrimento da mera construção de prédios, uma reflexividade, olhar para as referências do 

passado, pensar em o que significa morar ou ser um cidadão no presente, quais suas 

necessidades, suas expectativas. Sobre essa questão, Giovannini diz:  

Ferramentas são instrumentos de visão, mas os meios e técnicas com os 
quais um arquiteto projeta podem ser cultivados ao ponto de assumir uma 
vida própria, tendendo a seus próprios resultados, tornando-se integrais à 
visão que eles influenciam, aperfeiçoam e até dão forma. O dançarino não 
pode ser separado da dança; o lápis é instrumental para o desenho. 
(GIOVANNINI, 2008, p. 23) 

A referência à dança aqui é uma feliz coincidência e mais um encorajamento para as relações 

que vim tecendo nesta pesquisa.  
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4.2      EXPANDINDO AFETOS E SOBREPONDO TRAJETÓRIAS: HADID, LABAN, 

KANDINSKY, MALEVICH 

 O contexto e as fundações sobre as quais Hadid se formou e foi construindo sua forma 

de pensar e trabalhar em arquitetura incluem suas influências formativas, assim como os 

paradigmas da arquitetura moderna e seu trabalho em equipe. Hadid reconhece: 

“Naturalmente, minha obra é o trabalho de muitos talentos e muitas outras mãos trabalhadoras 

esforçadas” (HADID, 2004). Hadid nasceu e cresceu em uma Bagdá (Iraque) próspera e 

estimuladora de saberes, em uma família que pôde lhe oferecer uma boa educação, com uma 

atmosfera cosmopolita e liberal – seu pai era político e havia estudado na Inglaterra e seus 

irmãos também estudaram no exterior –, permitindo que ela fizesse suas escolhas . Na época 37

de sua juventude, antes do regime ditatorial, Bagdá estimulava a vinda de arquitetos 

modernos, como Lloyd Wright, Aalto, Gropius e Le Corbusier, o que proporcionou a Hadid 

contato com obras desses modernistas. Hadid disse que desde os 11 anos já sabia que queria 

ser uma arquiteta e que várias mulheres de sua geração também tinham esse interesse.  

 Mudou-se para Londres em 1972 e graduou-se na Architectural Association School of 

Architecture (AA), tendo como tutores Elia Zenghelis e Rem Koolhaas. Zenghelis afirma que, 

desde o início, pôde perceber que Hadid teria uma trajetória que ninguém poderia parar e que 

seria um nome na história da arquitetura. Posteriormente, Hadid lecionou por 10 anos na AA. 

Hadid fala que o ambiente dessa escola era de liberdade e de estimulação artística e 

intelectual, ao passo que a arquitetura inglesa estava em crise, precisando de renovação, com 

a demolição de vários prédios residenciais pós-guerra que haviam se tornado obsoletos e 

problemáticos. Além disso, a época de seus estudos, início e meados dos anos 1970, era de 

efervescência cultural e rebeldia na capital inglesa, com a música, moda e comportamento 

punk fermentando novas ideias, mas não na arquitetura. Enquanto ainda lecionava, fundou seu 

escritório, em 1979. Koolhaas, além de seu tutor, tornou-se uma de suas principais referências 

em arquitetura, juntamente ao modernista Mies van der Rohe (BOYARSKY, 2008, p. 45).  

 Através de Zenghelis e Koolhaas, conheceu suas influências na arte abstrata russa, 

com Malevich, Kandinsky e Lissitzky (ex aluno de Malevich). Além de assumi-los como 

 Segundo apresentação de Alan Yentob e depoimentos de Hadid no documentário Zaha Hadid… Who Dares 37

Wins da série Imagine. Produzido pela BBC Scotland, 2013. Disponível em: <www.bbc.co.uk/imagine>.

http://www.bbc.co.uk/imagine


"146

influência pessoal, Hadid reconhece que esses artistas abriram muitos canais criativos para o 

próprio campo da arquitetura: 

Estudando a revolucionária obra russa, percebi como a arquitetura moderna 
se desenvolveu sobre o avanço alcançado pela arte abstrata como a conquista 
de um campo previamente inimaginável de liberdade criativa. A arte 
costumava ser re-presentação ao invés de criação. A abstração abriu a 
possibilidade de invenção liberada. (HADID, 2004) 

 Para Hadid, inspirar-se nesses artistas significou voltar a essa fonte original que havia 

inspirado a arquitetura moderna e continuar seu projeto não finalizado, no espírito 

experimental da vanguarda inicial. Seu fascínio por Malevich teve tal magnitude a ponto de 

Hadid tomar a pintura como ferramenta de trabalho. Ela diz: “Eu me senti limitada pela 

pobreza do sistema tradicional do desenho na arquitetura e estava procurando por novos 

meios de representação.” (HADID, 2004). Utilizando a pintura, Hadid se propôs a radicalizar 

a fragmentação e o ordenamento em camadas, que eram técnicas composicionais dessa 

vanguarda inicial moderna, porém visando à realidade arquitetural e à vida real. Para Hadid, 

fragmentação significa “abrir os volumes herméticos, oferecer porosidade ao invés de 

fortificação” e uma das suas preocupações foi desenvolver “uma linguagem orgânica de 

arquitetura, baseada nessas novas ferramentas [digitais], que nos permita integrar formas 

altamente complexas em um todo fluido e sem costura [seamless].” (ibid.). Malevich também 

foi base para seu projeto de graduação, o Malevich Tektonik (1976-77 – Figura 10), para o 

qual se inspirou nos projetos tridimensionais arquiteturais de Malevich, os Architektons 

(Figura 11), para projetar um hotel sobre a ponte Hungerford, que cruza o rio Tâmisa em 

Londres. Hadid utilizou o medium da pintura para esse trabalho. 

 Além dessas referências, Hadid faz questão de mencionar a mundanidade e as viagens 

como parte de sua formação. Em suas palavras: 
[…] eu sei o que as viagens fizeram por mim pessoalmente. Chega um ponto 
no qual você tem que se tornar do mundo. É claro que, se você estiver 
pintando flores, você pode se sentar numa cabana isolada no meio do nada, 
mas, se você é um arquiteto, você tem obrigação de entender como o mundo 
opera. Mil libras podem ser feitas ou perdidas em um instante, mas sempre 
vale a pena o investimento. Eu disse a esse amigo que ele deveria ir a Nova 
York por seis meses. Ele está no terceiro ano da faculdade de arquitetura e 
ainda não viu Nova York. Isto é um problema. […] Acho que você elimina 
muita conversa se você não viu ou experienciou coisas. Para um jovem 
arquiteto, a experiência de Manhattan é fundamental. Quando eu fui lá pela 
primeira vez, quando estudante, eu vi coisas que eu não pensava serem 
possíveis. A cidade tem que ser vista. (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 47) 
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Figura 10 – Zaha Hadid. Malevich Tektonik (1976-77)  
Exposição Zaha Hadid: Early Paintings and Drawings. Serpentine Sackler Gallery. Londres (RU) 
Dezembro de 2016 
Fotógrafo: Autor 

Figura 11 – Kazimir Malevich. Alpha Architekton (1923) 
Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/402931497888109292/>. Acessado em: 07 set. 2017. 

 É interessante perceber o ‘movimento espiralante’ que as influências de Hadid fazem 

até se materializarem em sua prática, na experimentação com seu medium, no jogo entre 

polaridades – abstração/materialidade; abstracionismo/concretude. Gosto quando usa 

expressões como ‘possibilidade de invenção liberada’, ‘invenção espacial’, ‘oferecer 

https://br.pinterest.com/pin/402931497888109292/
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porosidade ao invés de fortificação’, ‘integrar formas altamente complexas em um todo fluido 

e sem costura’, pois são altamente estimuladoras para a exploração em dança. 

 Diante do relato de Hadid da importância das influências de Malevich e Kandinsky 

para o desenvolvimento de seu trabalho, faço uma digressão mental de como minhas 

influências me formaram artisticamente e como seus rastros pulsam ao longo de minhas 

criações (como fiz nos subcapítulos 2.2 e 2.3). Entretanto, olhando mais a fundo a trajetória 

formativa de Laban, descubro uma rede de conexões entre dança e arquitetura e relações de 

afinidades entre esses artistas visionários altamente influenciadores na arte e na cultura 

ocidentais, ancestrais a mim e a Hadid.       

 Portanto, a seguir, procuro desvelar uma rede que conecta Laban, Kandinsky e 

Malevich e revelar suas práticas e pensamentos interartes e interrelações importantes entre 

esses três artistas/pensadores/teóricos, entrelaçando dança, movimento, espiritualidade, 

arquitetura e artes plásticas, que modificaram o curso de suas áreas de atuação e que 

reverberam na relação que escolhi ter com a obra de Hadid. Em seguida, exponho mais uma 

rede de conexões formada pela caligrafia árabe, que teve influência para Hadid tanto pela sua 

criação em Bagdá quanto na influência ‘em cascata’ via Kandinsky e Malevich e sua 

importância nas investigações de Laban. 

4.2.1    A trajetória formativa de Rudolf Laban 

 Laban (1978; 2011), ao mesmo tempo reivindicando uma autonomia para a dança 

enquanto produtora/carregadora de conhecimentos próprios, sempre considerava esses 

conhecimentos ‘em relação’ com o mundo e com tudo o que o constitui: o outro, a natureza, 

as várias práticas artísticas, as diversas áreas do conhecimento. 

 Preston-Dunlop (1998b), Maria Claudia Alves Guimarães (2006) e Karen Bradley 

(2009) mostram que, tanto nos anos formativos de Laban quanto em seus anos de prática 

artística e nos anos de elaboração teórica do movimento, o cruzamento de interesses em várias 

áreas do conhecimento, notadamente em práticas corporais relacionadas aos mais diversos 

contextos, é uma das mais marcantes características de sua multifacetada trajetória. É digno 
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de nota que Laban costumava transitar pelas fronteiras entre Ocidente e Oriente, nas partes 

distantes do então império austro-húngaro, acompanhando seu pai, de alto posto militar, em 

seus anos de infância e adolescência, o que o expôs a vários tipos de manifestações culturais e 

artísticas de diversos povos (PRESTON-DUNLOP, 1998b, p. 2). Além disso, Bratislava 

(atualmente, capital da Eslováquia), cidade na qual Laban nasceu e morou por muitos anos, 

era um local cultural e artisticamente rico, assim como Viena (Áustria), relativamente 

próxima a Bratislava, a qual Laban visitava constantemente.  

 De acordo com Guimarães, Laban recebeu influências dos mais diversos tipos:  
[...] tanto da filosofia chinesa de Lao-tsé e K’ung Fu-tsé, como de filósofos 
como Nietzsche, Kierkegaard e Heidegger; tanto da psicologia de Freud 
como da de Jung; tanto do misticismo do tarô, dos princípios da maçonaria, 
da antroposofia de Rudolf Steiner, da cristalografia de Goldschmidt, como 
também da matemática de Platão e Pitágoras, da obra de Darwin, de estudos 
sobre anatomia e fisiologia; isso sem contar seus estudos específicos sobre a 
dança e seus sistemas de escrita, sua convivência com artistas ligados ao 
expressionismo e ao dadaísmo, as novidades que surgiam no mundo da 
dança etc. (GUIMARÃES, 2006, p. 40) 

Dentre as manifestações corporais que marcaram o repertório afetivo de movimento de 

Laban, podem-se citar a dança dos dervixes, vista em sua juventude, sua paixão por teatro e 

brincadeiras com teatro de bonecos desde criança, a esgrima, durante sua formação como 

cadete, e, em sua idade adulta, os princípios de François Delsarte, a eurritmia de Émile 

Jacques-Dalcroze, as danças vanguardistas modernistas e o balé. 

 Em seus anos formativos em Paris, na primeira década do século XX, Laban estudou 

pintura, escultura e arquitetura, provavelmente na École des Beaux Arts, uma das mais 

prestigiadas da Europa. Mesmo antes dos estudos nessa escola, em 1900 Laban ficou ciente 

da arte abstrata como uma possibilidade artística e fez sua primeira pintura abstrata a óleo 

(PRESTON-DUNLOP, 1998b, p. 9). Quanto aos estudos de arquitetura, Preston-Dunlop 

fornece dados preciosos:  

Que Laban estudou os elementos da arquitetura é indubitável. Seus desenhos 
de prédios são habilidosos e seu conhecimento do pensamento arquitetural é 
evidente em seus escritos. Especialmente intrigantes são seus desenhos para 
um teatro para dança. Estes são mais que material estudantil elementar e são 
dignos de algum estudo; eles seriam levados a sério em exposições 
arquiteturais nos anos de 1920 e, em uma [exposição] em Moscou, ele foi 
agraciado com uma medalha de ouro pelo projeto. (ibid., p. 10) 

Em anos posteriores na década de 1910, morando em Munique, Laban travou contato com 

alguns arquitetos (Henry Van de Velde, Peter Behrens e Bruno Taut) que faziam parte de uma 

fraternidade artística chamada Deutsche Werkbund (ibid., p. 27). 
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 A atmosfera artístico-cultural de Paris, com produções vanguardistas em todas as áreas 

artísticas, fez com que Laban visasse o ideal wagneriano de uma Gesamtkunstwerk, uma ‘obra 

de arte total’, em que várias áreas artísticas estariam unificadas em um todo (GUIMARÃES, 

2006, p. 41). Isto o levou, posteriormente, a desenvolver a relação tanz-ton-wort [dança-som-

palavra]. 

 Laban sempre foi um curioso e atraído a pessoas que pudessem lhe apresentar melhor 

sobre questões espirituais e ocultismo, a chamada ‘terra do silêncio’, da qual ele trata em 

algumas de suas obras escritas. Tanto mais lhe interessava se arte e espiritualidade estivessem 

conectadas, o que lhe levou a se aproximar da Ordem Rosacruz, na época tendo o pintor 

simbolista Gustave Moreau como membro influente. Vários outros ‘mentores’ de Laban, antes 

e depois, faziam essa conexão entre espiritualidade e arte. E vários de seus conceitos 

posteriormente desenvolvidos para a dança e o movimento trazem essa conexão, como, por 

exemplo, o conceito de harmonia e as ideias que envolvem a cinesfera e as trace forms, 

desenvolvidas na Corêutica. Também o pensamento de integralidade, da dissolução de 

polaridades, vem da prática na filosofia rosicruciana: “A prática rosicruciana visa reunir em 

perfeita unidade dois polos, o ser interior e o ser exterior. A busca pessoal de cada um é ir em 

direção ao interior, viajar ao mais interno centro.” (PRESTON-DUNLOP, 1998b, p. 12). 

Posteriormente, Laban iria se relacionar com outros grupos com interesses parecidos, como o 

Cosmic Circle, um grupo de teosofistas, a antroposofia e a maçonaria. 

 A necessidade de religar arte e espiritualidade fez com que Laban aprofundasse seu 

contato com a natureza. No Monte Verità (Ascona, Suíça) criou uma Escola para as Artes na 

primavera/verão de 1913 e lá a entrega à natureza se fazia, em meio ao grupo de participantes, 

tanto em atividades diárias, como plantar, cozinhar, tecer as próprias roupas e a prática do 

amor livre, quanto artísticas, sentindo o chão e os elementos, com e sem roupas, nas 

explorações de dança. Posteriormente, com o andamento de seus estudos e pesquisas, Laban 

desenvolveu o interesse em identificar leis naturais que regem manifestações e produções da 

natureza, tanto orgânicas quanto inorgânicas, e trazê-las para seus estudos com o movimento e 

a dança. Seu interesse pela cristalografia o influenciou fortemente na construção da Corêutica 
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(LABAN, 2011, pp. 6, 103). Laban sustenta que essa ligação intuitiva com a natureza 

acontece naturalmente com as crianças e com o homem ‘primitivo’ .  38

A personificação de objetos, e a crença de que a vida inorgânica vive, têm 
sua fonte na consciência intuitiva da presença universal e absoluta do 
movimento. Esta visão primitiva é uma confirmação intuitiva da verdade 
cientificamente provada de que o que chamamos de equilíbrio nunca é a 
completa estabilidade ou imobilidade, mas o resultado de duas qualidades 
contrastantes de mobilidade. (ibid., p. 6, grifos meus)   

 Perceba-se a interessante conexão entre essa consciência dos sistemas e leis naturais, 

identificada por Laban como uma sabedoria ancestral – coloco ancestral tanto no sentido 

individual, das experiências de criança, quanto no sentido de espécie humana, do homem 

‘primitivo’ – e os sistemas naturais orgânicos e inorgânicos trazidos como proposta 

arquitetônica por Hadid e seus associados em resposta à condição de vida urbana 

contemporânea. Ambas visões ressoam com o pensamento de Pallasmaa: 
O homem primitivo usou seu próprio corpo como o sistema dimensionador e 
proporcionador de suas construções. As habilidades essenciais de viver em 
culturas tradicionais são baseadas na sabedoria do corpo armazenada na 
memória háptica. O conhecimento e habilidade essenciais do caçador, 
pescador e fazendeiro antigos, assim como do pedreiro e do cortador de 
pedra, eram uma imitação de uma tradição incorporada do ofício, 
armazenada nos sentidos muscular e tátil. A habilidade era aprendida 
incorporando a sequência de movimentos refinadas pela tradição, não 
através de palavras ou teoria. 
 O corpo sabe e se lembra. O significado arquitetural deriva de 
respostas e reações arcaicas lembradas pelo corpo e pelos sentidos. A 
arquitetura tem que responder a peculiaridades do comportamento primitivo 
preservadas e passadas adiante pelos genes. A arquitetura não apenas 
responde às necessidades funcionais e intelectuais conscientes e sociais do 
cidadão de hoje; ela tem também de se lembrar do caçador e fazendeiro 
primordial escondidos no corpo (PALLASMAA, 2007, p. 60)  

 Essas palavras de Pallasmaa rebatem com o que Laban havia escrito em Die Welt des 

Tänzers [O Mundo dos Dançarinos] (1920): “O movimento humano é o arquétipo de todas as 

tensões que pensamentos, sentimentos, atos da vontade, etc., são e produzem. […] 

Pensamentos também são mudanças de tensão e também são derivados do 

movimento.” (LABAN apud PRESTON-DUNLOP, 1998b, p. 65). 

 Entendo que o termo ‘primitivo’ possa ter conotações pejorativas. Entretanto, compreendo que não foi essa a 38

intenção de Laban ao utilizá-lo, querendo, com o termo, falar sobre o ser humano em épocas ancestrais, em que 
havia um contato mais estreito com a natureza e que contava majoritariamente com os saberes corporais nessa 
ligação. Entendo que o lugar de onde Laban falava (Ocidente, Europa, branco) pode sugerir relações de poder ao 
falar desse ‘primitivismo’, pode sugerir um etnocentrismo. Também é o caso de Pallasmaa, que procura valorizar 
e resgatar esses saberes. Onde conveniente, substituí o termo ‘primitivo’ por ‘ancestral’, que, espero, elimina 
qualquer vestígio pejorativo. Entretanto, mantenho o termo ‘primitivo’ quando cito esses autores, mantendo suas 
linguagens. Onde puder, usarei aspas simples, para poder manter em suspensão essas questões. Agradeço à 
Professora Daniela Amoroso por me chamar a atenção para esta questão.
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 Segundo Preston-Dunlop (1998b, pp. 200, 204), em momentos de crise profunda, 

como logo após sua destituição do cargo de coreógrafo e diretor de movimento dos Teatros 

Municipais Prussianos (Alemanha) e perseguição pelo governo hitlerista em 1936 e na 

chegada em seu exílio na Inglaterra em 1938, Laban se voltaria para seus marcos formativos, 

os cristais, a crença rosacruciana, seus desenhos coloridos com corpos humanos se misturando 

a formas de icosaedro e dodecaedro, sua geometria sagrada. 

   

4.2.2    Kazimir Malevich e Wassily Kandinsky e interrelações com Laban 

 Os artistas vanguardistas abstracionistas Malevich e Kandinsky também relacionaram 

arte e espiritualidade. 

 Becks-Malorny (1994, p. 20) explica que a noção de uma síntese das artes 

combinando e concentrando todas as forças espirituais era difundida entre a elite intelectual 

do início do século XX. Ela andava de mãos dadas com a ideia de que a arte sozinha poderia 

superar o pensamento materialista. Muito do que a arte avançou a partir das proposições 

artísticas de Kandinsky e Malevich se deve à busca pessoal-artística de ambos. As buscas de 

Laban, nessas mesmas décadas, tanto em locais coincidentes quanto diferentes (Paris, 

Zurique, Viena, Munique e Bratislava, entre outros) desses artistas, também perseguia uma 

mística relacionada ao espaço e ao movimento (PRESTON-DUNLOP, 1998b). 

 Assim como Laban, Kandinsky prezava a interdisciplinaridade e a relação interartes, 

sentindo uma afinidade especial entre música e pintura, mas também com a poesia e a 

composição cênica. Ele invejava da música sua independência e a liberdade de seu meio de 

expressão e dizia que “a pintura podia desenvolver tais poderes que a música tem” (BECKS-

MALORNY, 1994, p. 28). Seu interesse pelas performances dos cabarés artísticos e literários 

alimentou seu interesse interartes e encorajou a idealização de composições cênicas. Eram 

experiências similares ao Cabaret Voltaire, em Zurique, coletivo de dadaístas com o qual 

Laban se envolveu entre 1914 e 1919. Por exemplo, ao assistir a uma apresentação do 

coletivo Die Elf Scharfrichter de Munique, Kandinsky ficou fascinado por um número no 

qual o artista Ernst Stern produzia ‘desenhos musicais’ movendo seu lápis por uma folha de 
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papel ao ritmo de uma peça musical (ibid., p. 15). Suas incursões na poesia procuravam 

explorar o som abstrato das palavras, retirando delas seu significado semântico, “desvelar o 

‘som puro’ da linguagem, o som que faz a alma vibrar” (ibid., p. 24). 

 Também assim como Laban, Kandinsky tinha uma fascinação por Wagner, sua 

primeira experiência de uma obra de arte total. Mas, sua ligação mais forte com um artista da 

música foi com Arnold Schoenberg, que, além de músico, foi pintor. Ambos mantinham uma 

estreita correspondência e afinidade. De sua música, Kandinsky disse: “A música de 

Schoenberg nos leva a um novo ambiente, onde experiências musicais não são mais acústicas, 

mas puramente espirituais. Aqui começa a ‘música do futuro’” (ibid., p. 61). As experiências 

dodecafônicas de Schoenberg também têm afinidade com os estudos de Laban e o 

desenvolvimento das escalas espaciais (PRESTON-DUNLOP, 1994).  

 Na relação interartes, é marcante o modo como Kandinsky, ao mesmo tempo, 

valorizava a autonomia do seu meio e o diálogo com outras formas de arte, conforme expus 

anteriormente no contexto da PaR. Acrescento:  

Somos levados, assim, a constatar que cada arte possui suas forças próprias. 
Nenhuma das forças de outra arte poderá tomar seu lugar. Desse modo, se 
chegará, enfim, à união da força de todas as artes. Dessa união nascerá, um 
dia, a arte que podemos desde já pressentir, a verdadeira arte monumental. 
(BECKS-MALORNY, 1994, p. 59) 

 Kandinsky também teve influências da arte oriental, especialmente do Japão e da 

antiga Pérsia (atual Irã), incluindo suas caligrafias. Nessas artes, ele reconhecia tudo o que 

queria alcançar: o completo afastamento da realidade, o uso primitivo da cor e o desprezo 

tranquilo da perspectiva. Pode-se perceber influências da caligrafia chinesa na pintura Lyrical 

(1911 – Figura 12).  

Figura 12 – Wassily Kandinsky. Lyrical (1911) 
Disponível em: <http://www.wassilykandinsky.net/work-24.php>. Acessado em: 08 set. 2016.  

http://www.wassilykandinsky.net/work-24.php
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 Além do interesse interartístico, é importante mencionar sua consideração pela 

interrelação entre os sentidos corporais, uma experiência sinestésica, para a qual tinha uma 

capacidade especial, “ele [Kandinsky] não percebia cores somente em termos de objeto, mas 

os associava com sons que variavam em intensidades do alto ao baixo e  do  agudo  ao  mudo” 

(BECKS-MALORNY, 1994, p. 7). O testemunho abaixo ratifica essa capacidade especial:  
O olho recebe uma excitação semelhante à ação que tem sobre o paladar 
uma comida picante. Mas também pode ser acalmado ou refrescado como 
um dedo quando toca uma pedra de gelo. Portanto, uma impressão 
inteiramente física, como toda sensação, de curta duração e superficial. Ela 
se apaga sem deixar vestígios, mal a alma se fecha. (KANDINSKY, 2015, p. 
67) 

 Também como Laban, prática e teoria eram estimuladoras uma da outra para 

Kandinsky e este produziu amplamente em ambas. Buscou uma teoria que tratasse da 

‘harmonia’ em seu medium e procurou na música inspiração para tal, para detectar “uma 

disciplina interna que as cores e as formas deveriam obedecer” (ibid., p. 67). Kandinsky via a 

pintura como algo espiritual, indo além do que podia ser estabelecida pela lógica e pelos 

sentidos. Ele pretendia desvelar o que mantinha o mundo unido em seu cerne mais interno e 

desvelar as relações entre ramos específicos da arte. O caminho em direção à abstração, se 

desviando do mundo dos objetos reconhecíveis, era um meio de chegar ao segredo do 

“espiritual na arte” (ibid., p. 32), expressão que intitulou seu livro mais célebre, Do Espiritual 

na Arte (1911). Um importante princípio que ele apresenta como o motor que gera todo 

impulso criador do artista é o Princípio da Necessidade Interior, que permeia todo o livro e 

outras obras. Segundo esse princípio, “a necessidade cria a forma”, diz, no artigo Sobre a 

Questão da Forma (KANDINSKY, 2015, p. 143). Conecto esse princípio à “intenção interna” 

descrita por Laban, que tem ligação direta com a geração de uma “manifestação 

externa” (LABAN, 1978, 2011; PRESTON-DUNLOP, 1998a). 

 Kandinsky considerou como o material de sua arte cores e formas, assim como Laban 

considerou como material da dança o movimento e suas estruturas. 

 Como docente, Kandinsky também foi bastante prolífico e digna de nota é sua 

experiência na escola Bauhaus em Dessau (Alemanha). Segundo Becks-Malorny (1994, p. 

134), a Bauhaus rejeitava métodos tradicionais da Academia para a formação em artes, em 

favor de uma formação teórica e prática e um amplo alcance de habilidades artísticas. 

 É marcante o contato que Kandinsky teve com a dança na Bauhaus, através de 

Schlemmer e da dançarina Gret Palucca. De acordo com Becks-Malorny (ibid., p. 149), 
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Schlemmer também era docente da Bauhaus e aderiu à abordagem elemental lá praticada, 

decupando sua obra teatral nos elementos básicos de espaço, forma, cor, som, movimento e 

luz. A partir desses elementos, Schlemmer desenvolveu os balés de Bauhaus que, 

subsequentemente, circularam pela Alemanha e Suíça em 1929. Nesses balés, é patente a 

síntese entre dança e artes plásticas pelo viés da abstração. Já Palucca não era docente da 

escola, mas lá dançou várias vezes e estimulou Kandinsky a desenhar diagramas para capturar 

a tensão de sua expressão corporal e efeitos espaciais.  

 De acordo com Becks-Malorny (ibid., p. 55), na mesma época do lançamento de Do 

Espiritual na Arte, artistas de outras partes da Europa, como Malevich em Moscou e Piet 

Mondrian e Frantisek Kupka em Paris, estavam cortando seus laços com a natureza externa, 

em um processo similar ao de Kandinsky, proposto em seu livro e realizado em sua arte. 

"  
Figura 13 – Wassily Kandinsky. Composition IV (1911) 
Disponível em: <http://www.wassilykandinsky.net/compositions.php>. Acessado em: 13 mar. 2016. 
  

 Malevich foi influenciado pelos escritos de Kandinsky, mas, ao mesmo tempo, 

Kandinsky também foi influenciado, posteriormente, por pinturas de Malevich. Um aspecto 

coincidente nas pinturas de ambos é o emprego da diagonal como um elemento 

composicional central. Coincidentemente, a diagonal tem um papel forte e desestabilizador na 

obra de Tatlin Monumento à Terceira Internacional (Figura 4), regendo forças simultâneas 

com a verticalidade na sustentação da referida obra. Tais fatos me levam a uma inevitável 

menção ao papel da diagonal na Corêutica de Laban, especialmente nas escalas diametrais 

(escalas A, A’, B e B’), cujos percursos espaciais se dão em torno de uma diagonal que serve 

como referência (LABAN, 2011; FERNANDES, 2006), mas também a uma surpreendente 

http://www.kazimir-malevich.org/Suprematism-3.html
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menção ao trabalho de Hadid, que reconhece que, para conseguir ir além do ângulo de 90˚, “a 

diagonal foi o começo de tudo isto. A diagonal criou a ideia da explosão reformadora do 

espaço.” (HADID apud JODIDIO, 2013, p. 29). 

 Malevich explorou diversos estilos de pintura, mas seu grande salto se deu no abraço a 

uma abstração puramente geométrica, nomeando esse movimento de Suprematismo, pelo qual 

ele entendia a supremacia do sentimento puro. Essa busca era movida, assim como com 

Laban e Kandinsky, por uma forte espiritualidade. Para ele, a percepção das formas deveria 

sempre ser livre da lógica e da razão, pois a verdade absoluta poderia ser realizada apenas 

através do sentimento puro (SAVVINE, s.d.). Malevich via o quadrado preto como uma 

presença divina. 

 Suas ideias suprematistas foram desenvolvidas na pintura e também em uma série de 

modelos tridimensionais arquitetônicos de cidades utópicas, aos quais chamou Arkhitektony e 

Planity, que eram construções experimentais (Figura 11). Estas foram obras de influência 

importantíssima no desenvolvimento da obra arquitetônica de Hadid, conforme mencionado. 

 Malevich também foi um escritor prolífico. Segundo Savvine (id.), seus tratados sobre 

a filosofia da arte se ocuparam de um amplo espectro de problemas teóricos concebendo uma 

arte abstrata abrangente e sua habilidade para nos levar a nossos sentimentos e até a uma nova 

espiritualidade. Sua principal publicação foi Do Cubismo e Futurismo ao Suprematismo: O 

Novo Realismo na Pintura (1915), no qual afirma: “Eu me transformei no zero da 

forma” (BOWLT, 1976, p. 118). 

 Malevich via a representação das formas da natureza como um empobrecimento 

dessas formas e via o academicismo e o gosto pelas artes do passado como fora de tempo com 

a modernidade, sua tecnologia e seu modo de vida. Dizia que “entre a arte de criar e a arte de 

repetir há uma grande diferença” (ibid., p. 122). Como elementos do meio da pintura, ele cita 

peso, velocidade e direção de movimento, sendo a cor e a textura a essência da pintura. Essa 

essência, segundo ele, sempre foi assassinada pelo assunto a ser retratado, narrado ou 

representado. Ele dizia que “às formas tem que se dar vida e o direito à existência 

individual” (ibid., p. 122). Assim como Kandinsky falava em ‘arte absoluta’, Malevich falava 

em ‘criação absoluta’. 
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"  
Figura 14 – Kazimir Malevich. Suprematism 3 (1917) 
Disponível em: <http://www.kazimir-malevich.org/Suprematism-3.html>. Acessado em: 10 jan. 2015. 

 Kandinksy tinha seu princípio central na necessidade interior; Malevich o tinha na 

‘razão intuitiva’, que contrapunha à razão utilitária, a qual estava diretamente ligada aos tipos 

de pintura representativas às quais ele se opunha e que dizia que não era criação. Em outra 

passagem desse ensaio, ele diz: “O sentimento intuitivo  descobriu  nos  objetos  a  energia  da 

dissonância, uma dissonância obtida da confrontação de duas forças contrastantes” (BOWLT, 

1976, p. 131). A importância dada ao sentimento intuitivo também era cara a Laban, uma 

“consciência intuitiva da presença universal e absoluta do movimento” (LABAN, 2011, p. 6), 

citada anteriormente. 

 Outra ligação que faço entre Malevich e Laban é quando o primeiro diz: “Aqui está o 

Divino ordenando cristais a assumir outra forma de existência. Aqui está um milagre. Deveria 

haver um milagre na criação de arte, também.” (BOWLT, 1976, p. 128). A alusão à 

transformação dos cristais me remete ao interesse de Laban pela cristalografia e é 

impressionante que Malevich coloca o Divino como regente dessa cristalização, através dessa 

analogia colocando a espiritualidade na gênese da criação artística. 

 Penso que o sentimento intuitivo e o Divino podem ser instâncias que operam numa 

mesma esfera, forças naturais muito antigas que seguem suas próprias leis de transformação. 

Jung (2011; 2015) fazia uma correlação entre inconsciente e alquimia: o primeiro, uma 

inteligência  maior e ainda desconhecida que interfere na vida individual e coletiva humana, o 

segundo, uma inteligência da natureza que produz seus milagres de transformação. Ou seja, o 

inconsciente humano e o inconsciente da natureza são conectados. Essas noções podem ser 

http://www.kazimir-malevich.org/Suprematism-3.html
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escanteadas ou mesmo ridicularizadas, desde o Iluminismo até a época atual, por serem 

noções que justamente não podem ser capturadas somente pelo pensamento racional nem por 

desenvolvimentos tecnológicos, mas que são consideradas com seriedade por grandes 

pensadores que queriam/querem causar modificações no mundo (ou, pelo menos, em seus 

mundos), e que, efetivamente, modificaram o rumo de suas áreas de atuação, como, por 

exemplo, Laban, Malevich, Kandinsky e Jung.  

 Para Laban, a ligação entre essas inteligências passava necessariamente pelo corpo e 

pelo movimento.  
Laban argumenta ... que se a estabilidade e harmonia [dinâmicas] do 
universo são refletidas na célula, livre do controle da mente central, então 
essas qualidades podem ser ditas de terem existido antes do homem. Elas 
não são, consequentemente, assunto de seu controle, e não foram iniciadas 
por ele. Se elas não são feitas pelo homem, e nós aceitamos que elas 
existem, de onde elas se originam? É possível deduzir uma resposta a essa 
pergunta pela conclusão que Laban tirou de uma analogia baseada nos 
percursos dos elétrons. Enquanto a maioria dos elétrons segue tratos 
complicados, mas regulares, há alguns que não obedecem nenhuma lei física 
conhecida. Estes aparentemente exercitam a vontade livre na opção de seus 
percursos. (THORNTON apud FERNANDES, 2014, p. 88) 
  

Temos que (re)aprender a dar valor à inteligência dos próprios processos. Nesse 

encadeamento de ‘forças’ (utilizando um termo deleuziano), nossas inteligências humanas e 

pessoais (intuição, sonhos, pensamento racional) são enredadas no próprio processo dos 

elementos sendo ativados, incluindo o acaso e o inesperado e o encadeamento próprio desses 

elementos. Se trouxermos essa ideia para o campo da pesquisa, trata-se de respeitar o 

encadeamento próprio dos elementos sendo ativados e mexidos e aguçar a capacidade de 

deixar o devido espaço para isto acontecer, exercendo também o necessário papel de 

passividade, para que os elementos envolvidos ‘exercitem a vontade livre na opção de seus 

percursos’ e o processo possa realmente ser criativo. Se eu trago o campo da dança para a 

pesquisa, preciso deixar suas forças de encadeamento agirem na pesquisa. 

4.2.3    Curvas ancestrais: a caligrafia árabe 

  

 Pesquisar sobre a caligrafia árabe teve um importante papel neste trabalho. Conhecê-la 

e examiná-la, ainda que superficialmente, teve um duplo motivo. Primeiro, pelas origens de 
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nascimento e formação de Hadid em Bagdá. Segundo, por uma influência em cadeia que 

inicia com a influência que a caligrafia árabe teve em suas referências artísticas nos pintores 

abstracionistas, principalmente, Malevich e Kandinsky, e nas referências destes em seus 

arquitetos de referência, como Mies van der Rohe (que, a propósito, também foi diretor da 

Bauhaus, em 1930), por exemplo. Hadid comenta: 
Foi observando como Mies fazia certas coisas para liberar a planta – como 
ele energizava a condição do solo, por exemplo – que meu trabalho na 
Residência do Primeiro Ministro Irlandês [Dublin, 1979-80] se desenvolveu. 
Posteriormente, as pessoas disseram que o desenho era Kandinskyano. 
Então, a conexão com a caligrafia árabe me deixou perplexa. Eles têm as 
mesmas raízes: a arquitetura de 1950 estava relacionada à obra de 
Kandinsky e a obra de Kandinsky, à caligrafia árabe. É minha crença que os 
pintores abstratos do início do século XX frequentemente se voltavam à arte 
figurativa primitiva – geralmente africana – ou à caligrafia e desenho 
geométrico chineses e árabes. Estes eram as únicas formas abstratas de arte 
disponíveis na época. (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 45) 

 Apercebi-me da importância milenar da caligrafia árabe, de seu entrelaçamento e 

influência na religião, arte e arquitetura islâmicas. O exame da caligrafia árabe demanda um 

certo investimento, primeiramente porque existem, ao menos, seis tipos, que partem de dois 

tipos principais de caracteres, o kufic, angular, e o nashki, cursivo, gerando os tipos cúfico 

simples, cúfico folheado, cúfico floreado, nashki, thuluth e nastalik (GRUBE, 1978, p. 11 – 

Figuras 15 e 16) .  39

 Segundo Grube (ibid., p. 11), a religião é o mais forte elemento da arte islâmica e 

muitos dos valores espirituais e religiosos antigos islâmicos estão na raiz das artes visuais, da 

arquitetura e da caligrafia árabe antigas, mas também estendem-se até a atualidade. Esses 

valores geraram a formação de padrões formais, como, por exemplo, o padrão do infinito. 

Segundo Grube: 
A experiência do infinito, por um lado, com a inutilidade da vida terrena 
passageira, por outro, é conhecida de todos os muçulmanos e participa de 
toda a arte muçulmana. Encontra expressões diferentes, mas basicamente 
relacionadas. O mais fundamental é a criação do padrão infinito, que aparece 
de forma plenamente desenvolvida muito cedo e é um dos principais 
elementos da arte islâmica em todos os períodos. A continuação infinita de 
um determinado padrão, seja abstrato, semi-abstrato ou mesmo parcialmente 
figurativo, é de um lado a expressão de uma profunda crença na eternidade 
de todo ser verdadeiro, e de outro o desprezo pela existência terrena. 
Fazendo visível uma parte, apenas, de um determinado padrão que em sua 
forma completa só existe no infinito, o artista islâmico relaciona o objeto 

 Moafak Dib Helaihel (em <www.caligrafiaarabe.com>) lista os tipos: kufi, naskh, thuluth, ruq’ai, diwani e 39

taliq ou farsi. Mônica Muniz (em <www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=312>) lista: naskh, 
kufi, thuluth, riq’ah, taliq e nastaliq.

http://www.caligrafia
http://www.caligrafia
http://www.caligrafia
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estático, limitado e aparentemente definido, com a própria infinidade. (ibid., 
p. 11) 

Percebo uma relação imagética e simbólica com o Anel de Moebius e com a espiral. Na 

citação acima, percebe-se um jogo constante de forças entre dualidades: finito/infinito, objeto 

estático/continuação infinita, passageiro/eterno, limitado e definido/infinidade. O padrão do 

infinito e o Anel de Moebius permitem que esse jogo continue em funcionamento.  

 Em outro trecho, verifico que esse padrão vai ser aplicado materialmente em 

diferentes contextos – no funcional e no estético – e em várias escalas – no grande e no 

pequeno. Mais impressionante é que essa ‘unidade estilística’, que é a mesma, mas que se 

adapta em tamanho e em função, tem um significado espiritual muito profundo. 
Um arabesco baseado num padrão infinito de ramagem que, pela divisão dos 
elementos (raiz, folha e flor), gera novas variações dos mesmos elementos 
originais, é em si próprio a perfeita aplicação do decorativismo islâmico e 
pode ser aplicado a qualquer superfície, da tampa de uma pequena caixa 
metálica à curva reluzente de uma cúpula monumental. Tanto a pequena 
caixa como a enorme cúpula de uma mesquita são encaradas da mesma 
maneira, diferente só em forma, mas não em qualidade. A base para uma 
unidade estilística que transcende limites históricos ou geográficos é 
proporcionada por esta possibilidade de dar valor igual a tudo o que existe, 
ou situar num mesmo nível de existência tudo que se encontra no domínio 
das artes visuais. (GRUBE, 1978, p. 11)  

 Todas essas informações se potencializam ainda mais com o valor da ideia de 

transformação, baseada no princípio da dissolução da matéria. 

Um dos princípios fundamentais do estilo islâmico que deriva da mesma 
idéia básica é a dissolução da matéria. A idéia de transformação é, portanto, 
da maior importância. A ornamentação, com o padrão infinito, de superfícies 
de qualquer espécie, em qualquer meio expressivo, serve ao mesmo 
propósito de dissimular e “dissolver” a matéria, seja na arquitetura 
monumental ou numa pequena caixa metálica. O resultado é um mundo que 
não reproduz o objeto real, mas sim o elemento superposto que serve para 
transcender a momentânea e limitada aparência individual de uma obra de 
arte, trazendo-a para o domínio maior, e único válido, da existência infinita e 
contínua. (ibid., p. 11) 

 Há uma passagem de Laban em Choreutics que fala sobre a relação entre as quatro 

trace-forms fundamentais, o movimento, o corpo e a grafia de números e letras, que 

acrescenta mais uma elemento gerador no Anel de Moebius desta pesquisa: 
É interessante notar que todos os alfabetos e sinais para números e símbolos 
similares são construídos a partir desses elementos formais fundamentais [a 
linha simples, reta e curva, a onda dupla e a circular]. Por exemplo, como já 
mencionado, as três primeiras cifras árabes, 1, 2 e 3, ou caracteres que 
aparecem na escrita grega, como a aspa simples [aspiration mark, em inglês] 
’, ou as letras α e ß, mostram as formas padrão de movimento corporal. A 
forma é produzida pelos membros do corpo e é governada por sua estrutura 
anatômica que permite que apenas certos movimentos sejam feitos, surgindo 
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das funções de curvar, alongar, torcer e combinações destas. Isto influencia 
toda a atividade da escrita e do desenho de nossas mãos e parece restringi-la 
ao uso dos quatro elementos formais citados anteriormente como uma base 
para forma tridimensional [shaping] a partir da qual inúmeras combinações 
podem ser feitas. (LABAN, 2011, p. 84) 

"  
Figura 15 – Exemplo de caligrafia árabe, estilo cúfico floral 
Disponível em: <http://caligrafiaarabe.com/>. Acessado em: 14 ago. 2015. 

�  
Figura 16 – Exemplo de caligrafia árabe, estilo nashki 
Disponível em: <http://caligrafiaarabe.com/>. Acessado em: 17 ago. 2015. 
  

 A observação de Laban de que o corpo tende a seguir uma espiral ou percurso circular 

com um movimento parecido com onda (tortillé) (LABAN, 2011, p. 85), encontrando uma 

representação visual bidimensional perfeita na figura ‘8’ e uma representação visual 

tridimensional perfeita no ‘lemniscate’ influenciou sobremaneira os símbolos escolhidos para 

a Labanotation, que foi baseada em formas artísticas e traz a escrita da dança como uma 

escrita em movimento. Por exemplo, o símbolo para Corpo é a própria figura ‘8’, enquanto 

http://caligrafiaarabe.com
http://caligrafiaarabe.com
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que o símbolo para a Forma Tridimensional [Shaping] é como uma parte do Anel de Moebius 

tornada plana, como uma onda.  

 É possível identificar rastros das curvas da escrita árabe na obra de Hadid, em sua 

produção de prédios, objetos e móveis. Entretanto, não se trata de uma relação direta de causa 

e efeito, mas, sim, a identificação de um elemento que está continuamente em processo no 

Anel de Moebius hadidiano. Por sinal, o Shaping está bastante presente, regendo essas curvas 

e esses entrelaçamentos em Hadid. 

 Hadid (in BOYARSKY, 2008, p. 45) relata um fato curioso. Ela disse que a pessoa que 

primeiro observou essa conexão entre a abstração na pintura de Malevich e Kandinsky e a 

caligrafia árabe foi Koolhaas, que também percebeu que apenas os estudantes de arquitetura 

árabes e persas eram capazes de fazer certos gestos curvos. Ele achou que isso tinha a ver com 

a caligrafia. 

 Tal fato me remete a um comentário de Coelho Netto, no qual cita Zevi: “[…] Zevi 

fala mesmo em acabar com a prática da régua ‘T’ para o estudante de arquitetura a fim de que 

ele não se deixe tentar pela facilidade do geometrismo e aprenda a deixar já o próprio traço 

em liberdade!” (COELHO NETTO, 2002, p. 87). O exercício das escalas espaciais de Laban é 

um paralelo em sair da prática das réguas ‘T’ da dança – técnicas codificadas do balé e da 

dança moderna, por exemplo – e experimentar a relação direta entre corpo e espaço, sem as 

mediações geométricas dessas técnicas codificadas.  

 Encontro mais um movimento de vai e volta no Anel de Moebius desta pesquisa: em 

épocas ancestrais, o corpo, produzindo movimentos, em contato com o mundo, gera a escrita; 

na exploração de vários exercícios em Contraespaço, a escrita, por sua vez, dá ignição a 

vontades corporais de se mover; essa escrita foi uma forma abstrata que influenciou a obra de 

pintores abstratos (Malevich, Kandinsky); esses pintores abstratos influenciaram a criação 

arquitetônica de Hadid; a arquitetura de Hadid inflenciou a criação em dança de 

Contraespaço, que também vai buscar as fontes de inspiração de Hadid para explorá-las; a 

caligrafia árabe está entre essas influências. Laban explica que as quatro formas fundamentais 

são metamorfoses de uma trace-form básica, a espiral, que se transforma a partir de 

motivações corporais. Uma dessas metamorfoses é a figura ‘8’. Percebo forças em ação, cuja 

potência está acima de nossa compreensão racional. Creio que possamos perceber alguns 

aspectos e manifestações dessas forças, assim como o inconsciente é para nós. Neste processo 
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de criação em dança, procuro proporcionar brechas para que essas forças possam agir, 

deixando que o trabalho, em alguns momentos, siga um fluxo próprio, siga mecanismos que 

fogem a meu controle – enquanto propositor e condutor da pesquisa – e de nosso controle – 

bailarinos(as) envolvidos neste processo. Tenho essa percepção, especialmente, em momentos 

posteriores aos exercícios de improvisação feitos, em que volto à escrita para revisá-la e sou 

tomado novamente pelas coincidências e ressonâncias no encadeamento desta pesquisa. 
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5      MULTIFACES E PROCESSOS DE HADID   

 A obra de Hadid é multifacetada, com propostas bem diversificadas, rastros de sua 

profunda investigação em arquitetura, o que impede que se faça uma definição única de sua 

obra como um todo. Jodidio (2013, p. 24) coloca que qualquer descrição de seu trabalho pode 

ser feita em filamentos que, quando reunidos, descrevem sua obra não de uma maneira linear 

– pois Hadid regressa muitas vezes a ideias propostas no início da carreira –, mas como um 

complexo de ideias, linhas e formas entretecidas. “Nenhum projeto dela se parece com o 

anterior, mas as características que os definem continuam a ser consistentes”, disse Lord 

Jacob Rothschild (apud JODIDIO, 2013, p. 26), presidente do júri do Prêmio Pritzker em 

2004, concedido a Hadid. A própria Hadid (apud JODIDIO, 2013, p. 27) reconhece que “Há 

coisas que voltam à superfície 10 ou 20 anos mais tarde.” 

 A fim de proporcionar um escopo de sua multiplicidade, neste capítulo procurei 

explorar sua obra, em um primeiro momento, enfatizando o ponto de vista de seu processo de 

trabalho, com técnicas desenvolvidas e fases de sua trajetória, e, em um segundo momento, 

privilegiando o ponto de vista do espectador ou usuário em potencial e, quando possível, 

minha própria experiência enquanto usuário/espectador de sua obra. Em ambos os momentos, 

discorro sobre obras selecionadas, expondo seus aspectos formais e também impressões que 

me estimularam para a exploração em dança. 

  

  

5.1      PONTO DE VISTA DOS PROCESSOS HADIDIANOS 

 Um fato curioso na trajetória de Hadid é que nos primeiros dez anos de trabalho com 

seus associados houve pouquíssimas encomendas e projetos aprovados (segundo ela própria, 

no documentário Zaha Hadid... Who Dares Wins ), apesar da consistente e constante 40

pesquisa desenvolvida naquele período e de haver ganho vários concursos. Havia, também, 

preconceito por parte de alguns de ela ser o que chamavam de uma arquiteta do papel, ou seja, 

 Da série Imagine, apresentado por Alan Yentob. BBC Scotland, 2013. Disponível em: <www.bbc.co.uk/40

imagine>.

http://www.bbc.co.uk/imagine
http://www.bbc.co.uk/imagine
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uma arquiteta envolvida mais com os projetos e designs em si do que com construções 

propriamente ditas. A maneira como ela lidou com esses ‘fracassos’ foi aproveitando-os para 

investir em experimentação e ir descobrindo sua ‘linguagem’ própria na arquitetura, 

amadurecendo-a ao longo dos anos. Quando, efetivamente, começaram a surgir cada vez mais 

encomendas, sua abordagem já tinha um amadurecimento de pensamento e prática, calcados 

na experimentação, que repercutiu no impacto do recebimento da radicalidade de sua obra. “A 

essa altura, já havíamos testado todas as possibilidades”, diz . 41

 O desgosto de Hadid pelo princípio da repetição e pelo ângulo de 90˚ na arquitetura  

vigente levou-a a pesquisar técnicas que pudessem levá-la a outras possibilidades de criação, 

que iriam interferir na forma mas também em como solucionar a funcionalidade. Jodidio, 

comentando sobre o andar do Hotel Puerta America (Madri, Espanha) para o qual Hadid 

projetou os móveis e a ambientação, diz:  
Os quartos têm tetos que se transformam em paredes, mesas de cabeceira 
que se projetam diretamente dessas paredes e até banheiras que se misturam 
com o seu cenário sem arestas aparentes. Poderá perdoar-se ao visitante que 
não esteja muito familiarizado com o design, se perguntar porque é que uma 
mesa de cabeceira precisa disparar para fora de uma parede para se 
transformar numa cama. O pragmatismo poderá ser aqui menos importante 
do que o desafio à ordem estabelecida da perpendicular, que dominou o 
design e a arquitetura durante tanto tempo. (JODIDIO, 2013, p. 29) 
  

Sobre o assunto da funcionalidade, Schumacher diz: “A arquitetura de vanguarda produz 

manifestos: exposições paradigmáticas das possibilidades únicas de um novo estilo e não 

edifícios que sejam adequados à função em todos os aspectos” (SCHUMACHER in 

JODIDIO, 2013, p. 31). 

 Hadid é considerada uma arquiteta formalista. Entretanto, AbduLlah, Said e Ossen 

(2016) e Jodidio (2013) refutam a ideia de que Hadid seja apenas uma trabalhadora da 

superfície que ignora os aspectos funcionais e contextuais da obra em detrimento de sua 

pesquisa com formas. Segundo AbduLlah, Said e Ossen,  
À primeira vista dos projetos de Hadid, o observador pode desconfiar acerca 
da perfeição da performance funcional do projeto porque Hadid coloca 
grande importância sobre a forma exterior e a coloca em suas prioridades no 
design. Entretanto, passando por espaços de projetos, pode-se reconhecer 
que este fez suas tarefas funcionais no mesmo nível que o tradicional, 
acompanhado do elemento de excitação, exploração e desejo forte de ver o 
que virá depois. Hadid acredita que a arquitetura tem um papel afetivo 
principal no temperamento humano, na qualidade da vida humana e na 

 Idem.41
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maneira de se perceber o mundo. (ABDULLAH;  SAID;  OSSEN,  2016,  p. 
2).  

 AbduLlah, Said e Ossen (2013; 2016), em suas pesquisas, levantaram técnicas 

desenvolvidas por Hadid e identificaram fases em sua trajetória. Para discorrer sobre os 

processos hadidianos recorro a esses autores, além de Giovannini, Schumacher, Jodidio e a 

própria Hadid.  

 Hadid (apud JODIDIO, 2013, p. 27) descreve seu processo criativo sendo constituído 

por camadas e por múltiplas abordagens ao mesmo problema, que se acumulam e se 

entretecem até surgir um resultado que tem a legitimidade de um lugar e de uma função.  

Sabe-se que atualmente os programas de computador são ferramentas que facilitam 

sobremaneira a materialização de ideias em projetos. Entretanto, toda a pesquisa que se 

desenvolveu previamente é que fez esses sistemas existirem. Jodidio (2013, p. 27) sugere que 

as primeiras obras gráficas de Hadid podem muito bem ter sido precursoras das ferramentas 

informáticas que permitem projetar estruturas tão complexas. Hadid reconhece isso e, 

comparando as maneiras de projetar pré e pós desenvolvimento dos programas 

computacionais, sustenta que as ideias que movem os processos são as mesmas:  

O processo tem uma espécie de lógica inerente. Havia uma correlação entre 
a maneira como os desenhos eram feitos e a arquitetura. Os computadores 
levaram a pesquisas que tornaram possível criar edifícios complexos, mas, 
na essência, o método não mudou. O sistema de o fazer mudou, mas as 
ideias ainda são as mesmas. Se eu olhar para alguns dos meus próprios 
croquis, eles parecem-se exatamente com desenhos feitos em computador. 
Agora sabemos, pelos computadores, que, na verdade, é possível fazer as 
coisas que eu desenho. (HADID apud JODIDIO, 2013, p. 27) 

 AbduLlah, Said e Ossen (2013, p. 4) informam que, sendo uma boa observadora de 

arte, natureza e arquitetura e dos aspectos efetivos que as cercam, Hadid pesquisou as fontes 

das estéticas desses elementos e os fatores principais que fazem atrair as pessoas para poder 

desenvolver suas próprias técnicas. Os autores elencaram essas técnicas como: abstração e 

fragmentação; ideia do solo e gravidade; ‘paisageamento’ [landscaping, em tradução livre] do 

projeto e o contexto ao redor; disposição em camadas [layering, em tradução livre]; jogo de 

luz; qualidade de sem emendas [seamlessness] e fluidez. O fato de as mesmas lidarem com a 

contradição e o paradoxo, unindo liberação e lógica, racional e irracional, estranheza e 

harmonia, foi determinante para a inovação de sua arquitetura (ibid., p. 8). A seguir, enumero 

as características e de onde provém cada uma dessas técnicas, associando-as a determinadas 

obras que serão ilustradas e comentadas posteriormente. 
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 A ‘abstração’ consiste em decupar a ilustração normal de como percebemos as coisas e 

a ‘fragmentação’, em quebrar as regras da ilustração conhecida em arquitetura, na escala 

industrial em que é produzida (ibid., p. 4). Hadid (apud ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2013, 

p.  4) afirma que isso possibilitou-lhe uma visão da trajetória de linhas, permitindo-a, em um 

projeto, seguir uma linha e imaginar sua continuação em mudanças e distorções. Em seu 

discurso para o recebimento do Prêmio Pritzker (2004), Hadid olha para trás e reflete:  

O uso obsessivo da projeção isométrica e de perspectiva levou à ideia de que 
o próprio espaço poderia ser torcido e distorcido para ganhar em dinamismo 
e complexidade sem perder sua coerência e continuidade. Apesar de sua 
qualidade de abstração – este trabalho sempre visou à realidade arquitetural 
e à vida real. […] O sentido da fragmentação é abrir os volumes herméticos, 
oferecer porosidade ao invés de fortificação. (HADID, 2004, p. 2) 
  

Esse foi o exercício inicial de sua carreira, fortemente inspirado pelo suprematismo, 

constituindo sua técnica desconstrutivista por excelência, presente em projetos e obras como 

Vitra Fire Station (Figura 19), The Peak (Figura 18) e MAXXI: Museum of XXI Century 

(Figura 17), comentadas e ilustradas adiante. Hadid acrescenta que seu senso inicial de 

abstracionismo e estranhamento foi inevitável e não um sinal de vontade pessoal, “Minha 

preocupação principal tem sido com a organização ao invés da expressão” (ibid., p. 3). 

Palavras associativas dessa técnica são: colisão, derretimento, explosão, erosão, torção, 

distorção e dobra (ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2013, p. 4). 

 Com a técnica da ‘ideia do chão e gravidade’, Hadid rebela-se contra a gravidade e 

mexe com a noção congelada do andar do térreo, deixando que partes do prédio fiquem sem o 

suporte do solo, deixando-o poroso para que alguns elementos possam agir individualmente 

(ibid., p. 5). Como recurso para tal, Hadid evita o ângulo reto, projetando colunas inclinadas e 

superfícies fluidas e inclinadas, e se justifica: “Existem 360 graus, então por que ficar em 

um?” (HADID apud ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2013, p. 5). Ela declarou que encarar o 

solo  como  estático  foi  uma  das  razões  pelas  quais  arquitetos  modernistas  produziram  o 

mesmo trabalho por tanto tempo (ibid., p. 5). A influência para essa técnica veio também de 

Malevich, que havia escrito: “Só podemos perceber o espaço quando rompemos com a terra, 

quando o ponto de apoio desaparece” (BEDELL apud ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2013, p. 

5). Modos de aplicação dessa técnica incluem: a utilização de colunas inclinadas; o uso de 

duas bases;  massa inclinada;  formas de arcos;  o uso de cones (Phaeno Science Center – 

Figura 9); manipulação de massas.
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O cerne da técnica de ‘paisageamento [landscaping] do projeto e o contexto ao redor’ 

é a relação entre obra e entorno. AbduLlah, Said e Ossen (2013, p. 5) falam que Hadid 

costumava fazer uma intensa pesquisa sobre o local da construção e seu entorno, de modo que 

o projeto de criação não fosse uma coisa isolada, mas uma parte complementar da imagem da 

zona urbana, fazendo com que se articulem a topografia e a paisagem. Através dessa técnica, 

Hadid procurava trazer aspectos do entorno para o projeto da obra e vice-versa, para garantir 

uma combinação harmônica. Para tal, inspirou-se na paisagem, arquitetura e arte chinesas 

(ibid., p. 5). Maneiras de aplicar essa técnica são: elevação do solo; paisageamento do telhado 

(Dongdaemum Design Plaza, Seul, Coreia do Sul – Figura 29); derretimento; ajardinamento 

de espaços internos abertos; utilização de expansões grandes de vidro.  

 A técnica de ‘disposição em camadas [layering, em tradução livre]’ lida com a 

organização dos andares de forma independente entre si (como camadas ou níveis), em 

sobreposição, ignorando a grade do andar térreo, o que permite a criação de grandes espaços 

vazados, geralmente os foyers, que são, para Hadid, o principal fator de socialização, como no 

AbdUllah Art Cultural Center (Amã, Jordão) (ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2013, p.  6) e, 

acrescento, no MAXXI  (Figura 17). Ela aprendeu essa forma de conceber o espaço com a 

pintura chinesa e a morfologia da erosão na natureza.

Na técnica ‘jogo de luz’ Hadid utiliza o elemento de sombra para adicionar movimento 

e vida à elevação. Para isso, ela fazia um estudo prévio da luz do dia do local em questão. 

Essa  técnica  foi  inspirada  em sua  meditação  sobre  a  natureza  e  pela  pintura  tradicional 

chinesa  (ibid.,  p.  7).  Maneiras  de  aplicação  dessa  técnica  são:  justaposição 

(Landergartenshau,  Will  am  Rheim,  Alemanha  –  Figura  23);  sobreposição;  acumulação; 

fragmentação.

A técnica de ‘qualidade de sem emendas [seamlessness] e fluidez’ produz curvas nas 

superfícies a fim de imprimir uma qualidade de continuidade e fluidez ao espaço e também 

inclinando superfícies para dentro ou para fora. Hadid tomou inspiração para essa técnica da 

complexidade de formas da natureza, da caligrafia árabe e da fluidez sem emendas natural da 

vila sumeriana no Iraque (ibid., p. 7). Esse aspecto de fluidez faz com que o usuário se sinta 

estimulado a percorrer o ambiente. Os autores citam como exemplo o MAXXI, sobre o qual 

comento posteriormente acerca de minha experiência como usuário.

 Algumas dessas técnicas descritas por AbduLlhah, Said e Ossen coincidem com 

descrições feitas por Giovannini, como a seguinte: 
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Figura 17 – Zaha Hadid. MAXXI: Museum of XXI Century. Roma (Itália) 
Fotografia: Autor 

Hadid testava a capacidade e natureza de um material de projeto de modo 
que ele interagisse com o próprio conceito, sugerindo através de sua 
materialidade e processo diferentes possibilidades. Ela traria, por exemplo, 
um desenho para uma fotocopiadora e arrastaria a imagem ao longo do vidro 
enquanto a máquina o copiasse para produzir uma distorção borrada do 
desenho. Ela estava propondo construir o estranho chicotear de forma que 
pode ser encontrado nas pinturas de Francis Bacon. (GIOVANNINI, 2008, p. 
23) 

A descrição acima ecoa com as técnicas da ‘abstração e fragmentação’, nos procedimentos 

desconstrutivistas de Hadid. Também, segundo Giovannini, “Ela frequentemente dispunha em 

camadas desenhos feitos em folhas de acrílico transparente, criando narrativas visuais 

mostrando vários estratos espaciais simultaneamente.” (GIOVANNINI, 2004, p. 2). Essa  

estratificação claramente ecoa a técnica da ‘disposição em camadas’ descrita por AbduLlah, 

Said e Ossen. Esses dois artifícios me interessaram e me fizeram pensar em manipulações em 

um material de dança. A disposição em camadas me inspira em vários sentidos e utilizei essa 

noção ao longo de Contraespaço em diversos níveis: na relação entre os corpos; na relação 

entre as dinâmicas que acontecem tanto simultaneamente, em um dado momento, quanto ao 

longo da duração do trabalho; na relação entre possíveis significações; na estruturação/

composição de cada módulo. 
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 AbduLlah, Said e Ossen (2016) identificaram padrões formais característicos de fases 

na trajetória de Hadid. Nessa pesquisa os autores incluiram a tecnologia paramétrica. As fases 

seguem uma certa cronologia, entretanto, seus limites não são estanques, com elementos de 

uma fase sobrepondo-se cronologicamente a elementos de outra fase. Os autores partiram de 

uma pesquisa imagética e da escuta da própria Hadid em diversos contextos e identificaram os 

seguintes padrões formais: suprematista/desconstrutivista,  topográfico,  fluido,  orgânico  e 

paramétrico (ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2016, p. 3). 

  O padrão  suprematista/desconstrutivista  foi  o  padrão  inicial  da  carreira  de  Hadid, 

fortemente  influenciado  por  seu  interesse  por  Malevich,  manifestando-se  inicialmente  no 

Malevich Tektonik (Figura 10), anteriormente comentado, e em The Peak (1982-1983 – Figura 

18), um projeto de complexo de lazer nas montanhas de Hong Kong, que lhe valeu o primeiro 

prêmio num concurso em 1982 e reconhecimento mundial (ABDULLAH; SAID; OSSEN, 

2016, p. 5), mas permanecendo como projeto, não construído. Os projetos agrupados nesse 

padrão formal caracterizam-se pela abstração, fragmentação, técnicas antigravitacionais e de 

desconstrução na arquitetura (ibid., p. 5). O uso do recurso da pintura por parte de Hadid 

conferiu um tipo de distorção que refletiria  no produto final.  O suprematismo geralmente 

utiliza formas análogas para se obter harmonia.  Hadid aplicou esse aspecto em seus primeiros 

Figura 18 – Zaha Hadid. The Peak Leisure Club (pinturas). Hong Kong
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/the-peak-leisure-club/>. Acessado em: 08 set. 2017.

http://www.zaha-hadid.com/architecture/the-peak-leisure-club/
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trabalhos,  utilizando  alguns  artifícios  que  lhe  proporcionaram  uma  distintividade,  como: 

desenho deformado de retângulos; perspectiva de três pontos; mostrar em pintura formas que 

voam, desafiando ou mesmo ignorando a gravidade. Em The Peak há uma mistura da geologia 

suprematista, desafiando a gravidade e usando a fragmentação. 

Também agrupada sob o padrão suprematista/desconstrutivista está a Vitra Fire Station 

(1990-1994, Will am Rheim, Alemanha – Figura 19), uma estação de corpo de bombeiros da 

empresa alemã Vitra. Foi a primeira obra construída projetada por Hadid. Apresenta arestas 

pontiagudas e placas de concreto que, em sua disposição em camadas, dão um aspecto inicial 

de estranheza. De acordo com o release apresentado pelo escritório, lê-se:  
[...] a Vitra Fire Station define, ao invés de ocupar, espaço – emergindo 
como uma série linear e em camadas de paredes, entre as quais estão 
contidos elementos de programa – uma representação de “movimento 
congelado” – uma estrutura “alerta”, pronta para explodir em ação a 
qualquer momento.  42

Segundo Abdullah, Said e Ossen (2016, p. 5), na  Vitra  há  uma  colisão  de  geometrias  e 

fragmentação. Essa obra foi uma abertura de caminhos e também um atestado da diversidade 

da experimentação de Hadid, que, posteriormente, veio abrigar curvas e ondulações de 

maneira radical. Jodidio (2013, p. 26) afirma que a Vitra entrou nas revistas e nos livros sobre 

arquitetura contemporânea mesmo antes de concluída, pois seu projeto desafia a estética de 

quase qualquer edifício conhecido. 

Figura 19 – Zaha Hadid. Vitra Fire Station. Will am Rheim (Alemanha) 
Fotografia: Hélène Binet 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/>. Acessado em: 10 ago. 2015. 

 Disponível em <http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/>. Acessado em: 05 set. 2015.42

http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/
http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/
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 Havia mencionado anteriormente sobre a importância da diagonal como recurso 

composicional de Malevich, Kandinsky e Tatlin, como linha estruturadora para as escalas 

espaciais diametrais de Laban e para o impulsionamento para a criação da ideia da explosão 

reformadora do espaço de Hadid (HADID apud JODIDIO, 2013, p. 29). Jodidio (2013, p. 29) 

comenta que, em Hadid, “[…] a diagonal transforma-se numa metáfora do ato de fazer 

explodir o espaço, de por em causa os princípios mais fundamentais e ‘óbvios’ da 

arquitetura”. Na visualização da Vitra pode-se ter uma compreensão do papel desempenhado 

pela diagonal. 

 Abdullah, Said e Ossen (2016, p. 5) também agrupam no padrão suprematista/

desconstrutivista o Lois and Richard Rosenthal Center for Contemporary Art (1997-2003, 

Cincinnati, EUA – Figuras 20 e 21), onde, segundo os autores, há formas geométricas puras 

acumuladas, em um design inspirado pelo construtivismo.

Identifico o Hoenheim-Nord Terminus and Car Park (1998-2001, Strasbourg, França – 

Figura 22) como também integrante desse padrão, embora não citado por Abdullah, Said e 

Ossen, que, por questões metodológicas, se limitaram a elencar quatro obras de cada padrão 

formal por eles identificados. Essa obra consiste em um terminal de metrô e estacionamento 

para carros, onde também circulam pedestres e ciclistas, e constitui  uma  zona  de  transiência 

"  
Figura 20 – Zaha Hadid. Lois and Richard Rosenthal Center for Contemporary Art. Cincinnati (EUA) 
Fotografia: Hélène  Binet 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/lois-richard-rosenthal-center-for-contemporary-art/>. 
Acessado em: 10 jan. 2015. 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/lois-richard-rosenthal-center-for-contemporary-art/
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Figura 21 – Zaha Hadid. Lois and Richard Rosenthal Center for Contemporary Art. Cincinnati (EUA) 
Fotografia: Roland Halbe 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/lois-richard-rosenthal-center-for-contemporary-art/>. 
Acessado em: 10 jan. 2015. 

na cidade de Strasbourg. Sobre ela, Giovannini comenta:  

Como um portão coreografando e dignificando uma mudança mundana de 
modos de transporte, do carro para o metrô e de volta, o projeto transformou 
a anomia da cidade satélite, articulando um estacionamento e transporte 
distribuídos em um jogo disciplinado de linha, forma e estrutura. 
(GIOVANNINI, 2004, p. 4, grifo meu) 

É digno de nota como as obras de Hadid suscitam impressões de dança, de algo organizado 

como dança, “coreografando”, como diz Giovannini (ibid., p. 4). 

"  
Figura 22 – Zaha Hadid. Hoenheim-Nord Terminus and Car Park. Strasbourg (França) 
Fotógrafo: Roger Rothan 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/hoenheim-nord-terminus-and-car-park/>. Acessado 
em: 10 jan. 2015. 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/lois-richard-rosenthal-center-for-contemporary-art/
http://www.zaha-hadid.com/architecture/hoenheim-nord-terminus-and-car-park/
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 No padrão  topográfico  há  um  interesse  pela  paisagem,  topografia  e  geografia 

(McCREADY apud ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2016, p. 6). Buscando uma harmonia com 

a paisagem do entorno, Hadid se inspira nos contornos, cristas, dunas, planícies e penhascos. 

As formas do prédio desaparecem no espaço da construção, dando um senso de afiliação ao 

chão;  suas superfícies  são sem costura,  sem emendas [seamless]  e  fluidas (ABDULLAH; 

SAID; OSSEN, 2016, p. 6). Hadid revela:

Eu sempre tenho me preocupado com a animação da condição do solo. O 
solo  tem  o  mais  alto  potencial  urbano  e  tem  sido  negligenciado  pela 
arquitetura tradicional.  O plano do solo deveria se abrir e multiplicar.  Eu 
utilizo  o  conceito  de  paisagem e  topografia  artificial  como  um meio  de 
impregnar o solo com atividades sem perder a fluidez e a qualidade de sem 
emendas da geometria urbana. Afinal de contas, a arquitetura é toda sobre a 
criação de ambientes prazeirosos e estimulantes para todos os aspectos da 
vida social. Entretanto, a sociedade contemporânea não fica parada. Arranjos 
espaciais evoluem com os padrões da vida. (HADID, 2004, p. 2)

 Na Landergartenschau/ Landscape Formation One (1996-1999, Weil am Reim, 

Alemanha – Figura 23), Hadid se inspira nos próprios contornos do solo, segundo AbduLlah, 

Said  e  Ossen (2016,  p.  6).  A meu ver, essa obra ilustra especialmente a atenção que Hadid 

despende com a relação ao solo, aderindo à formação do terreno local. O crítico de arquitetura 

alemão Michael Mönninger escreveu:  
O pavilhão de jardinagem eleva-se do terreno como uma criatura ctônica, 
com uma orientação linear de movimentos através da adaptação ao subsolo. 
As curvas aerodinâmicas do feixe do percurso arquitetônico não são, se 
encaradas rigorosamente, elementos criadores de espaço, mas, antes, 
elementos que evitam o espaço e no meio das quais as salas de apoio, o café, 
a sala de exposições e o centro ambiental literalmente se desdobram à 
passagem. (MÖNNINGER apud JODIDIO, 2013, p. 26) 

A expressão ‘como uma criatura ctônica’ é bastante sugestiva em dois aspectos. Primeiro, a 

palavra ‘criatura’ dá uma noção de organismo, algo que vive, que é autônomo. Segundo, o 

adjetivo ‘ctônica' remete ao subterrâneo. Que Hadid considere como campos de trabalho tanto 

o subterrâneo como a superfície da terra e os ares, polaridades espaciais, é instigador e revela 

um pouco de como ela considera o espaço para construir uma obra, não a considerando como 

um objeto isolado do ambiente. Jodidio (2013, p. 26) identifica essa relação com mundos 

subterrâneos no LFOne como uma corrente profunda na obra de Hadid. Ela própria fala 

acerca dessa relação:  
Toda esta ideia do solo e da manipulação do solo começa com os primeiros 
projetos. […] Diria que remonta à residência do primeiro-ministro irlandês 
(Phoenix Park, Dublin, Irlanda, 1979-1980), porque este projeto já envolvia 
a ideia da paisagem artificial, e também aos  estudos  para  o  prolongamento  
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Figura 23 – Zaha Hadid. Landergartenschau/ Landscape Formation One. Weil am Rhein (Alemanha) 
Fotógrafo: não creditado 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/landesgardenschau-landscape-formation-one/>. 
Acessado em: 10 jan. 2015. 

dos campos da Vitra e mais tarde quando fizemos o V&A (projeto finalista 
do concurso para a Boilerhouse Gallery, no Victoria and Albert Museum, 
Londres, RU, 1995), onde esta ideia se desenvolve num terraceamento 
interior complexo, como se uma paisagem idílica começasse a ser realmente 
sugada para dentro. (HADID apud JODIDIO, 2013, p. 26) 

‘Paisagem artificial’ também é uma noção reveladora. Uma paisagem, um sistema em si, que 

não foi criado pela natureza; é artificial, criada, inventada (não descoberta) por humanos. 

 O Phaeno não é explicitamente classificado por AbduLlah, Said e Ossen como 

pertencente ao padrão topográfico, mas Jodidio (2013, p. 26) dá pistas de que o é, por ter sido 

concebido imediatamente após a conclusão do LFOne, por ser suportado e estruturado por 

cones em forma de funil que o penetram e se prolongam a partir dele, e também por 

depoimentos de Hadid, que o considerou “uma paisagem artificial coberta”, constituída por 

“crateras, cavernas, terraços e planaltos”, sendo “a declaração mais ambiciosa e completa da 

nossa procura de espaços complexos, dinâmicos e fluidos” (HADID apud JODIDIO, 2013, p. 

26). Mais uma vez, a noção de ‘paisagem artificial’ é utilizada. Jodidio (2013, p. 26) comenta 

que uma lógica impulsionadora atravessa sua planta e cortes, contribuindo para a construção 

dessa “criatura”. 

 O  Heydar Aliyev Centre (2007-2012, Baku, Azerbaijão – Figura 24) também é 

agrupado por AbduLlah,  Said  e  Ossen  no  padrão  topográfico.  Os  autores  descrevem  que 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/landesgardenschau-landscape-formation-one/


"176

"  
Figura 24 – Zaha Hadid. Heydar Aliyev Centre. Baku (Azerbaijão) 
Fotografia: Iwan Baan 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/heydar-aliyev-centre/>. Acessado em: 28 set. 2015. 

quatro  “fatias  topográficas”  são  inspiradas  pela  paisagem do  local  (ABDULLAH;  SAID; 

OSSEN,  2016,  p.  6).  A meu ver, esse prédio também agrega características do padrão 

orgânico, mas, realmente, impressões de aderência e descolamento do solo são mais fortes. 

 O padrão fluido é inspirado pelos movimentos da água e pelas curvas da caligrafia 

árabe, evocando qualidades de maciez, fluidez sem forma e continuidade sem emendas (ibid., 

p. 6), transformando, a meu ver, a influência da tradição da caligrafia árabe em uma abstração 

contemporânea, ao mesmo tempo lúdica, orgânica e arrojada. Os projetos relacionados a esse 

padrão têm a ver  com o espaço fluido e materializam-se em muitos designs  para móveis 

projetados por Hadid. A arquitetura fluida e curva tem a propriedade de oferecer uma visão 

melhor da vizinhança no entorno e permite que a luz natural penetre melhor no prédio do que 

nos projetos cúbicos. Nesse padrão, alguns projetos têm o aspecto de desaparecimento da 

terra para o céu. O design proposto para o Guggenheim Museum Taichung (2003, Taichung, 

Taiwan – Figura 25) é descrito por Hadid como um espaço cinético, sempre mutante (HADID 

apud ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2016, p. 7). Já o Cairo Expo City (2009, Cairo, Egito – 

Figura 26) foi inspirado pelo movimento aquático do delta do rio Nilo (ibid., p. 7).  Hadid 

revela que: “Desde meus primeiros dias na AA, eu explorei os conceitos de fragmentação, 

abstração e explosão … mas, minha ambição sempre foi criar espaço fluido” (ibid.,  p.  7).  O 

projeto do London Aquatics Centre (Londres, RU – Figura 27), um grande parque aquático 

construído especialmente para as Olimpíadas de Londres de 2012, foi a primeira  grande 

estrutura construída por Hadid na cidade onde havia se fixado  há  bastante  tempo,  “inspirada

http://www.zaha-hadid.com/architecture/maxxi/
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Figura 25 – Zaha Hadid. Guggenheim Museum Taichung (renderização). Taichung (Taiwan)
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/guggenheim-museum/> Acessado em: 08 set. 2017.

Figura 26 – Zaha Hadid. Cairo Expo City (renderização). Cairo (Egito)
Disponível  em:  <http://www.archdaily.com/24479/cairo-expo-city-zaha-hadid/691364501_zha-cairo-expo-
city-01>. Acessado em: 08 maio 2017.

Figura 27 – Zaha Hadid. London Aquatics Centre. Londres (RU) 
Fotografia: Autor 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/guggenheim-museum/
http://www.archdaily.com/24479/cairo-expo-city-zaha-hadid/691364501_zha-cairo-expo-city-01
http://www.archdaily.com/24479/cairo-expo-city-zaha-hadid/691364501_zha-cairo-expo-city-01
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na geometria fluida da água em movimento” (JODIDIO, 2013, p. 30).

No  padrão  orgânico,  a  forma  nasce  a  partir  da  simulação  de  coisas  da  natureza, 

particularmente da vida marinha, numa “morfologia orgânica” (HADID apud ABDULLAH; 

SAID; OSSEN, 2016, p. 7). A inspiração por formas orgânicas pode ir desde a escala celular 

até a criatura como um todo. Esse padrão formal preza pelas curvas e ausência de cantos –

fugindo do cubo ortogonal – e superfícies assimétricas e irregulares. Hadid ficou fascinada 

pelo modo como as formas das criaturas se ajustam a seus ambientes. O Regium Waterfront 

Museum  (2007,  Reggio  Calabria,  Itália  –  Figura  28)  evoca  formas  de  estrela-do-mar 

(ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2016, p. 7). Já a instalação temporária Lilas (na Serpentine 

Gallery,  Londres,  RU,  2007)  foi  inspirada  em “geometrias  naturais  complexas  tais  como 

pétalas de flores e folhas” (JODIDIO, 2013, p. 30).

Figura  28  –  Zaha Hadid. Regium  Waterfront  Museum  (renderização).  Reggio  Calabria  (Itália) 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/regium-waterfront/>. Acessado em: 08 set. 
2017. 

 Lembro a conexão que fiz anteriormente entre Hadid e Laban, pelo interesse deste em 

identificar leis naturais que regem manifestações e produções da natureza, tanto orgânicas 

quanto inorgânicas, e trazê-las para seus estudos com o movimento e a dança e pela proposta 

daquela de trazer para a criação arquitetônica padrões da natureza, em resposta à condição de 

vida urbana contemporânea.  

 O padrão paramétrico  utiliza  a  técnica  paramétrica,  idealizada  por  Schumacher  no 

Zaha Hadid Architects e utilizada a partir de 2008. Esse padrão prima pela maleabilidade na 

forma,  favorecendo  criações  de  formas  curvas,  em  torção,  derretidas,  e  na  relação  de 

responsividade entre os requisitos do projeto e o ambiente urbano, gerando um grande número 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/regium-waterfront/
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de alternativas (SCHUMACHER apud ABDULLAH; SAID; OSSEN, 2016, p. 9). Em termos 

formais, Schumacher comenta sobre o parametrismo:

A heurística definidora do parametrismo reflete-se totalmente nos tabus e 
dogmas da nossa cultura de projeto. Heurística negativa: evitar tipologias 
familiares,  evitar  objetos  platônicos/herméticos,  evitar  zonas/territórios 
inequívocos,  evitar  a  repetição,  evitar  linhas retas,  evitar  perpendiculares, 
evitar  esquinas  […].  Heurística  positiva:  hibridar,  metamorfosear, 
desterritorializar,  deformar,  iterar,  usar  nervuras,  nurbs  (non-uniform 
rational B-spline),  componentes generativos, scripts  em vez de maquetes. 
(SCHUMACHER apud JODIDIO, 2013, p. 24)

A ideia para a operação desse sistema originou-se de estudos sobre os sistemas das 

criaturas vivas e sua adaptação ao ambiente, imitando esses processos de adaptação, aplicando 

no  sistema  arquitetural  essa  responsividade  a  todos  os  dados  relacionados  ao  projeto 

(ABDULLAH;  SAID;  OSSEN,  2016,  p.  9).  A  sensibilidade  paramétrica,  segundo 

Schumacher (2009), visa “uma ênfase máxima na diferenciação conspícua e a amplificação 

visual  diferenciando lógicas.  Esteticamente,  é  a  elegância  da  complexidade  ordenada  e  o 

senso  de  fluidez  sem  emendas,  semelhante  a  sistemas  naturais,  que  é  a  marca  do 

parametrismo”.  Schumacher  (apud  JODIDIO,  2013,  p.  24)  cita  como  precursor  do 

parametrismo  o  arquiteto  alemão  Frei  Otto,  com  seu  trabalho  pioneiro  sobre  estruturas 

naturais. 

A meu ver, o paramétrico e o orgânico se intercomunicam, o que se confirma em outra 

citação de Schumacher: 
O modelamento paramétrico oferece uma compreensão nova, concreta do 
design “orgânico” como uma interarticulação parametricamente controlada 
dos subsistemas. […] É o senso de complexidade governada por leis que 
assimila este trabalho às formas que encontramos em sistemas naturais 
(orgânicos, assim como inorgânicos), onde todas as formas são o resultado 
de forças que interagem de acordo com leis. Assim como os sistemas 
naturais, as composições paramétricas não podem ser facilmente 
decompostas em subsistemas independentes. Este é um ponto principal de 
diferença em comparação com a insistência moderna na separação clara de 
subsistemas funcionais, como torre e pódio, pele e esqueleto, poste e viga. 
(SCHUMACHER, 2008, p. 40) 

 O Dongdaemun Design Plaza (2014, Seul, Coréia do Sul – Figura 29) foi projetado 

através da técnica paramétrica. Entretanto, considero-o também bem característico das obras 

‘orgânicas’ projetadas por Hadid, que lembram moluscos e outros animais invertebrados. Seu 

design externo é um bom exemplo de como podem ser utilizadas as novas ferramentas 

modeladoras propiciadas pela técnica paramétrica, que promove a manipulação  das  curvas  e 
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Figura 29 – Zaha Hadid. Dongdaemun Design Plaza. Seul (Coréia do Sul) 
Fotografia: Virgile Simon Bertrand 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/dongdaemun-design-park-plaza/>. Acessado em: 10 
jan. 2015. 

na qual a interferência em uma parte reverbera em e modifica o todo. 

 Uma ótima maneira de visualizar como funciona essa técnica é assistir à apresentação 

de Schumacher e à ilustração visual no documentário Zaha Hadid... Who Dares Wins . De 43

fato, o estímulo em uma determinada parte reverbera no todo, modificando toda a 

configuração espacial e a situação da forma. Essa ideia e sua visualização foram 

influenciadoras para o processo de Contraespaço, conforme descrito no Capítulo 7. 

 Jodidio (2013, p. 24) afirma que o parametrismo é o grande novo estilo depois do 

movimento moderno e que o pós modernismo e o desconstrutivismo na arquitetura foram 

episódios transitórios que levaram a essa onda de inovação. Schumacher (2009) imprimiu 

esse mesmo teor em um texto seu:

Este estilo tem sido desenvolvido ao longo dos últimos 15 anos e agora está 
reivindicando  hegemonia  na  arquitetura  de  vanguarda.  Ele  sucede  o 
modernismo como uma nova longa onda de inovação sistemática. O estilo 
finalmente fecha um período transicional de incerteza que foi engendrado 
pela crise do modernismo e que foi marcado por uma série de episódios de 
vida curta incluindo o pós modernismo, desconstrutivismo e minimalismo. 
(SCHUMACHER, 2009)

Essas afirmações de Jodidio e Schumacher me incomodam, primeiro, pelo caráter teleológico 

que ambos imprimem ao parametrismo, de que o que veio antes deste foram apenas transições 

 Da série Imagine, apresentado por Alan Yentob Produzido pela BBC Scotland, 2013. Disponível em: 43

<www.bbc.co.uk/imagine>.

http://www.zaha-hadid.com/architecture/dongdaemun-design-park-plaza/
http://www.bbc.co.uk/imagine
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para  se  chegar  a  esse  novo estilo;  segundo,  em colocar  o  parametrismo como uma nova 

metanarrativa, um novo sistema global que deverá ser seguido por toda a arquitetura. Admiro 

a pesquisa desenvolvida para se chegar ao parametrismo e as novas possibilidades propiciadas 

por essa tecnologia, entretanto não sou simpático a esta ser considerada uma nova ordem 

global em arquitetura. Que seja uma dentre novas possibilidades, o que seria mais condizente 

com a contemporaneidade. 

 Curvas são elementos emblemáticos na obra de Hadid. Presentes já na fase do padrão 

suprematista/desconstrutivista, ainda em coadjuvância às formas pontiagudas e fragmentadas, 

a partir da fase do padrão topográfico começaram a ser radicalizadas. Contêm influências dos 

sistemas naturais e da caligrafia árabe, encontrando condições mais propiciadoras para sua 

produção com o sistema paramétrico. Curvas são elementos complexos (e financeiramente 

onerosos, diga-se de passagem) na arquitetura. Porém, essa complexidade é um estímulo que 

arquitetos contemporâneos se empenham em oferecer ao usuário até mesmo como resposta a 

uma possível aridez (e a um possível autoritarismo) das linhas retas presentes em grande parte 

da produção modernista. Coelho Netto diz: 
Alguma dúvida de que as casas e as cidades de hoje sofrem de geometria 
crônica e aguda? Não. O ângulo reto, as paralelas e perpendiculares, as 
formas “regulares” predominam em toda parte – são mesmo sinônimos, tidos 
por pacíficos, de modernidade; progresso, avanço, desenvolvimento, tudo 
isso se mede com e se equivale ao ângulo reto. Qual o verdadeiro significado 
dessa situação, no entanto? 
 A Teoria da Informação pode respondê-lo de imediato: resumindo, 
toda forma regular (as figuras geométricas, mas também a reta, paralelas, 
ângulos, etc.) são facilmente previsíveis, por conseguinte contêm menos 
informação, não mudam comportamentos. Nada modificam, não instauram 
mudanças, servem para manter apenas, para segurar – como informação, 
valem pouco e mesmo nada. (COELHO NETTO, 2002, p. 83) 

 É por isso que, na Corêutica, o Icosaedro é o poliedro mais enfatizado por Laban. É o 

mais instável. Sua cinesfera arredondada é a mais próxima às proporções do corpo humano e 

sua cinesfera. É a forma mais orgânica. Nele estão contidos os três planos (vertical, horizontal 

e sagital) e para se executar suas escalas A e B, ligando os pontos formados por suas quinas, é 

preciso realizar percursos que são transversos, nem centrais nem periféricos, indo de um 

plano a outro, passando por um terceiro. Na procura por uma estabilidade, é necessário estar 

sempre em movimento, procurando a compensação por uma dimensão faltante em 

determinado momento por percursos com curvas variáveis, flutuando e negociando por entre 
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as três dimensões. Isso ressoa bastante com essa faceta da arquitetura de Hadid que privilegia 

curvas as mais variadas e a intercomunicação entre níveis e dimensões espaciais . 44

 Em LMA, na categoria Forma, os Modos de Mudança de Forma são um conteúdo 

interessante para relacionar com a arquitetura e poderiam ser uma ferramenta para planejar 

como o usuário poderia ter estruturas para acomodar e estimular a Forma Fluida, a Forma 

Direcional e a Forma Tridimensional. A arquitetura modernista que privilegia os ângulos retos 

estimula mais a Forma Direcional, assim como as obras de Hadid relacionadas por Abdullah, 

Said e Ossen no padrão formal suprematista. As obras arquitetônicas e de móveis relacionadas 

ao padrão fluido estimulam a Forma Fluida e a arquitetura de formas moluscoides, 

relacionadas tanto ao padrão orgânico quanto ao paramétrico, estimula a Forma 

Tridimensional. O Dongdaemum e o MAXXI, por exemplo, estimulam a percepção 

tridimensional pelas constantes transformações entre cima e baixo e entre direita e esquerda 

com variações graduais, estimulando tridimensionalmente visão e movimento. 

  

5.2      PONTO DE VISTA ENQUANTO USUÁRIO/ESPECTADOR 

 Neste subcapítulo descrevo como se deu minha percepção de algumas obras de Hadid 

a partir de minha relação fenomenológica como espectador/usuário, tanto através do estímulo 

por imagens (em fotografia e vídeo) como através da vivência presencial. Aqui minha 

interpretação parte do descritivo, mas abre espaço para impressões de sensações e da 

imaginação, interrelacionando com colocações de autores com temáticas que julgo 

pertinentes. 

 Torna-se importante trazer aqui o papel do fator tempo na impressão de significações 

ao espaço arquitetônico. Quem dá ignição ao fator tempo na arquitetura é o usuário em sua 

fruição. Quando se olha do ponto de vista da dança, como uma arte espaçotemporal, o 

‘encadeamento’ temporal de eventos promovidos pelo corpo do dançarino no espaço é um 

fator decisivo para a produção de significações. Foi revelador para mim ter o conhecimento 

 Para o leitor que se interessar em olhar as escalas espaciais labanianas, sugiro a consulta de: 44

FERNANDES, Ciane. O corpo em movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes 
cênicas. 2ªed. – São Paulo: Annablume, 2006.
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de que a arquitetura também produz significações a partir de encadeamentos e que o fator 

tempo é elemento crucial para a produção das mesmas. 

 Bruno Zevi chegou a qualificá-lo de quarta dimensão: “Existe, pois, outro elemento 

além das três dimensões tradicionais, e é precisamente o deslocamento sucessivo do ângulo 

visual. Assim designou-se o tempo, ‘quarta dimensão’.” (ZEVI, 1996, p. 22). Zevi procura 

elucidar o mecanismo do funcionamento dessa quarta dimensão na vivência da arquitetura: 

A quarta dimensão pareceu responder de forma satisfatória à questão das 
dimensões da arquitetura. Viramos uma estatueta em nossas mãos para 
observá-la de todos os lados, ou andamos em torno de um grupo estatuário 
para estudá-lo de um lado e de outro, de perto e de longe. Em arquitetura – 
raciocinou-se – existe mesmo elemento “tempo”, ou melhor, esse elemento é 
indispensável à atividade de construção: da primeira cabana, da primeira 
caverna do homem primitivo à nossa casa, à igreja, à escola, ao escritório 
onde trabalhamos, todas as obras de arquitetura, para serem compreendidas e 
vividas, requerem o tempo da nossa caminhada, a quarta dimensão. (ibid., p. 
23) 

Merleau-Ponty, em O Olho e o Espírito, não fala especificamente sobre arquitetura, mas a 

mediação que o olhar faz entre indivíduo e mundo me interessou. Ele diz:  
O espaço não é mais aquele de que fala a Dióptrica [de René Descartes], 
rede de relações entre objetos, tal como o veria uma terceira testemunha de 
minha visão, ou um geômetra que a reconstituísse e a sobrevoasse, é um 
espaço contado a partir de mim como ponto ou grau zero da espacialidade. 
Eu não o vejo segundo seu envoltório exterior, vivo-o por dentro, estou 
englobado nele. Pensando bem, o mundo está ao redor de mim, não diante de 
mim. (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 39) 

Merleau-Ponty complementa, dizendo que “a visão é o encontro, como numa encruzilhada, de 

todos os aspectos do ser.” (ibid., p. 53).  

 Coelho Netto, por sua vez, considera o fator tempo como um propulsor de criatividade 

por parte do usuário para fruir a arquitetura e também um elemento importante para que essa 

fruição não seja unicamente vivenciada pelo sentido da visão, mas que englobe os outros e, 

finalmente, possa efetivar uma vivência: 

Os planos do percurso humano são dois e sempre dois em conjunto: 
horizontal e vertical. E é através de uma proposta desse gênero que se pode 
pôr em prática um dos elementos programáticos fundamentais da arquitetura 
moderna (mas não só dela), a temporalização do espaço. Criar um jogo de 
permutações entre horizontal e vertical, i.e., propor desníveis, a necessidade 
de subir ou descer para ir de um lugar a outro (seja num espaço aberto 
exterior ou num espaço interior) é bem um meio – e bastante adequado – de 
temporizar o espaço: romper sua monotonia, deixar de lado um espaço que 
se vê para adotar um espaço que efetivamente se percorre, um espaço onde o 
movimento é não só possível como exigido, um espaço enfim vivido. 
(COELHO NETTO, 2002, p. 78) 
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 É aproveitando essa colocação de Coelho Netto que inicio falando sobre a disposição 

das escadas no interior do Dongdaemun Design Plaza (Figura 29), proporcionando um 

diálogo com outras curvas verticais e horizontais e com o próprio espaço vazado, entre 

apertos e amplidões. Bachelard (2008), quando escreve sobre a casa, chama a atenção para a 

potencialidade simbólica da verticalidade e as polaridades de porão e sótão. Nesse cenário, as 

escadas têm um papel simbólico muito dinâmico, onde inconsciente, onirismo, devaneio e 

lembranças põem sensações e significados a agir. “[...] tudo o que sobe e desce recomeça a 

viver dinamicamente” (BACHELARD, 2008, p. 28); “um degrau, três degraus, eis o 

suficiente para definir reinos” (id., 1990, p. 83). Recordo minha vivência no MAXXI (Figura 

17), subindo, descendo, fazendo curvas e seguindo o fluxo das escadarias e passarelas. Nesses 

percursos, a visualização do restante do prédio acima e abaixo, das outras escadas, da parte 

inferior de outras escadas que funcionam como luminárias e das obras artísticas expostas no 

espaço vai se modificando. O fator tempo tem, de fato, um efeito tanto na vivência dessas 

escadas, rampas, passarelas e corredores, na descoberta dos espaços que elas levam, quanto na 

imaginação que é estimulada por esses caminhos.  

 Apesar de esse e outros espaços projetados por Hadid não serem casas, mas espaços 

públicos, mesmo assim o usuário irá, por alguns momentos ou algumas horas, em apenas um 

dia ou com mais frequência, ‘habitá-los’. E todas essas referências arquetípicas e 

inconscientes, e, ao mesmo tempo, corporais, estão presentes. “O espaço habitado transcende 

o espaço geométrico” (BACHELARD, 1990, p. 62). Vivenciar e devanear com a ‘arquitetura 

de sonho’ e a ‘poesia de arquitetura’ de Hadid mexe com essas sensações de habitar um 

espaço e, inversamente, como esse espaço habita em mim, no meu corpo, no meu ‘corpo-

imaginação’. Aqui é o ponto chave de ligação entre a arquitetura de Hadid e o meu corpo 

criativo e os corpos criativos dos bailarinos e bailarinas com os quais trabalhei. “O espaço 

convida à ação, e antes da ação a imaginação trabalha.” (BACHELARD, 2008, p. 31). 

Quando se permite deixar uma abertura para que tal aconteça, “deixa[r] a pessoa livre para 

explorar o assunto, de acordo com a óptica da realidade assim como a do sonho”, de acordo 

com Celant (2008, p. 18), cuja fala é uma das Proposições para o trabalho como um todo de 

Contraespaço, a criatividade é ativada. 

 Giovannini comenta sobre o espaço em Hadid: “O espaço opticamente rico é um 

ensaio sobre multiperspectivalismo que cultiva a percepção dos visitantes, envolvendo-os  em  
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uma troca participativa com um prédio que eles têm que explorar para 

entender” (GIOVANNINI, 2004, p. 4). Cultivar a percepção dos visitantes é uma missão e 

tanto e me remete aos preceitos da arte minimalista, para a qual o envolvimento e a percepção 

do espectador são cruciais para dar um significado à obra, que não é mais apenas um objeto 

de arte em um pedestal, com um prévio valor próprio. A arte minimalista precisa ser, em 

muitas vezes, circundada e, também em muitas vezes, precisa-se perceber os efeitos da obra 

no próprio corpo e como a própria presença corporal pode afetar a obra (MARZONA, 2007). 

Uma das conquistas da arte minimalista foi uma preocupação com a experiência concreta e a 

percepção por parte do espectador, fazendo com que este não apenas exerça uma 

contemplação silenciosa, mas reflita sobre o processo da sua percepção, “carregando-a assim 

com significado” (id., 2005, p. 11). Essa ressonância de pensamento também se aplica aos 

artistas revolucionários da dança norte-americana pós moderna a partir dos anos 1960, cujas 

experimentações foram não só contemporâneas mas também interligadas às dos artistas 

minimalistas e questionaram o próprio medium da dança, seus materiais, a percepção por 

parte do espectador e as relações estabelecidas entre artista e espectador (BURT, 2006). A 

importância da relação que o espectador/observador irá fazer com a obra é componente 

fundamental dos trabalhos na arte minimalista. Segundo o artista visual Sol LeWitt, “o 

observador deve estar consciente de si próprio durante o ato da percepção, um componente 

importante do próprio trabalho” (apud MARZONA, 2005, p. 64). Cultivar a percepção dos 

visitantes também me remete ao fator tempo na arquitetura. 

 As curvas, em Hadid, foram uma combinação entre o contraste proposital contra os 

ângulos retos e a linha reta da arquitetura moderna e sua habilidade na caligrafia árabe, 

composta de curvas complexas. Vide a Figura 30 para visualizar esboços feitos a mão por 

Hadid. 

 As curvas hadidianas proporcionaram amplos estímulos para minha experimentação 

em dança juntamente ao grupo. Por exemplo, a complexidade com que são trabalhadas as 

curvas do Dongdaemun Design Plaza (Figura 29) são motivo para maravilhamento e 

consequente vontade para se experimentar em dança, explorando curvas das formas do corpo, 

percursos espaciais ao redor do corpo iniciados por diferentes partes e percursos espaciais 

pelo espaço compostos pelos corpos do grupo. Já as curvas do Heydar  Aliyev  Centre  (Figura 
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Figura 30 – Zaha Hadid. Esboços  
Exposição Zaha Hadid: Early Paintings and Drawings. Serpentine Sackler Gallery. Londres (RU) 
Dezembro de 2016 
Fotografia: Autor. 

24) desafiam a noção de separação entre dentro e fora e qualquer noção de simetria e 

convidam ao devaneio no mundo do ‘ondulado’, que pode remeter a sensações de espiral, do 

caracol, das entranhas do corpo, de molusco, de uma forma que, apesar de uma construção 

estática, parece estar sempre em ondulação e transformação. Também remete a uma matéria 

flexível esculpida pelo vento ou por vibrações da terra. A visualização das imagens desse 

prédio imediatamente conectam com uma intenção interna de ondulações, que instigou as 

experiências com os(as) bailarinos(as) na exploração corporal inspirada por esse prédio, 

conforme descrito no processo de Contraespaço. O Magazine Restaurant (Figura 31) faz um 

contraste moluscoide e branco ao prédio adjacente de um antigo armazém de pólvora do 

século XIX, de tijolos marrons aparentes, onde funciona a Galeria Serpentine Sackler no 

Hyde Park. O Magazine Restaurant lembra o Heydar Aliyev Centre, pelo desenho radical das 

curvas e aparência de molusco, só que em uma escala menor. Visitando-o, as curvas da parte 

externa chamam atenção por sua forma inusitada, moluscoide, mas também pela façanha de 

conectar teto e chão em um só movimento, como se um Anel de Moebius estivesse em ação, 

dissolvendo os limites entre a polaridade teto-chão. Na parte interna do Magazine as curvas 

remetem a formas de cogumelos, imprimindo um ambiente com um misto de futurismo e um 

corpo invertebrado de caramujo, adentrando o espaço vivo da concha. 

 As curvas do London Aquatics Centre (Figuras 27 e 32) me impressionaram de uma 

forma diversa, como se estivesse me aproximando de um gigantesco animal com  curvas  sua- 
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Figura 31 – Zaha Hadid. The Magazine Restaurant. Serpentine Sacker Gallery, Londres (RU) 
Fotografia: Autor 

ves. Suas frestas, em diversos tamanhos e formas moldam o que se pode entrever do outro 

lado, seja de dentro para fora e vice-versa e entre espaços internos. Os trampolins me 

chamaram a atenção porque fogem a todas as minhas lembranças de trampolim, com  ângulos 

retos e uma funcionalidade bem específica. Os trampolins de Hadid (Figura 33) abolem o 

ângulo reto, indo do chão à plataforma, de modo que a transição entre verticalidade/apoio e 

horizontalidade/plataforma seja mais contínua. Têm a sua funcionalidade em prontidão, mas 

têm um aspecto escultórico, e também uma certa ironia em desafiar o ângulo reto, que me 

atraem. 

Figura 32 – Zaha Hadid. Interior do London Aquatics Centre. Londres (RU) 
Fotografia: Autor 
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Figura 33 – Zaha Hadid. Trampolins do London Aquatics Centre. Londres (RU) 
Fotografia: Autor 
   

 Minha experiência e dos bailarinos no processo de Contraespaço com relação ao 

assunto espaço-forma, diante das imagens de obras de Hadid, é de o corpo criar uma empatia 

com a forma – forma que está em potencial de transformação justamente pela ação das forças. 

Giovannini comenta que: 
Para Hadid, o espaço não era mais concebido como um vazio newtoniano, 
mas um meio einsteiniano ativo transmitindo força.[...] Mas o assunto [de 
seus prédios] é realmente espaço-forma – inextricavelmente ligados, agentes 
mutuamente formativos e deformativos agindo em auto geração simultânea. 
(GIOVANNINI, 2004, p. 3)  

Um espaço ativo, cujos agentes são simultaneamente formativos e deformativos, evocando 

Laban. 

 Na Landergartenschau/ Landscape Formation One (Figura 23), vimos que Hadid  se 

inspira nos próprios contornos do solo, segundo AbduLlah, Said e Ossen (2006, p. 6) e que 

essa obra ilustra especialmente a atenção que Hadid despende com a relação ao solo, aderindo 

à formação do terreno local. Essa obra me inspira cinestesicamente em explorar na dança 

especificamente relações as mais diversas com o chão: colando a ele, resistindo, 

aproximando, distanciando, explorando-o como contato, por um lado, e como apoio, por 

outro. 

 O Lois and Richard Rosenthal Center for Contemporary Art (Figuras 20 e 21) me  

impressiona em vários aspectos, tanto pela parte externa quanto a interna. Sua organização 

externa em uma montagem de cubos chama a atenção pela ludicidade, que remete às 

brincadeiras infantis de montar a partir de blocos. Parecem ‘módulos’ que têm, cada um, uma 

autonomia, em vez de dar ao prédio uma ideia de bloco único liderado por um centro. Essa 
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organização me remete ao conceito derridiano de ‘centro faltante’. A noção de ‘módulos’ terá 

um papel importantíssimo no andamento de Contraespaço, conforme será mostrado. 

Dissolvendo os limites entre verticalidade e horizontalidade e os limites claros dos cantos, a 

parte interna chama atenção por suas curvas inusitadas, tanto verticais quanto horizontais. As 

rampas e os corredores também cumprem esse papel de dissolver referências espaciais. Além 

disso, o espaço externo e o espaço interno não têm uma separação clara, têm uma transiência 

perceptual, por conta de vários artifícios: a parede de vidro permite a visão, de quem está do  

lado de fora, de sua estrutura interna de curvas e rampas, assim como quem está do lado de 

dentro tem visão da cidade do lado de fora; a inclinação de acesso (um “tapete urbano”, como 

descrito no release sobre a obra ) já constitui um continuum entre fora e dentro; essa 45

inclinação se transforma, internamente, em parede, rampa, passarela e estacionamento. Essa 

noção e essas visões de uma ‘continuidade que se transforma’ é um grande estimulador para 

se experimentar em dança, tanto nas partituras individuais quanto na composição geral da 

dança. E, também, as transiências entre interno e externo, por exemplo, fazendo dialogar a 

percepção interna do corpo, de seus fluxos, com o ambiente ao redor, sua textura, 

temperatura, maciez ou dureza, etc. 

 A propósito de fluxos, fluidez é outra das características de obras hadidianas que me 

atrai. Comentando sobre a coleção de móveis Dune Fomations (Figura 34), Jodidio diz: “os 

objetos de alumínio e resina cor de laranja parecem deslizar de um estado ou função para 

outro” (2013, p. 29). Jodidio detecta a sugestão de fluidez não só na forma resultante mas 

também na função do objeto. Minha percepção acerca de móveis e objetos projetados por 

Hadid, quando vistos in loco, no geral, foi de objetos de arte de aspecto escultórico que 

podem abrigar uma ou mais funções. Olhando cada objeto individualmente, circundando-os, 

percebi que cada um tem, de fato, uma ‘paisagem’ individual, um mundo à parte, que convida 

a engajar a imaginação para poder habitar essa paisagem. É notável como Hadid consegue 

imprimir seu objetivo de ‘paisagem artificial’ mesmo num objeto de escala bem menor e 

objetivos diferentes dos de um prédio. A Liquid Glacial Table (Figura 35) me impressionou 

pela continuidade e qualidade de fluidez, tanto pelo lado processual quanto pelo lado estético. 

Pelo lado processual, me intrigou como a técnica pôde materializar a intenção dessas 

qualidades no móvel. Pelo lado estético, fiquei tomado por como a dinâmica da fluidez, do es- 

 Disponível em <http://www.zaha-hadid.com/architecture/lois-richard-rosenthal-center-for-contemporary-art/>.45

http://www.zaha-hadid.com/architecture/lois-richard-rosenthal-center-for-contemporary-art/
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Figura 34 – Zaha Hadid. Dune Formations  
Zaha Hadid Design Gallery. Londres (RU) 
Fotografia: Autor 

  
Figura 35 – Zaha Hadid. Detalhes da Liquid Glacial Table 
David Gill Gallery. Londres (RU)  
Fotografia: Autor 

coamento e do derretimento fica presente no móvel, toma a minha imaginação e me faz 

devanear em termos de dança e de movimento, devaneios do fluido, do escoar e do derreter. 

Em contato com a luz do ambiente, criam-se outras paisagens em volta, refletidas na parede, 

no chão.  

 Giovannini identifica a qualidade de liquidez em Hadid como “formal e  

espacial” (2004, p. 3). É intrigante falar de liquidez quando se comenta sobre arquitetura, pois 

prédios, a rigor, são sólidos e esperamos que o sejam. Reitero que essa qualidade de liquidez é 

um trabalho a partir das forças, que também possibilita imprimir movimento  à  arquitetura,  e  
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Figura 36 – Zaha Hadid. Luminária.  
Exposição de design no bairro de Brera. Milão (Itália) 
Fotografia: Rogério Galli 

que, aliadas ao papel da temporalidade, imprimem uma experiência de liquidez diferente para 

cada indivíduo-usuário, a partir de sua vivência arquitetural. Também na dança, a qualidade 

de liquidez é resultado das forças atuantes, da equalização das qualidades de movimento. Quis 

trabalhar a qualidade da liquidez em Contraespaço. 

 Encontrei uma luminária (Figura 36) projetada por Hadid por acaso em uma exposição 

de design em Milão (Itália), no bairro artístico de Brera. A surpresa do encontro foi um 

elemento extra. Reconhecer aquelas formas como algo familiar para mim e a confirmação de 

sua autoria nos créditos da obra fizeram disso realmente um ‘encontro’. A luminária me 

intrigou pela conexão direta e fluida entre os polos teto-chão (assim como no Magazine 

Restaurant, mas em outra dimensão e escala), por criar espaços vazados no próprio objeto, 

dotando-o de uma ‘paisagem artificial’ própria. Sua escala próxima da humana – minha altura 

se encaixa abaixo de seu topo – foi mais um fator que me fez perscrutá-la como um outro ser, 

examinando quais são suas propriedades, seu estar no espaço e também o que ela faz 

(iluminar). A sua parte superior projeta horizontalmente no espaço. Essa projeção, aliada à 

continuidade das formas e elementos estruturais – base, coluna e luminária propriamente dita 

são fluidas –, são elementos que fazem reter-me em sua observação. É, ao mesmo tempo,  

simples e complexa e me faz querer experimentar a sensação de mudança brusca do nível alto  
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Figura 37 – Zaha Hadid. Generali Tower (CityLife Consortium). Milão (Itália) 
Fotografia: Autor  

para o baixo e vice-versa, de me encontrar com o chão após uma trajetória curva em meu 

espaço próximo.  

 Minha visita ao prédio Generali Tower (CityLife Consortium) em Milão (Figura 37), 

em maio de 2016, me proporcionou testemunhar uma obra arquitetônica de Hadid em 

processo de construção. O aspecto mais instigante do prédio é a torção que segue do chão ao 

topo. Cinestesicamente, provoca uma vontade de torção no corpo; é uma ação que engaja o 

corpo como um todo, principalmente a área do tronco. Desfaz simetrias e de imediato faz 

entrar em contato com uma tridimensionalidade da forma corporal, expondo superfícies de 

várias faces do corpo simultaneamente. 

 A Roca London Gallery (Figura 38), uma galeria para expor a marca de louças 

sanitárias Roca, tem entrâncias cavernosas, que cabe ao usuário ir explorando e descobrindo. 

Remete a cavernas que se intercomunicam, mas também a dutos cavernosos intracorporais. 

Essa galeria comporta vários ambientes completamente diferentes  uns  dos  outros,  um  todo 

branco, outro branco com desenhos e frases de outros artistas expostas nas paredes e um 

cinza, de concreto bruto (que consta nas imagens da Figura 38). Um elemento interessante 

desse último ambiente são as linhas horizontais e verticais que remetem ao grid de uma planta 

arquitetural, como se esse elemento pertencente meramente ao projeto fosse transposto para a 

própria obra construída, dando-lhe um cunho metalinguístico. As ‘paisagens artificiais’ desse  
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Figura 38 – Zaha Hadid. Roca London Gallery. Londres (RU) 
Fotografia: Autor 

prédio instigaram minha imaginação não só espacialmente, mas também sugerindo atmosferas 

e narrativas oníricas.  

 A escola Evelyn Grace Academy (Figura 39) – cuja entrada não me foi permitida, por 

conta do regulamento da mesma – tem as características pontiagudas do padrão suprematista/

desconstrutivista descrito por AbduLlah, Said  e  Ossen,  em  meio  a  curvas  discretas  com 

algumas  descontinuidades  que  intrigam  o  olhar,  fazendo-me  perguntar  ‘onde  começou  e 

terminou tal descontinuidade?’. Note-se a presença forte da diagonal organizando o prédio e 

dirigindo o olhar.

Figura 39 – Zaha Hadid. Evelyn Grace Academy. Londres (RU)
Fotografia: Autor  
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 O escritor de dança Jonathan Owen Clark (2013, p. 208), inspirado pela fenomenologia 

de Husserl, utiliza a expressão “séries perceptuais temporalmente estendidas”, em oposição a 

perfis temporalmente isolados de um objeto, que propiciam uma incompletude de percepção. 

Clark diz: 
Os objetos têm lados oclusos, e para que o perceptor supere esta 
incompletude radical de percepção, temos que considerar não apenas perfis 
temporalmente isolados de um objeto, mas séries perceptuais temporalmente 
estendidas que permitam a crescente especificação e determinação deste 
mesmo objeto: “Uma espécie de conexão de percepções pertencem à 
essência de toda percepção: isto é, a sua essência pertence uma certa 
extensão (temporal)” (Husserl 1997a, §19). É apenas através destas séries 
temporalmente estendidas que podemos chegar a um conhecimento mais 
completo do objeto, que é alcançado, Husserl sustenta, através de uma 
síntese de todos esses perfis separados, tomados em conjunto em sua 
unidade. (ibid., p. 208, grifo do autor) 

 Conjecturo se a dança que criei com os bailarinos-colaboradores veio a completar 

criativamente uma percepção temporalmente estendida da arquitetura de Hadid. É como se, 

para minha percepção de sua obra ser completa, precisei dançá-la, trazer essa percepção 

inicial do prédio (ou objeto de design) construído para o encadeamento temporal e efêmero da 

dança. O sólido completa-se no efêmero, a temporalização da arquitetura completa-se em 

dança, a dança ‘performatiza’ a arquitetura. E esse corpo que imaginou a arquitetura de Hadid 

volta para visitar as obras. 
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6       CONCEITOS AMALGAMADORES DA PESQUISA: IMAGEM, IMAGINAÇÃO, 

I N T E R R E L A Ç Ã O E N T R E O S S E N T I D O S , F E N O M E N O L O G I A 

BACHELARDIANA, O TRABALHO COM O FRACASSO 

 Entre a arquitetura de Hadid e minha criação em dança nela inspirada, juntamente a 

autores correlatos de dança e arquitetura, outros conceitos e autores, de áreas além da dança e 

da arquitetura, dão um amalgamento, uma liga necessária para estimular a circulação do Anel 

de Moebius desta pesquisa, os quais apresento neste capítulo. Inicio situando a importância e 

expondo vários pontos de vista sobre o papel da imagem, fotográfica e em movimento, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, utilizando Bachelard, Laban, Colomina, Binet, Tschumi, 

Stern, Pallasmaa e Sheets-Johnstone. Em seguida, posiciono-me sobre a interrelação entre os 

sentidos e sua função crucial de fazer fluir os afetos e as produções no desenrolar desta 

pesquisa, trazendo Stern, Bachelard, Laban, Kandinsky, Pallasmaa e Sheets-Johnstone. 

Posteriormente, apresento conceitos da fenomenologia de Bachelard que influenciaram minha  

recepção da arquitetura de Hadid e a construção das Propostas de exploração e improvisação 

para Contraespaço. Finalizando o capítulo, trago a noção potencializadora do trabalho com(o) 

o fracasso desenvolvida por Dias e faço interrelações com a criação em dança. Considero 

esses conceitos e autores como os ‘tentáculos’ na instalação de Hadid Elastika (Figura 40), 

que interligam superfícies, dão uma liga energética entre dança e arquitetura, fortalecendo 

meu propósito de trabalhar com a imaginação, a imaginação espacial, a imaginação corporal e 

a imaginação de movimento. 

6.1      O PAPEL DA IMAGEM, FOTOGRÁFICA E EM MOVIMENTO, COMO 

ALIMENTADORA DA PESQUISA 

 A imagem teve um papel muito forte em todo este processo. Desde o início da 

pesquisa Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista, as imagens, em fotografia analógica e 

digital e em vídeo, já haviam me afetado, legítima e verdadeiramente, a ponto de me estimular 
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Figura 40 – Zaha Hadid. Elastika. Art Basel Miami Beach, Miami (EUA) 
Fotografia: Zaha Hadid Architects 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/design/elastika/>. Acessado em: 10 ago. 2015. 

a desenvolver criações coreográficas. Ao ser questionado se as imagens substituiriam o 

contato físico-visual presencial com as obras arquitetônicas em questão, digo que não 

substituem, mas constituem, por si só, uma fonte primária legítima. Se eu tivesse tido, num 

momento inicial, o contato visual e físico com as obras em seus respectivos sítios, a ordem 

dos estímulos poderia ter sido diversa (ou não), poderia ter me estimulado de uma maneira 

diversa (ou não) ou, até mesmo, não ter me estimulado de nenhuma maneira. Seria um outro 

medium, absolutamente legítimo, assim como considero o medium das imagens de arquitetura, 

tanto em still como em movimento, também absolutamente legítimo. Vim ter a chance de 

visitar algumas obras de Hadid in loco em maio e dezembro de 2016, época posterior ao 

processo de Contraespaço. A relação com as obras foi acrescida da bagagem de já ter 

desenvolvido um processo criativo de dança inspirado por imagens daquelas obras.  

 Minha proposta foi trabalhar com a ‘imaginação espacial’, a ‘imaginação de 

movimento’ e a ‘imaginação corporal’, como mencionado anteriormente, no nível mesmo do 

devaneio (trazendo essa palavra tão cara a Bachelard), das transformações (trazendo esta 

palavra tão cara a Laban), explorar os lados fenomenológico e subjetivo da experiência de 

estar em um ambiente, trazendo conteúdos não só da experiência presente, mas também do 

insconsciente, das lembranças, dos sonhos e dos arquétipos. Esse lado ‘afetivo’ e ‘simbólico’ 

do habitar e do estar em um ambiente veio se juntar às outras referências e alavancou o 

desenvolvimento de Contraespaço. Sigo o pensamento de Bachelard: “O espaço percebido 

pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à mensuração e à reflexão do 

http://www.zaha-hadid.com/design/elastika/
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geômetra. É um espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com todas as 

parcialidades da imaginação.” (BACHELARD, 2008, p. 19). Além de Bachelard e de Laban, 

me ajudaram a produzir argumentos para justificar e defender esta posição Colomina, Binet, 

Tschumi, Stern, Pallasmaa e Sheets-Johnstone. 

 Com relação à fotografia de arquitetura, Colomina (1994, p. 15) sustenta que o próprio 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa formaram os sujeitos modernos e a 

arquitetura moderna. A fotografia passou a ser ‘também’ um meio de se olhar arquitetura, não 

só o presencial. A autora chama especial atenção para o ponto de vista da câmera e a 

concepção de mundo que a acompanha. Por exemplo, a definição tradicional de fotografia é a 

de ‘reprodução’ da realidade; está ligada ao sistema de representação clássica. Entretanto, 

Colomina sustenta que na fotografia não há representação, mas, sim, uma ‘produção’ de uma 

nova realidade. A autora também aponta que a difusão da fotografia coincide com o 

desenvolvimento da psicanálise. Tanto a fotografia quanto o inconsciente pressupõem um 

novo modelo espacial, cujo interior e exterior não são tão claramente divididos. Isto 

reverberaria em uma arquitetura diferente. Nesse sentido, são interessantes as posições de 

Walter Benjamin e Adolf Loos, apresentadas pela autora. Benjamin provoca: “Qualquer um 

[pode] observar o quão mais facilmente ... a arquitetura pode ser entendida em fotografias do 

que na realidade.” (BENJAMIN apud COLOMINA, 1994, p. 70). Já o arquiteto Alfred Loos 

pensava de outra forma, lidando com uma intraduzibilidade entre linguagens, achando que o 

desenho não poderia transmitir as informações sentidas pelo corpo e que o mesmo princípio 

se aplica à fotografia de arquitetura (COLOMINA, 1994, p. 270). Entretanto, Loos fazia 

fotomontagens para mostrar suas casas e seus interiores. Essas fotografias, portanto, não eram 

meras representações subordinadas aos prédios/objetos; elas “produzem”, “constroem” os 

objetos (ibid., p. 271). E, aqui, volta-se à questão aberta por Colomina: qual o limite entre 

‘reprodução’ e ‘produção’ de realidade em fotografia? Apesar das posições diferentes com 

relação à fotografia para a apreciação da arquitetura, nenhum desses pensadores estava 

pensando em traduzibilidade, mas, sim, em cada medium tendo sua autonomia de visões de 

mundo. Benjamin era a favor do medium da fotografia para se apreciar arquitetura; já Loos, 

não. Eu não só sou a favor, mas foi graças a esse medium que conheci os trabalhos de Gehry, 

Hadid e outros arquitetos e foi o medium que me afetou corporalmente, a ponto de me 

estimular para a criação coreográfica. 
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 É pertinente ouvir o testemunho de uma fotógrafa especializada em arquitetura. 

Hélène Binet fotografou durante muitos anos a arquitetura projetada por Hadid. A primeira 

obra por ela fotografada foi a Vitra Fire Station (Figura 19). Muitas das imagens que fruí da 

arquitetura de Hadid são de autoria de Binet. Seu testemunho de sua relação com as obras de 

Hadid chama a atenção por vários motivos: uma admiração pelo assunto sendo fotografado; a 

vivência de fotografar algo para o qual não tinha nenhuma referência prévia (quando da 

construção da Vitra), sendo uma nova proposta arquitetural; o fato de Binet acompanhar a 

obra em várias fases de seu processo, ou seja, não se tratava apenas de um assunto dado e já 

pronto para fotografar. Binet, de fato, acompanhou várias etapas da construção de obras 

projetadas por Hadid. Portanto, torna-se mais claro que a fotografia de arquitetura também 

tem seu processo, suas relações subjetivas e afetivas. Diz Binet: 

Nunca tinha havido nenhum prédio como este [Vitra Fire Station]. É um 
luxo absoluto na vida poder fotografar algo do qual não temos referência. 
Então, tua imagem é realmente sobre descobrir, entender, e não se referir a 
outra coisa. É um presente. Eu pude seguir o processo e estar lá durante o 
local da construção no momento em que era apenas concreto, antes da porta, 
antes do alarme de incêndio, antes de qualquer coisa, onde há apenas 
estrutura, apenas esqueleto, apenas o conceito, o mais puro que você pode 
ter e, como aqui [apontando para uma de suas fotos], haveria uma porta 
posteriormente, mas naquele momento, é puramente este teto e telhado 
incríveis, de pé sobre concreto. Então, há um senso de mágica, este senso de 
levar a tecnologia de construção ao extremo. Ela [Hadid] sempre tem 
construído onde eu acho que o engenheiro teria uma dor de cabeça porque 
ela dizia “esqueça qualquer gravidade e deixe fluir; e tem que ser concreto, 
pesado, mas livre e leve”. Aquilo era surpreendente. Ela [criou] essa 
assinatura fantástica. O concreto tornou-se outra coisa, penso, depois dela.  46

Por outro lado, é importante também ouvir depoimentos que não consideram tão 

positivamente a fotografia de arquitetura e conhecer esses pontos de vista. Por exemplo, 

Tschumi diz: 
A disseminação popular de imagens arquiteturais através de reproduções 
vistosas em revistas tem frequentemente transformado a arquitetura em um 
objeto passivo de contemplação em vez de o lugar que confronta espaços e 
ações. A maioria de exposições de arquitetura em galerias de arte e museus 
encorajou a prática de “superfície” e apresentou o trabalho do arquiteto 
como uma forma de pintura decorativa. Paredes e corpos, planos e figuras 
abstratas raramente foram vistos como parte de um único sistema de 
significação. A história pode um dia olhar para este período como o 
momento da perda da inocência no século XX: o momento quando tornou-se 
claro que nem a supertecnologia, nem o funcionalismo expressionista, nem o 
neo-Corbusianismo poderia resolver as enfermidades da sociedade e que a 
arquitetura não era ideologicamente neutra. (TSCHUMI, 1996, p. 141) 

 A fala de Binet foi transcrita e traduzida por mim, a partir do documentário Zaha Hadid... Who Dares Wins da 46

série Imagine, apresentado por Alan Yentob. BBC Scotland, 2013. Disponível em: <www.bbc.co.uk/imagine>.

http://www.bbc.co.uk/imagine
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Que a arquitetura não foi e não é ideologicamente neutra, eu concordo, assim como vários 

autores de arquitetura. Igualmente, acho que danças também não são ideologicamente neutras. 

Consigo entender o ponto de Tschumi em defender a relação direta entre usuário-experiência-

arquitetura. Todavia, argumento que a recepção das fotografias de arquitetura não são fruídas 

da mesma forma por todos os indivíduos. E que, também, a fotografia pode tornar acessível  

conhecer determinada arquitetura, antes desconhecida por um determinado público, e 

funcionar como um estímulo para vivenciá-la. Colomina defende que a publicação de 

fotografias de arquitetura em revistas, no período modernista, trouxe a informação daquela 

arquitetura nova para indivíduos comuns, não apenas para os que tinham conhecimento 

especializado.  

 Zevi, por sua vez, compara os mediums da fotografia e do cinema para a ‘representação’ 

da arquitetura: “Uma série de fotografias, tiradas de pontos diferentes, proporciona os efeitos 

volumétricos da arquitetura. No entanto, o instrumento mais adequado para a representação 

volumétrica é o cinema.” (ZEVI, 1996, p. 34). Com certeza, o cinema traz consigo o elemento 

da temporalidade, que tanto faz diferença na vivência de arquitetura. Mesmo assim, Zevi não 

acha nem a fotografia nem o cinema capazes de representar perfeitamente o medium da 

arquitetura. Mas, aqui o problema é que Zevi insiste na ‘representação’, em detrimento da 

abertura colocada por Colomina de ‘produção’. Zevi diz: 

Nem mesmo cem fotografias podem dar a sensação dos “vazios”, do espaço 
interior, protagonista da arquitetura. Ainda que se trate apenas de uma sala 
de um edifício complexo ou de uma praça – um entre os muitos episódios da 
narrativa da cidade. O próprio cinema é incapaz de representar perfeitamente 
o espaço interior. (ibid., p. 38) 

Mas, o próprio Zevi deu a senha que pode dar valor à fotografia: são ‘pontos [de vista] 

diferentes’. E isto pode ser considerado como um elemento a mais para se estudar e analisar a 

arquitetura, assim como Hadid utilizou a pintura como um elemento a mais para a criação de 

arquitetura. Por outro lado, se a fotografia for considerada como um substituto da própria 

arquitetura, então, realmente, está fadada ao fracasso. No trecho abaixo, Zevi elenca todas as 

propriedades da fotografia de arquitetura, mas já tende a considerá-las como um medium 

fracassado: 
Cada fotografia engloba o edifício de um único ponto de vista, 
estaticamente, de uma maneira que exclui esse processo, que poderíamos 
chamar musical, de contínuas sucessões de pontos de vista que o observador 
vive no seu movimento dentro e ao redor do edifício. Cada fotografia é uma 
frase separada de um poema sinfônico ou de um discurso poético, cujo valor 
essencial é o valor sintético do conjunto. A fotografia tem muitas vantagens 
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em relação às maquetes porque (sobretudo se compreende uma figura 
humana) dá o sentido da escala do edifício; por outro lado, tem a 
desvantagem de nunca apresentar, nem mesmo com as vistas aéreas, o 
conjunto completo de um edifício. (ZEVI, 1996, p. 50) 

 Com relação ao cinema, Zevi é bem entusiasta desse medium como ferramenta para se 

ensinar e aprender arquitetura. Entretanto, após levantar e engrandecer as propriedades do 

cinema, imediatamente as coloca como insuficientes para se vivenciar a arquitetura 

plenamente:   
A descoberta da cinematografia é altamente importante para a representação 
dos espaços arquitetônicos porque, se bem aplicada, resolve praticamente 
todos os problemas colocados pela quarta dimensão. Se percorrermos um 
edifício com uma filmadora e, em seguida, projetarmos o filme, reviveremos 
os nossos passos e uma grande parte da experiência espacial que os 
acompanhou. A cinematografia está entrando na didática, e é preciso ter em 
mente que quando a história da arquitetura for ensinada mais com o cinema 
do que com os livros, a tarefa da educação espacial das massas será 
amplamente facilitada. […] No entanto, a arquitetura, como já concluímos 
anteriormente, tem dimensões que ultrapassam as quatro. A cinematografia 
representará um, dois, três caminhos possíveis do observador no espaço, mas 
este apreende-se através de caminhos infinitos. Além disso, uma coisa é estar 
sentado na poltrona de um teatro e ver os atores se movendo, e outra é viver 
e atuar na cena da vida. Existe um elemento físico e dinâmico na criação e 
apreensão da quarta dimensão com o próprio caminho; é a diferença que 
existe entre praticar esporte e olhar os outros enquanto o praticam, entre 
dançar e ver dança, entre amar e ler romances de amor. Falta, talvez, na 
representação cinematográfica, esse impulso de participação completa, esse 
motivo de vontade e essa consciência de liberdade que sentimos na 
experiência direta do espaço. (ibid., p. 51) 

O que me incomoda bastante nas colocações de Zevi é que ele próprio expõe as qualidades 

particulares dos mediums da fotografia e do cinema, mas insiste em colocá-los num papel de 

representação da experiência global presencial de uma arquitetura. Claro que isto nunca iria 

funcionar. A comparação que faz entre a experiência do espectador de teatro e de vivente da 

vida cotidiana, ‘real’, ratifica sua maneira de pensar. Considero que assistir a teatro e viver a 

vida cotidiana, ‘real’, são experiências diferentes, cada uma rica e necessária, porém uma não 

é substituta para a outra. O mesmo aplico às experiências de dançar e ver dança, praticar 

esporte e assisti-lo, amar e ler romances de amor. Cada uma é uma instância diferente, com 

sua respectiva importância, mas com modos de vivenciar diferentes e modos diferentes de 

ativar a imaginação. Penso que Zevi peca por não considerar os mediums da fotografia e do 

cinema como ‘experiências em si mesmas’, não podem ser considerados substituições da 

vivência da arquitetura. Aqui está o problema de quem pensa em termos de ‘tradução’ ou 

‘traduzibilidade’. Esse tipo de pensamento nunca iria propulsionar minha pesquisa adiante. 
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 Pallasmaa, por sua vez, traz uma sobriedade de pensamento considerando as visões 

focal e periférica, relacionando as imagens fotográficas à primeira e a visão presencial do 

espaço ao redor à segunda. 

Imagens arquiteturais fotografadas são imagens centralizadas de gestalt 
focada; enquanto que a qualidade de uma realidade arquitetural parece 
depender fundamentalmente da natureza da visão periférica, que envolve o 
sujeito no espaço. Um contexto de floresta, e espaço arquitetural ricamente 
moldado, oferecem amplos estímulos para a visão periférica, e estes cenários 
nos centram no próprio espaço. O campo perceptual pré consciente, que é 
experienciado fora da esfera da visão focada, parece ser tão importante 
existencialmente quanto a imagem focada. De fato, há evidência médica de 
que a visão periférica tem uma prioridade maior em nosso sistema 
perceptual e mental. […] A visão periférica nos integra com o espaço, 
enquanto a visão focada nos empurra para fora do espaço, fazendo-nos 
meros espectadores. (PALLASMAA, 2007, p. 13) 

Pallasmaa expõe as características de ambas e ressalta que ambas são existencialmente 

importantes. Utilizando essa diferenciação proposta por Pallasmma, entendo que no início 

desta pesquisa, alimentado tanto por imagens em still quanto em movimento, estive 

estimulado basicamente pela visão focada que esses mediums proporcionam, me ‘empurrando 

para fora do espaço’ e me ‘fazendo mero espectador’. Mas, aí é que entraram em ação a 

imaginação espacial, a imaginação corporal e a imaginação de movimento, que trouxeram 

essas imagens para um devaneio de dança, que integraram a mim e aos bailarinos com o 

espaço, não mais o espaço somente da arquitetura, mas o espaço da dança. Posteriormente, 

quando visitei algumas obras de Hadid, experienciei a visão periférica nesses locais, porém já 

tinha acumulada no corpo minha experiência criativa em dança, ou seja, aquele espaço 

devaneado no corpo. Logo, a percepção daqueles espaços teve muitas camadas de 

experiência. 

 Pallasmaa, em outro momento, apresenta um cenário extremo ditado pela 

hipervalorização visual: 
Como uma consequência do corrente dilúvio de imagens, a arquitetura de 
nosso tempo frequentemente aparece como uma mera arte retinal do olho, 
assim completando um ciclo epistemológico que começou no pensamento e 
arquitetura gregos. Mas, a mudança vai além da mera dominação visual; em 
vez de ser um encontro corporal situacional, a arquitetura tem se tornado 
uma arte da imagem impressa fixada pelo olho apressado da câmera. Em 
nossa cultura de imagens, desenhos, fotografias, ilustrações [o termo 
pictures, utilizado no original, pode significar tudo isso], o próprio olhar 
incha-se em uma imagem [picture] e perde sua plasticidade. Em vez de 
experienciar nosso ser no mundo, nós o observamos de fora como 
espectadores de imagens projetadas na superfície da retina. 
 Susan Sontag tem feito comentários perceptivos sobre o papel da 
imagem fotografada em nossa percepção do mundo. Ela escreve, por 
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exemplo, sobre uma “mentalidade que olha para o mundo como um conjunto 
de fotografias potenciais”, e sustenta que “a realidade veio a parecer mais e 
mais com o que nos é mostrado pela câmera”, e que “a onipresença de 
fotografias tem um efeito incalculável em nossa sensibilidade ética. 
Suprindo este mundo já abarrotado com um mundo duplicata de imagens, a 
fotografia nos faz sentir que o mundo é mais disponível do que realmente é”. 
(PALLASMAA, 2007, p. 30) 

E olha que Pallasmaa e Sontag não estão nem comentando sobre as imagens utilizadas na 

Internet, que têm criado um mundo virtual paralelo, ainda mais alienante, segundo suas 

visões. Concordo com o que Pallasmaa coloca sobre a supervalorização do visual e da 

simultânea desvalorização do tato e dos outros sentidos. Mas, nem tanto ao mar nem tanto à 

terra! Ninguém quer chegar ao retrato apocalíptico que Baudrillard (passim) desenha a partir 

do simulacro. Excessos existem, chega-se a eles, mas creio que esses configuram como 

exceções e ainda acredito no discernimento de cada indivíduo. Não creio que chegamos a um 

mundo totalmente alienado como esse descrito por Pallasmaa e Sontag, a ponto de não poder 

se fazer mais escolhas. Ainda não, pelo menos. E tenho muitas reservas em relação ao que 

Pallasmaa descreve como o ‘olho apressado da câmera’. O depoimento de Binet, acima, 

mostra que a fotografia também pode ser profunda, sensível e consequente, não apenas um 

olhar apressado. E foi esse tipo de fotografia que contribuiu para a ignição de minha relação 

com Hadid.  

 Insisto em minha provocação: o que aconteceu, então, no início de minha pesquisa? 

Como explicar sua gênese (e precisa, mesmo, de explicação?)? Estímulos de origem visual, 

fotografias de obras arquitetônicas, elas próprias bidimensionais e de apelo primariamente 

retinal me atingiram cinestesicamente e atingiram minha imaginação; eu sendo um sujeito 

nascido e crescido já nessa avalanche crescente de elementos visuais em profusão e 

tecnologias que atiçam e abusam da visão, mas desconsideram o corpo global, integrado. E 

esses estímulos alavancaram toda uma série de experimentos em que o corpo criativo, em 

interação com outros corpos criativos, ocupa principal posição. Eu e os bailarinos(as)-

colaboradores(as) pretendemos, depois de todo o processo, proporcionar aos espectadores a 

materialidade e a cinestesia produzidas pelo devaneio e imaginação de movimento que 

cultivamos a partir de nosso interesse e curiosidade pela arquitetura de Hadid. Queremos 

expor o que provocamos e acalentamos ao longo de nosso processo: nossos olhares internos, a 

sensibilidade alterada de nossas superfícies, vários modos de fricção entre nossos corpos, 

várias propostas de habitação nos diversos espaços que criamos em cena, reais e imaginados/
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ários, e possibilidades de relações entre nós, de afetar e ser afetado, de desestabilizar e de 

apoiar, de se deixar levar e de manter os pés bem plantados no chão. Portanto, mesmo 

concordando que existe esse cenário de ‘hipotrofia’ do corpo integrado e ‘hipertrofia’ da 

retina e produção de imagens, uma inquietação foi criada a partir de estímulos visuais e, por 

sua vez, foi criada arte, dançada por corpos criativos e estimulados, dialogando criativamente 

com espaços circundantes e criando espaços subjetivos. 

6.2      A INTERRELAÇÃO ENTRE OS SENTIDOS CORPORAIS 

 Encontro mais uma ancoragem para as relações entre os estímulos visuais das imagens 

de Hadid e minha resposta cinestésica e imaginativa no que autores como Stern, Bachelard, 

Laban, Kandinsky, Sheets-Johnstone e Pallasmaa falam sobre a interrelação entre os sentidos 

corporais.  

 O psiquiatra infantil Daniel Stern fala sobre equivalências ou correspondências 

‘intramodais’, que têm relação com a ‘unidade dos sentidos’, ou seja, o conhecimento ou 

experiência do  mundo que é visto é o mesmo mundo que é ouvido ou sentido (STERN, 1985, 

p. 154). Isto significa que as qualidades de percepção, como intensidade, forma [shape], 

tempo, movimento [motion] e número, podem ser abstraídas por qualquer modo sensorial a 

partir das propriedades invariantes do mundo do estímulo e, então, traduzidas para outras 

modalidades de percepção. Esse fenômeno é chamado por Stern de ‘fluência intermodal’. O 

autor está falando sobre o contexto do desenvolvimento dos bebês, mas também do 

desenvolvimento de uma faculdade essencial, que permanece subliminar quando adultos, para 

a transposição de informação amodal. Stern diz que os artistas, especialmente os poetas, 

contam com [take for granted] a unidade dos sentidos como garantida e que a maior parte da 

poesia não poderia funcionar sem essas analogias e metáforas sensoriais cruzadas [cross-

sensory] (ibid., p. 155), em que, por exemplo, odores são remetidos a sensações táteis, cores 

são remetidas a cinestesia, etc. Stern diz que a dança é o exemplo máximo, de fato, o 

protótipo das tentativas artísticas de expressão em um medium de qualidades sentidas em 

outro. No caso desta pesquisa, a fluência intermodal partiu de estímulos visuais que 
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imediatamente afetaram meu corpo, tátil e cinestesicamente, fazendo-o imaginar e reagir a 

texturas, formas e ritmos espaciais. 

 Bachelard acrescenta uma dimensão imaginativa às correspondências sensíveis, o que 

seria equivalente à fluência intermodal sugerida por Stern, chamando-a de ‘transiências 

sensíveis’. Comentando sobre trechos de obras literárias, diz:  
Contradições que seriam intoleráveis em seu primeiro estado sensível 
tornam-se vivas em uma transposição para outro sentido. Assim, em La 
canne de jaspe [A bengala de jaspe], Henri de Régnier fala das algas 
“pegajosas e lisas”. O tato, sem a visão, não associaria esses dois adjetivos, 
mas aqui a visão é um tato metafísico. (BACHELARD, 1990, p. 65) 

Assim, não só acontece a fluência entre os sentidos, mas cada órgão se elastece com 

diferentes qualidades como “o ouvido atento procura ver”, “o ouvido recolhido”, “imagens 

visuais do ouvido esticado”. Há uma “extensão dos poderes dos sentidos” (HARDY apud 

BACHELARD, 1990, p. 67). 

 Laban, em Choreutics, expande as propriedades do sentido do tato, como interface 

principal do corpo com o espaço, para os outros sentidos. Ele diz: “Todas as mudanças no 

espaço que vemos, ouvimos, cheiramos ou saboreamos são literalmente impressões táteis. 

Todos os nossos sentidos são variações de nosso singular sentido do tato.” (LABAN, 2011, p. 

29).  

 Mencionei anteriormente sobre a grande capacidade sinestésica de Kandinsky nessa 

ligação entre os sentidos. Encontro uma ressonância entre Laban, Kandinsky, a fluência 

intermodal de Stern e as transiências sensíveis de Bachelard na minha relação com as obras de 

Hadid. O olho que toca atiça a imaginação cinestésica. Ainda mais quando o que está a me 

inspirar é, acrescentando à expressão ‘poesia de arquitetura’, a ‘arquitetura de sonho’, 

expressão dita por Laban que também considero que seja a obra de Hadid, atiçando minha 

imaginação corporal e de movimento em ‘movimentos de sonho’. Sigo, então, Laban:  
Arquiteturas de sonho [dream-architectures] podem negligenciar as leis do 
equilíbrio. Assim também podem os movimentos de sonho [dream-
movements], entretanto um senso fundamental de equilíbrio sempre 
permanecerá conosco até nas mais fantásticas aberrações [que partem] da 
realidade. (ibid., p. 5) 

Sheets-Johnstone aponta os valores táteis como já estando em primeiro plano e, eles 

próprios, informando a percepção visual. Ela traz os conceitos ‘carne dos objetos’ de Sartre e 

‘carne do mundo’ de Merleau-Ponty para descrever essa ligação primariamente tátil do sujeito 

com o mundo. Ela diz:
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Em resumo, sensibilidade de superfície está consistentemente lá, presente, na 
carne – na forma animada. Nós temos meramente que prestar atenção, e lá 
está. É porque ela está consistentemente lá, presente, na carne, que “a carne 
dos objetos”, como Jean-Paul Sartre inicialmente descreveu a experiência 
palpável fundamental que nós temos das coisas, está correlativamente, ou 
potencialmente, lá. Mas, para experienciar a “carne dos objetos”, a 
palpabilidade fundamental das coisas – coisas cotidianas como nosso 
vestuário, o ar, o vento, para os quais Sartre especificamente chamou nossa 
atenção – temos que prestar atenção finamente e sem pressa. Temos que nos 
abrir para a ligação sensual conectando nossa carne à deles [dos objetos]. 
Mas, de fato, este despertar já está lá incipientemente em formas cotidianas, 
frequentemente práticas, quando os valores táteis vêm para o primeiro plano 
e informam nossa experiência do visual. Nós vemos o gume de uma faca, a 
maciez de uma camisa de veludo, a aresta reta de uma régua, o contorno 
seriado de uma folha, a grossura de um livro. Claramente, há uma disposição 
natural de ligar nossa carne com a carne dos objetos. Nossa própria 
experiência de ver está espontaneamente permeada com qualidades táteis. 
Estamos, na verdade, potencialmente abertos à “carne do mundo”, como 
Merleau-Ponty veio posteriormente descrever e expandir a “carne dos 
objetos” de Sartre, mas nós temos que efetivá-la dando-lhe nossa atenção 
arrebatada. (SHEETS-JOHNSTONE, 2009, p. 139) 

Mas, Sheets-Jonstone vai além da base tátil da sabedoria corporal e diz que “claramente, 

pensar em movimento é nossa maneira primária de fazer sentido do mundo” (ibid., p. 43). A 

autora diz que no mundo adulto perdemos de vista o movimento e nossa capacidade 

fundamental de pensar em movimento. Mas, nos tranquiliza dizendo que “a qualquer hora que 

nos importamos de virar nossa atenção para ele, todavia, lá ele está” (ibid., p. 61). 

 Pallasmaa, Tschumi e Coelho Netto também se posicionam com relação a esse 

assunto. Por exemplo, Tschumi propõe que todos os sentidos tanto sentem o espaço quanto o 

produzem. Ele diz: 
Os cheiros penetrantes de borracha, concreto, carne; o gosto de poeira; a 
fricção desconfortável de um cotovelo em uma superfície abrasiva; o prazer 
de paredes forradas de pele e a dor de um canto topado no escuro; o eco de 
um hall – o espaço não é simplesmente a projeção tridimensional de uma 
representação mental, mas é algo que é ouvido, e é influenciado. E é o olho 
que emoldura – a janela, a porta, o ritual de passagem do desaparecimento… 
Espaços de movimento – corredores, escadarias, rampas, passagens, soleiras 
de porta; aqui começa a articulação entre o espaço dos sentidos e o espaço da 
sociedade, as danças e gestos que combinam a representação do espaço e o 
espaço da representação. Corpos não apenas se movem [no espaço], mas 
geram espaços produzidos pelos e através de seus movimentos. Movimentos 
– de dança, esporte, guerra – são a intrusão de eventos em espaços 
arquiteturais. No limite, esses eventos tornam-se roteiros ou programas, 
isentos de implicações morais ou funcionais, independentes mas 
inseparáveis dos espaços que os circundam. (TSCHUMI, 1996, p. 111)   

 Por sua vez, Coelho Netto traz os odores e o olfato para compor as relações entre os 

indivíduos e comenta que esses devem ser componentes importantes para serem levados em 

consideração no planejamento de arquitetura. Ele diz: 
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Mas longe está de bastar o ponto de partida baseado no famoso homem de 
braços estendidos (por sua vez calcado na figura, de Leonardo, do homem 
renascentista inscrito no círculo), o que equivale a considerar como módulo 
a altura do homem. Os japoneses têm uma altura média, e os suecos outra, 
mas a diferença entre uns e outros não se limita a esse aspecto isolado. É 
necessário partir de noções de módulo bem mais complexas, como por 
exemplo uma noção de “bolha” sensorial humana derivada da “bolha 
olfativa” proposta por [Edward] Hall em relação a uma esfera de odor 
próprio que cerca o indivíduo e que estabelece uma espécie de fronteira a 
demarcar seus limites últimos, respeitados em certas culturas ou 
normalmente violados em outras (enquanto o americano procura manter-se 
fora do raio de ação dos odores pessoais, não se aproximando demasiado de 
seu interlocutor – não a única, mas seguramente uma das grandes causas do 
desenvolvimento frenético dos mais variados tipos de desodorantes nos 
EUA: bucal, para as axilas, etc. etc., – para o árabe esse contato com o odor 
é não só indiferente como até mesmo procurado). Realmente, não há por que 
limitar ao canal do olfato a noção de “bolha” humana e com ela a do módulo 
mínimo de individualidade. Esse fato (as possibilidades de toque inter-
humano) deve particularmente ser levado em consideração e com ele a 
determinação de um tipo de “espaço vital” individual e cultural que o 
homem reserva só para si e cuja violação – salvo, por certo, em ocasiões 
específicas – é bastante mal recebida. Que se pense nas experiências 
forçadas ao se tomar um elevador lotado; efetivamente, o homem não é um 
animal de acumulação, como as morsas, e o estabelecimento de uma 
distância interindividual mínima é realmente de rigor.” (COELHO NETTO,  
2002, p. 69) 

 Para apresentar um contraste, Colomina (1994) comenta sobre o papel da visão para 

Le Corbusier. Para este, a visão é a atividade primordial na casa. Estar dentro da casa é apenas 

ver. Estar fora é estar na imagem, ser visto, como na publicidade ou no cinema. O privado é, 

nesse sentido, agora mais público que o público. Segundo Colomina (id.), Barthes comentou 

que a era da fotografia criou um novo valor social, a publicidade do privado. Pela moldura da 

janela, nós representamos nossa domesticidade. O foco sobre o papel da visão no pensamento 

de arquitetura de Le Corbusier denota uma visão de mundo da modernidade, que inclui o 

desenvolvimento e estabelecimento da fotografia, do cinema, o uso de tecnologias domésticas 

advindas da tecnologia de guerra, a publicidade, etc. A maneira como se utilizam os termos 

‘visão’ e ‘visão de mundo’ reflete a analogia dada a pensamento, racionalização, que é 

utilizada correntemente. Le Corbusier considerava em primeiro plano a visão e o movimento 

na fruição de um prédio, mais especificamente de suas casas. Foi uma proposição ousada e 

bastante influenciadora para o desenvolvimento da arquitetura moderna. Entretanto, uma vez 

que se tornou paradigma, precisou de outras proposições e pensamentos para resgatar de volta 

os outros sentidos. 

 Por isso, são extremamente relevantes pensamentos como os de Pallasmaa, cujo livro 

intitulou The Eyes of the Skin [Os Olhos da Pele] e que assim o apresenta: 
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Com o título “The Eyes of the Skin”, desejei expressar a significância do 
sentido tátil para nossa experiência e entendimento do mundo, mas também 
pretendi criar um curto circuito conceitual entre o sentido dominante da 
visão e a suprimida modalidade de sentido do toque. Desde que escrevi o 
texto original, tenho aprendido que nossa pele é, na verdade, capaz de 
distinguir um número de cores; nós realmente vemos com nossa pele. 
(PALLASMAA, 2007, p. 10)   

Traço um paralelo com o que tanto Laban quanto Kandinsky consideraram acerca do trânsito 

entre os sentidos, mencionados anteriormente, do sentido do tato para Laban como a matriz de 

onde emergem os outros sentidos. Pallasmaa (ibid., p. 11) corrobora essa ideia, dizendo que 

os outros sentidos são extensões do tato, especializações do tecido da pele. Essa ‘membrana’ 

que envolve o corpo, com partes especializadas, me remete à noção de sensibilidade de 

superfície de Sheets-Johnstone. Pallasmaa confere ao tato uma função integrativa entre self e 

experiência do mundo, com os outros sentidos fundindo-se ao “continuum háptico do 

self” (ibid., p. 11).  

 A noção de Pallasmaa sobre a conexão visual-háptica diz muito sobre minha 

experiência com Hadid: 

A visão revela o que o toque já sabe. Poderíamos pensar sobre o sentido do 
tato como o inconsciente da visão. Nossos olhos afagam superfícies, 
contornos e arestas distantes, e a sensação tátil inconsciente determina a 
agradabilidade ou desprazer da experiência. O distante e o perto são 
experienciados com a mesma intensidade, e eles se fundem em uma só 
experiência coerente. (ibid., p. 42) 

Pallasmaa (ibid., p. 16) situa a mudança da importância conferida ao olho a partir da 

Renascença com a invenção da perspectiva, que, por sua vez, tornou-se uma forma simbólica, 

não apenas descrevendo mas também condicionando a percepção. Projetando para nossa 

cultura tecnológica, a separação entre os sentidos tornou-se ainda mais distinta, privilegiando 

a visão e a audição, tornando os outros sentidos restos sensoriais arcaicos. Entretanto, 

Pallasmaa (ibid., p. 35) identifica uma contracorrente dessa hegemonia do olhar perceptivo na 

arquitetura moderna, com Lloyd Wright e sua arquitetura “cinestésica e textural”, Aalto, com 

seus prédios “musculares e táteis”, e Louis Kahn, com sua arquitetura “de geometria e 

gravidade”. Achei o uso desses adjetivos bastante criativo por parte de Pallasmaa para 

descrever as obras desses três arquitetos. Inclusive, ele diz que “vários arquitetos podem ser 

distinguidos baseados na modalidade sensorial que tendem a enfatizar” (ibid., p. 70) e em 

seguida enumera outros exemplos além dos acima mencionados. 
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Para finalizar, apresento uma bela fala de Pallasmaa que sintetiza o que pensa sobre a 

relação entre arquitetura e seres humanos. 

Toda experiência tocante de arquitetura é multissensorial; qualidades de 
espaço, matéria e escala são medidas igualmente pelo olho, ouvido, nariz, 
pele, língua, esqueleto e músculo. A arquitetura fortalece a experiência 
existencial, o senso de estar no mundo, e isto é essencialmente uma 
experiência fortalecida de self. Ao invés da mera visão, ou os cinco sentidos 
clássicos, a arquitetura envolve vários campos da experiência sensorial que 
interagem e se fundem uns nos outros. (PALLASMAA, 2007, p. 41) 

Refiro essa colocação à de Louppe de que “a percepção da dança depende do 

comprometimento total da pessoa na presença de um evento coreográfico” (LOUPPE, 2012, 

p. 38). Percebe-se que há tentativas de resgate de uma integralidade do corpo para se 

vivenciar tanto a dança, em sua feitura e execução e também em sua fruição, quanto a 

arquitetura. 

 Portanto, encontrei ressonâncias entre Stern, Bachelard, Laban, Kandinsky, Pallasmaa 

e Sheets-Johnstone para valorizar a sabedoria do corpo em sua percepção do mundo e a base 

tátil dessa sabedoria como informadora e conectora dos outros sentidos para não só fazer 

sentido do mundo, mas também imaginar, devanear e dar sentidos outros ao mundo, seguindo 

o que propõe Bachelard, apresentado abaixo.  

6.3      A FENOMENOLOGIA DEVANEANTE DE BACHELARD HABITANDO A 

DANÇA E DANÇANDO A ARQUITETURA 

 Considerando Hadid uma poeta da arquitetura, associo-a a Bachelard, quando fala de 

poesia: “Mas sempre o verso tem um movimento, a imagem se escoa na linha do verso, 

arrasta a imaginação como se esta criasse uma fibra nervosa.” (BACHELARD, 2008, p. 12). 

Apesar de falar do âmbito da poesia, Bachelard traz vários dos elementos envolvidos na 

minha relação de dança com Hadid: movimento, imagem, escoamento, imaginação, fibra 

nervosa. Ou seja, tem os elementos necessários para ser também poesia do corpo. Bachelard 

fala da “imagem poética” (ibid., p. 12) como proporcionadora de uma das experiências mais 

simples de linguagem vivida. Transponho a ‘imagem poética’ para o âmbito da arquitetura e, 

assim, procuro ilustrar mais uma faceta de como a arquitetura de Hadid me afeta. Não há 
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regras de como o poder da imagem pode se enraizar no sensível. Bachelard dá um grande 

valor à imaginação, considerando-a “como uma potência maior da natureza humana” (ibid., p. 

18);  “A imaginação nada mais é senão o sujeito transpondo as coisas.” (id., 1990, p. 2). Trata-

se de uma imaginação ‘produtora’, com uma dupla função de real e de irreal, ambas 

necessárias para nosso psiquismo produtor.  

 Essa dupla função tão importante tem ainda mais peso no que Bachelard descreve do 

que compõe a infância. Para ele, “a infância é certamente maior que a realidade. […] São os 

poderes do inconsciente que fixam as mais distantes lembranças. […] É no plano do devaneio, 

e não no plano dos fatos, que a infância permanece em nós viva e poeticamente útil.” (id., 

2008, p. 35). Faço aqui um paralelo com o que Stern chama de parceiros externos reais e 

imaginários, que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, mas que também 

fazem parte da vida adulta em interações imaginadas. Stern diz:  
Sempre que uma criança encontra-se com uma parte ou atributo de um 
episódio vivido, os outros atributos daquele episódio generalizado serão 
recordados. Vários companheiros evocados serão companheiros quase 
constantes na vida diária. Não é assim para os adultos quando eles não estão 
ocupados com tarefas? Quanto tempo a cada dia passamos em interações 
imaginadas que são ou memórias ou a prática fantasiada de eventos por vir, 
ou devaneios? […] A criança se relaciona com parceiros externos reais em 
parte do tempo e com companheiros evocados em quase todo o tempo. O 
desenvolvimento requer um diálogo constante, usualmente silencioso, entre 
os dois. (STERN, 1985, p. 118)  

A partir dos comentários de Bachelard e Stern, pode-se depreender que a imaginação exerce 

papel fundamental em nossas vidas. 

 Valorizador da imagem e da imaginação, Bachelard diz que “As imagens não são 

conceitos. Não se isolam em sua significação. Tendem precisamente a ultrapassar sua 

significação. A imaginação nesse caso é multifuncional” (BACHELARD, 1990, p. 2). As 

significações subjetivas/fenomenológicas da casa e seus lugares e da questão do habitar, 

tratadas em A Poética do Espaço e em A Terra ou os Devaneios do Repouso, me tocaram 

profundamente por trazer questões da subjetividade, com uma abordagem fenomenológica, da 

relação do corpo com o ambiente, mais especificamente, seu ambiente de proteção, o 

ambiente que se habita. Isso me trouxe uma dimensão da arquitetura sobre a qual não havia 

lançado atenção anteriormente, o lado fenomenológico e o lado subjetivo da experiência de 

estar em um ambiente, trazendo conteúdos não só da experiência presente, mas também do 

insconsciente, das lembranças, dos sonhos e dos arquétipos. Esse lado ‘afetivo’ e ‘simbólico’ 
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do habitar e do estar em um ambiente veio se juntar às outras referências e alavancou o 

desenvolvimento de Contraespaço. 

 Em A Poética do Espaço, Bachelard pretende realizar “um estudo fenomenológico dos 

valores de intimidade do espaço interior” (2008, p. 23), valorizando uma dimensão que vai 

além da descrição. Ele diz: 
É preciso, ao contrário, superar os problemas da descrição – seja ela objetiva 
ou subjetiva, isto é, quer se refira a fatos ou a impressões – para atingir as 
virtudes primárias, aquelas em que se revela uma adesão inerente, de certo 
modo, à função original do habitar. O geógrafo, o etnógrafo podem 
descrever os mais variados tipos de habitação. Sobre essa variedade, o 
fenomenólogo faz o esforço necessário para compreender o germe da 
felicidade central, segura, imediata. Encontrar a concha inicial em toda 
moradia, no próprio castelo – eis a tarefa básica do fenomenólogo. (ibid., p. 
24) 

É necessário, portanto, entrar em uma sintonia poética, no tom do devaneio. É aí que minhas 

intenções de trabalhar com a imaginação corporal, imaginação espacial e imaginação de 

movimento encontram mais um eco favorável, unindo forças com a ‘perspectiva corporal’ 

labaniana e ‘o corpo em primeira pessoa’ de Sheets-Johnstone. Segundo Bachelard,  
Por conseguinte, todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos têm 
valores oníricos consoantes. Já não é em sua positividade que a casa é 
verdadeiramente “vivida”, não é somente no momento presente que 
reconhecemos os seus benefícios. Os verdadeiros bem-estares têm um 
passado. Todo um passado vem viver, pelo sonho, numa casa nova. (ibid., p. 
25) 

 Apesar de Bachelard se referir especificamente à casa, amplio esses valores para a 

arquitetura que pesquisei e que me afetou, a arquitetura de Hadid. Alinho essa às outras 

dimensões de se olhar e se pensar sua obra. Mais ainda, alinho essa a outras possíveis 

dimensões para aproximar a arquitetura de Hadid à dança. ‘Aproximar’ e não ‘traduzir’. 

Aproximar para transformar. 

[...] se nos perguntassem qual o benefício mais precioso da casa, diríamos: a 
casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar em 
paz. [...] a casa é uma das maiores (forças) de integração para os 
pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. (BACHELARD, 2008, 
p. 26) 

Alinho esse pensamento bachelardiano ao de Pallasmaa quando este último diz que “Uma 

poderosa experiência arquitetural silencia todo barulho externo; ela foca nossa atenção em 

nossa própria existência, e, como toda arte, nos faz conscientes de nossa solidão 

fundamental.” (PALLASMAA, 2007, p. 52). 
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 Conjecturo que o que me atraiu e tanto me afetou nos prédios de Hadid, além de suas 

formas inusitadas e da questão da labilidade, tem muito desse componente de devaneio, de 

sonho, da imagem de um prédio que pode ‘integrar pensamentos, lembranças e sonhos’. São 

as ‘forças’ atuantes que encadeiam o processo de  Contraespaço. 

 Fiquei especialmente atraído pela relação de simbiose entre corpo e ambiente, que 

Bachelard traz. Por exemplo:  

E que lindo objeto dinâmico é um caminho! Como permanecem precisas na 
consciência muscular as veredas familiares da colina! (BACHELARD, 2008, 
p. 30) 

Quando revivo dinamicamente a vereda que “subia penosamente” a colina, 
tenho plena certeza de que o próprio caminho tinha músculos e 
contramúsculos. (ibid., p. 30) 

Mas, para além das lembranças, a casa natal está fisicamente inserida em 
nós. Ela é um grupo de hábitos orgânicos. (ibid., p. 33)  

É interessante a imagem de como a memória muscular apreende e vai armazenando os dados 

do ambiente. Isso fica bastante claro em nosso ambiente mais íntimo, a casa. Porém, calçadas 

familiares e certas curvas de percurso diário vão se impregnando no corpo. Aqui, a separação 

entre espaço (corporal) interno e espaço externo começa a ficar tênue e, nessa citação, 

principalmente, é o espaço externo que vai se infiltrando no espaço interno. A segunda citação 

me chamou a atenção pelo fato de transferir propriedades corporais para o ambiente, de o 

próprio caminho ter músculos e contramúsculos. Aqui é o espaço interno que se infiltra no 

espaço externo, levando a este, inclusive, suas substâncias e conformações corporais. Na 

terceira citação, a primeira frase fala de memória corporificada. Entretanto, é na frase “Ela é 

um grupo de hábitos orgânicos” que eu acho que a simbiose entre sujeito e ambiente, de fato, 

se realiza. A casa natal é construção física e também construção da imaginação, construção da 

memória, é o ambiente interferindo em como o corpo age e o corpo interferindo, utilizando e 

transformando o ambiente. Os ‘hábitos orgânicos’ já não encontram separação entre espaço 

interno e espaço externo.  

 Bachelard valoriza a importância das imagens e o que elas podem engatilhar de 

experiências subjetivas (mas não menos reais). “Todas as imagens são boas desde que 

saibamos nos servir delas” (ibid., p. 46). Esse poderia ser o ‘mantra’ de minha pesquisa com 

Hadid. “Quantos valores difusos poderíamos concentrar se vivêssemos, com toda a 

sinceridade, as imagens dos nossos devaneios” (ibid., p. 48). E esse poderia ser o convite 
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permanente para se trabalhar a imaginação corporal, a imaginação espacial e a imaginação de 

movimento na criação em dança inspirada pela arquitetura de Hadid. “Toda imagem material 

adotada sinceramente torna-se imediatamente um valor” (id., 1990, p. 32). 

 Em outros momentos, Bachelard fala sobre as curvas, outro ponto que liguei 

diretamente à arquitetura de Hadid: “Assim, o poeta não foi buscar muito longe o seu 

instrumento de sonho. E, no entanto, com que arte ele nuclearizou sua paisagem! Com que 

fantasia dotou o espaço de múltiplas curvaturas!” (BACHELARD, 1990, p. 165). Parece até 

que, com esta última frase, estamos olhando algumas das obras de Hadid, dotando o espaço de 

múltiplas curvaturas, reinventando o espaço. Enquanto Kandinsky diz que “A linha curva tem 

grande força e energia madura, autoconfiante.” (BECKS-MALORNY, 1994, p. 149), 

Bachelard diz que “todo movimento subterrâneo é curvo e difícil” (BACHELARD, 1990, p. 

166). É como se houvesse algo de subterrâneo presente nas curvas produzidas por Hadid – a 

propósito, sua obra LFO Landergartenschau (Figura 23) já foi descrita como ctônica e foi 

reconhecida sua preocupação com a topografia subterrânea (como em The Peak – Figura 18), 

como visto anteriormente. “Pois todo o universo se encerra em curvas; todo universo 

concentra-se num núcleo, num germe, num centro dinamizado. E esse centro é poderoso, pois 

é um centro imaginado.” (id., 2008, p. 165). Aqui não há como eu não fazer uma relação com 

o ‘centro faltante’ de Derrida. É interessante que, na frase de Bachelard, justamente o centro 

faltante é poderoso, ‘dinamizado’, porque ele é ‘imaginado’, gerando curvas, múltiplas 

curvaturas. 

 Reinventar o espaço é um dos motores da criação em dança. A imaginação espacial 

encontra espaço para se desenvolver no que Gil chama de “unidade de movimento virtual”: 

Assim, a unidade de movimento virtual (ou a unidade virtual de movimento) 
cria um espaço onde “se pode pôr tudo”, espaço de coexistência e de 
consistência das séries heterogêneas. Este espaço assegura várias funções: 
enquanto movimento não atual que resulta do esvaziamento dos 
movimentos, garante a “reflexão” do movimento sobre si, uma vez que cada 
movimento empírico se dobra agora numa unidade virtual da qual se 
suspende, isto é, que se desdobra: virtual e atual ao mesmo tempo, pode 
“virar-se contra si próprio” a partir do ponto de vista virtual. “Virar-se contra 
si próprio” significa tanto “negar-se” como “auto-referir-se”: o ponto de 
vista virtual torna-se origem de um novo tipo de movimento atual, de uma 
nova linguagem coreográfica. (GIL, 2004, p. 37) 

Complemento essa visão de Gil com Bachelard dizendo que: “É preciso imaginar muito para 

‘viver’ um espaço novo” (BACHELARD, 2008, p. 210). Bachelard traz outra expressão 

muito valiosa, que vai ao encontro da ‘imaginação espacial’ que trago de Laban, e que ressoa 
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com a ‘unidade de movimento virtual’ de Gil: é a ‘espacialidade poética’, que relaciona 

espaço e intimidade e que trabalha uma expansão que tem como raio desde a intimidade 

profunda até a expansão infinita (e vice-versa).  

Dar seu espaço poético a um objeto é dar-lhe mais espaço do que aquele que 
ele tem objetivamente, ou melhor dizendo, é seguir a expansão de seu espaço 
íntimo. […] Cada matéria com sua localização. Cada substância com sua 
existência. Cada matéria com a conquista de seu espaço, seu poder de 
expansão para além das superfícies pelas quais um geômetra gostaria de 
defini-la. [...] Como é concreta essa coexistência das coisas num espaço que 
duplicamos com a consciência de nossa existência. […] Cada objeto 
investido de espaço íntimo transforma-se, nesse coexistencialismo, em 
centro de todo o espaço. Para cada objeto, o distante é o presente, o 
horizonte tem tanta existência quanto o centro. (BACHELARD, 2008, p. 
206)  

 Bachelard trata tanto de amplidão, imensidão, quanto de encolhimento. É intrigante 

como os elementos de certos paradoxos que ele lança se aproximam, como, por exemplo, em: 

“a imensidade como resultado da imobilidade” (ibid., p. 190). Faço um paralelo com a relação 

entre stir [ebulição] e stillness [imobilidade/pausa], na qual uma é potencialidade para a outra. 

E Sheets-Johnstone acrescenta que pausa e movimento são ambos necessários para perceber o 

mundo e a si, ambos sempre em mudança (SHEETS-JOHNSTONE, 2009, p. 180). 

 Nos capítulos dedicados ao ninho e à concha – “esses dois refúgios do vertebrado e do 

invertebrado” (BACHELARD, 2008, p. 21) – Bachelard trata do encolhimento, essa 

necessidade ancestral e primária de proteção e aconchego. Vários trechos foram levados para 

discussão com os(as) bailarinos(as) no processo de Contraespaço e alguns tornaram-se temas 

para improvisação. 

Encolher-se pertence à fenomenologia do verbo habitar. Só habita com 
intensidade aquele que soube se encolher. (ibid., p. 21) 

[...] o bem-estar devolve-nos à primitividade do refúgio. Fisicamente, o ser 
que acolhe o sentimento do refúgio fecha-se sobre si mesmo, retira-se, 
encolhe-se, esconde-se, entoca-se. Procurando nas riquezas do vacabulário 
[sic] todos os verbos que exprimissem todos os dinamismos do retiro, 
encontraríamos imagens do movimento animal, dos movimentos do 
encolher-se que estão gravados nos músculos. [...] Que soma de seres 
animais há no ser humano! [...] Com o ninho, principalmente com a concha, 
encontraremos toda uma série de imagens que tentaremos caracterizar como 
imagens primordiais, como imagens que despertam em nós uma 
primitividade. Mostraremos, em seguida, como, na felicidade física, o ser 
gosta de “recolher-se ao seu canto”. (ibid., p. 104) 

 É oportuno fazer um paralelo com o que Sheets-Johnstone chama de “logos corporal 

cinético”, ou seja, uma inteligência corporal cinética de cada espécie: 
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Cada espécie de forma animada é cineticamente apropriada à vida que ela 
vive por meio de uma inteligência que é da própria natureza da própria 
forma, uma inteligência que está pregueada em seus próprios tecidos e é 
expressa nas maneiras sensíveis nas quais ela vive sua vida. Em resumo, um 
logos corporal cinético é uma disposição instintiva para uma ação 
inteligente. É uma disposição que é comum a todas as formas animadas de 
vida. (SHEETS-JOHNSTONE, 2009, p. 59) 

 A partir dessas ideias de Bachelard e Sheets-Johnstone, vale a pena reolhar vários 

prédios de Hadid que remetem a seres orgânicos moluscoides, em que encolhimentos e 

expansões convivem em uma composição. Trago à lembrança os comentários de Hadid e 

Schumacher (apresentados anteriormente) de que, para dar conta da condição de vida 

contemporânea, eles se voltaram aos subsistemas naturais para estruturar suas obras 

arquitetônicas. É digno de interesse, mas não de total espanto, porque os elementos ‘natureza’ 

e ‘geometria’ não são tão polares assim. “Bastará folhear um álbum de amonites para 

reconhecer que, desde a era secundária, os moluscos construíam sua concha de acordo com as 

instruções da geometria transcendental. Os amonites faziam sua morada no eixo de uma 

espiral logarítmica”, diz Bachelard (2008, p. 117). Uma relação imagética com o Anel de 

Moebius se faz. “Um cristal, uma flor, uma concha destacam-se da desordem comum do 

conjunto das coisas sensíveis. São para nós objetos privilegiados, mais inteligíveis à vista, 

conquanto mais misteriosos para a reflexão que todos os outros que vemos 

indistintamente.” (VALÉRY apud BACHELARD, 2008, p. 118). Faço, mais uma vez, uma 

relação com Laban e seu fascínio pelos cristais. Em uma passagem de Choreutics, ele fala de 

como seres vivos e matéria inorgânica estão conectados sob as mesmas leis naturais:  
Nós também descobrimos que as mesmas leis governam não apenas a 
construção de seres vivos, mas também a estrutura de toda matéria 
inorgânica e sua cristalização. Com esta descoberta, toda a natureza pode ser 
reconhecida como sendo governada pelas mesmas leis corêuticas, as leis dos 
círculos independentes. (LABAN, 2011, p. 26) 

 Bachelard comenta sobre o trecho citado de Paul Valéry, dizendo que o objeto 

construído é altamente inteligível, mas que é a ‘formação’, e não a forma, que permanece 

misteriosa (BACHELARD, 2008, p. 118). Logo, o poder criador e transformador está na 

dinâmica, nas forças. Por isso, nas explorações com os(as) bailarinos(as), trabalhamos a partir 

das perguntas: ‘Que forças regem cada um desses prédios?’; ‘No corpo: que vontade de 

torção, de expansão acontecem para a formação dessas obras?’. 

 A figura e a dinâmica da espiral, sua forma e suas forças, vão conectar condensação e 

expansão, interno e externo, recolhimento e expansividade, refúgio/habitação e avanço pelo 
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mundo, formação e forma, concha e obra arquitetônica. Ao olharmos o JS Bach Chamber 

Music Hall (Manchester (RU) – Figura 41), percebemos a força dessa espiral. Não à toa, essa 

obra foi uma das escolhidas para experimentarmos criativamente no corpo; ela própria é um 

convite a trazer a espiral para o corpo. 

 Essa obra temporária foi criada para a edição de 2009 do Manchester International 

Festival, um evento bienal que congrega apresentações de música, artes cênicas e visuais, em 

Manchester. No website de Hadid, a obra é descrita como: 

Uma sala singular para música de câmara, projetada para acolher 
apresentações solo de obras de J S Bach – ampliando a multiplicidade de sua 
música, através do uso de uma única e contínua fita de tecido, que 
continuamente muda, alonga, comprime e move-se ao redor de si mesma 
para envolver [to cocoon] tanto músicos quanto a audiência dentro de um 
espaço íntimo e fluido.  47

Note-se a escolha muito apropriada de palavras para transmitir o trabalho das ‘forças’ em ação 

no JS Bach Chamber Music Hall. Primeiro, ‘multiplicidade’, ligada à música de Bach, já 

sugere o propósito e a gênese do projeto. Em seguida, a materialidade de uma única 

substância (uma única fita de tecido) promove variações dinâmicas extremas como mudar, 

alongar e comprimir. Mover-se ao redor de si mesma remete ao centro dinamizador do qual 

fala Bachelard. A escolha da palavra cocoon enquanto verbo, que poderia ser traduzido 

também como ‘encasular’, traz toda a dinâmica – e o mistério – da ‘formação’ da forma da 

espiral. Esse encasulamento pretende proporcionar um espaço ‘íntimo’ e ‘fluido’.  Isso, no vo- 

"  
Figura 41 – Zaha Hadid. JS Bach Chamber Music Hall. Manchester (RU) 
Fotografia: Luke Hayes 
Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/js-bach-chamber-music-hall/>. Acessado em: 20 mar. 
2015.  

 Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/js-bach-chamber-music-hall/>.47

http://www.zaha-hadid.com/architecture/js-bach-chamber-music-hall/
http://www.zaha-hadid.com/architecture/js-bach-chamber-music-hall/
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cabulário bachelardiano, promove a espacialidade poética. 

 A espiral pode ser um portal, ou uma passagem, um trânsito, entre externo e interno. 

Só que, na espiral, os limites entre estes são brumosos e elásticos. “E que espiral é o ser do 

homem! Nessa espiral, quantos dinamismos se invertem! Já não sabemos imediatamente se 

corremos para o centro ou se nos evadimos.” (BACHELARD, 2008, p. 217). E esse centro, 

mais uma vez, aproxima-se do ‘centro faltante’ derridiano. 

Assim, o ser espiralado, que se designa exteriormente como um centro bem 
revestido, nunca atingirá o seu centro. O ser do homem é um ser desfixado. 
Toda expressão o desfixa. No reino da imaginação, mal uma expressão foi 
enunciada o ser já tem necessidade de outra expressão, o ser deve ser o ser 
de outra expressão. (ibid., p. 218) 

Nunca estamos certos de encontrá-lo ou de reencontrá-lo sólido ao 
aproximarmo-nos de um centro de um ser. E, se o que queremos determinar 
é o ser do homem, nunca estamos certos de estar mais perto de nós ao 
“recolhermo-nos” em nós mesmos, ao caminharmos para o centro da espiral; 
frequentemente, é no âmago do ser que o ser é errante. Por vezes, é estando 
fora de si que o ser experimenta consistências. Por vezes, também, ele está, 
poderíamos dizer, encerrado no exterior. (ibid., p. 221) 

Essas inversões são o movimento do Anel de Moebius, o ser em constante estado de 

labilidade, em constante estado de transformação. 

 Encontro em alguns autores de arquitetura uma defesa da imaginação como um 

componente muito importante, muitas vezes subjugado, tanto para a criação em arquitetura 

quanto para a própria relação usuário-arquitetura. Por exemplo, Tschumi procura confirmar a 

importância da imaginação justamente perguntando como seria o indivíduo-usuário e a 

arquitetura sem ela: “O lugar que seu corpo habita está inscrito em sua imaginação, seu 

inconsciente, como um espaço de possível felicidade. Ou ameaça. E se você fosse forçado a 

abandonar suas marcas espaciais imaginárias”? (TSCHUMI, 1996, p. 124). Tschumi coloca a 

imaginação como o elemento que efetivamente pode fazer uma ponte entre espaço ideal e 

espaço real: 
Enquanto a prática social rejeita o paradoxo do espaço ideal e real, a 
imaginação-experiência interior pode ser o único meio de transcendê-lo. Ao 
trocar as atitudes prevalecentes em relação ao espaço e seu assunto, o sonho 
do passo além do paradoxo pode até prover as condições para atitudes 
sociais renovadas. Assim como o erotismo é o prazer do excesso ao invés do 
excesso de prazer, então a solução para o paradoxo é a mistura imaginária da 
regra arquitetônica e da experiência do prazer. (TSCHUMI, 1996, p. 51)   

 Já Coelho Netto expõe que a dimensão do imaginário é tão forte que está colada mesmo 

a noções que assumimos como já dadas. Ele diz:  
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Quando se fala na necessidade que sente o homem ocidental de ocupar um 
espaço, de não deixar um espaço vazio; ou quando se diz que a verticalidade 
é percebida como forma de misticismo; mesmo quando se propõe que o 
espaço pode ser temporalidade ou quando se apresenta o espaço geométrico 
como o espaço da prisão do espírito (e não só dele), está-se falando numa 
dimensão específica da arquitetura: a dimensão do imaginário (e não uma 
dimensão imaginária). (COELHO NETTO, 2002, p. 97, grifo do autor) 

De forma contundente, Coelho Netto define em que consiste o imaginário na arquitetura, 

como se quisesse dar uma ‘chacoalhada’ nos pensamentos e práticas que o negligenciam: 

O que se deve entender por imaginário, em arte ou arquitetura? Seguramente 
não uma forma de alucinação, fantasia ou irrealismo. Num conceito comum 
e vulgar da palavra, imaginário é sem dúvida tudo isso (além de produto dos 
sonhos, ficção, etc.), com um acréscimo específico: banalidade, coisa 
desprezível e mesmo perniciosa. E o mais grave é que esse conceito 
totalmente inadequado de imaginário acaba deslizando e infiltrando-se 
mesmo no campo da teoria da arte e da arquitetura (onde adquire condição 
semelhante à desfrutada pelas sempre presentes e absurdas teorias da 
“inutilidade” da arte), sendo aqui usado para emascular a prática artística do 
homem, ceifando aquilo que ela tem talvez de mais importante. De fato, se é 
verdade que pelo menos em estética o conceito de imaginário começa 
atualmente a ser, pelo menos em parte, reivindicado (embora confundido e 
distorcido, de modo extremo até), da arquitetura ele foi (e está) inteiramente 
afastado – se é que alguma vez foi, nela, devidamente considerado. A 
perspectiva que prevalece aqui é a de que a arquitetura é uma disciplina que 
lida com o real e o útil, e nada tem a ver com o imaginário. Monumental 
engano, e nem sempre inocente. E que se procurou desfazer aqui através da 
análise dos sete eixos em torno dos quais se organiza a atividade 
arquitetural: os componentes desses eixos foram quase sempre vistos, como 
se procurou mostrar mais acima, na qualidade de pertencentes à dimensão do 
imaginário na arquitetura. (ibid., p. 98) 

 Zevi, por sua vez, utiliza uma citação do crítico inglês Geoffrey Scott para corroborar 

a importância do elemento da imaginação na arquitetura. Na citação, a sensação é de que a 

imaginação vem dar uma ‘liga’ para aproximar e dar sentido aos elementos racionais e 

mecânicos, principalmente em momentos em que estes se deparam com uma falta de 

soluções: 

Nada poderá pois ajudar o arquiteto a não ser a mais ampla capacidade de 
imaginar quais são os valores especiais resultantes das complexas condições 
de cada caso particular: não há liberdade que ele não possa, por vezes, tomar 
para si, nem nenhuma “relação fixa” à qual não possa faltar. A arquitetura 
não é a mecânica, mas uma arte, e essas teorias da arquitetura que fornecem 
textos já elaborados para a criação ou a crítica do desenho trazem em si sua 
própria condenação. Ainda assim, na beleza de todo edifício, o valor 
espacial, que se dirige ao nosso sentido de movimento, terá uma parte de 
primordial importância. (SCOTT apud ZEVI, p. 188, grifo do autor) 
  

 Talvez um dos autores que mais ‘advoguem pela causa’ da imaginação na arquitetura 

seja Pallasmaa, pela reivindicação que o mesmo faz da integração entre os sentidos e da 

consideração da dimensão espiritual e existencial do indivíduo-usuário de arquitetura. Ele diz: 
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O sentido de self, fortalecido pela arte e arquitetura, nos permite nos 
engajarmos completamente nas dimensões mentais do sonho, imaginação e 
desejo. Prédios e cidades provêm o horizonte para a compreensão e 
confronto da condição existencial humana. Ao invés de criar meros objetos 
de sedução visual, a arquitetura relaciona, media e projeta significações. O 
significado supremo de qualquer prédio está além da arquitetura; ele 
direciona nossa consciência de volta ao mundo e para nosso sentido de self e 
de ser. A arquitetura significativa nos faz experienciar-nos como seres 
incorporados e espirituais completos. De fato, esta é a grande função de toda 
arte significativa. (PALLASMAA, 2007, p. 11) 

Pallasmaa utiliza palavras de outros autores, como Bloomer e Moore, para corroborar sua 

impressões:  

O que está faltando em nossas moradias hoje são as transações potenciais 
entre corpo, imaginação e ambiente […] Até, pelo menos, um certo ponto, 
todo lugar pode ser lembrado, em parte porque é único, mas em parte porque 
afetou nossos corpos e gerou associações suficientes para mantê-lo em 
nossos mundos pessoais. (BLOOMER e MOORE apud PALLASMAA, 
2007, p. 41) 

 Pallasmaa, assim como Coelho Netto, também ‘conversa’ com Bachelard para trazer à 

tona a questão das imagens em relação com a imaginação e a memória: 
Imagens de um campo sensorial alimentam mais imagens em uma outra 
modalidade. Imagens de presença originam imagens de memória, 
imaginação e sonho. “O principal benefício da casa é que a casa abriga o 
devanear, a casa protege o sonhador, a casa permite que se sonhe em paz”, 
escreve Bachelard. Mas, até mais, um espaço arquitetural emoldura, faz 
parar, fortalece e foca nossos sonhos, e os previne de se perderem. Nós 
podemos sonhar e sentir estar fora de casa, mas precisamos da geometria 
arquitetural de uma sala para pensar claramente. A geometria do pensamento 
ecoa a geometria da sala. (PALLASMAA, 2007, p. 45) 

A primeira frase, ‘imagens de um campo sensorial alimentam outras imagens em uma outra 

modalidade’, ecoa em mim de uma maneira especial, pois reflete como as imagens de 

arquitetura de Hadid afetaram minha sensibilidade cinestésica. 

Esses espaços de memória e imaginação estão sempre se relacionando e a construção 

de nossa visão de mundo, existência e memória está numa contínua espiral. Segundo 

Pallasmaa: 

Temos uma capacidade inata para lembrar de e imaginar lugares. Percepção, 
memória e imaginação estão em constante interação; o domínio da presença 
funde-se em imagens de memória e fantasia. Continuamos a construir uma 
imensa cidade de evocação e lembrança, e todas as cidades que tenhamos 
visitado são precintos nesta metrópole da mente. (PALLASMAA, 2007, p. 
68)  

 Quando a imaginação encontra o corpo criativo, ativando a imaginação espacial, a 

imaginação corporal e a imaginação de movimento, nossa visão de mundo, existência e 
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memória ficam mais ricos, talvez mais completos. A materialidade do corpo dançante vem 

materializar a imaginação. A corporalidade é matéria e imaginação. 

6.4      LIDANDO E APRENDENDO COM O FRACASSO 

 No mundo acadêmico e no mundo artístico, é comum considerar a noção de fracasso 

como algo que não funcionou, não deu certo, não teve sucesso, não atingiu seu objetivo, não 

teve produtividade. Entretanto, é preciso ter uma sensibilidade de que, tanto na pesquisa 

acadêmica quanto na pesquisa artística, o fracasso pode revelar coisas belas e potentes, antes 

não previstas, ou revelar o feio ou o erro que podem ser interessantes, ou, ainda, revelar 

soluções não previstas que podem mudar o rumo do trabalho ou revelar um novo rumo.  

 Isto também é uma questão abordada pela/na dança contemporânea: erros e dados 

inesperados e não programados podem se transformar em arte. Por exemplo, uma queda no 

balé clássico pode ser considerada um erro; na dança moderna, se transformou em 

vocabulário de movimento para vários coreógrafos e, inclusive, em princípio de movimento, 

como a ‘queda e recuperação’ de Humphrey, posteriormente desenvolvida por Limón. Deixar 

evidente a respiração também poderia ser considerado erro no balé clássico e em algumas 

produções de dança moderna; esse aspecto corporal foi trazido para primeiro plano com 

alguns artistas da dança moderna, inclusive incorporando-o técnica e esteticamente – como 

Humphrey e Graham –, até se transformar e ser usada de formas variadas, na dança 

contemporânea e especialmente na dança-teatro, e até ser considerado en vogue para quem 

dissesse fazer dança contemporânea, até, finalmente, tornar-se um clichê. Pode-se também 

incluir nesses erros os ‘movimentos encontrados’, expressão que utilizo correlata aos ‘objetos 

encontrados’ [found objects ou objets trouvés] das artes visuais, que seriam os movimentos 

pedestres, do cotidiano, do dia a dia, que foram valorizados e trazidos para a cena na dança 

pós moderna norte-americana e posteriormente desenvolvidos pela dança-teatro. A palavra 

falada, antes constante apenas dos ensaios e bastidores da dança, também passou a fazer parte 

de composições de dança. Sua exploração também começou na dança pós moderna norte-

americana, foi desenvolvida na dança-teatro e permanece como prática atual. Além disso, os 
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fracassos, nos ensaios, por exemplo, de uma sequência de dança ou, até, oriundos de falhas na 

comunicação, começaram a ser valorizados por serem justamente desvios do programado e do 

previsto, trazendo um frescor. Um estimulador do ‘vir-a-ser’. 

 No texto O Trabalho com(o) Fracasso, Aline Dias (2012)  expõe o fracasso e o erro 48

como constituintes importantes de um trabalho artístico e da trajetória de um artista. 

Atualmente, na ‘era da produtividade’, como tem sido frequentemente nomeada, considero o 

fracasso e o erro como elementos de resistência à lógica da produtividade e asseguram um 

espaço para a instabilidade, o desequilíbrio e a labilidade da experimentação. 

 Desde o início de minhas experimentações na dança tenho estado alerta para acolher o 

fracasso, o inesperado e o erro como materiais valiosos no processo de pesquisa. Isso, em 

grande parte, foi influência dos meus coreógrafos-referência, de seus depoimentos de quanto 

esse acolhimento foi importante. Tenho procurado passar isso para as pessoas que trabalham 

comigo artisticamente. Tive uma preocupação especial em trabalhá-lo com os(as) colegas 

bailarinos(as) de Contraespaço, pois cada um traz diferentes bagagens do meio [métier] e do 

medium da dança e, nem sempre, essas bagagens acolhem esse sentido valioso do fracasso e 

do erro. 

 Relembro os primeiros dez anos de trabalho de Hadid com seus associados, com 

pouquíssimos trabalhos encomendados. Hadid lidou com esses ‘fracassos’ investindo em 

experimentação e pesquisa, amadurecendo suas propostas e fortalecendo sua visão e prática, 

que vieram a repercutir anos depois na realização de seus projetos e nos diversos prêmios 

recebidos. 

 Também é oportuno resgatar aqui meus primeiros anos de experimentação em 

coreografia. Sem os ‘fracassos’ – os erros, os nãos, as indiferenças – e o pouco 

reconhecimento iniciais e pontuais até o momento, não teria alargado o escopo de minhas 

experimentações, principalmente experimentações solo, que considero o grande celeiro de 

amadurecimento de um coreógrafo, opinião compartilhada por Louppe (2012), e não teria 

escolhido ter a experimentação como norteador ao longo de minha carreira coreográfica. 

Poderia ter ficado satisfeito com os primeiros acertos e elogios, repetindo certas estéticas e 

 Sugestão bibliográfica do Professor Érico Oliveira, quando da atividade obrigatória Seminário Interdisciplinar 48

de Pesquisa, no segundo semestre de 2014, no PPGAC/UFBA. O professor sugeriu esse texto após minha 
apresentação do projeto revisto da presente pesquisa, durante a qual incluí material dançado que envolvia 
experimentação e improvisação a partir de imagens da arquitetura de Hadid. O professor se sensibilizou com o 
híbrido de dança e apresentação falada e percebeu que essa seria a característica de minha pesquisa, que envolve 
experimentação artística. 



"221

temas, conquistado uma assinatura reconhecível a curto prazo. Graças aos fracassos, tenho 

percorrido outros caminhos.  
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7        O PROCESSO DE CONTRAESPAÇO, A PESQUISA CRIATIVA EM DANÇA DE 

CLÁUDIO LACERDA/DANÇA AMORFA ESTIMULADA PELA ARQUITETURA DE 

ZAHA HADID 

 A investigação coreográfica que intitulei Contraespaço foi o motor, articulador e 

produto artístico desta coreotese. Foi desenvolvida de janeiro de 2015 a março de 2016 e 

constituída por 91 encontros e duas apresentações públicas sob a forma de ensaios abertos. 

Minha proposta para a escrita deste capítulo foi expor a processualidade de Contraespaço em 

seus vários estágios, desde sua concepção, passando por sua concretização, até as 

apresentações públicas, e o cruzamento das influências que alimentaram o processo, 

transversalidades entre dança, arquitetura, filosofia e artes visuais e atravessamentos com as 

teorias com as quais estou dialogando. 

 O processo artístico tanto interferiu como foi interferido pela leitura dos referenciais 

teóricos. Esta escrita está imbuída de dança; relatos, reflexões, relações com referenciais 

teóricos permeiam o antes, o durante e o após da dança, tanto em uma escala ‘macro’ – por 

exemplo, em todo o período do processo criativo – quanto em uma escala ‘micro’ – por 

exemplo, no escopo de um dia de encontro do grupo. 

 Os ‘impulsos criativos’ que têm gerado meus processos e produtos, ao longo dos 

últimos 20 anos, sempre nascem de um desejo, que pode surgir quando menos programado ou 

esperado e a partir de inúmeros e diversos estímulos. Não foi diferente com o presente 

processo, com o desejo de relacionar as obras de Hadid à criação em dança. Uma vez nascido 

o desejo, ele já entra no movimento do Anel de Moebius, relacionando-se com uma turba de 

vivências e elementos geradores em movimento.  

 O processamento deste trabalho seguiu vários percursos de formação/desformação. A 

escrita do anteprojeto foi um primeiro ensaio de materialização e articulação entre arte e 

academia desse desejo. Ao longo do ano de 2014, cursando as disciplinas e atividades 

obrigatórias e disciplinas optativas no PPGAC/UFBA, o projeto inicial passou por um 

sistemático processo de questionamentos, tendo que ‘defendê-lo’ e repensá-lo em vários 

contextos diferentes, ao mesmo tempo procurando ‘ressonâncias’ que pudessem enriquecer e 

alavancar o trabalho.   
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 Uma ressonância interessante aconteceu durante o 8º Congresso da Associação 

Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas (ABRACE) , em uma conferência 49

proferida por Regina Miranda – coreógrafa, bailarina e diretora do Laban/Bartenieff Institute 

of Movement Studies (LIMS, cidade de Nova York) – sobre a relação Corpo-Espaço , a qual 50

parte das teorias-práticas de Laban e do seu posterior desenvolvimento por Bartenieff. Ao 

longo da conferência, algumas imagens foram evocadas para dar a ideia de 

intercomunicabilidade entre corpo e espaço. Uma delas foi o Anel de Moebius; outra foi a 

imagem do toro, uma figura sem margem, na qual o centro também é espaço externo, e uma 

variação desta, a garrafa de toros (ou garrafa de Klein, vide Figura 42). A título de ilustração 

(ou materialização) das ideias contidas nessas imagens, Miranda mostrou a reprodução de 

uma pintura de Bacon (Figura 43) e uma imagem de uma obra arquitetônica de Hadid 

(provavelmente a Guanghzou Opera House (Figura 44), na China; não havia legenda no slide 

projetado). Esse grupo de ressonâncias – Laban, Anel de Moebius, garrafa de Klein, Bacon e 

Hadid – me deixou muito estimulado, pois encontrei um rebatimento positivo, em mais um 

contexto acadêmico-artístico, para meu ‘desejo’ criativo inicial, especialmente na relação 

Laban-Hadid.  

  Essa não foi a primeira vez em que os trabalhos de Hadid e Bacon foram aproximados.  

Vide o comentário de Giovannini (2008, p. 23), anteriormente transcrito, sobre o efeito 

distorcido – “o estranho chicotear de forma” (ibid., p. 23) – que o artifício de Hadid de 

manipular imagens em uma fotocopiadora gerava, lembrando pinturas de Bacon. 

 Espaço positivo e negativo, contraespaços, absorção de contrastes, camadas (físicas e 

de significados) e transformação são idiossincraticamente tratados por Hadid. Trouxe esses e 

outros elementos para serem tratados na criação em dança, elementos ‘habitantes’ do Anel de 

Moebius e da garrafa de Klein do processo deste trabalho. Escolhi a palavra ‘contraespaço’ 

para intitular o componente artístico-prático desta pesquisa, motivado pela citação de Celant, 

supracitada. Essa palavra me dá a sensação de criação de novos espaços a partir dos espaços 

dados, já existentes, que temos a nossa volta.  

 Os(as) bailarinos(as) atuantes neste processo no grupo Cláudio Lacerda/Dança Amorfa 

 Realizado em Belo Horizonte-MG, de 31 de outubro a 04 de novembro de 2014, na Universidade Federal de 49

Minas Gerais.

 Assunto de seu livro Corpo-Espaço: aspectos de uma geofilosofia do corpo em movimento. Rio de Janeiro: 7 50

letras, 2008.



"224

"  
Figura 42 – Garrafa de Toros ou Garrafa de Klein 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Garrafa_de_Klein. Acessado em: 02 mar. 2015. 

"  
Figura 43 – Francis Bacon. Auto retrato (1973) 
Fonte: https://ainesrodrigues.wordpress.com/2010/12/01/auto-retrato/. Acessado em: 02 mar. 2015. 

          

    "  
Figura 44 – Zaha Hadid. Guanghzou Opera House. Cantão (China)  
Fonte: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/guangzhou-opera-house/>. Acessado em: 02 mar. 2015.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Garrafa_de_Klein
https://ainesrodrigues.wordpress.com/2010/12/01/auto-retrato/
http://www.zaha-hadid.com/architecture/guangzhou-opera-house/
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foram, além de mim, Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira, Orunmillá Santana e Stefany 

Ribeiro. Juliana Siqueira tem sido bailarina colaboradora do grupo desde 2008, no processo 

criativo e nas apresentações de Deserto Aresta (2008) e na remontagem de Interregnum 

(original de 2006, remontado em 2008). Jefferson Figueirêdo juntou-se a Juliana Siqueira e a 

mim, integrando o elenco de Espaçamento, criado entre 2010 e 2011 e apresentado desde 

2011 até a atualidade. Orunmillá Santana e Stefany Ribeiro, respectivamente graduando e 

graduada do curso de Dança da UFPE e ex estudantes meus, são bailarinos com os quais 

acalentava o desejo de trabalhar há algum tempo e se juntaram a nós em janeiro de 2015.  

 Contraespaço teve incentivo financeiro do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura 

de Pernambuco (Funcultura), com o projeto cultural intitulado Pesquisa em Dança 

Contraespaço, na categoria “manutenção, por 01 (um) ano, da pesquisa continuada 

desenvolvida por companhias, grupos ou trupes de ‘dança contemporânea’, constituídos 

legalmente há pelo menos 02 (dois) anos ou com histórico de atividades comprovadas há pelo 

menos 03 (três) anos”. O projeto também compreendeu a visita de dois consultores de áreas 

de conhecimento diversas: Gentil Porto Filho, de arquitetura e arte contemporânea, e Arnaldo 

Siqueira, de dança . Suas participações consistiram em assistir a nossos ensaios em um 51

estágio mais avançado e conversar sobre o trabalho a partir de suas visões e bagagens.   

 A partir das leituras sobre a obra de Hadid, assistência a vídeos e documentários sobre a 

mesma, visualização de obras arquitetônicas, desenhos, plantas, móveis e objetos projetados 

por Hadid e seus associados e leituras de outros autores, listei Propostas para exploração e 

improvisação. Visualizei e li esses input como dança e o que listei foram estímulos para as 

explorações corporais que constituíram a primeira fase do processo criativo, os disparadores 

iniciais para a experimentação em dança, sobre cujo desenvolvimento não havia nenhuma 

previsão nem controle. Trata-se de nosso ‘trabalho de campo’, que é um campo criativo, no 

qual não apenas observamos participativamente, mas, antes disso, nós o ‘criamos’. A partir 

dessa prática, desenvolvemos a dança e desenvolvi a escrita, como explicado no Capítulo 1, 

sobre a metodologia.  

 A construção da lista de Propostas para exploração e improvisação iniciou-se como 

‘rabiscos’, a partir de minhas primeiras visualizações e leituras de Hadid, antes mesmo da 

formatação do anteprojeto de doutorado e foi sendo continuada ao longo de 2014 – quando 

 Inicialmente, havia um terceiro consultor convidado, Jonatas Ferreira, de filosofia, mas, infelizmente, sua 51

participação não pôde se concretizar, por falta de espaço em sua agenda.
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surgia algum tempo, fora da intensa carga horária das aulas e trabalhos nas disciplinas do 

doutorado. Em 2015, já tendo cumprido as disciplinas e atividades do PPGAC/UFBA, pude 

me dedicar exclusivamente ao interesse da pesquisa, acrescentando bagagens das vivências 

nas disciplinas, e fui finalizando a lista. As Propostas da lista vêm de várias fontes e meios: 

imagens de obras arquitetônicas; imagens da caligrafia árabe; descrições verbais de Hadid e 

outros autores de características de obras suas; citações de autores cujos conceitos, ideias e 

noções me chamaram a atenção pela imagem que suscitam ou pelo que as próprias palavras 

apresentam como potencialidade para dança. 

 Posteriormente, com a lista já bem crescida, fui percebendo que algumas das 

Propostas estavam mais para elementos para estarem presentes no trabalho como um todo do 

que para exercícios exploratórios e de improvisação específicos. Esses elementos 

funcionariam como uma sugestão de rumo ou comportamento para o trabalho como um todo, 

no sentido da estruturação ou de sugestão de atmosferas ao longo do trabalho, em detrimento 

de uma proposta de improvisação/exploração para ser realizada corporalmente e 

possivelmente gerar material de movimento. Inicialmente, havia utilizado a palavra 

‘princípio’ para designar esses elementos. Entretanto, posteriormente, refleti sobre o peso e as 

várias acepções que essa palavra traz, inclusive de algo a ser seguido e/ou identificado em 

determinado processo, e decidi modificá-la para ‘proposição’. Até porque são proposições 

para o presente trabalho e não algo que tem perpassado por processos artísticos anteriores ou 

que constituirão processos futuros. Esse termo me deixa com uma maior liberdade para lidar 

com os itens listados, inclusive no caso de eu vir a decidir, em algum momento, não segui-los. 

 Apresento, a seguir, a lista de Proposições para o trabalho como um todo e de 

Propostas para exploração e improvisação. 

 Proposições para o trabalho como um todo: 

1) ‘uma multiformidade que absorve os contrastes e o transformam’: inspirada pela frase 

de Celant sobre a arquitetura de Hadid “a multiformidade, em sua desunidade, absorve 

todos os contrastes e os transformam” (CELANT, 2008, p. 19); essa foi mais uma 

chave para entender meu propósito de não traduzir a arquitetura de Hadid para a 

dança, mas sim, beber desse material e transformá-lo em outra coisa;  

2) ‘uma circularidade em espiral que abarca e transforma os opostos’: o movimento 

espiralante do Anel de Moebius faz com que uma determinada característica já 
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carregue a potencialidade de seu oposto e gere energia para a transformação; foi 

inspirada por um comentário de Celant sobre a Vitra Fire Station: “a circularidade 

mora em um estado transitório entre cheio e vazio, justapondo mutabilidade e 

stasis” (CELANT, 2008, p. 19). O fato de a Vitra ter várias camadas de superfícies, de 

ser “uma explosão de superfícies” poderia ser problemático, segundo Celant, e a 

solução para essa complexidade se deu no fato de a obra ser “perfeitamente circular; 

não há antes ou depois, entrada ou saída, alto ou baixo, esquerda ou direita, apenas um 

enxame aberto de todos os componentes” (ibid., p. 19);  

3) ‘organicidade na geração e estruturação de material’: esta proposição sugere estar mais 

aberto para o que a obra aponta para ser desenvolvida do que ter um controle sobre seu 

desenvolvimento. Foi inspirada pelas expressões de Celant de apresentar uma “ordem 

quase natural”, um “florescer” (CELANT, 2008, p. 19); 

4) ‘privilegiar a curvilinearidade e permitir a fusão de trajetórias múltiplas em uma 

textura coerente’: inspirada pelo comentário de Schumacher sobre as possibilidades 

que as novas ferramentas digitais do parametrismo que eles estavam desenvolvendo 

trariam para o desenvolvimento da linguagem arquitetônica de Hadid: “Esta 

abordagem privilegia a curvilinearidade e permite a fusão de trajetórias múltiplas em 

uma textura coerente” (SCHUMACHER, 2008, p. 39). Seguir esta proposição sugere 

uma dupla influência: permitir trabalhar as formas curvas, tanto nos movimentos 

individuais quanto nos percursos espaciais, fazendo um grande mosaico de curvas com 

o grupo como um todo; e trazer ao trabalho uma continuidade calcada na absorção das 

mudanças e incorporá-las na ‘costura’ do mesmo. Isso significa, para mim, uma nova 

maneira de estruturar um trabalho, pois em várias obras anteriores vinha utilizando 

rupturas, repetições e lacunas como componentes característicos; 

5) ‘exploração do espaço como um vagabundo e nômade’: retirada de um trecho de um 

texto de Celant, no qual o autor sugere tornar  

[…] o arquiteto um vagabundo e nômade no espaço que ele supostamente 
vai projetar, inserindo-o em uma constelação correta de soluções e figuras. 
Ao mesmo tempo, a perspectiva aérea é acompanhada por uma condição 
sem peso, sem direção, que deixa a pessoa livre para explorar o assunto, de 
acordo com a óptica da realidade assim como a do sonho (CELANT, 2008, 
p. 18).  
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Esta proposição é um encorajamento para encarar as propostas para exploração e 

improvisação, de fato, como pontos de partida e assumir um compromisso com a 

experimentação, sem me preocupar se seu resultado vai estar ‘coerente com’ ou 

‘traduzindo’ determinado ponto de partida, imagem de obra ou discurso de algum 

autor. A criação terá seu próprio andamento, seu próprio processamento. 

 Propostas para exploração e improvisação: 

1) ‘identificar protuberâncias e calços de espaço negativo e positivo que o corpo faz em 

sua interface com o espaço; transformar os côncavos em convexos e vice-versa, numa 

constante transformação entre espaço negativo e positivo’;  

2) ‘modelar o corpo do outro com dobras, entrâncias; o corpo como massa receptiva e 

transformável’; 

3) ‘explorar a movimentação que nasce de seu impulso, um impulso em espiral, a 

movimentação que nasce de um corpo comprimido e sua vontade de expansão’: 

surgida a partir da leitura dos seguintes trechos de Poética do Espaço de Bachelard: 

“De fato, a vida começa menos lançando-se para a frente do que girando sobre si 

mesma” (BACHELARD, 2008, p. 118), quando o autor fala sobre a concha; e “As 

mais dinâmicas evasões ocorrem a partir do ser comprimido, e não na preguiça frouxa 

do ser preguiçoso que só deseja espreguiçar-se em outro lugar.” (ibid., p. 123);  

4) ‘quebra do plano’: em cada plano espacial (vertical, sagital, horizontal), primeiro 

dominar a sensação do corpo em cada plano e começar a distorcê-lo; 

5) ‘girar ou curvar a extensão vertical em uma extensão horizontal’: inspirada por uma 

frase de Schumacher (2008, p. 41) acerca de estratégias de interface entre a altura de 

uma torre com o nível do térreo; 

6) ‘explorar articulações triangulares e elípticas no próprio corpo e na relação entre 

corpos’; 

7) ‘explorar trânsitos entre polaridades: completude-vazio; mutabilidade-estabilidade; 

dentro-fora, eu-outro, caos-ordem, espaço positivo-espaço negativo’; 

8) ‘linhas e planos flutuantes, congelados no tempo e no espaço, em contraposição a um 

estado de fluidez e complexidade sem cortes, primando pela continuidade e 

transformação de formas’: inspirado por uma descrição de Celant (2008, p. 19) da 
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Vitra Fire Station. O objetivo não seria ainda explorar a imagem desse prédio, mas a 

própria imagem suscitada pela frase de Celant; 

9) ‘exploração do design de obras arquitetônicas de Hadid: Phaeno Science Center, Vitra 

Fire Station, MAXXI: Museum of XXI Century, J S Bach Music Chamber, Heydar 

Aliyev Center, London Aquatics Center, Magazine Restaurant, LFOne/

Landergartenschau’: o objetivo da exploração das imagens dessas obras é se 

perguntar: ‘Que forças regem cada um desses prédios?’; ‘No corpo: que vontade de 

torção, de expansão acontecem para a formação dessas obras?’;  

10) ‘desmembrar o espaço, criando um jogo de perspectivas’: baseada na frase “o espaço é 

desmembrado, criando um jogo de perspectivas” (SCHUMACHER, 2008, p. 41); é 

um exercício mais para as fases de manipulação e estruturação; 

11) ‘cada fragmento contém informação sobre toda a imagem, mas não a resume’: a partir 

de uma frase de Celant (2008, p. 19), também é um exercício mais para as fases de 

manipulação e estruturação; 

12) ‘explorar as ações alongar, cortar, curvar e fatiar’: também baseada em frase de Celant 

(ibid., p. 19) sobre a Vitra Fire Station “tentar criar um movimento evolucionário 

baseado nas variantes resultantes de uma exposição ativa – baseada no alongamento, 

corte, curvar e fatiamento das estruturas”; 

13) ‘cortes, blendings e contrastes’: baseada em outro comentário de Celant (2008, p. 19) 

a respeito da Vitra Fire Station, “esta montagem cinemática se baseia em cortes e em 

blendings e contrastes. As partes estão interconectadas e susceptíveis a variações 

especulares em transformação contínua”; 

14) ‘exploração da imagem suscitada pela frase “uma rede de canais interconectados, 

cheios de matéria líquida, que não é estática, mas móvel” (CELANT, 2008, p. 21)’, 

sobre a Vitra Fire Station; 

15) ‘passagens horizontais e passagens verticais’: baseada na descrição de Celant (ibid., p. 

21) das obras LFOne/ Landesgartenschau e o Estacionamento e Terminal de 

Hockheim-Nord, nas quais ele detecta uma sequência de passagens tanto horizontais 

quanto verticais; 

16) ‘imersão entre corpo e ambiente’: baseado em comentário de Celant (2008, p. 21) 

sobre a LFOne/ Landesgartenschau, na qual “arquitetura e paisagem aqui se tornam 
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uma realidade única, uma emergindo dentro da outra e vice-versa, criando um 

continuum baseado numa absorção mútua de diferenças”; 

17) ‘linhas de força’: baseada na noção de “campo de força” utilizada por Giovannini 

(2008, p. 25), que ele identifica como “onidirecional” (em oposição a ‘unidirecional’) 

em Hadid; pensei em seguir linhas de força no próprio corpo; 

18) ‘linhas divergentes e linhas convergentes’: baseado no comentário de Giovannini 

sobre a Vitra Fire Station: 

As arestas de prismas liderantes conformavam a perspectivas forçadas que 
eram múltiplas e divergentes: as perspectivas não convergiam no mesmo 
ponto de fuga, mas levavam, ao invés, a pontos que não concordavam uns 
com os outros, seja em altura ou profundidade. (GIOVANNINI, 2004) 

19) ‘exploração do paramétrico – um ponto que afeta o todo’: na técnica paramétrica uma 

interferência em algum ponto interfere em todo o resto. O exercício foi especialmente 

inspirado a partir do texto de Giovannini: 

Subcamadas de diferentes sistemas de construção influenciam uma à outra 
mutuamente, suavemente reconciliando em padrões contínuos novos os 
choques, descontinuidades e simples justaposições que caracterizaram o 
trabalho de Hadid feito antes do computador. O computador ajudou a 
‘interarticular’ subsistemas em uma adaptação mútua para que todos os 
pontos afetem outros em um campo relativizado. Perturbações irradiam 
através do projeto, impactando e infletindo toda a composição, mas as 
perturbações são absorvidas no continuum diferenciado da teia. 
(GIOVANNINI, 2008, p. 31) 

20) ‘morphing’: combinação da citação de Giovannini (abaixo) com o exercício de 

improvisação intitulado morphing de Meg Stuart (que descreverei no subcapítulo 7.2). 
Lofting é a transformação [morphing] contínua de uma seção arquitetural em 
outra, quando a forma inicial se transforma até o fim de sua trajetória; o 
computador pode gerar este caminho contínuo de devir não euclidiano – um 
eco das curvas francesas, com raios não repetidos, continuamente mudando. 
(GIOVANNINI, 2008, p. 31)  

21) ‘exploração da caligrafia árabe’: o objetivo é perguntar: ‘que forças regem a caligrafia 

árabe?’; ‘No corpo: que vontade de torção, de expansão acontecem para a formação 

dessas letras e conjuntos de palavras?’; 

22) ‘explorações com tecido’. 

 Depois dos primeiros encontros, começamos a trabalhar corporalmente a partir das 

listas, sem a preocupação de seguirmos a ordem acima. Resolvi que, antes de trabalharmos 

diretamente com imagens de obras arquitetônicas de Hadid, passaríamos primeiro pelos 

exercícios que sugerem imagens através de frases e expressões, a partir de comentários sobre 
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características de obras de Hadid ou de pensamentos filosóficos, especialmente de Bachelard, 

que remetem à sua arquitetura, como uma espécie de preparação ou abertura criativa para 

poder receber e aproveitar melhor as imagens das obras. 

 Ao longo dos anos de meu exercício como coreógrafo, percebi que uma certa 

metodologia foi se formando e que venho aplicando deliberadamente em meus processos 

criativos. Essa metodologia se desenvolveu, simultaneamente, a partir dos estudos formais, 

não formais e informais de criação em dança – em cursos, workshops, residências e aulas com 

artistas e teóricos de dança –, da observação e estudo dos processos dos meus coreógrafos-

referência e na prática, ‘fazendo’ dança. No início de minhas experimentações, fui tentando 

aplicar aspectos que haviam me seduzido desses coreógrafos-referência e da aprendizagem no 

Laban Centre e experimentar como aquilo iria ser conduzido em meu corpo ou, sob minha 

condução, em outros corpos. Esse período caracterizou-se não só como experimentação 

artística, mas também como autoconhecimento. Com erros e acertos, continuei modificando e 

aperfeiçoando e sigo atualmente com essa metodologia, mas sempre procurando deixar 

espaços abertos para o inesperado e o caótico.  

 A metodologia engloba três fases. Em um primeiro momento, procuro realizar um 

esgotamento de possibilidades de exploração e improvisação de aspectos particulares do tema 

geral escolhido. Procuro sempre registrar essa etapa em vídeo. Em um segundo momento, 

seleciono trechos de material de movimento para manipulações. Nessas fases, geralmente 

utilizo as estruturas de movimento da Coreologia – Espaço, Corpo, Dinâmica, Relações e 

Ações –, além de artifícios específicos, aprendidos em inúmeros workshops e observando o 

trabalho de coreógrafos, como por exemplo: “sequência sanduíche”, com Rui Horta, na qual, 

a partir de uma sequência proposta pelo coreógrafo, o dançarino a transforma seguindo seus 

próprios estímulos e impulsos, criando uma nova sequência; a descoberta da identidade de 

uma frase, para que sua repetição seja orgânica e com intenção e não apenas mecânica, com 

Linke; a ligação direta entre linguagem (discurso) e dança, com Butcher; a capacidade de 

conectar o todo estrutural com os diversos momentos da coreografia, com Vahla; o 

descentramento, observando Forsythe; o desenho de percursos intricados e conectados, 

observando Davies; a proposição de perguntas (autoperguntas) como disparador criativo, 

observando Bausch; a repetição como agente desviante da racionalidade e disparador de 

movimentos involuntários, com Novak-Marcus; entre diversos outros. A diferença do uso 
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dessas ferramentas em cada fase é que, na primeira, geralmente são usados como 

disparadores, dando ignição a processos improvisacionais e exploratórios; na segunda, mais 

como manipuladores, trabalhando em cima de um material já previamente criado. Em uma 

terceira fase, começo a testar formas de composição desse material, sua estruturação, até a sua 

maturação final (ou provisória). Descrito desta forma, pode parecer que as fases têm uma 

separação clara e um andamento programado. O que, na verdade, acontece é um grande jogo 

entre planejamento e caos, racionalidade e intuição, manipulação programada e arroubos 

criativos, o programado e o inesperado. Nada impede que impulsos exploratórios, mais 

característicos da primeira fase, se infiltrem quando penso que já estou em um momento mais 

manipulatório, mais característico da segunda. E, também, nada impede que ideias de 

estruturação já apareçam em momentos iniciais exploratórios. 

 Para organizar este relato, agrupei o que se aproximou mais de cada fase, não me 

preocupando com a cronologia, mas com o encadeamento e evolução do processo, que 

aconteceu em uma espiral, acreditando que assim posso proporcionar uma melhor leitura. 

Incluo o processo prévio aos encontros práticos, ‘ligando o botão do vir-a-ser: primeiros 

encontros’. As três fases estão intituladas ‘dando corpo ao vir-a-ser: experimentações 

corporais’, ‘compondo: experimentações na estrutura e composição do material de 

movimento’ e ‘experimentando estruturações para o(s) espetáculo(s)’. A experiência com as 

visitas dos consultores está descrita em ‘trocando ideias: as visitas dos consultores 

convidados’ e as materializações do produto final são tratadas em ‘o nascimento do filho: as 

apresentações dos Ensaios Abertos’. Descrevo um desdobramento pedagógico-artístico do 

processo de Contraespaço em ‘vindo-a-ser em outras paragens: a experiência da Residência 

Contraespaço no SESC Palladium (Belo Horizonte-MG)’. Finalizo com o relato do primeiro 

desdobramento de um produto artístico de Contraespaço, o espetáculo Transiterrifluxório. 

7.1      LIGANDO O BOTÃO DO VIR-A-SER: PRIMEIROS ENCONTROS 

  

 O primeiro passo para o trabalho com o grupo seria apresentar-lhes a obra de Hadid.  

Segundo Bachelard, “a admiração é a forma primária e ardente do conhecimento, é um 
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conhecimento que enaltece o seu objeto, que o valoriza. Um valor, no primeiro encontro, não 

se avalia: admira-se.” (BACHELARD, 1990, p. 36). Foi dessa forma que aconteceram meus 

primeiros contatos com a obra de Hadid, conforme relatei anteriormente. Fui afetado. Para  

que o trabalho com os(as) bailarinos(as) fosse efetivamente instigante, seria preciso que 

eles(as) também se sentissem afetados(as). Meu objetivo em apresentar-lhes a obra de Hadid 

foi de promover uma admiração pela mesma; seria o impulso inicial para começar o trabalho. 

Entretanto, não tenho controle sobre suas reações e não havia nenhuma garantia de que essa 

admiração fosse acontecer. Portanto, meu papel foi promover um encontro com a obra de 

Hadid que favorecesse uma ação de descoberta, de curiosidade por parte deles e não uma ação 

doutrinadora de minha parte. 

 Para tanto, nos três primeiros encontros (iniciados em 27 de janeiro de 2015), 

proporcionei-lhes estímulos em mediums variados: visuais, audiovisuais e discursivos. 

Discutimos textos enviados antecipadamente (incluindo artigos por mim produzidos para as 

disciplinas do doutorado, textos de outros autores e a tradução que fiz da entrevista de Hadid 

a Boyarsky ) e visualizamos várias imagens, algumas das quais também havia enviado 52

antecipadamente, de obras arquitetônicas, projetos, instalações, móveis e objetos projetados 

por Hadid e seus associados, tanto impressas quanto disponíveis na Internet, principalmente 

no website do seu escritório. Vimos, também, os seguintes documentários: Zaha Hadid... Who 

Dares Wins da série Imagine, apresentado por Alan Yentob, produzido pela BBC Scotland, 

2013; Conversa com Zaha Hadid no Rio de Janeiro, produzido pela Arq.Futuro, 2012; Secret 

Knowledge: The Russian Revolutionary: Zaha Hadid on Kazimir Malevich, no qual Hadid 

fala sobre a obra do artista russo e relaciona-a a sua produção, produzido pela BBC Scotland, 

2014; uma conferência proferida por Hadid na Graduate School of Design da Harvard 

University, 2013. Também apresentei suas influências formativas, com ênfase em Malevich, 

Kandinsky e Lissitzky, e exemplos de paradigmas da arquitetura moderna, como Le 

Corbusier, Lloyd Wright, Gropius e Bauhaus. Lemos o discurso que Hadid proferiu no 

recebimento do Prêmio Pritzker de Arquitetura de 2004, que contém informações valiosas 

sobre seu background e seu ímpeto para a criação.  

 BOYARSKY, Alvin. “Interview: Alvin Boyarsky Talks with Zaha Hadid” In CELANT, Germano & 52

RAMÍREZ-MONTAGUT, Mónica (org.). Zaha Hadid. Catálogo de exposição do Guggenheim Museum, New 
York. New York: Guggenheim Museum Publications, 2008.
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 Fiquei especialmente atento às reações dos(as) bailarinos(as) colaboradores(as) 

perante as imagens dos prédios. Em vários momentos, foram de maravilhamento, de 

admiração, de instigação com relação às obras. Pude, então, verificar que suas reações foram 

as mesmas que as minhas. Essas respostas também reverberaram diretamente em seus corpos. 

Foi uma relação fenomenológica, ou seja, corporificada sem ser mediada pelas significações 

produzidas pela linguagem falada (SHEETS-JOHNSTONE, 2009). Logicamente, através dos 

textos também estiveram(emos) expostos à mediação linguística, afinal estamos lidando com 

as instâncias fenomenológica e semiótica todo o tempo; é o “corpo paradoxal” do qual Gil 

(2002) fala. Porém, o que mais fascinou o grupo, quando o estímulo era linguístico, foram as 

‘imagens’ que certas passagens suscitavam e também as ‘ressonâncias’ de textos de 

arquitetura e de filosofia com a dança. 

 Senti como se estivesse semeando o trabalho em suas cabeças e corações. O 

crescimento começaria ali e então, em suas subjetividades, antes mesmo de começar o 

trabalho prático, cultivando um terreno para ‘o corpo criar uma empatia com a forma’. Senti 

uma similaridade quando Stern fala da importância da ‘relacionalidade emergente’ [tradução 

minha da expressão em inglês ‘emergent relatedness’], presente na fase de senso de um self 

emergente, que se forma desde o nascimento até os dois meses de idade aproximadamente e 

cuja base permanece ao longo de toda a formação da criança. Segundo Stern:  

Todos os atos de aprendizagem e todos os atos criativos começam no 
domínio da relacionalidade emergente. Este domínio, por si só, está 
preocupado com o vir-a-ser de organização que está no coração da criação e 
da aprendizagem. Este domínio de experiência permanece ativo durante o 
período formativo de cada um dos subsequentes domínios de senso de self. 
Os últimos sensos de self a emergir são produtos do processo de 
organização. Eles são perspectivas verdadeiras, inclusivas sobre o self – 
sobre o self físico, acional, sobre o self subjetivo, sobre o self verbal. O 
processo de formação de cada uma dessas perspectivas, o ato criativo 
concernindo a natureza do self e dos outros, é o processo que faz crescer o 
senso de um self emergente, que será experienciado no processo de formação 
de cada um dos outros sensos do self, para o qual podemos nos direcionar 
agora. (STERN, 1985, pp. 67-68) 

Ligamos o ‘botão' do vir-a-ser. Nessa fase inicial, procurei proporcionar aos bailarinos 

experiências e estímulos sensoriais que envolvessem a globalidade e os afetos similares à fase 

do self emergente descrita por Stern. 

 Discutimos o texto de Giovannini The Architecture of Zaha Hadid, feito especialmente 

para o recebimento por Hadid do Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2004, e expus as relações 

potenciais entre Hadid, Malevich, Kandinsky e Laban, comentadas  anteriormente.  Conversa- 
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Figura 45 – Integrantes da pesquisa em dança Contraespaço (da esquerda para a direita): Orunmillá 
Santana, Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira, Stefany Ribeiro e Cláudio Lacerda 
Câmera automática 

mos sobre tópicos importantes que permeariam a pesquisa: a questão da labilidade; as 

significações subjetivas e fenomenológicas da casa e seus lugares, em Bachelard; a caligrafia 

árabe; o texto Mediators de Deleuze; O Trabalho com(o) Fracasso de Dias. Lemos juntos 

trechos de A Poética do Espaço e A Terra ou os Devaneios do Repouso de Bachelard. 

Mostrei-lhes as ressonâncias entre a imaginação espacial labaniana, a imaginação corporal e 

de movimento de Sheets-Johnstone e e espacialidade poética de Bachelard. Apresentei-lhes a 

pertinência da caligrafia árabe para a pesquisa, mostrei-lhes imagens e expliquei que, assim 

como trabalharíamos a partir das ‘forças’ para explorar corporalmente as imagens 

arquitetônicas de Hadid, o mesmo se daria com a caligrafia árabe.  

 “Não podemos subestimar o tremendo significado do sentimento de se estar perdido 

no caos, embora se saiba que esse estado é a ‘conditio sine qua non’ de toda renovação do 

espírito e da personalidade.” (JUNG, 2011, p. 86). Foi a partir desta citação de Jung que 

comecei a falar sobre ‘labilidade’, explicando os conceitos labaniano e derridiano, as relações 

que teci entre os dois e sua aplicação para a exploração em dança da arquitetura de Hadid.  

7.2      DANDO CORPO AO VIR-A-SER: EXPERIMENTAÇÕES CORPORAIS 
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 Os encontros dessa fase aconteceram majoritariamente de fevereiro ao início de julho 

de 2015, mas as experimentações corporais continuaram acontecendo mesmo quando as fases 

posteriores de manipulação e estruturação estavam em andamento, até mesmo em encontros 

após as apresentações dos Ensaios Abertos e também fora do contexto de Contraespaço, 

como na Residência Contraespaço no SESC Palladium (Belo Horizonte-MG, em maio de 

2016). Os encontros aconteceram em um estúdio alugado no centro do Recife e no Centro de 

Artes e Comunicação (CAC) da UFPE. Havíamos acordado que o aquecimento/preparação 

corporal ficaria a cargo de um integrante diferente a cada mês, com a possibilidade de 

convidarmos professores/artistas externos. Com essa atitude, minha intenção foi valorizar o 

trabalho e a bagagem de cada integrante, fazendo com que cada um se tornasse, efetivamente, 

um membro da pesquisa, que esta pertencesse a cada um. No meses de fevereiro e março, 

tomei a frente dessa função, procurando trazer exercícios vindos das técnicas de Limón e de 

release, para condicionar o corpo para o trabalho, trabalhando fluidez e força e, ao mesmo 

tempo, procurando liberar o corpo de tensões desnecessárias, favorecendo um relaxamento na 

movimentação e no estado corporal e proporcionando uma prontidão para a experimentação. 

Em abril, Juliana Siqueira liderou o grupo, conjugando exercícios de Pilates e de balé. Em 

maio, Jefferson Figueiredo trouxe exercícios de Pilates aliados à sua pesquisa recente no 

ensino de dança contemporânea, em grande parte influenciada pelo convívio comigo, tanto 

como bailarino integrante do grupo quanto estudante da graduação em dança na UFPE. Em 

junho, Stefany Ribeiro propôs exercícios advindos do hip-hop aliados a rolamentos e 

trabalhos de tronco de dança contemporânea. Em julho e agosto, Orunmillá Santana trouxe 

uma proposta contemporânea de dança afro aliada à capoeira, trazendo sua experiência  

recente de um workshop com a coreógrafa senegalesa Germaine Acogny.  

 Iniciamos nossas explorações pelo Exercício 1 da lista de Propostas para exploração e 

improvisação (Encontro 4, 05 de fevereiro de 2015), a saber: ‘identificar protuberâncias e 

calços de espaço negativo e positivo que o corpo faz em sua interface com o espaço; 

transformar os côncavos em convexos e vice-versa, numa constante transformação entre 

espaço negativo e positivo’. Já havia previamente testado esse exercício em uma atividade, 

por mim conduzida, de apresentação criativa pedida para a disciplina obrigatória Processos de 

Encenação do PPGAC/UFBA, no segundo semestre de 2014, cujos participantes foram 

alguns colegas doutorandos. Ter realizado esse experimento antecipadamente ao trabalho com 
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os(as) bailarinos(as) colaboradores(as) me foi valioso em vários aspectos. Em primeiro lugar, 

segue a ideia de Fayga Ostrower de que “a criatividade, como entendemos, implica uma força 

crescente; ela se reabastece nos próprios processos através dos quais se 

realiza.” (OSTROWER, 1987, p. 27). Isso implica que a força criativa do projeto, naquele 

contexto, ainda em estado de potencialidade, já começara a ser posta em ação, em estado de 

produção. Em segundo lugar, consegui estimular meus colegas doutorandos, a maioria dos 

quais não tinha uma prática corporal criativa frequente, a se comprometer com a atividade, 

sem uma postura de pré julgamento ou inibições, gerando, cada um, um interessante material 

criativo. Ou seja, pude ver uma ideia, que surgiu do ‘desejo’ inicial de criar e pesquisar, se 

corporalizando e se ampliando nos corpos dos colegas, que, em sua generosidade, acolheram 

minha proposta. 

 Com os(as) bailarinos(as) colabores(as), primeiramente, sugeri apalparmos nossos 

corpos, individualmente e de olhos fechados, e identificarmos os côncavos e os convexos, 

pequenos e grandes. Posteriormente, pedi que ‘afundássemos’ as protuberâncias e 

‘projetássemos para fora’ as cavidades, em movimentos mínimos. Em seguida, pedi que 

ampliássemos esses movimentos. A uma certa altura do exercício, perguntei se estavam 

cansados. Juliana Siqueira respondeu que era mais um cansaço ‘mental’ que físico. E, 

realmente, pensar e executar novas configurações corporais, não usuais para nós, demanda 

mais ‘mentalmente’. E também ‘corporalmente’, pois, no dia seguinte, acordei com dores em 

lugares não usuais, resultado das investigações do dia anterior. Coloquei o ‘mental’ e o 

‘corporal’ entre aspas como precaução para não ser entendido erroneamente, em um ato de 

cair de volta na ideia cartesiana de separação entre mente e corpo. Foi uma maneira de 

explicar maneiras diferentes de cansaço, que estavam em ação em uma investigação criativa 

de movimento, que difere, por exemplo, da execução de uma sequência de movimentos já 

incorporada pelo indivíduo, constituindo parte de seu repertório, como, por exemplo, uma 

bateria de saltos, determinados passos de um vocabulário de movimento – a ginga na 

capoeira, por exemplo –, ou uma sequência coreográfica já aprendida, praticada e 

incorporada, que cansam ‘fisicamente’, mas não têm a demanda extra de cansaço ‘mental’ que 

envolve uma nova investigação. 

 O Exercício 1 gerou material de movimento que guardamos em nosso ‘Banco de mate- 
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rial de movimento’ , ficando como ‘apalpamento do próprio corpo – côncavos e convexos; 53

movimentos mínimos; movimentos ampliados’. O ‘apalpamento’ em si era para ser apenas 

uma etapa preliminar desse exercício, mas, olhando-o, posteriormente, no vídeo, 

especialmente na função fast forward, gostamos do que vimos e decidimos que havia uma 

valor estético interessante e mereceria ficar como material de movimento. Percebi que a 

estrutura de movimento labaniana que predominou neste exercício foi Corpo, trabalhando a 

consciência e percepção corporal,  contato entre partes,  isolamento de partes e iniciação e se- 

  

"  
Figura 46 – Exercício 1: ‘apalpamento dos côncavos e convexos no próprio corpo’ 
Câmera automática 

"  
Figura 47 – Exercício 1: ‘afundamento das protuberâncias e projeção para fora das cavidades, em 
movimentos mínimos’ 
Câmera automática 

 Um resumo com todo o material do Banco de Material de Movimento encontra-se no Quadro 2.53
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quenciamento de movimento. 

 O Exercício 2, ‘modelar o corpo do outro com dobras, entrâncias; o corpo como massa 

receptiva e transformável’ foi feito em duplas e trios. De olhos fechados, uma pessoa 

manipulou o corpo do(s) outro(s), forçando ‘entrâncias’. Essas funcionariam como estímulos 

para que o(s) outro(s) reagissem como uma massa viva. Depois de observar alguns toques, de 

Juliana Siqueira em Orunmillá Santana e de Jefferson Figueirêdo em Stefany Ribeiro, que 

foram toques rápidos como estímulo e movimentações mais amplas como reação, percebi que 

o que eu queria nesse exercício era um toque mais incisivo, forte e contínuo e a reação do 

outro, com fluxo mais controlado e contínuo. A partir de meu comentário, a qualidade dos 

movimentos das reações foi bem diferente, atingindo a visualidade de um corpo como massa 

viva. Mas, a sensação mais clara, enquanto eu estava sendo manipulado, era a de um animal, 

mais um molusco, um ser mole, se adaptando, adaptando sua forma, às interferências do 

ambiente. Pensei em molusco; já Jefferson Figueirêdo, pensou em embuá (ou piolho-de-

cobra). 

 Lembrei muito das leituras de Bachelard relacionadas ao espaço da concha e do ninho, 

que são interfaces constantes com o ambiente, das quais depende a sobrevivência do ser que 

os habita. Isso me remete ao que Sheets-Johstone chama de “a inteligência cinética de cada 

espécie” (SHEETS-JOHSTONE, 2009, p. 59), exposta anteriormente. E essa inteligência 

cinética se dá através da “sensibilidade de superfície”, que é o que fizemos neste exercício e 

que está ligado à inteligência de toda forma animada, desde as mais simples e  

‘primitivas’ (evolucionariamente falando), como o molusco, a cujo estado esse exercício nos 

trouxe e às quais estamos evolucionariamente ligados.  

A sensibilidade de superfície é uma questão de sensibilidade animada, uma 
sensibilidade que por vezes pode se expressar em curiosidade, explorações, 
retrações, tremores, afeições, pressas, hesitações, acelerações, evitações, 
persistência e muito mais. As sensibilidades de superfície ressoam 
dinamicamente precisamente porque estão vivas com significação. Elas 
descrevem o que chamei algures de um engajamento tátil-cinestésico com o 
mundo. (SHEETS-JOHSTONE, 2009,  p. 137)  
  

Do Exercício 2 foi gerado o material de movimento ‘em dupla/trio: entrâncias no corpo do 

outro; massa viva’.  

 No dia seguinte a esse encontro, o rastro do trabalho estava no corpo. No cansaço, nas 

dores novas. Em todos os inícios de novas pesquisas artísticas, sinto isso, apesar de estar  

cotidianamente trabalhando e mantendo um condicionamento. Mas, a pesquisa de movimento,  
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Figura 48 – Exercício 2: ‘modelar o corpo do outro com dobras, entrâncias; o corpo como massa 
receptiva e transformável’ 
Câmera automática 

por trazer novas configurações e sensações corporais, provoca ‘um novo tipo de cansaço’ e 

‘novas dores’, no caso deste, principalmente nas costas, devido às dobras e torções que 

fiz(emos), reagindo aos estímulos. A Prática como Pesquisa traz essa dimensão do saber, o 

saber no fazer. 

 Uma das tardes (06 de fevereiro de 2015), que seria o Encontro 5, foi de fracasso. Não 

conseguimos ensaiar devido a um mal entendido no agendamento do espaço de ensaio e, 

mesmo se houvesse sido agendado corretamente, Juliana Siqueira e Stefany Ribeiro não 

conseguiriam chegar a tempo. Conformados com esse desencontro, Eu e Jefferson Figueirêdo 

decidimos usar esse tempo para conhecer um possível espaço para apresentação do ensaio 

aberto no centro do Recife chamado Orbe Coworking, que ocupa um andar inteiro de um 

prédio em estilo art déco. Apesar de o espaço ser bem interessante, até para realizar uma 

apresentação de dança, não houvera me inspirado nada de especial naquele momento. 

 À noite, após o cansaço causado pela frustração, pensei na possibilidade de 

Contraespaço dar mais de um fruto: um deles seria uma ‘instalação de dança’, ou ‘penetrável 

de dança’, ou outro nome que aparecesse. Consistiria em um ambiente em que o público 

entraria e veria cenas de dança ao vivo e projeções de dança em vídeo. O espaço, ele próprio, 

se moveria também, um espaço sensorial para visitação. O outro produto artístico poderia ser 

um espetáculo de dança mais próximo do convencional, para a cena em um espaço teatral 

frontal. Pensei que Porto Filho, em sua visita de consultoria, poderia ajudar-nos a pensar na 
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consecução desse espaço sensorial. Essa questão ficou em aberto, mas constituiu um germe 

para os dois desdobramentos artísticos de Contraespaço, que descreverei posteriormente. 

 Esses foram momentos de ‘devaneio’, fora do horário de trabalho, que considero, 

entretanto, importantíssimos e valiosos para a pesquisa, se o pesquisador tiver a sensibilidade 

para acolhê-los. Mesmo que as ideias contidas nesses devaneios não viessem a se concretizar 

de fato, só imaginá-las, visualizá-las, já faz parte do processo, que pode influenciar nos 

procedimentos e resultados a vir. Esse devaneio do espaço sensorial teve ligação com a 

exploração com tecidos, o último dos exercícios listados a serem feitos, e o que eles tinham de 

potencial a oferecer: a plasticidade na movimentação, uma visualidade específica, a 

possibilidade de servir como telas torcidas para projeção de vídeos, etc. 

 Eu não imaginaria que, 13 meses após, iríamos fazer nossa segunda apresentação de  

ensaio aberto de Contraespaço no Orbe Coworking. Após o desenrolar do processo e após 

nossa primeira apresentação em 06 de novembro de 2015, passei a olhar o Orbe Coworking 

com outros olhos e como possível espaço para outra apresentação. Os fracassos e devaneios 

podem gerar materialidade e construir realidade. 

 Além do interessante fracasso desse dia específico, o fracasso e o erro são elementos 

que pairam permanentemente. Em um trabalho em grupo, estarmos todos juntos na mesma 

hora e local é, cada vez mais, um desafio, nos dias de hoje. É preciso estar consciente de que, 

em algum momento, alguém pode não estar presente, seja por doença ou por algum outro tipo 

de contratempo ou compromisso, o que aconteceu algumas vezes ao longo do processo de 

Contraespaço. Isso também é trabalhar com o fracasso, o que não significa que não se possa 

trabalhar; porém, é preciso estar aberto e aceitar o inesperado, adaptar a vontade de criar e 

trabalhar em condições não ideais. 

 No Exercício 3 (Encontro 5, 10 de fevereiro de 2015), exploramos ‘a movimentação 

que nasce de seu impulso, um impulso em espiral, a movimentação que nasce de um corpo 

comprimido e sua vontade de expansão’. Partimos da experiência de ficarmos comprimidos, 

por um tempo suficiente que levasse ao desconforto e a uma real necessidade de começarmos 

a nos expandir. A princípio, fizemos o exercício individualmente, sem contato com o outro. 

Havia pedido aos bailarinos que a vontade de expansão fosse executada de duas maneiras, a 

partir do centro e a partir das extremidades, e também que essa expansão fosse feita em uma 

espiral. Fizemos várias vezes o exercício para podermos vivenciar o momento a partir do qual 
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teríamos a real necessidade de expansão, como seria o primeiro impulso de expansão, e 

também o desenvolvimento em espiral. 

 Após olharmos as imagens das gravações em vídeo, decidimos fazer o exercício em 

contato uns com os outros, bem juntos, colados mesmo. Um novo dado se juntou à vontade de 

expansão na espiral: o fato de haver outras membranas, outros corpos, acrescentando a 

estrutura de movimento Relações à Corpo. A ideia da ‘sensibilidade de superfície’ de Sheets-

Johnstone volta novamente. Após olharmos as imagens, decidimos manter no banco de 

material de movimento ‘o espaço do corpo comprimido e desenvolvimento do primeiro 

impulso de expansão em espiral(is); com as versões separados no espaço e juntos em um bolo 

de gente’. Esse ficou como material improvisado. A imagem de corpos comprimidos 

espalhados pelo espaço é interessante; traz um aspecto não humano de forma viva. A imagem 

das expansões em espiral também é visualmente interessante, remetendo a vegetais se abrindo 

ou animais invertebrados se movendo, mas também pelo próprio efeito visual que a espiral 

pode trazer, um efeito visual que fica cinestésico. 

 O Exercício 4 (Encontro 5, 10 de fevereiro de 2015), a saber, ‘quebra do plano: em 

cada plano espacial (vertical, sagital, horizontal), primeiro dominar a sensação do corpo em 

cada plano e começar a distorcê-lo’, foi inspirado por uma fala de Hadid sobre sua motivação 

inicial para investigar sua própria linguagem na arquitetura, citada anteriormente. 

  

"  
Figura 49 – Exercício 3: ‘A movimentação que nasce de um corpo comprimido e sua vontade de 
expansão’ 
Câmera automática 
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Figura 50 – Exercício 3: ‘a movimentação que nasce de seu impulso, um impulso em espiral’ 
Câmera automática 

A questão era como libertar [to free] a planta arquitetural de uma maneira 
diferente das quais foram feitas no passado, como libertá-la para permitir 
que certos elementos operem independentemente, de modo que estes 
elementos pudessem se impor mais assertivamente na condição urbana. O 
que podem parecer gráficos frívolos tem uma lógica especial própria. Pode 
não parecer racional no sentido europeu, mas  é  lógico  na  maneira  em  que 
move pessoas, na maneira como o prédio é usado. [...] Esta lógica também 
tem a ver com liberação [release] e compressão entre as diferentes zonas da 
planta. A energia é comprimida em condições lineares ou é liberada 
[released] em um sentido urbano e causa certas formas a fluir – neste caso, o 
fluxo das pessoas. (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 45, grifos meus) 

Do jargão da arquitetura, selecionei trechos que têm a ver com exploração de movimento e 

que me instigaram a improvisar, mais especificamente na estrutura de movimento Espaço: 

‘libertar a planta arquitetural’; ‘libertá-la para permitir que certos elementos operem 

independentemente’; ‘liberação [release] e compressão entre as diferentes zonas da planta’. 

Também me influenciaram várias referências sobre disposição em camadas, como, por 

exemplo: “fragmentação e ordenamento em camadas [layering]” (HADID, 2004); 

“subcamadas de diferentes sistemas de construção influenciam uma à outra 

mutuamente” (GIOVANNINI, 2008, p. 31); “Ela frequentemente dispunha em camadas 

desenhos feitos em folhas de acrílico transparente, criando narrativas visuais mostrando vários 

estratos espaciais simultaneamente” (id., 2004, p. 2). E também as referências de camadas 

citadas por Sheets-Johnstone (2009), Deleuze (1992) e Dias (2012). 

 Pedi a cada um dos integrantes para, individualmente, explorar seu espaço em cada 

plano espacial – vertical, sagital e horizontal – e começar a fazer desvios e distorções deles. 

Após olharmos a gravação em vídeo, sugeri experimentarmos juntos, em contato, lado  a  lado 
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Figura 51 – Exercício 4: ‘quebra do plano; em camadas’ 
Câmera automática 

e em fila indiana, compondo camadas de corpos. Em seguida, exploramos cada integrante em 

planos e orientações diferentes, mas em contato. Gostamos do que vimos em vídeo e 

guardamos em nosso banco como mais um material de movimento. 

 A exploração do Exercício 5 (Encontro 6, 19 de fevereiro de 2015), a saber, ‘girar ou 

curvar a extensão vertical em uma extensão horizontal’, partiu de uma fala de Schumacher 

que, a princípio, poderia ser identificada com o que se chama, em Coreologia, de 

transformação. Segundo Longstaff (1998), “transformações, operações, manipulações, 

referem-se a maneiras de mudar/alterar formas espaciais”. Também poderíamos identificá-la 

como um “artifício coreográfico”, como posto por Blom e Chaplin (1982, p. 101), 

especialmente as “maneiras de manipular um motivo”. A transformação que mais se 

aproximaria deste exercício seria a rotação, “um termo da simetria geométrica [que] se refere 

a reorientar uma forma, rotacionando-a ao redor de um eixo. Por exemplo, uma forma dentro 

de um plano horizontal pode ser rotacionada em um plano inclinado” (LONGSTAFF, 1998).   

Ou poderia ser aproximado à mudança de planos e/ou níveis, “mude o motivo para um plano 

diferente: o plano horizontal, vertical, sagital ou qualquer outra fatia do espaço. Faça-o em um 

nível diferente. Rastreie o percurso do gesto e use-o como um padrão de solo [floor pattern]. 

Mova ao longo dele.” (BLOM e CHAPLIN, 1982, p. 104). Entretanto, o tipo de 

transformação citado de Longstaff e o tipo de manipulação citado de Blom e Chaplin, ambos, 

necessitam de uma forma, ou motivo, prévia a partir da qual sejam transformados ou 

manipulados. O que trabalhamos nesse exercício foi uma exploração de movimentos, sem 

uma forma inicialmente definida, com uma ênfase na dimensão vertical e no plano horizontal, 



"245

com especial atenção para o ‘desvio’ da primeira para o segundo. Portanto, acho que não se 

encaixa nas categorias propostas, por um lado, por Longstaff e, por outro, por Blom e 

Chaplin, apesar de se aproximar delas.  

 Primeiramente, cada um(a) dos(as) bailarinos(as) explorou individualmente sensações 

e movimentações de verticalidade e, em seguida, desvios desta para uma horizontalidade. 

Sugeri que cada um prestasse atenção ao momento de transformação, durante o qual se sai da 

verticalidade mas ainda não se chega a uma horizontalidade, ou seja, ao ‘desvio’ de uma para 

a outra. A exploração era livre para cada integrante, podendo ser usadas partes maiores do 

corpo, como tronco e membros, ou partes menores, como cabeça e subpartes dos membros. 

Pedi que selecionassem alguns desses movimentos de desvio. Cada integrante os mostrou, 

isoladamente, sem estarem ligados em uma frase. Depois, pedi para cada um fazer uma versão 

minimizada desses movimentos, como se fosse um esboço do movimento. Após isso, pedi que 

ligassem os movimentos de desvio em uma frase e cada um mostrou a sua.  

 Em seguida, fizemos um trabalho em duplas (integrando a estrutura Relações), que 

não estava programado, mas surgiu no fluxo criativo das explorações. O trabalho consistiu em 

um bailarino ‘A’ executar sua frase e um bailarino ‘B’ interferir em ‘A’, com toques, ataques, 

abraços, envolvimentos, etc.; tanto movimentos sutis quanto mais fortes. Como somávamos 

cinco, um dos integrantes ficava de fora e observava, até fecharmos o rodízio. Tentamos 

também fazer como trio, ‘A’ executando a frase e ‘B’ e ‘C’ interferindo em ‘A’. 

 Após isso, pedi a cada bailarino que ensinasse sua frase aos outros, para termos uma 

sequência maior em uníssono. A sequência que chamei de ‘matriz’ segue a seguinte ordem: 

frases de Cláudio Lacerda, Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira, Stefany Ribeiro e 

Orunmillá Santana. Gastamos um bom tempo para podermos memorizar e executar esta 

sequência matriz, tentando manter os detalhes e intenções que cada bailarino pôs em sua 

frase. Posso dizer que criamos uma sequência a partir dos ‘desvios’ da verticalidade para a 

horizontalidade que cada um experimentou, uma sequência de pequenas labilidades. 

 Com essas explorações do Exercício 5, acrescentamos ao nosso banco de material de 

movimento: ‘esboços dos movimentos individuais; movimentos individuais (sem estarem 

sequenciados); frase individual; frase individual com interferências (em dupla ou trio); 

sequência matriz em uníssono’. Inicialmente, havia pensado que esse exercício não iria render 

muito, mas as ideias para desenvolvê-lo foram surgindo ao longo das improvisações, como as 
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interferências em duplas/trios, criação das frases individuais e da sequência maior. “A 

criatividade, como entendemos, implica uma força crescente; ela se reabastece nos próprios 

processos através dos quais se realiza.” (OSTROWER, 1987, p. 27). Outra ideia surgiu, ao 

final do ensaio, de alterar, a partir da sequência matriz, a ordem da sequência para cada 

integrante; assim, cada um ficaria com uma sequência com uma ordem própria. 

 Continuamos essas explorações no ensaio seguinte (Encontro 7 em 20 de fevereiro de 

2015). Fixei uma ordem específica das frases para cada bailarino(a), como ilustra o quadro a 

seguir.  54

Quadro 1 – Sequências individuais oriundas do Exercício 5  

 Experimentamos a composição dessas sequências em duplas, trios ou com o grupo 

todo, tanto em sucessividade quanto em simultaneidade, sem e com deslocamento. 

Trabalhando com deslocamento, tracei para cada integrante um percurso espacial (um floor 

pattern) e experimentamos diversas formas de combinação: Stefany Ribeiro, em percurso 

linear, indo da direita alta para a esquerda alta (ponto de vista do espectador); Orunmillá 

Santana, em percurso curvo, indo da direita alta para a esquerda baixa; Juliana Siqueira, em 

um percurso angular em ‘V’, indo da esquerda média, passando pelo proscênio ao centro, 

indo para a direita média; Jefferson Figueirêdo, em percurso linear, indo da esquerda alta para 

a direita baixa; Cláudio Lacerda, em percurso em espiral, indo da esquerda baixa ao centro. 

 As sequências em deslocamento simultâneo (Figura 52) trouxeram uma composição 

interessante. As frases de movimento ‘conversam’ umas com as outras. Além disso, os 

espaços vazios que se formam e se desfazem por entre os bailarinos  têm  uma  grande  impor- 

Cláudio 
Lacerda

Jefferson 
Figueirêdo

Juliana 
Siqueira

Stefany 
Ribeiro 

Orunmillá 
Santana

C Je Ju S O

Je Ju S O C

Ju S O C Je

S O C Je Ju

O C Je Ju S

 Para simplificar a documentação, referir-me-ei às sequências individuais pelas iniciais de cada integrante. 54

Portanto, “C” corresponde a Cláudio Lacerda; “Je”, a Jefferson Figueirêdo; “Ju”, a Juliana Siqueira; “S”, a 
Stefany Ribeiro; “O”, a Orunmillá Santana.
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Figura 52 – Exercício 5: ‘girar ou curvar a extensão vertical em uma extensão horizontal  – sequências 
individuais em deslocamento’ 
Fotógrafo: Rogério Galli 

tância visual; remeto-me à sedução que os grandes espaços vazados projetados por Hadid 

causaram sobre mim. As sutilezas de movimento ganham destaque. Mas, o que sobressai em 

meio a todas essas explorações espaciais é o borbulhar dinâmico que paira nessa composição. 
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Um impulso aqui, que conversa com outro impulso ali, em outra pessoa, em um espaço 

diferente. E, até, diferenças de dinâmica que, em seu contraste, oferecem paletas diversas de 

estímulos visuais. Portanto, acrescentamos ao nosso banco de material de movimento: 

‘sequências individuais, sem deslocamento, com deslocamento, em duplas, trios e em grupo’. 

 Esse exercício demandou muito de nós, pois, além da memória de movimento para 

cada um manter sua ordem da sequência, precisamos manter uma precisão nos desenhos de 

solo e nas sutilezas e variações dinâmicas individuais. Só a partir desses ordenamentos e 

racionalidades é que pudemos ‘curtir’ a composição, admirar os encontros e os 

distanciamentos, as conversas entre dinâmicas de si com as dos outros, observar as sintonias 

entre o distante e o perto e também admirar o espaço vazio que varia ao longo dessa 

composição. 

 A partir do Encontro 8 (03 de março de 2015) começamos a usar uma das salas do 

CAC da UFPE. Essa mudança possibilitou o uso não só do estúdio como também de vários 

espaços externos, nos encontros posteriores. Com o crescimento do banco de material de 

movimento, começávamos a acumular trabalho: repassar o material trabalhado e continuar 

explorando os novos. 

 Para o Exercício 7, a saber, ‘explorar trânsitos entre polaridades: completude-vazio; 

mutabilidade-estabilidade; dentro-fora, eu-outro, caos-ordem, espaço positivo-espaço 

negativo’, a seguinte citação de Sheets-Johnstone deu um pulso: 

O órgãos internos do corpo [insides] são fascinantes porque são o locus de 
uma multitude de experiências sempre em mutação; são o sítio de 
acontecimentos dinâmicos não ditos. Além disso, as vísceras corporais têm o 
poder de transformar uma coisa em outra: uma voz transforma o silêncio em 
som; a saliva transforma o que está, de outra forma, relativamente seco em 
algo mais suculento; fosfenos transformam escuridão em padrões de luz; os 
órgãos internos do corpo transformam o ar frio inspirado em uma respiração 
morna para fora. Tais poderes são equiparados pelo fato de os órgãos 
internos do corpo serem, eles próprios, transformáveis assim como 
transformadores. Na amamentação ou no ato de comer, por exemplo, um 
sentimento de vazio é transformado em um sentimento de plenitude e 
satisfação; o caráter sentido do corpo muda em virtude dos órgãos internos 
em mudança. Não é surpresa, então, que os poderes transformadores e 
transformáveis dos órgãos internos sejam fascinantes e, por sua vez, 
provoquem admiração. Eles provocam perplexidade e espanto em igual  
medida porque são complexos, inesperados e são fenômenos não 
prontamente ou facilmente explicáveis e compreensíveis. (SHEETS-
JOHNSTONE, 2009, p. 369) 

Foi um exercício eminentemente sensorial, de experimentar estados corporais. Trabalhamos 

ciclos compostos pelas seguintes atividades e estados: exaustão (correndo e movimentando-se 
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rapidamente pelo espaço) e repouso; sede e beber água; expirar, prender o ar, inspirar, prender 

o ar; tapar os ouvidos – ouvir o silêncio – e ouvir os ruídos dos ambiente. Ao final de três 

ciclos, fizemos uma improvisação livre, a partir do que ficou das sensações. A exploração de 

estados corporais é uma influência que recebo de Stuart, conforme mencionado 

anteriormente, e que também vivenciei no grupo Ground Effect Physical Theatre. 

 Para o banco de material de movimento, anotei: ‘improvisação livre a partir de 

sensações internas, sem pausa e com pausas’. Esse exercício pode não ter gerado material 

significativo, mas foi importante de ter sido vivenciado, principalmente com todo o grupo. Foi 

um trabalho de autoconhecimento e contribuiu para trazer mais coesão entre os integrantes e 

elastecer as experiências corporais, individualmente e em conjunto. 

 No Exercício 6, a saber, ‘explorar articulações triangulares e elípticas no próprio corpo 

e na relação entre corpos’, cada integrante explorou, individualmente, formas triangulares em 

seus corpos e um trajeto elíptico dessas formas no espaço. Variando as partes do corpo com 

que se formavam os triângulos, chegamos a uma média de seis movimentos cada. Pedi para 

compô-los em sequências individuais, sem deslocamento pelo espaço. Mostramos as 

sequências, duas a duas pessoas, lado a lado, para podermos ver as relações que adviriam 

dessas composições.  

 Posteriormente, pedi para fazermos as sequências em deslocamento, com orientação 

espacial para a frente, numa linha reta para a lateral, da direita para a esquerda (considerando 

o ponto de vista do bailarino). Executamos individualmente e em duplas, em percursos 

paralelos. Escolhi essa maneira de explorar inspirado por alguns deslocamentos em obras de 

Davies. O trabalho das formas triangulares entre corpos, interpessoal, ficaria para o encontro 

seguinte. Na manhã seguinte a esse ensaio, pensei: definitivamente, o cansaço e as dores 

fazem parte do processo criativo em dança! É uma experiência intransferível. O processo 

criativo em dança e a Prática como Pesquisa lidam com ‘o corpo em primeira pessoa’, como 

diz Sheets-Johnstone. 

 O trabalho com as formas triangulares entre corpos, interpessoalmente, foi feito em 

duplas. Pedi às duplas Orunmillá Santana/Stefany Ribeiro e Juliana Siqueira/Jefferson 

Figueirêdo que selecionassem três desenhos com formas triangulares entre seus corpos, que 

foram explorados em imobilidade/pausa (favorecendo as poses) e em movimento (ligando e 

modificando os três desenhos corporais). Em seguida, as duplas se juntaram e foi trabalhado o 
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quarteto. Trazendo desenhos de cada dupla, o quarteto se fechou, como na pintura La Danse 

(1910) de Henri Matisse. Foram trabalhadas as seguintes variações: 

a) mantendo o desenho corporal do conjunto e sem perder o contato corporal, um 

integrante se movimenta ativamente enquanto os outros três apenas se adaptam às 

mudanças, sem acrescentar nenhum outro tipo de movimento que não seja o 

necessário para essas adaptações; 

b) mantendo o desenho corporal do conjunto e sem perder o contato corporal, um dos 

integrantes modifica seu desenho (incluindo alteração de contato com outras partes 

corporais dos outros integrantes) e os outros três integrantes se adaptam ao novo 

desenho. 

 É importante que, no quarteto, assim como na dupla, não se perca nem o contato com 

o corpo do(s) outro(s) nem a intenção do desenho do triângulo. As formações e 

movimentações dessa parte do exercício geraram interessantes formações de relacionamentos, 

ou seja, o que nasceu da exploração de uma inspiração inicialmente meramente geométrica 

gerou formas de relacionamento interpessoal não programadas e inusitadas. Essa é a riqueza 

de se trabalhar com o corpo criativo; ele próprio traz suas potencialidades, que trabalham por 

si só. Por isso, é preciso ter uma abertura para que essas potencialidades possam aflorar e se 

materializar, se corporificar. 

 O Exercício 6 resultou em um vasto material de movimento: 

a) frases individuais com formas triangulares, executadas: no lugar; em deslocamento; 

em duplas (sucessiva e simultaneamente); o grupo inteiro (sucessiva e 

simultaneamente); 

b) em duplas, com três desenhos de triângulo, em imobilidade e em movimento, no 

lugar e em deslocamento; 

c) quarteto, ligados entre si, utilizando os três desenhos trabalhados em dupla, com as 

seguintes variações: um se movimenta, os outros se adaptam; um troca de desenho, 

os outros se adaptam. 

 Olhamos a gravação em vídeo, na qual seguimos uma estrutura com a ordem acima. 

Na função rewind, consideramos que também seria uma forma interessante de ordenamento. 

 No Exercício 8 (Encontro 9, 05 de março de 2015), a saber, ‘linhas e planos flutuantes, 
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Figura 53 – Sequência oriunda do Exercício 6, ‘explorar articulações triangulares e elípticas no 
próprio corpo e na relação entre corpos’ 
Fotografia: Rogério Galli  
 

Figura 54 – Sequência oriunda do Exercício 6, ‘explorar articulações triangulares e elípticas no 
próprio corpo e na relação entre corpos’ 
Fotografia: Eric Gomes 
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congelados no tempo e no espaço, em contraposição a um estado de fluidez e complexidade 

sem cortes, primando pela continuidade e transformação de formas’, esses dois aspectos 

contrastantes foram retirados de um texto de Thomas Krens (2008) , que descreve, de uma 55

maneira geral, a obra de Hadid. Achei que seria um ótimo tema para um exercício de 

improvisação em dança. Iniciamos trabalhando apenas um aspecto do exercício, a fluidez, em 

uma complexidade sem cortes. Propus trabalharmos individualmente com a fluidez, focando 

na transformação das formas. Aqui a qualidade dinâmica fluida foi trabalhada, variando os 

outros fatores de movimento – tempo, peso e espaço –, testando os limites das afinidades 

dinâmicas, experimentando várias maneiras de a fluidez acontecer, mas sem perder a sua 

qualidade, passando por vários desenhos corporais, várias formas, mas sem se fixar nelas, 

explorando a transformação em detrimento do desenho claro das formas. 

 Em um segundo momento, sem parar o exercício, sugeri que poderíamos ‘pegar 

carona’ ou nos inspirarmos na movimentação do outro, seja em sua forma momentânea ou em 

sua dinâmica. Em virtude de termos executado o exercício sem parar, em vários momentos 

ansiamos por uma ou mais pausas. A outra parte do exercício iria proporcioná-las. Dessa 

primeira parte, anotamos o material de movimento, que pode ser executado em improvisação: 

‘movimentação com fluidez e continuidade, com duas ênfases: individualmente e podendo se 

influenciar pelo movimento do(s) outro(s)’. 

 Na segunda parte do Exercício 8, com as ‘linhas e planos flutuantes, congelados no 

tempo e no espaço’, executamos o exercício da fluidez, intercalando-o com pausas, nas quais 

fizemos desenhos corporais enfatizando uma linha ou um plano, em uma qualidade de 

suspensão no tempo e no espaço, como se estivéssemos flutuando. Após fazermos pela 

primeira vez e olharmos no vídeo, pedi para fazermos as pausas mais longas e melhorarmos a 

qualidade do flutuar das formas. Sugeri fazermos um ciclo com três pausas, as duas primeiras 

em tempo aleatório, a terceira, em uníssono. Essa última versão foi acrescentada ao material 

de movimento gerado nesse exercício, para ser executado em improvisação: ‘movimentação 

de fluidez, intercalada com pausas, compostas por linhas/planos flutuantes/congelados no 

espaço; a última pausa é em uníssono’. 

 KRENS, Thomas. “Foreword”. In CELANT, Germano & RAMÍREZ-MONTAGUT, Mónica (org.). Zaha 55

Hadid. Catálogo de exposição do Guggenheim Museum, New York. New York: Guggenheim Museum 
Publications, 2008. Krens era diretor da Solomon R. Guggenheim Foundation, na ocasião da exposição Zaha 
Hadid, empreendida pelo Guggenheim Museum, na cidade de Nova York, 2006.
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 Para o Exercício 12 (Encontro 10, 06 de março de 2015), a saber, ‘explorar as ações 

alongar, cortar, curvar e fatiar’, fizemos uma improvisação estruturada com as referidas ações. 

Deixei em aberto como cada um poderia entendê-las corporalmente. Depois de termos feito 

uma primeira vez, dúvidas surgiram com o que poderia ser o fatiar. Sugeri, então, a imagem 

de o corpo sendo fatiado, em finas lâminas; o isolamento de partes e subpartes ajudaria a 

corporificar essa imagem. Em uma segunda vez, estabeleci contagens de tempo para que cada 

ação fosse executada simultaneamente por todos, porém, cada um com sua própria versão. 

Olhando o vídeo, a ação de expansão do alongamento, todos juntos, porém em formas 

diferentes, dá um efeito interessante, elástico, de ocupação do espaço. Lembrou-me a 

instalação Elastika (Figura 40). Sugeri que essa expansão deveria sempre ocupar uma forma 

tridimensional. Usando a ChU/Mm, seriam projeções espaciais em várias direções 

simultaneamente; em LMA, usando a categoria Forma, seria uma Forma Tridimensional 

[Shaping].  

 Anotamos esse exercício no nosso banco de material de movimento. Cada ação ficou 

com as seguintes especificações: 

a) o ‘alongar’ como elástico e tridimensional; 

b) o ‘cortar’, brusco e em um ou dois movimentos, em uma qualidade de impacto; 

c) o ‘curvar’, logo em seguida ao corte, respirado e suave; 

d) o ‘fatiar’, com micro isolamentos de partes e queda dessas partes com peso pesado. 

 O Exercício 14 (Encontro 11, 10 de março de 2015), a saber, ‘exploração da imagem 

suscitada pela frase “uma rede de canais interconectados, cheios de matéria líquida, que não é 

estática, mas móvel”’, foi inspirado por uma frase de Celant (2008, p. 21), comentando sobre 

a Vitra Fire Station. Dessa vez, ainda não fizemos o exercício baseado na imagem desse 

prédio, mas, sim, na ideia de liquidez suscitada pela frase. Propus uma vivência de 

experimentar, de olhos fechados, o fluxo dos líquidos no corpo, as diferenças na pressão 

sanguínea à medida em que nos movíamos. Experimentamos vários apoios, inclusive de 

cabeça para baixo, e também variações dinâmicas. 

 Em seguida, propus várias imagens de água, a partir das quais trabalhamos: turva, 

parada, subterrânea, pesada; límpida, cristalina – sem bloqueios –; congelada; líquida; com 

areia; em vapor; líquida. A ênfase do exercício foi no fator de movimento fluxo e suas 

infinitas variações. 
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 Fazendo o exercício, pensei que seria mais uma vivência de dinâmica que não geraria 

nenhum material de movimento, mas, olhando no vídeo, a manifestação corporal se mostrou 

muito significativa. Acrescentamos, então, ao nosso banco de material de movimento essa 

‘improvisação em estados de liquidez’. 

 Sete meses após a realização desse exercício, não havia utilizado esse material de 

movimento para manipulações. Mas, então, havia percebido que os elementos predominantes 

em Contraespaço são ar e terra, pois o trabalho de Hadid é sobre esses elementos, apesar de 

que também apresenta características líquidas, como na fase fluida (ABDULLAH; SAID; 

OSSEN, 2016), mas que aqui permaneceu subliminar. É ar, mas está em próxima conjunção 

com a condição do solo. Segundo Giovannini (2004, p. 1), “O ar é o elemento de Hadid: ela 

faz flutuar prédios que residem nas alturas.”. A fluidez presente em muitas de suas obras é de 

um “fluido aéreo”, expressão sugerida por Bachelard (2001, p. 16) em O Ar e os Sonhos. Em 

encontros posteriores, refizemos o Exercício 12, que ficou mais preciso nas diferenças e na 

dinâmica de cada ação. No início, liderei as ações com a voz; em seguida, cada um seguiu no 

seu tempo. 

 As sugestões de ações para o Exercício 13 (Encontro 11, 10 de março de 2015), a 

saber, ‘cortes, blendings e contrastes’, também foram tiradas dos comentários de Celant 

(2008, p. 19) sobre a Vitra. Propus que cada bailarino(a) ficasse conectado com, pelo menos, 

mais uma pessoa. Também propus um entendimento de blending, corte e contraste, como: 

a) blending: tentar se misturar, se dissolver no(s) outro(s); 

b) corte: uma mudança brusca, dinâmica e/ou espacial, referente a si mesmo; 

c) contraste: diferenciar-se do outro mais próximo, dinâmica ou espacialmente. 

 Após a primeira improvisação, olhamos a gravação em vídeo. O início em pé tinha 

sido interessante, pelas interações que aconteceram. Na metade, ficamos muito tempo no 

chão; achei que seria bom intercalar mais com momentos na base de pé. Recomendei que não 

fizéssemos nenhum movimento que fosse supérfluo às três ações pressupostas do exercício. O 

material poderia ser acrescentado ao nosso banco, ficando como ‘improvisação, com os 

integrantes interconectados; montagem baseada em cortes, blendings e contrastes’. 

 O Exercício 15 (Encontro 12, 12 de março de 2015), a saber, ‘passagens horizontais e 

passagens verticais’ foi baseado na sequência de passagens tanto horizontais quanto verticais 

que Celant (2008, p. 21) detectou nas obras LFOne/ Landesgartenschau e Estacionamento e 
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Terminal de Hockheim-Nord. Mais uma vez, ainda não nos valemos das imagens dessas obras, 

mas, sim, da ideia e da imagem de passagens horizontais e verticais. A exploração foi feita 

com o grupo interagindo como um todo. Nas passagens horizontais, pedi para fazermos 

percursos lineares por entre as pessoas. Para as passagens verticais, ficamos com ambos os 

braços estendidos à frente, em um ângulo de 90º com o chão, podendo variar o tronco, reto, 

curvo ou angular. Tentávamos ‘entrar’ e ‘sair’ desses espaços formados pelos braços dos 

outros, como se fosse um labirinto na vertical. Não estava programado, mas, esse último me 

reportou ao Exercício 4, ‘a quebra do plano horizontal’. Resolvi retomá-lo, combinando com 

as passagens trabalhadas no Exercício 15. Esse exercício demandou um pouco de tempo para 

a compreensão de todos, tendo gerado várias dúvidas. Porém, apreciei o fato de cada um ter 

perguntas. A meu ver, isto é uma maneira de se apropriar do trabalho. 

 Uma microestrutura se mostrou possível e a seguimos: 

a) quebra do plano horizontal com passagens por entre os outros integrantes; 

b) passagens verticais, incluindo pausas; 

c) passagens horizontais. 

Olhando a gravação em vídeo e também vendo na função rewind, verifiquei que essa ordem 

em reverso também seria interessante. 

 Para realizar o Exercício 22 (Encontro 13, 13 de março de 2015), que se refere à 

exploração da caligrafia árabe, valemo-nos dos recursos de projetor e tela da Sala de Dança 

do CAC da UFPE e pudemos projetar imagens dos vários tipos de caligrafia árabe, 

discriminados anteriormente. Começamos pelo estilo kufi. Como programado, sugeri que 

fizéssemos ‘perguntas’ aos nossos corpos: ‘que forças regem essa caligrafia?’ e ‘que vontades 

acontecem no corpo, visualizando essa caligrafia?’. Como mencionado, nosso objetivo em 

trabalhar com a caligrafia árabe não foi nem sintático (pela significação das palavras) nem 

morfológico, de copiar as formas das letras e expressões com o corpo. Nosso objetivo foi 

trabalhar com as forças, acessíveis aos nossos sentidos, que regem essa caligrafia. Por 

exemplo, ‘como a dinâmica de uma pincelada pode dar ignição a uma movimentação?’ ou 

‘como uma determinada curva pode estimular uma vontade de iniciar uma curva com o corpo 

– seja como desenho corporal ou como progressão espacial –, e, a partir dela, desenvolver 

outras coisas?’. Em suma, o estímulo visual/sensorial estava à nossa frente; à medida que ele 

desse ignição a vontades corporais, estas iniciariam um processo com vida própria, sem  com- 
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 promisso de ilustrar ou espelhar o estímulo inicial.  

 Começamos com improvisações, que foi o intuito inicial. Entretanto, à medida em que 

íamos improvisando, surgiu a vontade de construir frases. É interessante ver, na gravação em 

vídeo, o ato de cada um fazendo seus ‘rascunhos’, testando e jogando fora, testando e 

guardando. Os ‘rascunhos’ haviam sido um comentário da colega doutoranda Elizabeth Doud, 

quando da apresentação de meu projeto de pesquisa na atividade do PPGAC/UFBA Seminário 

Interdisciplinar de Pesquisa (SIP) no semestre 2014.2, na qual projetei imagens de 

arquiteturas de Hadid, improvisei na frente das projeções e, em seguida, apresentei 

verbalmente o projeto. Doud comentou, em seguida, que o que ela visualizou foi o ato criativo 

em si, no qual eu fazia ‘rascunhos’, como em um papel, depois, amassava e jogava fora. O 

que vi na gravação em vídeo do Exercício 22 foi esse ato criativo no seu fazer, ‘rascunhando’ 

e ‘rabiscando’. 

 Depois que cada um elaborou e ficou satisfeito com sua frase, mostramo-las 

individualmente e, após, testamos as seguintes combinações, em simultaneidade: 

a) em duplas: Orunmillá Santana e Juliana Siqueira; Stefany Ribeiro e Jefferson 

Figueirêdo; 

b) em trio: Cláudio Lacerda, Orunmillá Santana e Jefferson Figueirêdo; 

c) o grupo: em forma circular e em fila indiana, em simultaneidade e em 

sucessividade. 

As combinações poderiam ser inúmeras e, a cada vez, novas relações, composições e 

potencialidades de significação surgiram. Gostamos, principalmente, da versão em grupo, em 

simultaneidade, em fila indiana (Figura 55). Ficou como um mosaico de aparecimentos e 

desaparecimentos, pinceladas diferentes de dinâmica, distanciamentos e aproximações. 

 Em meses posteriores a esse ensaio, reli a passagem de Laban em Choreutics que fala 

sobre a relação entre as quatro trace-forms fundamentais, o movimento, o corpo e a grafia de 

números e letras, mencionada anteriormente. Relembrei das forças em ação, cuja potência 

está acima de nossa compreensão racional, que eu havia comentado anteriormente, quando 

havia posto em relação, no movimento de vai e volta no Anel de Moebius: o corpo em 

movimento, em épocas ancestrais, gerando a escrita; a escrita árabe, nesta pesquisa, dando 

ignição a vontades corporais de se mover; as metamorfoses  (uma delas a figura ‘8’)  descritas 

por Laban de uma trace-form básica,  a espiral,  que se transforma a partir de motivações  cor- 
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Figura 55 – Sequência oriunda do Exercício 22, ‘exploração da caligrafia árabe’, versão em grupo, em 
simultaneidade, em fila indiana  
Ensaio aberto. Foyer do Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE. 06 de novembro de 
2015 
Dançarinos (do primeiro plano ao plano de fundo): Stefany Ribeiro, Orunmillá Santana, Juliana 
Siqueira, Cláudio Lacerda e Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Eric Gomes 

porais; a escrita árabe como uma forma abstrata que influenciou a obra de Malevich e 

Kandinsky, que, por sua vez, foram influenciadores para a pesquisa de Hadid; a herança 

formativa de Hadid na cultura árabe; a arquitetura de Hadid influenciando a criação em dança 

de Contraespaço; no processo de Contraespaço, a busca por essas fontes de inspiração de 

Hadid para explorá-las. Lembro que, também anteriormente, comentei sobre deixar um 

espaço para a inteligência do próprio processo atuar, encadear seus elementos. 

 Continuando a exploração do Exercício 22, no encontro seguinte, exploramos o estilo 

naskh da caligrafia árabe. Visualizando vários exemplos dessa escrita, pedi ao grupo para 

selecionarmos dois deles para explorarmos em movimento. Uma delas foi mais simétrica 

(escolha de Juliana Siqueira); outra, mais assimétrica (escolha minha). Para ambas, geramos 

sequências grandes, contendo frases compostas por cada integrante. Essas sequências em 
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comum poderiam ser trabalhadas, futuramente, em uníssono ou não. Foi a primeira 

oportunidade na qual surgiu a possibilidade de gerar um material que pudesse ser trabalhado 

em uníssono. Acrescentamo-lo ao nosso banco de material de movimento. 

 No Exercício 17 (Encontro 14, 17 de março de 2015), a saber, ‘linhas de força’ (Figura 

56), a improvisação consistiu em escolher uma linha no corpo, determinando bem claramente 

entre quais pontos a linha se desenvolve, por exemplo, entre cotovelo direito e mão direita, 

entre quadril esquerdo e joelho esquerdo, entre os trocânteres, a linha do pescoço, etc., e 

elegê-la como uma ‘linha de força’, ou seja, essa linha comandaria a iniciação do movimento 

e suas mudanças de direção e de dinâmica. Utilizei a analogia de uma linha que estivesse 

grifada com um marca texto, transitando pelo espaço. O exercício mostrou-se eminentemente 

exploratório, sem uma preocupação com composição.  

 Olhando a gravação em vídeo, o que me impressionou foi a qualidade da 

movimentação de todos. Uma densidade diferente estava em nossa movimentação e uma 

qualidade diferente, em nossa presença. Até gostaria que essa qualidade estivesse presente 

como um todo no trabalho. Adicionei esse material ao nosso banco, para ser executado em 

forma de improvisação. 

 O Exercício 9 (Encontro 14, 17 de março de 2015),  a  saber,  ‘exploração  do  design  

de  obras arquitetônicas de Hadid’, foi um exercício muito aguardado por todos,  pois iríamos,  

Figura 56 – Momento de improvisação oriunda do Exercício 17, ‘linhas de força’  
Ensaio Aberto. Orbe Coworking. Recife-PE. 19 de março de 2016 
Da esquerda para a direita: Jefferson Figueirêdo, Stefany Ribeiro, Cláudio Lacerda, Juliana Siqueira e 
Orunmillá Santana 
Fotografia: Eric Gomes 



"259

de fato, nos mover a partir das imagens de algumas de suas obras. A decisão de passar 

primeiro pelos exercícios que sugeriam imagens através de frases ou expressões, a partir de 

comentários sobre características de obras de Hadid ou a partir de pensamentos filosóficos, 

especialmente de Bachelard, que remetiam à arquitetura hadidiana, como uma espécie de 

preparação ou abertura criativa para trabalhar diretamente com as imagens das obras, se 

mostrou uma escolha acertada, pois nossos canais estavam abertos e receptivos com o 

trabalho dos exercícios anteriores.   

 O primeiro prédio explorado foi o Phaeno Science Centre (Figura 9). Assim como na 

caligrafia árabe, fizemos as perguntas: ‘Que forças regem cada um desses prédios?’; ‘No 

corpo, que vontade de torção, de expansão acontece para a formação dessas obras?’. A 

exploração foi individual, respeitando o espaço de cada um dos integrantes para ter uma 

resposta sensorial própria com as imagens e fazer essas perguntas a si mesmo. Após um longo 

período de exploração individual, sugeri que começássemos a reagir aos movimentos dos 

outros, o que gerou interessantes conexões entre os cinco integrantes (olhando posteriormente 

as gravações).            

 Pedi a cada um que identificasse e anotasse princípios – ou seja, os elementos mais 

recorrentes que caracterizaram a exploração feita – que surgiram, para cada um, nas 

explorações a partir do Phaeno. Assim foram: 

a) Cláudio Lacerda: linha em pé, desequilíbrio, com ou sem braço; desequilíbrio 

seguido de queda; ondulações com os dois braços e a cabeça; linha horizontal com 

um braço, quebrando com linha vertical do outro braço; 

b) Jefferson Figueirêdo: desequilíbrio; torção; forma geométrica de braços; 

c) Orunmillá Santana: deslize do nível alto para o baixo com torções; mudanças de 

direção e quedas súbitas; 

d) Stefany Ribeiro: desequilíbrio; dinâmicas variadas; linhas retas e curvas; quedas e 

movimentos angulares; 

e) Juliana Siqueira: inclinação; desequilíbrio; pouca variação na dinâmica (mais 

movimentos lentos). 

Ao nosso banco, acrescentei: ‘improvisação a partir dos princípios individuais advindos do 

Phaeno, individualmente e reagindo aos outros’. 
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 No encontro posterior, repetimos a improvisação a partir dos princípios individuais do 

Phaeno, procurando seguir uma fidelidade aos mesmos, mas deixando uma abertura para que 

eles se manifestassem de forma diferente. A proposta seria manter esse material como 

improvisação. 

 Em seguida, partimos para a exploração do MAXXI: Museum of XXI Century (Figura 

17 – Encontro 15, 19 de março de 2015). Também é um dos prédios que mais me impressiona 

e que tive a oportunidade de visitá-lo in loco em dezembro de 2016. Algumas expressões 

utilizadas para descrever esse prédio são modern baroque [barroco moderno] e architettura 

dolce [arquitetura doce] . Seguimos o mesmo processo do Phaeno: a partir da visualização 56

de imagens, fizemos as mesmas perguntas e começamos a explorar individualmente. Após 

essa primeira exploração, perguntei a todos se conseguiram identificar algum(ns) princípio(s). 

Assim foram descritos: 

a) Cláudio Lacerda: braços cortando em paralelo; os dois braços, sucessivos com 

pernas em ondulação, terminando com o apoio na perna esquerda estendida; dois 

braços, com punhos fechados, paralelos acima da cabeça, com desequilíbrio na 

bacia;  

b) Juliana Siqueira: torções; movimentos predominantes de braços e pernas; 

movimentos sinuosos, continuidade; 

c) Jefferson Figueirêdo: formas retas, curvas e deslocadas; caminhos, bifurcações; 

ondulações/rigidez e leveza; deslocamento de partes; 

d) Stefany Ribeiro: bifurcação; curvas sinuosas; deslocamento; 

e) Orunmillá Santana: cruzamentos; assimetria; encontros; desvios; suspensão; 

levitação. 

 O fato de cada um poder nomear características que se sobressaíram em suas 

explorações e destacá-las como ‘princípios’ do que foi explorado a partir desse prédio requer 

uma grande capacidade de auto observação como movedor, trabalhando tanto um olhar 

interno de deixar fluir os impulsos quanto um olhar externo, de testemunha de seus próprios 

movimentos. Isso possibilita que esses princípios sejam utilizados como chaves para 

improvisar novamente inspirados por esse prédio, mantendo um perfil do que foi explorado e, 

ao mesmo tempo, permitindo movimentações novas.  

 Documentário Zaha Hadid... Who Dares Wins da série Imagine, apresentado por Alan Yentob. BBC Scotland, 56

2013. Disponível em: <www.bbc.co.uk/imagine>.

http://www.bbc.co.uk/imagine
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 Utilizando esse artifício, fizemos novamente a improvisação individualmente e, 

depois, em grupo, na qual quatro integrantes ficariam imóveis e um manipulava os outros, um 

por um, modificando sua situação no espaço, na forma e na relação com os outros. Após a 

última manipulação, o manipulador dava um sinal de voz, todos realizavam uma queda, 

levantavam novamente e um novo manipulador começaria a atuar. 

 Também fizemos uma outra exploração em grupo, na qual utilizamos os princípios 

individuais misturados à interação com os outros. Acrescentamos ao nosso banco essas três 

explorações: ‘Material do MAXXI: princípios individuais; quatro imóveis mais um 

manipulador, com queda e troca; grupo, com princípios individuais e interação’. 

 Como curiosidade, o MAXXI, sendo um instituto de artes, abriga muitas intervenções 

performáticas e de dança. Futuramente, pretendo fazer um projeto de circulação internacional 

para ocupar algumas obras projetadas por Hadid e o MAXXI seria um desses espaços. Sonho 

alto? Sim, pode até ser, mas vários outros sonhos altos puderam ser concretizados, como, por 

exemplo, dançar Espaçamento em Inhotim  (2013). Desejos fazem gerar novos desejos, 57

novos projetos e, de vez em quando, algumas realizações.  

 A próxima obra trabalhada foi o Heydar Aliyev Centre (Figura 24 – Encontro 16, 20 de 

março de 2015). Para lidar com seus estímulos – curvas que desafiam a noção de separação de 

dentro e fora, alto e baixo, e qualquer noção de simetria e que convidam ao devaneio no 

mundo do ‘ondulado’, podendo remeter a sensações de espiral, do caracol, das entranhas do 

corpo, de molusco, ondulação e transformação, matéria flexível esculpida pelo vento ou por 

vibrações da terra –, propus ao grupo fazermos uma exploração/improvisação a partir de 

sensações internas que reverberam externamente. Para chegar a um estado de atenção e 

receptividade que captasse as sutilezas dessas sensações internas, fizemos um longo exercício 

de respiração e tomada de consciência do corpo como um todo e das partes, antes de 

entrarmos na ‘escuta’ de sensações internas: pequenos movimentos e sons das vísceras, a 

batida do coração, a reverberação da batida do coração em várias partes do corpo (cabeça, 

pélvis, pernas, etc.), percepção de movimentos musculares mínimos involuntários, a própria 

movimentação da respiração. 

 Após esse período de ‘escuta’, dei um sinal para todos responderem criativamente a 

esses vários movimentos e sensações sutis. Por exemplo, se uma determinada sensação pede 

 Inhotim – Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico, na cidade de Brumadinho-MG. Projeto de 57

circulação de espetáculo incentivado pelo Funcultura-PE em 2013.
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um movimento de ondulação, a proposta seria indulgenciar nessa ondulação e deixar o corpo 

seguir suas ‘vontades’. A partir desse momento, as movimentações feitas iriam modificar as 

sensações internas, que, por sua vez, iriam encadear novas movimentações. Portanto, uma 

cadeia em espiral de sensações e movimentos voluntários criativos se formou. 

 De início, essas explorações foram individuais. Pedi que cada um percebesse se algum 

tipo de padrão se instalava em suas movimentações. Na minha, identifiquei: ondulações 

iniciadas a partir da cabeça, reverberando no tronco até a perna; apoiado no ombro, com bacia 

virada para cima, mãos presas nas costas, soltam-se as mãos; na base de quatro apoios, deslizo 

o braço pelo chão, levo-o até o alto e solto-o; faço círculos do braço no plano sagital, meio 

inclinado, até conseguir um momentum para um pequeno salto com deslocamento (com o 

apoio da mão com braço estendido, o resto do corpo se arrasta em deslocamento). Em 

encontros posteriores, utilizei esses padrões para a construção de uma sequência coreográfica 

em comum para o grupo. Também pedi para cada integrante anotar seus padrões, que 

funcionariam como alimentadores para improvisarmos novamente a partir do estímulo visual 

do Heydar Aliyev Centre. 

 Em seguida, sem parar o exercício, pedi para formarmos duplas, nas quais 

acumularíamos o material que já vínhamos trabalhando individualmente – o trânsito entre 

sensações internas e movimentações voluntárias criativas – com a interferência no e pelo 

companheiro de dupla. A impressão visual, na visualização da filmagem, foi de um só corpo 

movimentando-se em ondulações. Em seguida, pedi para as duas duplas se aproximarem e o 

grupo inteiro, junto, trabalhar as ondulações, com interferências ativas e sendo interferido 

passivamente também, em uma dinâmica mais lenta e outra mais rápida. Para finalizar, pedi 

que voltássemos ao estado inicial, individual, de perceber as sensações internas em 

imobilidade/pausa. Acrescentamos ao nosso banco: ‘improvisação individual a partir de 

padrões individuais do Heydar Aliyev Centre mais a sequência em comum’. 

 Nesse exercício percebi uma afinidade com o texto de Sheets-Johnstone Surface 

Sensitivity and the Density of Flesh [Sensibilidade de Superfície e a Densidade da Carne], 

cujo trecho sobre a sensibilidade de superfície foi citado anteriormente. Muito sugestiva para 

o exercício que acabamos de fazer é uma parte sobre membranas, tecido de origem arcaica, 

filogeneticamente falando, e que se mantém vivo até o presente, em várias formas de vida. 

Diz a autora: 
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Membranas são inegavelmente intensificadoras de vida. Mas, 
morfologicamente, elas são algo mais. Membranas são definidoras de 
contorno; elas põem em relevo uma certa individualidade espacial. De fato, 
no início não era simplesmente uma membrana, mas forma. A diversidade da 
vida é, antes de tudo, uma diversidade de forma. (SHEETS-JOHNSTONE, 
2009, p. 136) 

É intrigante como o estímulo visual de um prédio pôde estimular uma exploração de 

movimento que se deu a nível de membranas, de vísceras, de sensações internas, de 

movimentos mínimos involuntários. É como se reuníssemos nosso passado invertebrado, cuja 

lembrança está impressa em nossos órgãos, nos vários sistemas de nossos corpos. Uma 

lembrança que é também subjetiva, como bem atesta Bachelard, nos vários comentários sobre 

as imagens do caracol, do molusco e da concha, vistos anteriormente. 

 Partimos para a exploração da Vitra Fire Station (Figura 19 – Encontro 17, 24 de 

março de 2015), cujas arestas pontiagudas e plataformas verticais dispostas em camadas são 

os pontos mais característicos. Essa obra oferece um contraste interessante em relação aos 

prédios mais orgânicos, moluscoides, de Hadid. Visualizando imagens projetadas, fizemos 

nossa improvisação já com os bailarinos se interrelacionando, partindo de particularidades 

que cada um sentiu das imagens e também a partir do comentário de Giovannini acerca dessa 

obra:  
As arestas de prismas liderantes conformavam a perspectivas forçadas que 
eram múltiplas e divergentes: as perspectivas não convergiam no mesmo 
ponto de fuga, mas levavam, ao invés, a pontos que não concordavam uns 
com os outros, seja em altura ou profundidade. (GIOVANNINI, 2004, p. 3) 
  

O material de movimento (Figura 57) surgiu como ‘uma série de linhas que ora convergiam, 

ora divergiam, podendo ser trabalhado individualmente e em interação’, assim acrescentado 

ao nosso banco. 

 Nesse ponto dos trabalhos, comecei a ter as primeiras ideias para trilha(s) sonora(s), 

ou melhor, devaneios sonoros. Pensei em alternar músicas da banda Savage Republic, de um 

rock bem cru, e da compositora Gabrielle Roth, de percussões suaves e envolventes. 

Alternaria, assim, polaridades: de um lado, guitarras e uma atmosfera ‘nervosa’ e, de outro, 

calmaria e fluidez. Uma outra possibilidade pensada foi  a  interferência  de  músicos  ao  vivo 

com apenas bateria e baixo. Testamos a sequência em comum do Heydar Aliyev Centre, já um 

pouco mais ampliada, acompanhada com músicas do Savage Republic e de Roth, percebendo 

a convivência da dinâmica própria do movimento dançado com as dinâmicas e atmosferas 

diversas das duas propostas musicais. 
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Figura 57 – Movimento oriundo da exploração a partir da Vitra Fire Station 
Ensaio Aberto. Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE  
Da esquerda para a direita: Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo, Cláudio Lacerda, Juliana 
Siqueira e Stefany Ribeiro 
Fotografia: Eric Gomes 

 Os encontros em que dedicamos um tempo a ampliar e refinar essa parte coreografada 

me fizeram refletir sobre coreografia e improvisação, polos que podem tanto ser opostos 

quanto propiciar uma miríade de interrelações. Procuro resguardar e valorizar as propriedades 

e vantagens de cada um. Comparo meu pensamento sobre coreografia e improvisação com a 

visão de Sheets-Johnstone (2009, p. 39), que lista duas maneiras básicas nas quais o ‘pensar 

em movimento’ pode entrar na criação de uma dança: a dança improvisacional e a dança não 

improvisacional (ou coreografada). Para a dança não improvisacional, o coreógrafo, na função 

de editor, tendo que ter um olhar sobre o todo da obra e sobre os dançarinos e tendo que 

pensar como será apresentada como produto artístico (mesmo que o produto seja inacabado 

ou esteja em processo) teria um ‘pensar em movimento’ crítico. A autora considera as danças 

não improvisacionais como coreografadas pelo lado de fora. Já a dança improvisacional tem 

uma ênfase no aspecto processual, no desenrolar da dança, e tem um olhar de dentro da dança, 

já que o improvisador não teria o olhar externo sobre o todo e sobre os dançarinos que o 

coreógrafo descrito por Sheets-Johnstone teria. O improvisador exerce, então, um ‘pensar em 

movimento’ criativo. Antes que isto soe dualístico demais, Sheets-Johnstone diz: 
De fato, enquanto uma outra dimensão do pensar em movimento abre-se ao 
coreografar uma dança pelo lado de fora, perceber e mover não são 
momentos separáveis da experiência do pensar em movimento. Seja 
coreografado pelo lado de dentro ou pelo lado de fora, em uma arremetida 
coreográfica sem parar ou ao longo de um certo tempo, o processo básico de 
pensar em movimento é evidentemente central à feitura de uma dança. (ibid., 
p. 40). 
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 Como criador, valorizo a coreografia – e a repetição embutida em seu processo – como 

um lugar que pode trazer uma profundidade ao movimento e sua materialização em cena, 

buscando suas minúcias e camadas de refinamento. Minha relação com a improvisação é de 

valorizar a experimentação e a exploração. Em minhas criações, o processo improvisacional 

ocorre, principalmente, durante o processo de feitura da obra. Entretanto, em alguns casos, o 

processamento do trabalho pede que a improvisação extrapole essa etapa e permaneça no 

produto final. A maneira como vejo meu processo criativo na dança está ‘entre’ o que Sheets-

Johnstone chama de dança improvisacional e não improvisacional. Primeiro, pelo fato de que 

estou tanto ‘dentro’ quanto ‘fora’, já que engajo o meu corpo na própria experimentação 

(mesmo que outro(s) dançarino(s), que não eu, dance(m) o trabalho) e também vejo o trabalho 

como um todo (para isso, as filmagens dos processos são um recurso de extrema importância). 

Utilizando as adjetivações suscitadas por Sheets-Johnstone, concluo que exerço tanto o 

‘pensar em movimento’ crítico quanto o criativo. 

 A obra JS Bach Chamber Music Hall (Figura 41 – Encontro 18, 26 de março de 2015) 

sugeriu a exploração de espirais, continuidade na movimentação e curvas. Fizemos uma 

versão com uma dinâmica mais explosiva e outra mais calma. Alguns de nós tivemos 

problemas com tonturas e enjoo, causados pelas espirais e repetidas mudanças de nível. 

Selecionamos movimentos de improvisações realizadas em vários encontros para montar uma 

sequência envolvendo uma improvisação mais estruturada, com a possibilidade de inserir 

movimentos coreografados. Posteriormente, experimentamos fazer uma caminhada em 

percurso de ‘∞’ (Figura 58), em duplas que caminham paralelamente, em direções opostas, 

cruzando no meio do espaço. Em cada ponta externa do percurso do ‘∞’, cada dupla faz 

movimentos próprios. Uma das duplas executa, sucessivamente, a cada passagem pela ponta 

externa do ‘∞’: movimento ascendente com os dois braços; movimento ascendente de ‘cortar’ 

com um braço; movimentos ascendentes de ‘cortar’ sucessivos, com cada braço; pequenos 

saltos com os movimentos ascendentes de ‘cortar’ sucessivos, com cada braço. A outra dupla 

executa: movimento descendente com os dois braços; movimento descendente de ‘cortar’ com 

um braço; rolamento no chão, deixando o tronco como parte imóvel e as pernas, móveis; 

rolamento no chão, tendo a parte inferior do corpo imóvel e os braços em movimentos 

circundantes,  em contato com o chão.  Dessa forma, cada dupla realiza simultaneamente uma 

movimentação em cada ponta externa do  ‘∞’,  porém,  direcionada a níveis espaciais opostos. 
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Figura 58 – Momento do percurso em ‘∞’ a partir da exploração sobre o J S Bach Chamber Music 
Hall  
Centro de Artes e Comunicação/UFPE  
Da esquerda para a direita: Jefferson Figueirêdo, Stefany Ribeiro, Orunmillá Santana e Juliana 
Siqueira. 
Fotografia: Autor 

Foi assim que respondemos criativamente às espirais do JS Bach Music Hall. Após todo o 

ciclo dessa caminhada, um integrante pára no meio, enquanto os outros continuam seus 

percursos, e começa a executar seus movimentos individuais em espirais selecionados das 

improvisações, em uma dinâmica lenta. Gradualmente, cada um vai parando no meio, 

juntando-se aos demais, executando essa movimentação que, posteriormente, passa a ter uma 

dinâmica mais acelerada, seguida de uma parada brusca, após a qual ficamos imóveis por 

alguns segundos. As espirais sugeridas pelo JS Bach Music Hall estimularam a exploração de 

espirais não só espaciais, mas também nas flutuações da dinâmica. 

 Na exploração do LFOne Landergartenschau (Figura 23 – Encontro 20, 31 de março 

de 2015), ilustrado e comentado anteriormente, fizemos uma caminhada em espaço indireto, 

cada um em um percurso diferente, desembocando em uma caminhada em linha reta para a 

diagonal esquerda alta (ponto de vista do espectador), em tempo gradualmente acelerado, 

todos no mesmo percurso, finalizando com uma queda brusca. Guardamos esse material em 

nosso banco de movimentos como uma ‘disposição espacial aleatória e em espaço indireto, 

culminando em uma convergência direcional em dinâmica acelerada’. No dia desse ensaio, o 

cansaço acumulado pegou a todos; passamos brevemente por cada tarefa e decidimos parar. 

Foi um momento em que precisamos aceitar a condição de esgotamento e simplesmente parar. 

Em uma era propulsionada pela produtividade, focada no aproveitamento do tempo ao 
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máximo (‘tempo é dinheiro’) e no cumprimento de metas, parar é um desafio. Pode até dar 

uma sensação de ‘fracasso’ ou de impotência. Porém, lidar com esse fracasso e essa 

impotência, aceitando-os naquele momento, faz – e deve fazer – parte do trabalho.  

 No encontro posterior continuamos a exploração do LFOne Landergartenschau, a 

partir de um vídeo que faz um passeio virtual pelo prédio . A proposta seria trabalhar com 58

improvisação, porém tendo movimentos individuais mais ou menos fixos para inserir. 

 Por volta do Encontro 23 (11 de abril de 2015), chegamos a um ponto no qual o banco 

de material de movimento estava chegando a uma grande quantidade e todos tiveram 

necessidade de olhar todas as filmagens a partir do início dos trabalhos. Achei muito válida 

essa necessidade, que partiu não de mim, mas dos outros integrantes, e destinei dois encontros 

para tal. Olharmo-nos fazendo as explorações e observar a gênese de vários dos materiais de 

movimento foi um excelente exercício para se observar dançando, se olhar do lado de fora, 

exercer o “‘pensar em movimento’ crítico” (SHEETS-JOHNSTONE, 2009, p. 40).  

 Exploramos o London Aquatics Centre (Figura 27 – Encontro 25, 23 de abril de 2015). 

Olhando as imagens, concluímos que se tratava de uma obra em grande escala com curvas 

suaves e que desenvolve o que a abordagem paramétrica propõe: uma modificação ou 

estímulo em alguma parte interfere no todo. Portanto, exploramos essas duas facetas, tendo 

como propósito principal sempre ter a consciência dos cinco integrantes espalhados pelo 

espaço, com a capacidade de influenciar os outros e de ser, igualmente, influenciado. 

 Fizemos ondulações no corpo, com uma escala e ângulo maiores. Isso foi executado, 

primeiramente, separados, mas ligados visualmente, e, posteriormente, unidos pelas mãos, 

exercendo tanto um papel ativo quanto passivo nas interferências com as ondulações. Em 

seguida, experimentamos esses dois modos em duas versões: iniciando separados e 

espalhados no espaço, juntando-se em um determinado momento; iniciando unidos pelas 

mãos e separando-se em um determinado momento. Todas essas possibilidades foram 

armazenadas em nosso banco. 

 O Exercício 20, a saber, ‘morphing’ (Encontro 25, 23 de abril de 2015),  partiu de uma  

citação de Giovannini sobre lofting: 
Lofting é a transformação [morphing] contínua de uma seção arquitetural em 
outra, quando a forma inicial se transforma até o fim de sua trajetória; o 
computador pode gerar este caminho contínuo de devir não euclidiano – um 

Disponível em: < http://www.zaha-hadid.com/architecture/landesgardenschau-landscape-formation-one/>. 58

Acessado em: 08 abr. 2015.

http://www.zaha-hadid.com/architecture/landesgardenschau-landscape-formation-one/
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eco das curvas francesas, com raios não repetidos, continuamente mudando. 
(GIOVANNINI, 2008, p. 31) 

Fiquei especialmente intrigado com o termo morphing, primeiro pela significação de 

transformação que ele sugere e, segundo, por saber que Stuart intitulou um de seus exercícios 

de improvisação com esse termo. No livro Are We Here Yet?, Stuart lista e explica vários dos 

exercícios de improvisações feitos com sua companhia. Morphing trata de um dissolver-se 

antes de chegar a uma forma definida, tornar-se e ‘destornar-se’ algo. 
Movendo-se bem devagar, inicie um gesto em um movimento que já está se 
dissolvendo em outra coisa, nunca completando totalmente uma imagem. 
Você nunca está chegando, mas, ao invés, simultaneamente vindo e indo. 
Você está constantemente tornando-se e destornando-se. (STUART in 
PETERS, 2010, p. 160) 

 Esse exercício é muito parecido com o que fizemos anteriormente, a partir do London 

Aquatics Centre, com uma diferença sutil proporcionada pela própria descrição do exercício 

por Stuart, que sugere que sejam usadas imagens da cultura pop ou gestos exagerados, para se 

ter uma referência mais clara de a que se chegar a e a partir do que se dissolver. Entretanto, 

optamos por não seguir essa sugestão, mas usar como referências imagens abstratas de curvas  

a partir da arquitetura e também movimentos e formas de frases que já havíamos criado, para 

chegar nelas e dissolver a partir delas. Fizemos o exercício individualmente, sem nos 

preocupar com as reações dos/nos outros, o que não impediu eventuais interferências. 

 Continuando a exploração de obras de Hadid, seguimos para o Magazine Restaurant 

(Figura 31 – Encontro 26, 24 de abril de 2015). Fizemos as explorações como a partir do 

London Aquatics Centre, ou seja: primeiro, individualmente; em seguida, ligados pelas mãos. 

Entretanto, a diferença de movimentação entre os dois é que, a partir do Magazine, as curvas 

são muito mais sinuosas, mais radicais, modificando toda a configuração corporal. Na 

exploração com os corpos unidos, a tensão (ou tensigridade) e a maleabilidade tornam os 

desenhos do grupo de cinco bastante intricados (Figura 59).  

 A partir do Encontro 27 (30 de abril de 2015), seguimos uma série de explorações do 

Exercício 23 – exploração com tecido (10 metros de liganete, tecido ao mesmo tempo 

bastante elástico e resistente), inspirado pela instalação Elastika (Figura 40) e pelo JS Bach 

Chamber Music Hall (Figura 41). Nossas primeiras experimentações foram: envolver-nos no 

tecido como em um casulo; fazer desenhos corporais com partes isoladas; promover tensões e 

contratensões;  com o tecido todo esticado, funcionando como uma tela, explorar os contornos 
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Figura 59 – Movimentação a partir da exploração do Magazine Restaurant  
Ensaio Aberto. Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE  
Da esquerda para a direita: Stefany Ribeiro, Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira 
e Cláudio Lacerda. 
Fotografia: Eric Gomes 

corporais, como um ‘carimbo’, e fazer movimentos de desenho em deslocamento, ‘triscando’ 

no tecido, como rastros da passagem da pessoa; fazer dobras, tendo as pessoas como quinas. 

 Diante do mundo de possibilidades com o qual nos defrontamos de explorar o tecido, 

chegamos a uma primeira conclusão do conjunto de coisas que podemos fazer e a partir das 

quais seguir: 

a) formas com o comprimento do tecido: em caracol, angulares, reto, círculo; 

b) brincar com o volume que o corpo faz/preenche; 

c) executar frases de movimento já prontas, dos outros exercícios, desenhando-as na 

superfície do tecido.  

 Em encontros posteriores, estendemos a exploração do item a), com as formas: em 

caracol, em ‘N’, quadrado, círculo. Fizemos um pequeno roteiro para trabalhar com o tecido: 

a) em caracol: quem está no centro, vai ao nível alto, quem está na ponta, vai ao nível 

baixo e as pessoas nos pontos intermediários fazem uma gradação desses opostos 

(Figura 59); 

b) em ‘N’: expandindo o tecido; 

c) em quadrado: um desce ao nível baixo a cada vez; 

d) em círculo: de mãos dadas, fazendo curvas suaves, como no London Aquatics 

Centre; em deslocamento circular; solta as mãos e expande o tecido; cada um se 

enrola em ‘cápsulas’, como se fossem casulos; 
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e) em linha reta: um fica em cada ponta para esticar o tecido e formar uma tela; os 

outros ora pressionam partes do corpo, como um carimbo, ora deslocam-se, 

‘triscando’ o tecido, ora passam mais lentamente e executam frases advindas da 

exploração com a caligrafia árabe, ora ficam em dupla, um de cada lado do tecido, 

como se uma membrana os separasse; 

f) solta uma ponta do tecido, o tecido sai de cena. 

 Com o tecido experimentamos novas maneiras de utilizar os desenhos já feitos. No 

caracol, executamos uma variação de desenho em forma de túnel, que mostrou-se 

interessante; já um deslocamento em círculo do desenho do caracol não deu muito certo. 

Trabalhamos o círculo com o tecido bem expandido, que funciona melhor, tanto amarrado 

com nós quanto sem nós, para fechar o desenho do círculo. Fizemos também formas de 

‘cápsulas’ (Figura 61), nas quais cada integrante, deitado, se enrola dentro de uma parte do 

tecido, ficando como um bombom dentro de uma embalagem. Essa imagem da cápsula 

mostrou-se bem interessante plasticamente, remetendo a casulos interconectados e me 

lembrou de alguns trabalhos da artista visual brasileira Janaína Tschäpe. As cápsulas já são 

interessantes, por si só, com os integrantes imóveis; também experimentamos com o corpo 

condensando (contraindo), expandindo em movimentos espirais sutis (aproveitando o material 

trabalhado no Exercício 2) e em movimentação livre. Com o tecido estendido em linha reta, 

em tela, executamos e repetimos as possibilidades já tentadas, procurando achar formas mais 

orgânicas de lidar com o tecido em situação plana. 
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Figura 60 – Caracol 
Ensaio Aberto. Orbe Coworking. Recife-PE  
Dançarinos: Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira, Orunmillá Santana, Stefany Ribeiro e Cláudio 
Lacerda 
Fotografia: Eric Gomes 

"  
Figura 61 – Cápsulas 
Centro de Artes e Comunicação/UFPE, Sala 44. Recife-PE 
Dançarinos: Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira, Orunmillá Santana e Stefany Ribeiro  
Fotografia: Autor 
  

 Segue um quadro com o banco que foi criado, inclusive com exercícios cuja descrição 

será feita posteriormente. 
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BANCO DE MATERIAL DE MOVIMENTO GERADO A PARTIR DAS  
PROPOSTAS PARA EXPLORAÇÃO E IMPROVISAÇÃO 

Exercícios das Propostas para exploração e 
improvisação

Material de movimento gerado

1) ‘Identificar protuberâncias e calços de espaço 
negativo e positivo que o corpo faz em sua interface 
com o espaço; transformar os côncavos em convexos 
e vice-versa, numa constante transformação entre 
espaço negativo e positivo’

Apalpamento do próprio corpo – côncavos e 
convexos; movimentos mínimos; movimentos 
ampliados.

2) ‘Modelar o corpo do outro com dobras, entrâncias; 
o corpo como massa receptiva e transformável’

Em dupla/trio: entrâncias no corpo do outro; massa 
viva’

3) Explorar a movimentação que nasce de seu 
impulso, um impulso em espiral, a movimentação que 
nasce de um corpo comprimido e sua vontade de 
expansão

O espaço do corpo comprimido e desenvolvimento do 
primeiro impulso de expansão em espiral(is), com as 
versões separados no espaço e juntos em um bolo de 
gente. Material improvisado

4) ‘Quebra do plano’: em cada plano espacial 
(vertical, sagital, horizontal), primeiro dominar a 
sensação do corpo em cada plano e começar a 
distorcê-lo

Desvios e distorções dos planos vertical, sagital e 
horizontal, executados em contato, lado a lado e em 
fila indiana, compondo camadas de corpos.

5) ‘Girar ou curvar a extensão vertical em uma 
extensão horizontal’

Esboços dos movimentos individuais.

Movimentos individuais (sem estarem sequenciados)

Frase individual

Frase individual com interferências (em dupla ou 
trio): Cláudio/Stefany; Jefferson/Orunmillá/Juliana

Sequência matriz em uníssono

Sequências individuais, sem deslocamento, com 
deslocamento, em duplas, trios e em grupo: Orunmillá 
e Stefany, simultaneamente; Juliana; Jefferson e 
Cláudio, simultaneamente; todos simultaneamente

6) ‘Explorar articulações triangulares e elípticas no 
próprio corpo e na relação entre corpos’

Frases individuais com formas triangulares, 
executadas: no lugar; em deslocamento; em duplas 
(sucessiva e simultaneamente); o grupo inteiro 
(sucessiva e simultaneamente).

Em duplas, com três desenhos de triângulo, em 
imobilidade e em movimento, no lugar e em 
deslocamento

Quarteto, ligados entre si, utilizando os três desenhos 
trabalhados em dupla, com as seguintes variações: um 
se movimenta, os outros se adaptam; um troca de 
desenho, os outros se adaptam

7) ‘Explorar trânsitos entre polaridades: completude-
vazio; mutabilidade-estabilidade; dentro-fora, eu-
outro, caos-ordem, espaço positivo-espaço negativo’

Improvisação livre a partir de sensações internas, sem 
pausa e com pausas

8) ‘Linhas e planos flutuantes, congelados no tempo e 
no espaço, em contraposição a um estado de fluidez e 
complexidade sem cortes, primando pela continuidade 
e transformação de formas’

Movimentação com fluidez e continuidade, com duas 
ênfases: individualmente e podendo se influenciar 
pelo movimento do(s) outro(s). Executado em 
improvisação
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Movimentação de fluidez, intercalada com pausas, 
compostas por linhas/planos flutuantes/congelados no 
espaço; a última pausa é em uníssono. Executado em 
improvisação

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: Phaeno Science Center’

Improvisação a partir dos princípios individuais 
advindos do Phaeno, individualmente e reagindo aos 
outros: 
a) Cláudio: linha em pé, desequilíbrio, com ou sem 

braço; desequilíbrio seguido de queda; ondulações 
com os dois braços e a cabeça; linha horizontal 
com um braço, quebrando com linha vertical do 
outro braço; 

b) Jefferson: desequilíbrio; torção; forma geométrica 
de braços; 

c) Orunmillá: deslize do nível alto para o baixo com 
torções; mudanças de direção e quedas súbitas; 

d) Stefany: desequilíbrio; dinâmicas variadas; linhas 
retas e curvas; quedas e movimentos angulares; 

e) Juliana Siqueira: inclinação; desequilíbrio; pouca 
variação na dinâmica (mais movimentos lentos).

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: MAXXI: Museum of the XXIst Century’

Material do MAXXI: princípios individuais; quatro 
imóveis mais um manipulador, com queda e troca; 
grupo, com princípios individuais e interação: 
a) Cláudio: braços cortando em paralelo; os dois 

braços, sucessivos com pernas em ondulação, 
terminando com o apoio na perna esquerda 
estendida; dois braços, com punhos fechados, 
paralelos acima da cabeça, com desequilíbrio na 
bacia;  

b) Juliana: torções; movimentos predominantes de 
braços e pernas; movimentos sinuosos, 
continuidade; 

c) Jefferson: formas retas, curvas e deslocadas; 
caminhos, bifurcações; ondulações/rigidez e 
leveza; deslocamento de partes; 

d) Stefany: bifurcação; curvas sinuosas; 
deslocamento; 

e) Orunmillá: cruzamentos; assimetria; encontros; 
desvios; suspensão; levitação.

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: Vitra Fire Station’

Uma série de linhas que ora convergem, ora 
divergem, podendo ser trabalhado individualmente e 
em interação

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: London Aquatic Center’

Ondulações no corpo, com uma escala e ângulo 
maiores que as do Heydar Aliyev Centre e do 
Magazine Restaurant, executadas: separados, mas 
ligados visualmente; e unidos pelas mãos, exercendo 
tanto um papel ativo quanto passivo nas interferências 
com as ondulações.  
Duas versões: iniciando separados e espalhados no 
espaço, juntando-se em um determinado momento; 
iniciando unidos pelas mãos e separando-se em um 
determinado momento.

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: Magazine Restaurant’

Exploração de curvas sinuosas.  
Dois modos: individualmente, sem contato; ligados 
pelas mãos.

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: Heydar Aliyev Center’

Improvisação individual a partir de padrões 
individuais do Heydar Aliyev Centre;
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Sequência em comum a partir do Heydar Aliyev 
Centre

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: JS Bach Chamber Music Hall’

Sequência de caminhada em percurso de ‘∞’;

Improvisação com espirais

9) ‘Exploração do design de obras arquitetônicas de 
Hadid: LFOne Landergartenschau’

Disposição espacial aleatória e em espaço indireto, 
culminando em uma convergência direcional em 
dinâmica acelerada

10) ‘Desmembrar o espaço, criando um jogo de 
perspectivas’

11) ‘Cada fragmento contém informação sobre toda a 
imagem, mas não a resume’

12) ‘Explorar as ações alongar, cortar, curvar e fatiar’ Improvisação estruturada com as ações alongar, 
cortar, curvar e fatiar, em sequências sucessivas e 
acumulativas: Orunmillá; Juliana e Cláudio; Jefferson 
e Stefany.Cada ação ficou com as seguintes 
especificações: 
a) o ‘alongar’ como elástico e tridimensional; 
b) o ‘cortar’, brusco e em um ou dois movimentos, 

em uma qualidade de impacto; 
c) o ‘curvar’, logo em seguida ao corte, respirado e 

suave; 
d) o ‘fatiar’, com micro isolamentos de partes e 

queda dessas partes com peso pesado.

13) ‘Cortes, blendings e contrastes’ Improvisação, com os integrantes interconectados; 
montagem baseada em cortes, blendings e contrastes

14) ‘Exploração da imagem suscitada pela frase “uma 
rede de canais interconectados, cheios de matéria 
líquida, que não é estática, mas móvel”’

Improvisação em estados de liquidez

15) ‘Passagens horizontais e passagens verticais’ Passagens verticais: ‘entrar’ e ‘sair’ dos espaços 
formados pelos braços dos outros, como se fosse um 
labirinto na vertical

Passagens horizontais: fazer percursos lineares por 
entre as pessoas

16) ‘Imersão entre corpo e ambiente’

17) ‘Linhas de força’ Linhas de força, em improvisação estruturada

18) ‘Linhas divergentes e linhas convergentes’ Mesmo material de Vitra Fire Station

19) ‘Exploração do paramétrico – um ponto que afeta 
o todo’

Conectados como o paramétrico, nas versões em 
contato e sem contato corporal, em improvisação 
estruturada

20) ‘Morphing’ Improvisação a partir do morphing

21) ‘Exploração da caligrafia árabe’ Frases individuais da caligrafia árabe, versão 
assimétrica

Sequências em uníssono da caligrafia árabe, versão 
simétrica

22) ‘Explorações com tecido’
 Tecido em caracol, seguindo sucessivamente as 
formas: caracol; quadrado; amontoado; círculo; 
cápsulas
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Quadro 2 – Banco de Material de Movimento Gerado a Partir das Propostas para Exploração e 
Improvisação  59

7.3      COMPONDO: EXPERIMENTAÇÕES NA ESTRUTURAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

DO MATERIAL DE MOVIMENTO 

 Nos Encontros 23 e 24 (11 e 16 de abril de 2015), quando precisamos parar para olhar 

as filmagens de desde o início de nossas experimentações e ficamos estarrecidos com a 

quantidade de material de movimento que havíamos criado até então, muito conjecturamos 

sobre como estruturar todo esse material. Um pensamento que já vinha se chegando e que 

decidi, finalmente, adotar, foi aglutinar alguns materiais em ‘módulos’ e estes terem uma certa 

autonomia e poderem ser ordenados não em uma única ordem possível, mas em ordens 

diferentes a cada vez, suscitando novos sentidos e novas significações. Uma das 

características mais interessantes que acho do medium da dança é a potencialidade que tem o 

encadeamento temporal dos acontecimentos que são materializados no corpo em cena (seja 

em que possibilidade for essa cena) de gerar possíveis significações e de fomentar diversas 

percepções a partir da fruição da dança. A ordem em como esse encadeamento é feita diz 

muito sobre a intenção do(a) coreógrafo(a), sobre a natureza de seu trabalho e sobre como 

ele(a) pretende envolver o espectador em seu trabalho. Minha escolha em ter módulos e poder 

alterar sua ordem a cada apresentação aponta para uma possibilidade de experimentar os 

efeitos de diferentes formas de encadear esse material que vínhamos criando, de como a 

própria composição pode suscitar expectativas, clímaxes, anticlímaxes, possíveis relações, até 

mesmo possíveis narrativas (mesmo que a natureza desse trabalho não seja primariamente 

narrativa, o espectador pode criar o que quiser com aquilo que ele frui artisticamente). 

Essa noção de módulo foi uma alternativa libertadora para estruturação dos produtos 

artísticos que adviessem do processo que venho descrevendo. Em Contraespaço cada módulo 

Tecido em forma de tela dupla, com as ações: 
pressionando; ‘triscando’ no tecido, em deslocamento

Forma individual com o tecido: uma ou duas pessoas

 O material grifado em vermelho ainda não foi utilizado na construção de módulos.59
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é bem diferente do outro e tem sua própria autonomia, entretanto, com capacidade de ligação 

com os outros. Pouco mais de um ano depois, me deparei com a definição de módulo em 

arquitetura de Coelho Netto: 

Antes de mais nada, está claro que essa concepção instaurada do ritmo, nada 
mais é do que a definição do módulo. Módulo, conceito mágico já na 
Renascença e ainda hoje; a grande preocupação do arquiteto atualmente de 
fato parece ser a de encontrar o módulo, a partir do qual todos seus 
problemas parecem se revolver como por encanto. O que se faz com um 
módulo? Repete-se-o. Na Renascença determinava-se um módulo, por 
exemplo, para uma janela de um palácio: a fachada seria a repetição de 
tantos e quantos desse módulo. Ou determinava-se que o módulo a ser 
reproduzido infinitamente é o composto por uma janela e uma porta, ou 
janela e sacada; e a própria porta é modulada, pois seria composta de tantas 
ou quantas “almofadas” deste ou daquele tipo. Que se faz hoje num edifício 
moderno, num “espigão”, numa “torre”? Encontrado o módulo 
(normalmente a janela), o edifício está em pé. E o pensamento modular está 
de tal maneira arraigado no pensamento do espaço que parece impossível 
pensar de outra maneira. E àqueles que se opõem à prática modular costuma-
se lembrar que toda a arquitetura sempre foi modular, desde a Grécia e 
passando-se pelo românico, barroco, etc. Se a ausência do módulo é 
realmente exceção, não é menos certo que as eventuais arquiteturas não-
modulares, quando se apresentam, deslumbram o homem pelas suas 
possibilidades: o Mummers Theater de J. Johansen, composto por “caixas” 
não repetitivas que se combinam; a própria Torre Einstein, de Mendelssohn, 
ou ainda a casa que Le Corbusier fez para Ozanfant em Paris. Contudo, 
todos os exemplos de “não-modulismo” que se possa encontrar realmente 
ficam soterrados diante da proliferação esmagadora do pensamento modular 
(a tal ponto que hoje não moramos mais em casas ou apartamentos mas sim 
em módulos) – mas a simples prática histórica não é argumento válido para 
justificar uma proposição. (COELHO NETTO, 2002, p. 134) 

É curioso o contraste entre minha ideia de módulo e a noção de módulo de Coelho Netto, pois 

são completamente opostas. Os módulos de Contraespaço não lidam com a repetição, pelo 

contrário, são ricos nas diferenças de material de movimento, dinâmica, uso do espaço e 

relações entre os bailarinos. A própria arquitetura de Hadid é não modular, pois ela desde o 

início se rebelou contra a repetição. De acordo com essa noção de módulo apresentada por 

Coelho Netto, o que poderia constituir um módulo em dança? Talvez, as repetições 

proporcionadas por vocabulários de técnicas codificadas de dança. Por outro lado, o módulo 

de Coelho Netto remete às repetições e à serialidade presentes na arte minimalista, que 

romperam com noções e maneiras de ver e julgar arte do alto modernismo e apontaram 

caminhos para a arte contemporânea.  

 Minha ideia de módulo encontrou ressonância na coleção de móveis e objetos de 

design que Hadid criou sob o nome de Seamless Collection (Figura 2). Digo ressonância e não 

inspiração porque os módulos em Contraespaço se mostraram como solução para a 
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composição como encadeamento do próprio processo. Entretanto, quando visualizei essa e 

outras coleções de móveis e objetos de design de Hadid, fizeram ainda mais sentido para 

mim. Esses objetos me atraíram pela característica de, por um lado, terem sua autonomia e 

idiossincrasia, ou seja, de não terem uma única função específica (de assento, de apoio para 

objetos, de mesa, etc.) e de estarem na “fronteira entre abstração e objeto  

doméstico” (JODIDIO, 2013, p. 556) e, por outro lado, da possibilidade de criarem uma 

continuidade espacial, seja colocados juntos ou mesmo separados (ibid., p. 555). 

 A passagem da fase anterior, das experimentações corporais, para a fase de 

manipulação do material e criação dos módulos não foi clara e separada, elas se acumularam. 

Apesar de não havermos ainda esgotado a primeira fase, iniciamos a segunda, pois vários 

elementos criados já pediam uma certa manipulação, um certo direcionamento de 

aproveitamento do material de movimento criado. E, também, já engrenamos a terceira fase –  

a estruturação –, pois a decisão de organizar o trabalho em módulos que serão independentes 

em seu ordenamento já constitui uma proposta de estruturação da obra e uma visualização 

geral da mesma. As fases, então, estiveram convivendo simultaneamente, em estágios 

diferentes, nesse ponto. E as demandas para cada encontro estavam aumentando, pois, com o 

crescimento do número de módulos, mais tempo precisaria ser despendido nos ensaios para 

passá-los, repeti-los e amadurecê-los.         

 Nosso objetivo nessa fase tornou-se executar os módulos que vinham se formando 

mais e mais vezes e perceber – sem tentar interferir – como eles se comportavam, como 

‘respiravam’, como as transições aconteciam, deixando que a unidade de cada um fosse se 

construindo.  

 Nossa primeira tentativa de formar um módulo seguiu a seguinte ordem: 

a) material do Magazine Restaurant, de mãos dadas e separados; 

b) material do Heydar Aliyev Centre: improvisação mais sequência em comum; 

c) sequências individuais da caligrafia árabe: espalhados pelo espaço em orientações 

espaciais diferentes e em fila indiana com orientação espacial para a frente. 

 O roteiro do tecido, descrito anteriormente, já estava se comportando como um 

módulo em si. As explorações com o tecido estendido em linha reta, em tela, também. Em 

encontros posteriores, acrescentamos ao caracol um deslocamento do grupo, com a liderança 

de Orunmillá Santana, com o desenho da espiral se deslocando, e também um amontoado de 
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gente, cuja imagem nos agradou. Na saída das cápsulas, indiquei sempre fazer as espirais com 

as formas do corpo arredondadas, em vez de estendidas, para não ter nenhuma forma 

pontiaguda, seja dentro ou fora do tecido, pois destoa da imagem proposta pelo casulo. No 

módulo da tela, combinamos de executar frases da exploração da caligrafia árabe, em vez de 

improvisar, dando mais objetividade e uma forma mais clara a esse módulo. Exploramos, 

também, posteriormente, um outro modo de trabalhar com o tecido: deitados no chão, com o 

tecido paralelo e próximo ao chão, cobrindo-nos, como um grande cobertor. Para isso, 

precisou-se de quatro pessoas para puxar o tecido e servir de apoio para estendê-lo e de uma 

pessoa para ficar no centro e desenvolver algumas ações parecidas com a da tela: fazer 

‘carimbos’ de formas imóveis, executar algumas frases já prontas e improvisar. Como o tecido 

não forma um quadrado uniforme e, sim, uma forma longa e estreita, não dá o efeito de 

grande cobertor que eu havia visualizado previamente. Mas, continuamos explorando, 

adequando-nos a essa limitação. 

 Orunmillá Santana e Jefferson Figueirêdo sugeriram, em encontros posteriores para o 

Módulo 2, utilizarmos a tela não totalmente estendida, mas com as pontas conectadas, 

formando uma tela dupla. Concordei com a sugestão, que interferiu largamente no 

desenvolvimento desse módulo. Não só facilitou o manuseio da tela, como também 

propiciaria a visão de espectadores de ambos os lados. Também iria propiciar, em encontros 

posteriores, novas configurações de desenhos que os quatro integrantes fazem com o tecido, 

sugerindo ‘formas arquiteturais’. Também em explorações em encontros posteriores, foram 

descobertas novas facetas de como explorar esse material, podendo projetar para várias outras 

direções o que vínhamos trabalhando e sair da bidimensionalidade, ganhando contornos de 

escultura. Observando as fotos, Stefany Ribeiro comentou: “Parece um prédio de Zaha”. A 

cada vez que passávamos esse módulo, ficava mais diferente, adquirindo, cada vez mais, uma 

característica tridimensional, escultural (Figura 62).  

 Uma estrutura para um outro módulo foi tentada:  

a) quebra do plano horizontal , juntos lado a lado (material do Exercício 4);  

b) explorações a partir da Vitra Fire Station; 

c) explorações a partir do JS Bach Chamber Music Hall. 

Na quebra do plano horizontal, acrescentamos ao material oriundo do Exercício 4 várias 

saídas e quedas de cada integrante sucessivamente, o que faz com que abale um pouco  a  coe- 
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"  
Figura 62 – Módulo 2. Novas explorações de formas com o tecido  
Ensaio Aberto. Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE  
Dançarinos: Jefferson Figueirêdo, Stefany Ribeiro, Juliana Siqueira e Orunmillá Santana  
Fotografia: Eric Gomes 

são dos cinco em contato. A cada saída/queda, os remanescentes se juntam novamente, 

restabelecendo a coesão do grupo. Cada integrante realiza, em média, três saídas/quedas, 

perfazendo uma média de 15 desestabilizações e reestabilizações no grupo. Para o material da 

Vitra Fire Station, ficaram em evidência linhas convergentes e divergentes, em cada 

integrante individualmente e na interação entre os cinco. Do material de JS Bach Chamber 

Music Hall utilizamos o percurso em ‘∞’ e as espirais individuais. Para a transição do Vitra 

para o JS Bach, fizemos a saída gradual, de um em um, para o percurso em ‘∞’. No final 

dessa parte, também um a um vai parando no centro e fazendo sua movimentação em espiral 

em tempo desacelerado, até que os quatro estejam juntos, e a eles se acresça o quinto 

integrante, que havia ficado de fora no percurso em ‘∞’ e volta ao grupo; a partir de um sinal, 

acelera-se o tempo das espirais, e, no final, faz-se uma pausa, na qual todos ficam imóveis, 

estabelecendo o fim desse módulo. Posteriormente, entre a quebra do plano horizontal e as 

linhas convergentes e divergentes do Vitra, acrescentei ‘passagens verticais e horizontais’, 

material oriundo do Exercício 15.  

 Iniciamos a construção de mais um módulo, com os seguintes elementos: 

a) material oriundo do Exercício 1: apalpamento dos côncavos e convexos do próprio 

corpo, seguindo com os movimentos mínimos de transformações de côncavos em 

convexos no espaço e vice-versa, e seguindo com os movimentos ampliados deste 

último;  
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b) material desenvolvido no Exercício 6, com as articulações triangulares e elípticas, 

seguindo a seguinte ordem: Jefferson, Juliana, Orunmillá e Stefany conectados 

entre si, cada um por vez instigando uma mudança no grupo, seja por mudança de 

área do contato corporal com o outro, seja por uma movimentação em que os 

outros sejam obrigados a se reajustar para não perder os contatos corporais; 

separação em duplas (Jefferson e Juliana; Orunmillá e Stefany), que vão se 

deslocando em direção às bordas do espaço cênico, simultaneamente, trocando as 

áreas de contato corporal entre si;  

c) execução das frases individuais oriundas do Exercício 6, combinadas em duplas, 

trios e com todo o grupo, em sucessividade e simultaneidade, no lugar e em 

deslocamento. 

Em encontros posteriores, alguns ajustes e correções foram feitas para esse módulo, como: 

manter os apoios e contatos do início do módulo, sem perder suas características funcionais 

de apoio e contato, para que esses não fiquem artificiais ou fingidos, com o andamento das 

movimentações; estabelecer a ordem das frases em duplas, trios e grupo, no lugar e em 

deslocamento. 

 Com a acumulação crescente dos materiais dos módulos, a título de facilitar as 

identificações dos mesmos e a comunicação entre nós, criei uma lista, na qual íamos 

acrescentando os módulos desenvolvidos. Inicialmente, nomeei os módulos objetivamente em 

numerais, mas ao longo dos ensaios, ‘apelidos’ começaram a surgir para cada módulo e 

terminamos utilizando-os com mais frequência para nos referirmos a eles. O Quadro 3 (ao 

final deste subcapítulo) consiste em uma lista completa dos módulos, seus ‘apelidos’, o 

material de movimento respectivo e o(s) exercício(s) que geraram cada material. 

 O módulo 6 foi iniciado a partir do material de movimento desenvolvido no Exercício 

5, cuja motivação inicial foi ‘girar ou curvar a extensão vertical em uma extensão horizontal’ 

e que gerou os materiais ‘esboços dos movimentos individuais; movimentos individuais (sem 

estarem sequenciados); frase individual; frase individual com interferências (em dupla ou 

trio); sequência matriz em uníssono’ e ‘sequências individuais, sem deslocamento, com 

deslocamento, em duplas, trios e em grupo’. Testamos todas as frases de movimento 

individuais, justapondo-as em duplas, em solos e em grupo, sem e com deslocamento. Nas 

duplas, além da justaposição simples, também trabalhamos com interferências, ou seja, o 
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indivíduo ‘A’ executa sua frase e o indivíduo ‘B’ interfere na frase do outro, seja tocando em 

alguma parte do corpo, circundando, ou mesmo empurrando ou puxando. O objetivo ficou no 

meio termo entre manter a identidade original da frase e deformá-la. Surgiu, então, um novo 

material: ‘uma dupla e um trio com interferências’.       

 Em seguida, trabalhamos material oriundo do Exercício 4: desvio dos planos vertical e 

sagital. Inicialmente, todos ficariam dispostos em fila indiana, de perfil para o público, 

trabalhando o desvio do plano vertical; funcionou como camadas de corpos, cada um 

trabalhando o desvio do plano. Cláudio Lacerda e Orunmillá Santana mudam suas orientações 

para a frente e trabalham o desvio do plano sagital, enquanto os demais permanecem na 

configuração anterior; desse modo, as camadas de corpos ficam diferenciadas em orientações 

espaciais (perfil e frente) e em exploração de planos (vertical e sagital). Essas camadas de 

corpos posteriormente sugeriu o apelido do módulo, ‘trenzinho da sacanagem’.   

 Decidimos iniciar o Módulo 6 pelo material do Exercício 4, fazendo uma transição 

para o do Exercício 5, com a dupla Cláudio Lacerda/Stefany Ribeiro executando, cada um, 

sucessivamente, sua frase, enquanto o outro interfere no corpo e nos movimentos do primeiro; 

os outros integrantes continuam executando o material do exercício 4. Assim que a dupla 

termina suas frases, começam a se deslocar para trás e, sucessivamente, à esquerda para a 

saída de cena, improvisando em cima do material do Exercício 4, mantendo contato corporal 

entre si. Simultaneamente, os integrantes do trio Jefferson Figueirêdo/Juliana Siqueira/

Orunmillá Santana executam, sucessivamente, suas frases, enquanto os outros dois integrantes 

‘interferem’ em sua frase.           

 Saem de cena todos, exceto Santana, ao qual Ribeiro irá se juntar para começar uma 

nova etapa do módulo, na qual executam suas frases em deslocamento, nos percursos 

definidos na realização do Exercício 5, e saem de cena. Em seguida, Siqueira executa sua 

frase no percurso em forma de ‘V’ e sai de cena. Seguem Lacerda e Figueirêdo, em percursos 

lineares da esquerda para a direita (ponto de vista dos dançarinos). A seguir, os cinco 

executam suas frases simultaneamente, em seus respectivos percursos.    

 Essas foram formas de como se materializou, em nosso trabalho, a qualidade de 

multicamadas advinda da inspiração pelo trabalho de Hadid: camadas físicas de corpos; 

camadas virtuais e atuais – a dupla faceta do movimento dançado (GIL, 2004) – de frases de 

movimento justapostas; camadas de derivações das frases originais, dialogando com várias 
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maneiras de conjugação. Creio que isso desafia o olhar do espectador, mas, ao mesmo tempo, 

dá um prazer e um descanso para seu olho, como comenta Davies (passim), oferecidos pela 

familiaridade da repetição de um motivo aqui e outro ali, em contextos diferentes, e na 

sintonia entre dinâmicas em determinados momentos.      

 Após o Encontro 39 (26 de junho de 2015), fizemos um recesso de 20 dias no mês de 

julho. Entretanto, os processos criativos continuam a funcionar, mesmo em um tempo 

designado como recesso. E os canais por onde fluem o processo são múltiplos, incluindo o 

inconsciente. Uma ideia se apresentou, vinda diretamente de um sonho que tive no final do 

recesso. Ao acordar, uma imagem para trabalhar com o tecido permaneceu vívida. Consistia 

em um dançarino ficar na aresta da dobra do tecido em duas longas partes; ele(a) pode ficar 

imóvel, pode mover-se lentamente e, também, executar partes da frase da caligrafia árabe e a 

frase do desvio da verticalidade ou, ainda, improvisar. Essa cena deve ser executada só com a 

aresta da dobra do tecido visível, como, por exemplo, saindo de um corredor ou porta, sem 

mostrar as pessoas que estejam sustentando as pontas do tecido, ficando invisíveis a possíveis 

espectadores. Descrevi essa imagem para os dançarinos, todos gostaram da ideia e nos 

pusemos a executá-la. Testamos também com duas pessoas juntas na aresta da dobra do 

tecido, que se configurou como outra possibilidade. Essa cena constituiu o módulo 7 (Figura 

63), que, posteriormente, veio a ser chamado de ‘aparição’.  

 "  

Figura 63 – Módulo 7 (‘Aparição’) 
Corredor da sala 44, Centro de Artes e Comunicação/UFPE. Recife-PE  
Dançarina: Stefany Ribeiro 
Fotografia: Eric Gomes 
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 O Módulo 8 foi construído quando já estávamos experimentando as estruturações com 

os sete módulos até então construídos. Utilizamos inicialmente o material oriundo do 

Exercício 12 (sequência de ações alongar-cortar-curvar-fatiar). Posteriormente, acrescentamos 

as sequências em uníssono criadas no Exercício 22, a partir da caligrafia árabe, organizando-

as em diferentes orientações espaciais para cada integrante (diagonais, trás, frente e perfil). 

No seu movimento final, que parece a preparação e o saque do vôlei, eu dava um sinal de voz 

‘and’a one!’, desencadeando muitas gargalhadas. Este ficou sendo o apelido do módulo.  

 O Módulo 9, ‘linhas de força’, foi criado a partir do tópico advindo do Exercício 18, 

em modo de improvisação. Esse módulo só veio mesmo a amadurecer e ganhar sua forma 

atual em encontros após a apresentação do primeiro Ensaio Aberto. Sua duração ficou em 

cinco minutos, contados em um timer com alarme, consistindo em três momentos: 

a) cada integrante descreve sua linha de força, entre quais pontos do corpo ela se 

encontra; com a linha, trabalhar desenhos no espaço; a uma deixa de voz, 

aproximar-se de uma pessoa, tocá-la e fazer uma pausa; a uma outra deixa de voz, 

aproximar-se de uma área escolhida do espaço geral e fazer uma pausa; trocar de 

linha de força; 

b) descrever a nova linha; deslocar-se pelo espaço através da mesma; fazer 

diferenciações na dinâmica (impulsos, acelerações); trocar de linha de força; 

c) descrever sua linha; descrever suas movimentações (formas, ações, aproximações, 

etc.) 

Com as diversificações desses três momentos, o Módulo 9 ficou com um maior senso de 

unidade e os(as) bailarinos(as), com uma maior consciência e propriedade para improvisar. 

 Muito do material que pesquisamos na primeira fase, que guardamos em nosso ‘banco 

de material de movimento’ não foi ainda utilizado para construir novos módulos. Paramos em 

nove, por enquanto, senão teríamos uma quantidade atordoante de material para trabalhar e 

poder experimentar estruturas e ocupações de espaço. O material que restou (marcado em 

vermelho no Quadro 2) fica como potencialidade para, no futuro, construirmos novos 

módulos. Posteriormente às duas apresentações dos Ensaios Abertos, um novo exercício 

(‘Paramétrico’) foi desenvolvido na Residência Contraespaço no SESC Palladium (Belo 

Horizonte-MG), incorporando-o como o décimo módulo. 
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MÓDULOS CONSTRUÍDOS EM CONTRAESPAÇO

Módulo 
nº

‘Apelido’ do 
Módulo

Material de movimento utilizado 
do banco de movimentos

Exercício que originou o 
material de movimento

1 ‘Caracol’ Tecido em caracol, seguindo 
sucessivamente as formas: caracol; 
quadrado; amontoado; círculo; 
cápsulas

22) ‘Explorações com tecido’

9) ‘Exploração do design de 
obras arquitetônicas de Hadid: 
London Aquatic Center’

3) Explorar a movimentação que 
nasce de seu impulso, um 
impulso em espiral, a 
movimentação que nasce de um 
corpo comprimido e sua vontade 
de expansão

2 ‘Tela’ Tecido em forma de tela dupla, 
com as ações: pressionando; 
‘triscando’ no tecido, em 
deslocamento

22) ‘Explorações com tecido’

Frases da caligrafia árabe; dupla/
trio em contato

21) ‘Exploração da caligrafia 
árabe’

3 ‘Mãos dadas’ Magazine Restaurant (mãos dadas, 
curvas sinuosas; solta as mãos, 
continua curvas sinuosas; 

9) ‘Exploração do design de 
obras arquitetônicas de Hadid: 
Magazine Restaurant’

Heydar Aliyev (no chão, curvas e 
ondas; sequência no chão: dupla 
sucessivo com trio;

9) ‘Exploração do design de 
obras arquitetônicas de Hadid: 
Heydar Aliyev Center’

Caligrafia árabe: versão 
assimétrica (espalhados pelo 
espaço e em fila indiana)

21) ‘Exploração da caligrafia 
árabe’

4 Lombares’ Quebra do plano horizontal, 
colados lado a lado;

4) ‘Quebra do plano’: em cada 
plano espacial (vertical, sagital, 
horizontal), primeiro dominar a 
sensação do corpo em cada plano 
e começar a distorcê-lo

Passagens verticais e horizontais; 
Vitra Fire Station (linhas 
convergentes e divergentes); 

15) ‘Passagens horizontais e 
passagens verticais’

18) ‘Linhas divergentes e linhas 
convergentes’

JS Bach Chamber Music Hall 
(percurso em ‘∞’ + espirais)

9) ‘Exploração do design de 
obras arquitetônicas de Hadid: JS 
Bach Chamber Music Hall’
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MÓDULOS CONSTRUÍDOS EM CONTRAESPAÇO – continuação

Módulo 
nº

‘Apelido’ do 
Módulo

Material de movimento utilizado 
do banco de movimentos

Exercício que originou o 
material de movimento

5 ‘Apalpamento’ Côncavo e convexo: apalpamento 
do corpo; movimentos mínimos; 
movimentos ampliados;

1) ‘Identificar protuberâncias e 
calços de espaço negativo e 
positivo; transformar os 
côncavos em convexos e vice-
versa’

Articulações triangulares: 
- quarteto: mudando apoios, 1 se 

move; 
- duplas: 3 triângulos (o 1º no 

lugar, os outros em 
deslocamento até sair de cena)

6) ‘Explorar articulações 
triangulares e elípticas no próprio 
corpo e na relação entre corpos’

Frases individuais (triângulos): 
- Cláudio e Stefany: no lugar; 
- Orunmillá e Juliana: no lugar; 
- Orunmillá e Jefferson: no lugar; 
- Orunmillá, Jefferson e Juliana: 

em deslocamento; 
- Cláudio e Stefany: em 

deslocamento; 
- Os cinco: em deslocamento

6 ‘Trenzinho da 
sacanagem’

Quebra dos planos vertical e 
sagital, de perfil, em fila indiana;

4) ‘Quebra do plano’: em cada 
plano espacial (vertical, sagital, 
horizontal), primeiro dominar a 
sensação do corpo em cada plano 
e começar a distorcê-lo

Sequências do ‘girar ou curvar a 
extensão vertical em uma extensão 
horizontal’: 
- interferências em dupla/trio: 

Cláudio/Stefany; Jefferson/
Orunimillá/Juliana; 

- em deslocamento, 
sucessivamente: Orunmillá e 
Stefany; Juliana; Jefferson e 
Cláudio; todos simultaneamente

5) ‘Girar ou curvar a extensão 
vertical em uma extensão 
horizontal’

7 ‘Aparição’ Forma individual com o tecido: 
uma ou duas pessoas

22) ‘Explorações com tecido’

8 ‘And’a’one’ Alongar, cortar, curvar, fatiar’ em 
sequências sucessivas e 
acumulativas: Orunmillá; Juliana e 
Cláudio; Jefferson e Stefany

12) ‘Explorar as ações alongar, 
cortar, curvar e fatiar’

Sequências em uníssono da 
‘caligrafia árabe’

21) ‘Exploração da caligrafia 
árabe’

9 ‘Linhas de força’ Linhas de força’ em improvisação 
estruturada

17) ‘Linhas de força’

10 ‘Paramétrico’ Improvisação estruturada a partir 
do Paramétrico

19) ‘Exploração do paramétrico 
– um ponto que afeta o todo’

Quadro 3 – Módulos Construídos em Contraespaço
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7.4      EXPERIMENTANDO ESTRUTURAÇÕES PARA O(S) ESPETÁCULO(S)  

 Mesmo durante a fase de manipulação e construção dos módulos, já nos 

perguntávamos como iríamos estruturar o material pesquisado em sua configuração de peça 

ou espetáculo. Duas ideias começaram a se delinear. Em ambas, a perspectiva de 

maleabilidade do ordenamento dos módulos era um forte componente, propondo, a cada 

apresentação, estarmos abertos a novas significações que os diferentes ordenamentos 

pudessem suscitar. Com isso, estendemos o propósito de experimentação, contido no processo 

da pesquisa, ao produto artístico. Tal faceta havia sido experimentada em Espaçamento 

(2011). 

 Em uma das ideias, começamos a considerar sair da sala de ensaio e explorar espaços 

onde a configuração espacial e o material de movimento dos módulos seriam postos a teste, 

propondo um confronto entre estes e sua ‘habitação’ nesses espaços, constituindo um meio 

caminho entre coreografia e obra site-specific. A noção de ‘responsividade’ nos acolheu como 

esse meio caminho. Ou seja, trabalhamos com a pesquisa e feitura de movimento, mas, 

também trabalhamos com a ‘responsividade’ a diferentes ambientes. Esse termo me parece 

bastante adequado a uma ideia de maleabilidade e permeabilidade. A expressão site-

responsive dance (BROWN, 2013) é uma inteligente alternativa a site-specific dance, dando 

mais autonomia ao agente para responder ao ambiente e joga mais luz sobre sua 

permeabilidade ao meio, não colocando este como determinante em primeiro lugar do que 

uma dança pode ser (o specific da site-specific dance). Conheci essa noção através do texto de 

Garrett Brown. Com a autora tive a oportunidade de conversar mais sobre a mesma e 

expliquei-lhe que eu a havia adotado para desenvolver esta pesquisa. Assim, eu e o grupo 

começamos a elencar espaços no CAC/UFPE onde poderíamos executar os módulos: corredor 

da sala 44; hall externo à sala de dança; hall de entrada do CAC; pátio externo novo; corredor 

novo no segundo andar; corredor entre hall e cantina; corredor dos armários. 

 Conversei com o grupo sobre o ensaio aberto de finalização de Contraespaço e sobre a 

possibilidade de o trabalho ser apresentado de forma itinerante em um determinado espaço, 

cada módulo sendo executado em um canto, andar ou sala diferente. Portanto, programei para 

os encontros seguintes a ocupação dos recantos do CAC acima listados, com a devida 
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documentação em vídeo. Assim, iniciamos nossa ‘peregrinação’ pelo CAC para trabalhar e 

filmar os módulos até então criados.  

 Fizemos o Módulo 7 (a ‘aparição’) no corredor da sala 44 (Figura 63), com uma e 

duas pessoas. É uma imagem que funciona muito bem em espaços que não sejam palco. 

 Executamos o Módulo 3 (‘Mãos dadas’) no corredor de Expressão Gráfica. Como o 

corredor é estreito, tivemos que adaptar nossas organizações espaciais e até inserir algumas 

improvisações. Mudamos a orientação espacial do trio Jefferson Figueirêdo/Juliana Siqueira/

Orunmillá Santana na sequência em uníssono no chão e posicionamos Jefferson Figueirêdo na 

base de pé, devido a um problema seu no joelho. Isso não estava programado e resultou em 

uma configuração interessante, dando uma nova possibilidade a esse ‘uníssono’.   

 Executamos o Módulo 2 (‘a tela’ – Figura 64) no corredor dos armários no térreo do 

CAC. O ponto de vista do espectador ficou no centro do corredor e a tela foi estendida no 

final do mesmo, ficando invisíveis as duas pessoas que servem como ‘postes’ para esticar a 

tela. Isso fez com que o efeito de tela ficasse mais efetivo, sem a visão dessas duas pessoas, 

diferente do que aconteceria em um espaço de palco, no qual temos que ‘assumir’ a presença 

delas. Nesse ponto, ainda não havíamos assumido as figuras dos ‘postes’ em cena. Quando 

começamos a fazê-lo, posteriormente, várias modificações foram produzidas no desenho da 

tela, que acrescentaram um aspecto tridimensional, desenvolvido na segunda metade desse 

módulo.                 

"  
Figura 64 – Módulo 2 (‘Tela’). Dança na tela dupla  
Ensaio Aberto. Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE 
Dançarina: Stefany Ribeiro 
Fotografia: Eric Gomes  
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 O Módulo 1 (‘caracol’) fizemos na sala 44 mesmo. Havíamos procurado vários 

espaços para executá-lo, mas todos estavam ou muito sujos ou com tinta fresca e não 

queríamos estragar nosso tecido. As escolhas também acontecem por motivos bem 

pragmáticos e conjunturais, não só conceituais!       

 Experimentamos o Módulo 4 (‘Lombares’ – Figura 65) no espaço do hall da sala de 

dança, que incluiu três espaços: corredor superior com alambrado do primeiro andar, 

plataforma da escadaria e piso do hall no térreo. Distribuímos as três etapas do módulo por 

esses espaços, procurando fazer transições que contivessem material do próprio módulo, sem 

acrescentar nenhum material extra. Assim, ‘habitamos’ esse grande espaço multifacetado com 

esse módulo.             

 A segunda vertente que o trabalho veio a apontar foi o foco na própria estruturação, 

brincando com o ordenamento dos módulos, em uma estrutura contínua, corrida, pensando em 

um espaço de palco. A cada ensaio, experimentamos diferentes ordenamentos. A primeira 

dessas tentativas foi feita no Encontro 42 (24 de julho de 2015), obedecendo ao seguinte 

ordenamento: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tempo havia totalizado em 32 minutos e 38 segundos. Os 

momentos de ligação entre os módulos, para nós, começaram a dar um sentido de 

continuidade e de unidade ao trabalho como um todo. Por conta do surgimento desses novos 

sentidos, ao olhar a filmagem, identificamos vários pontos para melhorar ou modificar, por 

exemplo:  no  Módulo 7  (‘Aparição’), ir mais longe com o tecido e aumentar a duração; no 

‘caracol’, manter o tecido esticado, tanto no enrolar quanto no desenrolar, pois, visualmente, 

faz muita diferença, e esticar mais o tecido quando estivermos na configuração do círculo e 

das cápsulas; no Módulo 3 (‘mãos dadas’), quando estivermos nos movendo de mãos dadas, 

em círculo, fazer uma pausa antes de soltarmos as mãos e ficarmos autônomos, o que vai dar 

um impacto visual interessante; no Módulo 4 (‘lombares’), nas passagens horizontais, sair de 

cena entre uma passagem e outra; no Módulo 5 (‘apalpamentos’), entre os côncavos/convexos 

e o quarteto, eu posso ficar no meio durante a formação do quarteto até sua finalização, 

executando os movimentos mínimos do côncavo/convexo, o que vai melhorar a transição 

entre os dois elementos.           

 Em alguns encontros, passamos módulos dois a dois, a cada vez, por exemplo: 2 e 3; 6 

e 5. Foi mais uma forma alternativa de trabalhar transições entre módulos, praticá-los, quando 

não estávamos tão dispostos para passar todos os módulos em cadeia. 
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"  
Figura 65 – Módulo 4  
Hall da Sala de Dança, Centro de Artes e Comunicação/UFPE. Recife-PE  
Dançarinos: Jefferson Figueirêdo, Stefany Ribeiro, Juliana Siqueira e Orunmillá Santana 
Fotografia: Autor 
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7.5      TROCANDO IDEIAS: AS VISITAS DOS CONSULTORES CONVIDADOS 

 A partir do Encontro 54 (03 de setembro de 2015), começamos a receber as visitas dos 

consultores convidados, que se realizaram ao longo de quatro encontros. Pretendíamos dar-

lhes uma visão do potencial que a pesquisa havia vindo desenvolvendo para as duas vertentes 

anteriormente mencionadas. Antes das visitas, nos preparamos para recebê-los e dedicamos 

alguns encontros prévios para amadurecer a execução dos módulos, tanto nos espaços 

alternativos, de forma itinerante, quanto na sala 44, em formato ‘corrido’, e para explorar 

diversos ordenamentos diferentes, estando atentos a atmosferas e sugestões de significações 

diferentes que as transições entre os ordenamentos diversos pudessem suscitar.   

 Planejamos um roteiro para o primeiro dia de visita, apresentando módulos em 

diferentes espaços do CAC: 

a) Módulo 7 no corredor da sala 44; 

b) Módulo 3 no corredor de Expressão Gráfica; 

c) Módulo 2 no corredor de Artes Visuais; 

d) Módulo 4 no hall da sala de dança e escadas; 

e) Módulos 1 e 5 na sala 44.  

As transições entre os módulos se dariam em forma de caminhada, de uma forma neutra, em 

que possíveis espectadores fossem convidados para seguirem. 

 Gentil Porto Filho foi o primeiro a nos visitar. Ele atua no Departamento de Design da 

UFPE, tem formação em arquitetura e é um estudioso de arte contemporânea, inclusive com 

incursões na criação artística. Participou como consultor durante o processo de Espaçamento 

(2010-2011). Sua intervenção naquela época havia gerado uma reação muito positiva no 

grupo, de ter trazido questões para serem discutidas a partir do que ele próprio havia 

observado em nosso trabalho em processo, como: relação entre obra, espaço circundante e 

espectadores; possíveis leituras de uma obra; relações entre o trabalho em processo e 

potencialidades de sonorização; etc. Portanto, durante a escolha para os consultores que 

participariam deste projeto, Porto Filho foi unanimidade entre os integrantes.  

 Propus a Porto Filho que faríamos a apresentação sem qualquer comentário 

explicativo prévio, apenas conduzindo-o pela itinerância da dança dos módulos pelos locais 
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escolhidos, para que suas impressões fossem, o máximo possível, construídas pelo contato 

direto com a dança assistida. Após a apresentação pelos espaços, reunimo-nos na sala 44 para 

iniciarmos nossa conversa, que foi filmada. Deixamos Porto Filho com liberdade para fazer 

seus comentários do modo que sentisse mais confortável, a partir de suas anotações. 

 Seu primeiro comentário foi acerca de uma “expressão pela complexidade” que ele 

encontrou no trabalho, indo desde uma “variedade de tipos humanos” a uma “variedade de 

movimentos” (PORTO FILHO, informação verbal, 2015). A dança lhe interessa muito, pois, 

nela, “está tudo imanente ao corpo [...], é uma arte funcionalista por excelência. Está tudo 

inserido no corpo, de algum jeito” (ibid.). Porto Filho desenvolveu seus comentários, tendo 

como parâmetro o campo da arquitetura. Forma e função foram a base a partir da qual 

desenrolou seus pensamentos acerca do que presenciou em nosso trabalho. A partir desse 

“parâmetro”, palavra que ele próprio colocou, comentou criticamente sobre a própria obra de 

Hadid:  

A arquitetura lida com forma versus função. Tem formas que vão chamar-se 
mentirosas, em relação às funções que são esperadas das formas. Então, é 
uma forma fake. Não que eu deva fazer uma crítica a Zaha Hadid, mas tem 
muitas formas de Zaha que não correspondem aos usos internos. Em muitos 
momentos, em Hadid, a forma é completamente autônoma. Então, eu 
criticaria isso da obra dela. Qualquer avaliação que eu faça, pessoal, é a 
partir de um parâmetro; isso não necessariamente é universal. (PORTO 
FILHO, informação verbal, 2015) 

 Porto Filho valoriza a funcionalidade e a racionalidade na arquitetura. Para ele, a 

beleza da arquitetura reside aí. Sob esse ponto de vista, ele continua: 
Parece que no trabalho dela [de Hadid], ela dá uma autonomia exagerada à 
forma e, aí, parte da beleza da arquitetura, do meu modo de ver, que faz 
parte da beleza mais inteligível, sensível, da racionalidade... Aí, vai que ela 
encanta, é extremamente sedutora, com aquele nível de formas, de situações, 
de luz e sombra, de materiais, de superfícies. Mas, por outro lado, essas 
formas sedutoras acabam escondendo outros aspectos de beleza da 
arquitetura mais materiais, mais tangíveis. Zaha é talentosíssima, nem se 
discute isso. Mas, me parece que, eu diria assim, que há um problema com a 
obra dela. É algo controverso; eu estou colocando uma abordagem que é 
chamada funcionalista. Como Niemeyer também, tem o mesmo problema, 
era assim. Eu acho que Niemeyer é um ponto inspirador [para Hadid]. (ibid.) 

 Procurando fazer uma ligação com a dança, Porto Filho pergunta “É possível uma 

abordagem funcionalista da dança?” (ibid.) e responde que, na visão dele, sim, que a dança 

deveria funcionar de acordo com a função da dança, ou seja, as emoções reais do dançarino, 

seu estado corporal, as demandas de seu corpo. E diz que o primeiro módulo apresentado, o 

Módulo 7 (‘Aparição’), foi ao encontro disso: 
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Então, um exemplo do que aconteceu aqui nesse primeiro módulo [Módulo 
7], no corredor, ali é como se fosse, superficialmente, fazendo uma 
associação com Zaha Hadid, pra mim, é muito mais verdadeiro e funcional 
do que o trabalho de Zaha. Todo o movimento corresponde a uma superfície, 
que está em mutação; é como se a forma corresponde exatamente ao que está 
sendo a ação, a função, o uso, a atividade que está sendo desenvolvida. É, de 
fato, uma arquitetura em movimento. Não há nada mais verdadeiro e 
funcional do que aquelas formas que aparecem naquele tecido. É a forma em 
ato. É exatamente o que está acontecendo. (ibid.) 

Foi interessante o fato de Porto Filho fazer o diálogo em via dupla, ou seja, ele também fez 

pontes entre a dança que ele viu com a arquitetura, não só usando seu parâmetro de 

arquitetura para comentar nossa dança: 

Num certo sentido, o sonho de toda a arquitetura funcionalista fosse [sic] 
que todo o prédio fosse daquele tecido. Um movimento para a direita, o 
prédio viria para a direita, para não haver perda nem de energia nem de 
espaço, nem de forma e nem de símbolo, nem de semântica. Aquela forma 
que está daquele jeito corresponde a um determinado movimento, 
obedecendo a algum tipo de emoção. Então, isso me chamou muito a 
atenção. Essa correspondência quase exata entre forma e conteúdo. Isso, de 
uma forma geral, foi muito interessante. (ibid.) 

A recepção dos movimentos vistos por Porto Filho naquela cena, naquele corredor, com 

aquele tecido e com Stefany Ribeiro dançando, foi informada não só por seus conhecimentos 

formativos em arquitetura, mas também por sua bagagem de espectador e estudioso de artes 

visuais: 

Me chama a atenção o próprio movimento. Quando os movimentos me 
impediam ou dificultavam a leitura do corpo humano, eu achava mais 
interessante. (Eu estou falando seguindo um parâmetro). Quando eu via 
muito o corpo humano, mãos, braços, uma antropometria, aí me remete mais 
a formas tradicionais de dança, da escultura, da escala humana, ou seja, de 
algo que eu conheço muito bem, que é o corpo humano. Aí, as possibilidades 
semânticas se fecham mais... Quando aquele corpo parecia como “o que 
danado é isso?” me parecia mais forte, me conferia uma incerteza 
intelectual: “isso está virando outra coisa”, “não tem mais gente ali”; cria um 
aspecto mais enigmático e, para mim, é mais rico. [...] No momento “corpo 
humano”, a gente cria leituras ligadas a noções que a gente tem, visualiza no 
mundo da arte e, quando fica mais abstrato, você diz: “e onde é que eu vou 
buscar isso?” (ibid.) 

 Já no Módulo 3 (‘Mãos dadas’), apresentado no corredor de Expressão Gráfica, Porto 

Filho percebeu uma diferença na interface dança/espaço.  
Enquanto esse trabalho [Módulo 7] parece explorar intensamente as 
características do espaço ao redor, no segundo corredor [Módulo 3], tem 
momentos, por exemplo, no começo, na roda [o início do Módulo 3, que 
começa com todos em círculo, de mãos dadas], o círculo é uma espécie de 
negação do corredor. [...] aquele trabalho [Módulo 3] é mais independente 
do lugar do que esse [Módulo 7]. Não estou dizendo que é bem ou mal, eu 
estou dizendo assim, o que me chamou a atenção. Ele pode ser apresentado 
em outro lugar, sem perdas nem ganhos, talvez ganhos, em relação ao  
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círculo inicial, um espaço quadrado, por exemplo, ou num palco, não sei... 
(PORTO FILHO, informação verbal, 2015) 

 No comentário abaixo, Porto Filho coloca sua posição como arquiteto e professor de 

arquitetura: 

Por exemplo, se quiser fazer um contraponto ao corredor lá em cima, tem o 
círculo que vocês iniciam, valorizar o sentido do corredor com movimentos 
lineares... Estou falando como arquiteto, como usuário do espaço. Valorizar a 
velocidade; corredor é um espaço de fluxo, não é espaço de permanência, de 
ficar, de estar. Corredor, calçadas, espaços lineares são espaços de 
movimento, não são espaços pensados pra você permanecer. Então, quer 
reforçar o caráter do espaço? Reforçar os movimentos lineares que o espaço 
sugere. Quem quiser se contrapor, que é interessante também: criar barreiras. 
Barreiras até com movimentos lineares em outro sentido, estou dando um 
exemplo. É como se você estivesse não aceitando a orientação do corredor. 
(ibid.) 

Esse comentário me fez refletir o que, como dançarino e coreógrafo, quero tirar, me nutrir da 

arquitetura para criar dança. Todas essas determinações de uso que a funcionalidade da 

arquitetura dispõe, discutidas no Capítulo 3, servem tanto como estimuladores para seguir a 

funcionalidade sugerida, como também estimuladores para desvirtuar o que a funcionalidade 

sugere. Afinal, trabalhar com criação artística, a meu ver, envolve transformar os estímulos 

recebidos; para mim, a obra de arte é a visão pessoal, transformada, do artista, sua 

interpretação de determinados estímulos segundo sua necessidade criativa, aqui, ecoando a 

“necessidade interior” da qual fala Kandinsky (2015), a “intenção interna” de Laban (1978, 

2011) e a necessidade do artista descrita por  Deleuze (2007). 

 Porto Filho frisou que acha as duas linhas de raciocínio interessantes:  
A autonomia do movimento em relação ao espaço em geral, gerar a matriz, 
ou, muito pelo contrário, fazer o site-specific, ou seja, nesse espaço eu vou 
reforçar... Eu acho que as duas coisas podem dar coisas interessantes. E esse 
segundo trabalho do corredor pode ser um contraste em relação ao primeiro. 
(PORTO FILHO, informação verbal, 2015) 

Agradeço a sensibilidade de Porto Filho para trazer à tona essa questão, pois é algo que tenho 

que ter muito claro como resultado da pesquisa e, futuramente, quando fizer propostas de 

espetáculos com as duas possibilidades anteriormente levantadas. Como dito anteriormente, o 

trabalho situa-se entre os dois polos levantados por Porto Filho: o movimento sendo 

autônomo em relação ao espaço geral e uma obra site-specific. Este trabalho não se configura 

como um site-specific porque nós não estávamos indo para um determinado espaço, pesquisar 

como ele é e criar alguma coisa especialmente para ele. Também não é o caso de ter uma 

autonomia total para o material de movimento criado, a ponto de ignorar totalmente o espaço 



"294

onde é apresentado. O trabalho respeita, sim, a autonomia do material de movimento criado, 

que teve como fonte de inspiração a arquitetura de Hadid. Entretanto, principalmente no que 

toca à possibilidade de utilizar espaços alternativos para apresentações, pretendemos ser 

‘responsivos’ ao espaço, como mencionado anteriormente. No que tange ao módulo em 

questão, o Módulo 3, pretendemos manter uma identidade desse módulo, mas uma identidade 

que seja maleável. Por exemplo, poderíamos ter brincado com a estrutura do módulo e ter 

escolhido começar como termina, poderíamos ter desfeito o círculo inicial e executar os 

movimentos sem os bailarinos estarem engatados pelas mãos, etc.; que seja maleável a esse 

ponto. 

 Em vista disso, Porto Filho nos alertou que, independente das escolhas de autonomia 

do movimento ou de dialogar com o espaço, devemos estar atentos às tipologias espaciais, por 

exemplo, lineares e quadriculares, ao que essas tipologias sugerem arquitetonicamente e, 

então, fazer as escolhas artísticas. “Em determinados momentos, achei que o círculo ficaria 

melhor num espaço quadrangular, em outros momentos acho que funciona muito bem no 

corredor. Mas, depende do que se quer.” (PORTO FILHO, informação verbal, 2015).  

 Essa linha de raciocínio manteve-se nos comentários sobre o Módulo 4 (‘Lombares’), 

executado no hall da Sala de Dança (Figura 65).  
O tamanho do espaço tem um peso, muita linha de escada, só aquele piso 
embaixo, então... Tem alguma coisa mexendo, que é interessante, parece 
uma franja balançando, vocês lá em cima [primeira imagem da Figura 65]. 
Tanto é que eu não me detive, não anotei nada sobre o movimento. Pra você 
ver que o papel da arquitetura, da distância... Então, me parece, também pra 
pensar, são movimentos independentes, lá em cima, patamar e o chão. Claro 
que poderia haver uma ligação. Poderia haver, eu acho, movimentos 
autônomos – vê se faz sentido o que eu estou falando – quase como 
coreografias autônomas. Como não é uma ligação coreografada entre os três 
momentos, as escadas e as transições não foram exploradas 
coreograficamente. É um caso pra se pensar: vale a pena ou não vale? Ou é 
pelo tratamento, como três situações distintas. Coreografia lá em cima, desce 
como robôs, em linha, andando. [...] A outra proposta é fazer uma coisa mais 
orgânica, mais “Zaha Hadid”, vamos dizer assim, dançar nos degraus. (ibid.) 

Percebemos a pertinência do que Porto Filho estava comentando. Nossa escolha para a 

ligação entre os vários espaços desse ambiente, o patamar de cima, o patamar do meio, as 

escadas e o chão foi de um deslocamento ‘funcional’, neutro, através de caminhadas e 

descidas de escada bem pedestres, cotidianas. Porto Filho sugeriu, a título de experimentação, 

tentar fazer ‘uma coisa mais orgânica’ nas ligações porque ele percebeu uma característica 

importante no presente trabalho, que se diferencia de Espaçamento: 
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Porque, por exemplo, em relação àquele trabalho de 2010/2011 
[Espaçamento], eu acho que, no geral, os movimentos – pode ser influência 
de Hadid – achei os movimentos mais orgânicos e menos fragmentados. 
Também não estou fazendo juízo de valores aqui, não. Os movimentos têm 
um encadeamento mais suave [em Contraespaço], mais um se desdobrando 
no outro do que aquele projeto de 2011. O projeto de 2011 tinha isso 
também, mas tinha rupturas, quebras. Eu estou achando o de agora menos 
fragmentado. É como se lá está mais para Frank Gehry, o Frank Gehry 
antigo, de justaposição de pedaços, de colagens, tinha também movimentos 
orgânicos, mas, esse, no geral, tem uma fluidez que me pareceu diferente do 
daquele projeto, menos fragmentado. Um movimento em relação ao outro. 
(PORTO FILHO, informação verbal, 2015) 

 Essa foi uma percepção sensível por parte de Porto Filho comparando os dois 

trabalhos. Realmente, em Espaçamento a organização rítmica (o fraseado) era composta por 

muitas frases que terminavam com um acento de impacto seguido de pausas, após as quais 

nos deslocávamos, de modo pedestre, neutro, em ritmo contínuo, para começar outras frases 

em outros locais do espaço de apresentação. Também havia várias repetições de frases em 

locais diferentes do espaço de apresentação e em contextos diferentes de relações entre os 

bailarinos. Daí, a percepção de fragmentação por parte de Porto Filho e de remeter à obra de 

Gehry, que faz todo o sentido porque havíamos estudado muito sobre o trabalho desse 

arquiteto e nele nos inspiramos para Espaçamento. 

 Já em Contraespaço, a percepção de Porto Filho de uma maior organicidade e menos 

fragmentação se deve ao fato de que a inspiração pelas obras de Hadid nos deu vontade de 

explorar uma continuidade no encadeamento dos movimentos. Há alterações rítmicas, com 

muitos impulsos, impactos, balanços, e também acentuação contínua, mas essas alterações 

foram diluídas e dissolvidas nas movimentações e agrupamentos seguintes, sugerindo uma 

constante transformação. Essa continuidade – a qualidade de seamless [sem costuras] – foi 

proposital e, inclusive, segue as sugestões de algumas das Proposições para o trabalho como 

um todo, como ‘uma multiformidade que absorve os contrastes e os transformam’, ‘uma 

circularidade em espiral que abarca e transforma os opostos’, ‘organicidade na geração e 

estruturação de material’ e ‘privilegiar a curvilinearidade e permitir a fusão de trajetórias 

múltiplas em uma textura coerente’. Eu imaginava, de antemão, que esse propósito claro de 

seguir uma continuidade iria provocar uma mudança na maneira como costumo estruturar  

meus trabalhos. Em obras anteriores, os cortes bruscos, as repetições e as pausas conferiam 

um aspecto fragmentário. 

 Os módulos seguintes foram todos apresentados  na  sala  44.  No  Módulo  2  (‘Tela’), 
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também lhe intrigou um jogo de polaridades e contrastes: elementos “estruturais”, que 

serviam como “suportes” – em sua impressão, “extremidades meio mortas” –, que eram 

Orunmillá Santana e Jefferson Figueirêdo servindo como suportes humanos para a tela se 

estender; um “movimento muito forte no meio”, um “elemento vivo”, que eram Juliana 

Siqueira e Stefany Ribeiro fazendo suas movimentações em contato com o tecido. O embate 

entre o que Porto Filho chamou de “estrutura” e “cena” encadeou uma dupla possibilidade: 

Vamos admitir que Orun e Jefferson estivessem completamente parados e 
Juliana e Stefany também completamente paradas no meio; aí o espectador 
não poderia dizer que há algo estrutural, pois estaria tudo completamente 
parado, não está acontecendo nada. Então, não criaria esse contraste, 
elemento morto e elemento vivo, estrutura cenográfica humana e bailarino 
no centro. A alternativa oposta, se quiser acabar com esse contraste, é os dois 
se movimentando na ponta e as duas se movimentando no meio. Então, é 
pensar se quer manter o contraste ou se não quer manter o contraste. Para 
combater o contraste, aí tem essas duas [possibilidades]. (PORTO FILHO, 
informação verbal, 2015) 

Porto Filho se entusiasmou com a ideia de uma ‘cenografia humana’, que seria a primeira das 

polaridades que ele descreveu. Parece que lhe incomodou um pouco o fato de as duas coisas 

estarem acontecendo ao mesmo tempo. Entretanto, o módulo vai se transformando da metade 

para o final; as extremidades, que, a princípio, funcionavam apenas como ‘estruturas’ ganham 

vida e os quatro bailarinos tornam-se pontas de uma grande escultura viva formada entre estes 

e o tecido, que também chamou a atenção de Porto Filho, pelo papel que o corpo ocupa nisso:  
Essa posição final, começa tudo meio antropométrico, a estrutura na vertical, 
duas bailarinas no centro se movimentando, o corpo humano aparecendo 
fortemente. No final, totalmente abstrato, nega o corpo completamente. 
Acho uma forma muito interessante de terminar. Nega o corpo porque nega a 
verticalidade; o corpo humano. Outros corpos, não. Não as cobras, né? Cria 
um objeto muito interessante no final, contrastando com o início. Se a pessoa 
for no banheiro e voltar, ou cochilar, vai ter uma bela surpresa. (ibid.) 

 Essas transformações, do funcional ao orgânico, do geométrico ao fluido, do 

antropométrico ao abstrato, foram geradas no próprio processamento do trabalho, 

principalmente porque já tínhamos a proposta de, e estivemos abertos a, lidar com a labilidade 

e com a absorção de contrastes. 

 O Módulo 1 (‘Caracol’) lhe chamou a atenção por ser um módulo com um 

“predomínio de formas isoladas”, “não é sobre o movimento, é como se fosse ‘foco-pose’, 

independentes, em detrimento do movimento” (ibid.). A série de interrupções lhe chamou a 

atenção e ele sugeriu que, se fizéssemos algo contínuo, com menos paradas, ficaria mais 

orgânico e mais próximo da intenção deste projeto, de trabalhar com a organicidade, 
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transformação e continuidade, trazer a organicidade presente nos outros módulos. Esse 

comentário foi bastante arguto, pois o Módulo 1, apesar de ser uma imagem que temos 

trabalhado insistentemente porque acreditamos que é forte, ainda estamos procurando sua 

melhor materialização. Já havíamos trabalhado com pausas ainda maiores, o que dava ainda 

mais a impressão dessas ‘formas isoladas’ de que Porto Filho fala; em outros momentos, 

tentamos o oposto, ou seja, uma continuidade lenta. Seguiremos o caminho desta última; não 

acho coincidência Porto Filho tê-la favorecido porque, realmente, integra melhor esse módulo 

à proposta do trabalho como um todo. Entretanto, o final do Módulo 1, no qual paramos na 

imagem das ‘cápsulas/casulos’ e saímos delas, como se deixando cascas, o agradou bastante e 

gerou o seguinte comentário: 

A saída [cápsulas/casulos] é um bom modo de solucionar. Se esse 
movimento trava e pára tudo, como se fosse uma espécie de “cristaliza”, 
“morre”, eu acho que tem muito a ver com esses ciclos que você está 
[desenvolvendo]... Gostei muito desse final. Deixar a casca também e até o 
momento de lançar a casca, eu achei muito adequado, interessante em 
relação ao começo. (PORTO FILHO, informação verbal, 2015) 

 O Módulo 5 (‘Apalpamentos’), que começa com a exploração de côncavos e convexos 

no corpo, instigou Porto Filho a falar novamente sobre forma e função na arquitetura para 

poder, em seguida, comentar sobre esse módulo. 
Esse módulo me fez pensar mais sobre essa relação entre forma e função, 
que eu não acho que cai tão bem em dança. Mas, como você fala tanto em 
arquitetura no projeto, como vocês estão se testando, testando o próprio 
corpo, vendo até onde vai dar, um movimento puxa outro. Nesse módulo, 
como começa em um estado de teste, fiquei pensando: no que vai dar, o que 
vai gerar isso? Se pudesse falar de “forma segue a função”, se fosse falar em 
movimento, diria que forma segue a função. Vocês já ouviram falar de forma 
e função em arquitetura? Se, em um auditório, as cadeiras estão assim 
[descreve gestualmente cadeiras dispostas em fila e uma forma geral meio 
trapezoide], a forma do auditório, por conta de acústica, então, a forma 
externa do auditório seria um losango. Esse é o caso típico, quer dizer, a 
forma do auditório seguiu a função, o layout, a forma como vai funcionar. 
Em dança, faz sentido essa analogia? É bem difícil, mas... Foi esse modo que 
me fez pensar na medida do balé clássico, na não funcionalidade, aquela 
forma não corresponde a uma função. Mas, que função é essa? (ibid.) 

 Arrisquei uma resposta, perguntando se não tinha a ver um pouco com a relação entre 

forma e conteúdo. Comecei exemplificando que o balé clássico tem um vocabulário de 

movimento que termina sendo o próprio espetáculo. Só que no balé romântico havia mais 

conteúdo narrativo e também havia cenário. Na modernidade, Balanchine, no início do século 

XX, quis manter o vocabulário de balé, mas, tirando as referências externas. Para ele, o que 

interessava não era seguir o libreto, que era o programa, por exemplo, de A Bela Adormecida, 
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contada através desse vocabulário de movimento. Ele queria ‘enxugar’ figurino, cenário, etc., 

e trabalhar com o corpo e o vocabulário do balé, valorizar isso, isso era o conteúdo. 

Posteriormente, Cunningham, que também foi um modernista, mas, com um pé no pós 

modernismo, quis ‘limpar’ tudo de referência externa e usar e valorizar todos os lugares do 

palco, todas as partes do corpo. Tem também o vocabulário de movimento criado por ele. Não 

há preocupação nenhuma com narrativa. E a relação com a música era completamente oposta, 

independente, também. A música ia pra um lugar, a dança para outro. Para ele, a forma era o 

conteúdo. Já na dança expressionista, o conteúdo tem a ver com a forma porque a emoção vai 

gerar o movimento. Há esses jogos assim. 

 Meu comentário encorajou Porto Filho a dizer que a abordagem de Cunningham é 

bastante funcionalista, do ponto de vista da arquitetura. Não há nada a priori, forma nenhuma 

a priori, um roteiro, uma história para contar. O que vai ditar a forma é o corpo, magro, gordo, 

baixo, alto, ou o estado emocional. Então, o movimento não mentiria, não seria algo que se 

referisse a alguma coisa externa ao próprio bailarino (PORTO FILHO, informação verbal, 

2015). 

 Essas tentativas de relacionar a relação forma-função da arquitetura com a relação 

forma-conteúdo da dança foram muito úteis para a elaboração de Porto Filho e nosso 

entendimento do comentário a seguir: 

Então, me chamou atenção a abordagem funcionalista do Módulo 5, como o 
primeiro também [Módulo 7], forma e função. O que me chamou a atenção é 
que vocês vão se apalpando, testando esses côncavos e convexos, mas 
gerando movimento. Dá pra deduzir que não havia um roteiro... Havia um 
roteiro, talvez, vocês começariam se apalpando ou testando o corpo. Mas, o 
que está comandando esse momento, além dessa ideia primeira, é como o 
corpo está. Estado emocional ou mais um corpo material que é diferente nos 
cinco. Cinco corpos diferentes, com estados emocionais diferentes, vão gerar 
cinco movimentos diferentes. (ibid.) 

O encadeamento desse módulo, no qual transformações acontecem sucessivamente, o fez 

trazer as relações em ação no Anel de Moebius para seu comentário sobre o trabalho, como 

segue: 
Essa fita de Moebius, que você tinha falado, ficou bem claro nesse módulo 
porque tendem a não ter fim esses movimentos; vai sempre estar em 
desequilíbrio, um movimento vai sempre puxar o outro, um vai alterar o 
outro. Mesmo que um pare, essa parada vai gerar um movimento no vizinho. 
Me pareceu um modo contínuo mesmo, um modo que falava mais desse 
movimento sem fim. Grande complexidade organizacional nas disposições. 
Quebra as narrativas porque, como fica difícil você criar analogias (falo do 
ponto de vista do espectador), como eu não tenho referências externas e, 
ainda por cima, as variáveis, três [bailarinos] de um lado, um no meio, um lá 
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na ponta, depois inverte, não tem centro, não tem simetria, não tem nada 
onde eu posso me agarrar para criar uma narrativa empobrecedora, daí me 
agrada. Eu estou falando do meu ponto de vista. É legal porque eu não 
consigo dar uma solução racional ao que estou vendo. E isso é um sinal de 
algo que é rico. Eu tenho que “me virar”. Aquele negócio do fast food da arte 
é a morte da arte. “Ah, ele quis dizer isso!”. Então, é melhor sair, ir embora e 
tomar cerveja, conversar com os amigos. Todo modo de abrir 
semanticamente a obra, ou é o excesso (falo “excesso” num bom sentido), 
como no Módulo 6, de arranjos, 3,1,2; 1,4,3. Quando você não consegue 
apreender uma totalidade, sempre fica algo em aberto. Você não apreende 
uma lógica, um fio condutor. Solução pela via da complexidade. Outra forma 
que deixa completamente sem chão é a ausência total de complexidade, o 
corpo parado mesmo. John Cage, que vai lá tocar o piano dele, não toca. 
Fica aquele nada. Mas, intrigou gerações e gerações, sem acontecer 
absolutamente nada. Claro, aconteceu o que estava em volta da proposta. 
Então, assim, excesso de complexidade e excesso de simplicidade geram 
amplitude semântica, que me é muito importante porque impede a 
construção de um raciocínio, de uma leitura só. E se combinar as duas 
coisas, excesso de complexidade, em determinados momentos, e 
simplicidade extrema, é feito colocar um cubo preto numa galeria. Hoje, 
virou clichê, mas, na década de 1960, quando Tony Smith, um minimalista, 
coloca um cubo preto, da altura mais ou menos de um corpo humano, as 
pessoas dizem “não é possível que seja só esse cubo preto”. E rodavam e 
olhavam. O cubo era mais ou menos dessa altura [descreve gestualmente], 
nem grande nem pequeno, e o cubo preto lá, parado, sem nada para dizer e o 
artista não estava lá pra explicar, então o público ficava num “mato sem 
cachorro”. Então, isso tem que acontecer, o público tem que ficar num “mato 
sem cachorro”. Porque, falta de esforço, vá pra casa dormir, vá ver televisão, 
vá pro cinema, é fácil, ler um romance. (PORTO FILHO, informação verbal, 
2015) 

 Aproveitei seu comentário sobre o minimalismo para acrescentar que, nos anos 1960, 

a dança pós moderna norte-americana caminhou lado a lado com a arte minimalista e até 

muitos dos artistas visuais participavam de danças, como Robert Morris, que era artista visual 

e coreógrafo (BURT, 2006). Havia a ênfase na concretude do corpo. Essa relação entre a 

dança pós moderna norte-americana e a arte minimalista, especialmente na cidade de Nova 

York nos anos 1960, havia sido bastante discutida em Pesquisa Trilogia da Arquitetura 

Desconstrutivista (LACERDA, 2011), inclusive porque a arte minimalista também 

influenciou bastante o pensamento da arquitetura nos anos 1960, sendo de grande referência 

para o desenvolvimento da arquitetura desconstrutivista. 

 No Módulo 6 (‘Trenzinho da sacanagem’) chamou-lhe a atenção uma “complexidade 

de arranjos” em vários aspectos: em relação aos ordenamentos, combinações e repetições das 

sequências individuais; em relação à sala; quebra de simetria. Porto Filho chamou essa 

assimetria de uma “assimetria clássica”. E chamou de “arranjos mutantes” – termo que achei 

interessantíssimo – as várias organizações em que nos colocamos ao longo do módulo. 

Segundo Porto Filho, “[…] tem uma pegada modernista, no sentido desse equilíbrio 
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dinâmico. Tá em equilíbrio, mas com equilíbrio assimétrico” (PORTO FILHO, informação 

verbal, 2015). São interessantes essas expressões (‘equilíbrio dinâmico’, ‘equilíbrio 

assimétrico’), que trazem a noção de labilidade. Foi bom ter tido essa ressonância por parte de 

um espectador como Porto Filho; é sinal de que um pouco dos objetivos iniciais da pesquisa 

se materializaram em seus resultados. 

 Encerrando sua participação na primeira visita, Porto Filho sugeriu pensar nessa 

relação com Hadid, de em que medida sua forma sofisticada e em que medida o espaço 

arquitetônico da dança influencia ou não os usos e as partes aplicadas, as frases. “Porque tem 

muita forma de Hadid que não altera absolutamente nada no uso, é retórica a forma” (ibid.). 

Esse foi um dado importante, para o qual ainda não havia me atentado até então. Minha 

fascinação por Hadid não diminuiu por conta disto, porém, estar ciente disto, para poder olhar 

cada vez mais criticamente sua obra, é bastante importante. 

 Como contraponto, Porto Filho deu o exemplo de Koolhaas: 
Então, numa abordagem mais rigorosa, as formas deveriam responder a 
necessidades ou provocar novos eventos. Aí o Rem Koolhaas é muito mais 
nessa linha, não há forma de Koolhaas, é mais difícil, que não seja para 
produzir acontecimentos. As formas que ele usa são mais retilíneas, mas ele 
coloca usos incompatíveis para gerar conflitos. Uma entrada de serviço de 
um museu ele coloca do lado da entrada social, para o grã-fino de gravata 
borboleta cruzar com um cara de macacão levando caixa de... O que é que 
está preocupado aí? Que as formas arquitetônicas gerem eventos, gerem 
acontecimentos de algum tipo. As formas dele são neutras, não são 
sedutoras; monótonas, às vezes. Mas, a arquitetura está provocando uma 
efervescência de atividades que a forma bonita de Niemeyer não provoca. 
Pelo contrário, a forma de Niemeyer é pra você ficar parado, olhando. 
Contemplando. É um modo de fazer arquitetura, um Niemeyer da vida. 
Realmente, ele é um gênio; ensinou... Mas, é só para a gente saber, eu acho 
que tem relações com a dança também, os “a prioris” da dança que vocês 
não utilizam, como a dança moderna, Cunningham e outros que você falou. 
Numa abordagem, que, num certo sentido, se contrapõe a Hadid. Porque não 
há nada que se pode tirar. Enquanto que, em Hadid, por exemplo, o corredor 
com o peitoril [curvo], tire essa curva aqui, bote reto o corredor para a 
gente... [faz gesto de passar]. Então, Cunningham é uma abordagem, me 
parece, de austeridade, no sentido de que não há elementos dispensáveis, não 
há penduricalho, não há adereço, não há decoração, tudo decorre de emoção, 
de possibilidade da minha perna, do que eu estou sentindo na hora. Não tem 
ditame discursivo, estabelecido, não tenho que passar uma mensagem a 
ninguém. Tinha que acontecer. Tô falando baseado no que você descreveu, 
como seria uma dança exata e curiosamente clássica, não no sentido da 
dança, mas não dá pra colocar nem tirar nada porque estraga. Que é o 
sentido da arquitetura clássica, a obra está pronta e é boa, é tão bem 
resolvida que, se botar alguma coisa, destroi o conjunto dele. (ibid.) 

São dados importantes para se pensar. Entretanto, creio que, embora, segundo Porto Filho, 

“muita forma de Hadid não altera absolutamente nada no uso”, a maneira como li como dança 
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sua ‘arquitetura de sonho’, conforme denominei anteriormente, teve sua legítima influência 

neste trabalho. Suas formas e sua dinâmica influenciaram minha percepção fenomenológica 

de sua arquitetura, mexendo com minha imaginação e com minha cinestesia, me dando a 

sensação de organicidade e me instigando a trabalhar com a continuidade na estruturação do 

trabalho de dança, absorvendo os contrastes e as quebras. Esses estímulos são perceptíveis 

nos corpos em movimento e na relação com o espaço neste trabalho. Talvez esse outro viés de 

como reagir à arquitetura possa gerar outras reações de minha parte, em projetos futuros. Ou 

não. Posso estar aberto a isso. 

 Na segunda visita de Porto Filho, dançamos os módulos executados continuamente na 

Sala 44, na seguinte ordem: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. A duração aproximada foi de 37 minutos. 

Para Porto Filho, a imagem do Módulo 7 fica mais forte no corredor. No Módulo 1, nos fez os 

seguintes questionamentos: “o tecido limita o movimento; esta é a intenção?”; “poderia haver 

mais protuberâncias?” (PORTO FILHO, informação verbal, 2015). Porto Filho percebeu que, 

ao longo desse módulo, vamos construindo vários “recintos”, espaços tangíveis, com interior 

e exterior definidos; ele achou que valeria a pena explorar mais esses “contêineres 

potenciais”. Aproveitamos esse comentário e, em encontros posteriores, trabalhamos o que 

começamos a chamar de ‘suítes’, que eram recintos individuais resultantes de múltiplas 

dobras do tecido. 

 No Módulo 2, reiterou seu comentário da primeira visita de que o tecido funciona 

como cenografia. Ao término desse módulo, em transição para o Módulo 3, eu retorno à cena 

e retiro o tecido de cima dos outros bailarinos, que estão imóveis, compondo a escultura final. 

Porto Filho achou interessante essa transição, trazendo “uma ambiguidade que 

enriquece” (ibid.). O cotidiano – minhas ações de entrar caminhando, da maneira mais 

pedestre e neutra possível, e de retirar o tecido de cima dos outros, também de uma maneira o 

mais funcional possível – contrasta com o abstrato – a imagem escultural abstrata, tanto em 

movimento quanto imóvel, produzida pelos quatro bailarinos em relação com o tecido. 

 No Módulo 3, Porto Filho percebeu um aspecto interessante que não havia aparecido 

quando de sua execução no corredor, visto na primeira visita. Para ele, é o módulo que, sem o 

tecido, tem um efeito mais arquitetônico. Achou interessante o final com Orunmillá Santana, 

que fica no centro, em sua posição final em forma de cruz, imóvel, depois que todos saem de 

cena. Porto Filho disse que esse módulo começa moderno e termina arcaico (ibid.) – pela 
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posição final de Santana, com seus braços abertos, que pode remeter a uma pose ritual. No 

Módulo 4, chamou-lhe a atenção a ausência de movimentos cotidianos. 

 Enquanto conversávamos sobre o Módulo 5, veio o assunto do paramétrico. Porto 

Filho concordou que este é muito interessante para se trabalhar com dança. Para ele, na 

arquitetura, é interessante como processo, mas fica congelado em seu produto final, enquanto 

que, na dança, é possível estar funcionando em seu estado de obra pronta (PORTO FILHO, 

informação verbal, 2015). 

 Entre as visitas de Porto filho e de Arnaldo Siqueira, tivemos oito encontros, nos quais 

o grupo procurou trabalhar a partir da experiência do feedback do primeiro. O contato de um 

trabalho em processo com um espectador, após vários meses de trabalho sem espectadores 

externos, em uma espécie de gestação, mexe muito com as sensações de cada um dos 

integrantes, do que constitui o trabalho como um todo, do que representa a participação de 

cada um como bailarino, como parte desse todo. E isso se dá mais especialmente com um 

espectador com um olhar privilegiado como o de Porto Filho. Nesses encontros, passamos 

várias vezes os módulos em continuidade, nos ordenamentos os mais diversos possíveis. 

Percebemos que o Módulo 9 (‘Linhas de força’) propõe atmosferas diferentes, dependendo se 

estiver no início ou no final do ordenamento. No final, pode gerar um anti-clímax (o que, 

necessariamente, não é uma desvantagem), pois seu conteúdo é mais exploratório e, sua 

execução, mais serena. Por outro lado, no início, pode gerar uma construção do interesse do 

espectador, justamente pelas mesmas características. Constitui, portanto, uma questão de 

escolha, que pode variar segundo o local de uma possível apresentação, o tipo de público 

esperado, ou, até mesmo, o mood do dia e da ocasião. 

 Com relação ao Módulo 1 (‘Caracol’), pensei nas ideias de Porto Filho de haver mais 

compartimentos, as ‘suítes’. Experimentamos dobras de tecido que proporcionariam esses 

espaços para cada um, nos quais se poderia ou improvisar ou fazer algumas frases 

modificadas dos repertórios individuais ou, ainda, combinar os dois. Quanto ao ordenamento 

interno desse módulo, experimentamos onde seria mais apropriado e ‘orgânico’ inserir essas 

dobras com as ‘suítes’. Também experimentamos uma qualidade maior de continuidade, 

mantendo uma qualidade lenta, em detrimento das pausas que vínhamos fazendo. Essa nova 

maneira pareceu mais de acordo com a proposta do projeto e também a sentimos mais 

orgânica em sua execução. 
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 Com relação ao Módulo 7 (‘Aparição’), pensamos em uma nova possibilidade: 

Stefany Ribeiro já estaria no centro do espaço designado, deitada no chão e enrolada no 

tecido; das coxias ou dos espaços invisíveis do espaço a ser apresentado, começaria a se puxar 

o tecido e Stefany iria se levantando, fazendo a movimentação e saindo de costas, até 

desaparecer. É como se fosse o retrocesso do movimento original desse módulo, com a 

diferença de ela estar deitada no chão. Dependendo do espaço, até mesmo em um espaço de 

palco, poderia ser uma imagem interessante. 

 Passamos muitas vezes as frases e sequências em comum, utilizadas em uníssono ou 

não. Precisávamos adquirir um domínio maior sobre esse material para poder, então, 

manipulá-lo melhor. 

 Dedicamos algum tempo para assistir às filmagens das apresentações para Porto Filho. 

As gravações nos diversos ambientes do CAC/UFPE ficaram, por si só, parecendo um vídeo 

dança, como comentou Juliana Siqueira, com nossas entradas e saídas nos espaços vazios, 

ocupando-os e habitando-os temporariamente e, após, deixando-os vazios novamente. 

 Também dedicamos algum tempo para ver vídeos de trabalhos de dança de outros 

coreógrafos. Nesse tempo, estava escrevendo o material para a primeira Qualificação sobre 

minhas referências formativas em dança. Deu uma certa nostalgia e resolvi mostrar aos 

bailarinos alguns trabalhos desses coreógrafos. A intenção não era de impor padrões ou 

modelos estéticos de movimento, mas debater princípios dinâmicos de propostas 

coreográficas que, inclusive, me formaram como coreógrafo, alguns dos quais comentei no 

subcapítulo 2.3. Os bailarinos tinham menos conhecimento sobre as britânicas Davies e 

Butcher, mas, quanto a Bausch, Forsythe e Newson/DV8, eles já conheciam alguns trabalhos. 

Assistimos, então, a Bank (1997) de Davies. Pedi a eles que prestassem atenção em como a 

estrutura geral do espetáculo vai se desenrolando gradual e sutilmente e em como as frases de 

movimento se relacionam com crescente complexidade ao longo do trabalho. De Butcher, 

assistimos a trechos de Still-Slow-Divided (2002). Solicitei-lhes que prestassem atenção ao 

vocabulário de movimento desenvolvido, que foi inspirado pelo paraquedismo.   

 Também começamos a conversar mais objetivamente sobre que tipo de figurino se 

encaixaria melhor no que estávamos desenvolvendo. Em termos de cores, pensei em tons de 

branco e cinza (branco, off-white, bege claro, cru, etc.). Acho que a influência principal para 

essa escolha foi a instalação Elastika (Figura 40) e também nas obras ‘brancas’, por exemplo, 
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Heydar Aliyev Centre e Magazine Restaurant. Essa preocupação ‘estrapolou’ os momentos de 

ensaio e vazou para o cotidiano, fazendo com que eu olhasse as lojas por onde passasse e 

também na Internet com esse olhar específico. Seduziu-me mais um estilo despojado, até 

parecendo mesmo com roupa de ensaio. Compartilhei com os bailarinos alguns modelos de 

roupas que havia visto, como, por exemplo, uma camisa-vestido, um moletom com gancho 

mais baixo e com ‘punho’ no tornozelo, entre outros. 

 Apesar de a trilha sonora não ser um elemento para compor o produto do ensaio aberto 

de finalização de Contraespaço, ideias já permeavam os ensaios, como já descrito, além das 

trazidas por cada integrante. Pensei bastante em uma coleção de sons de ar: sopro, respiração, 

vento, brisa, tempestade de areia, etc. Agrada-me o paradoxo, sugerido por Bachelard (2001, 

p. 16), de um ‘fluido aéreo’, advindo da percepção de que o ar e a terra são elementos 

constitutivos deste trabalho. 

 Recebemos a primeira visita de Siqueira  no Encontro 64 (08 de outubro de 2015). 60

Ele é professor do Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística da UFPE, autor de 

vários livros sobre personalidades da dança pernambucana, programador e curador do Festival 

Cena Cumplicidades (Recife/Olinda-PE) e Doutor em Artes Cênicas pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Para Siqueira, havíamos agendado duas visitas para, assim 

como com Porto Filho, mostrarmos as duas facetas em desenvolvimento do material. Na 

primeira visita de Siqueira, porém, fizemos o oposto do procedimento com Porto Filho e 

mostramos os módulos encadeados continuamente, na sala 44 do CAC. Para a segunda visita, 

programamos os módulos espalhados pelos espaços selecionados do CAC. 

 A participação de Siqueira diferiu da de Porto Filho, no sentido de que Siqueira nos 

estimulou mais com perguntas do que com comentários sobre o trabalho. Primeiramente, 

Siqueira levantou os dois modos de dançar presentes no trabalho: coreografado e em 

improvisação. Ele quis saber se utilizaríamos ambas as formas nas apresentações públicas. 

Respondi que sim, mas que precisávamos ainda amadurecer suas execuções. Siqueira 

respondeu que isso seria muito válido, porém, recomendou que o movimento que advenha da 

improvisação tenha o mesmo nível de qualidade que o movimento que adveio de uma 

preparação, de um amadurecimento, de uma apropriação. Adicionou que, se para o público 

não importa oferecer tanto o movimento coreografado quanto o improvisado, então também 

 Que terminou sendo a única, pois a segunda teve que ser cancelada por conta de outros compromissos de 60

Siqueira.
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ele vai ter o mesmo padrão de apreensão e, aí, é necessário um mesmo padrão na execução. 

“É só um desafio que se coloca no trabalho”, disse (SIQUEIRA, informação verbal, 2015). 

Siqueira acrescentou que, nesse material a amadurecer, há coisas muito simples, como as 

caminhadas, nas quais, em alguns casos, alguns bailarinos têm um nível de execução mais 

comprometido do que outros: “talvez pela simplicidade, pelo que está sendo proposto, [alguns 

dos integrantes] não têm esse nível de comprometimento, que dá um outro aspecto” (ibid.). 

 Como dançamos o trabalho em silêncio, tanto para Porto Filho quanto para Siqueira, 

este expressou sua curiosidade com relação a possíveis sonoridades que utilizaríamos em 

futuros espetáculos. Informei-lhe que havíamos testado alguns tipos de sons e de músicas, 

mas que ainda tínhamos várias coisas para explorar em termos de sonoridade. Siqueira 

comentou que vários momentos pedem silêncio mesmo e acrescentou que tem visto muitos 

trabalhos ultimamente que utilizam o silêncio. 

 Em seguida, nos questionou sobre as diferenças de ritmo que identificou ao longo do 

trabalho, se o uso dessa diferença foi proposital ou não, na concepção. Respondi que nada foi 

proposital de antemão, que tudo o que a gente veio trabalhando foi surgindo a partir dos 

exercícios. O que foi proposital, previsto, foram as listas de Proposições para o trabalho como 

um todo e de Propostas para exploração e improvisação. Tudo o que é de ritmo, de dinâmica 

foi surgindo a partir das improvisações. Ficamos abertos para ver o que surgiria daí. E com 

relação à questão de como estruturar o material criado, a gente não tinha nenhuma ideia 

prévia. Começamos a juntar uma coisa com outra, fazendo surgir um módulo, uma unidade, 

uma pequena unidade. E assim foi se fazendo. Esse processamento de trabalho encontra uma 

ressonância com o que Bausch descreveu sobre seus processos criativos:  

No princípio não há nada, só respostas, frases, cenas pequenas. E tudo fica 
separado, em fragmentos. A certa altura, começo a ligar uma coisa que me 
pareceu certa com outra coisa. E esta com outra, e com muitas outras. 
Quando depois, novamente, me parecer que encontrei algo que efetivamente 
funciona, então já tenho uma coisa pequena que é já um pouco maior. E, 
nessa altura, procuro tomar uma direção completamente diferente. Sou capaz 
de começar os ensaios com a ideia de ir num certo sentido, depois o trabalho 
desenvolve-se, cresce, muitas coisas pequenas pouco a pouco tornam-se 
coisas maiores e a orientação muda por si só. Em qualquer caso, a tudo 
aquilo que se encontrou será dada uma forma diferente, nada permanece 
informe: e isto porque cada coisa adquire significado diverso quando se põe 
em relação com outra. Só pouquíssimas coisas permanecem no espetáculo 
com a mesma forma que tinham de início. (BAUSCH in BENTIVOGLIO, 
1994, p. 14) 
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 Siqueira expressou sua curiosidade em como ficaria esse material em espaços abertos, 

se ganharia ritmos diferentes. Expliquei-lhe que fica muito diferente. A noção mesmo de 

continuidade, de uma linha; cada coisa tem seu ritmo, mas é como se fosse um cordão com as 

contas, dá uma continuidade. E, nos espaços, Siqueira levantou a questão, também discutida 

anteriormente com Porto Filho: é uma criação apresentada em um espaço, indiferentemente 

dele, ou, seria o oposto, um trabalho site-specific? Informei-lhe, como para Porto Filho, que 

trata-se de um meio caminho entre os dois; trazemos um material, mas veremos como esse 

material sobrevive a tal ambiente; não iremos modificar o que temos de movimentação nem a 

ordem que segue dentro de cada módulo individualmente, mas dialogaremos com elementos 

desse espaço, por exemplo, uma parede, a largura estreita de um determinado espaço, etc. 

 Após fazer essas questões e ouvir nossos comentários, Siqueira deu um testemunho 

sobre como vê o trabalho: 
Eu tenho visto muita coisa. Já assisti a muita coisa. Agora, com um nível de 
intensidade muito grande e isso tem me feito pensar bastante, recentemente, 
por conta do doutorado. Eu estava relendo algumas coisas, dentre as quais 
Aristóteles e calhou de ver algumas coisas nele em relação a causa e efeito. 
Conceito antigo, todo mundo conhece, cuja modernidade, inclusive, 
deturpou, porque estabeleceu uma relação muito direta entre causa e efeito. 
E isso é um reducionismo porque, no próprio pensamento de Aristóteles, 
causa, os efeitos que advêm de causas, ou de causa, eles têm uma 
complexidade, possibilidades variadas de desdobramentos, de realizações. 
Então, essa relação muito “diretinha” que a gente faz, tem projetado, já é um 
descaminho disso. E, como eu venho assistindo a muita dança, eu venho 
muito vendo, percebendo, que se investe muito nos efeitos e a gente quase 
que não encontra as causas para estabelecer relações com esses efeitos que 
estão ali. Eu acho que um dos grandes problemas que eu venho pensando, 
sobretudo na dança contemporânea, mas também na dança em geral e, se a 
gente quiser estender, para o universo da arte atualmente, não sei se é porque 
eu estou num centro cultural, que você conhece muito bem [São Paulo], que 
é super extravagante em termos de proposições e tudo, mas, são muitos 
efeitos. E trabalhos, às vezes, motivados, envolvidos pela construção de 
efeitos e pouco se encontra quando a gente vai se aprofundar ou nos 
discursos, ou nas proposições ou nas motivações. Então, em contrapartida, 
isso é exatamente o contrário do que eu vejo aqui, o que muito anima, ou 
seja é um trabalho, ainda em estado de potência – por sinal, é outro conceito 
interessante para a gente se debruçar – mas que já é construído dentro de um 
arcabouço, onde fica muito claro o que ele pode provocar, porque as 
possibilidades estão aí, eu vi algumas delas, fiquei pressupondo outras 
tantas, quer com a alteração de espaços, quer com a adição de elementos, 
como você estava falando, etc., etc., quer dizer, são muitas possibilidades de 
efeito, mas cujas causas estão muito bem claras aqui. Eu acho que isso é um 
mérito impressionante nos dias de hoje. Não que eu só tenha assistido 
porcaria; eu tenho encontrado grandes trabalhos, também. Mas, 
proporcionalmente, há uma carência muito grande. Eu tenho assistido 
também a outros ensaios, não muitos, mas um ou outro ensaio e tenho 
encontrado essa carência de possibilidades, no sentido da proposição, da 
construção, de algo que é necessário para se chegar a algum lugar, no sentido 
da criação, claro. E, como eu escorreguei aqui e saiu o conceito também de 
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potência, eu me lembro também de Michel Mafesolli, que descreve, que fala 
um pouco disso. Em potência, o trabalho está muito bem estruturado. Agora, 
potência também não é a realização de algo, potência é uma “possibilidade 
de”. O melhor exemplo de potência é a semente. Semente é uma árvore que, 
em verdade, ainda não é uma árvore. (SIQUEIRA, informação verbal, 2015)   

 Responder às questões postas por Siqueira foi um excelente exercício de nos ouvir 

falando sobre a pesquisa realizada e, tendo que elaborar e articular verbalmente, nos fez ter 

mais clareza sobre o que estávamos a realizar e as potencialidades que gostaríamos de 

explorar futuramente. E ouvir seu testemunho foi motivador e gratificante por nos apontar a 

importância desse tipo de pesquisa em dança realizada por nós. 

 A partir da experiência da apresentação para nossos primeiros espectadores, de seus 

feedbacks e de nossos ensaios posteriores, percebemos, cada vez mais, a necessidade de uma 

clareza em nossas intenções de movimento, de ocupação de espaço e de relação com o outro. 

E começando a adquirir melhor o timing do trabalho, com alguns momentos para elastecer o 

tempo e outros, para encurtar. Tudo isso contribuiu para tornar a estrutura mais una. 

7.6      O NASCIMENTO DA CRIA: AS APRESENTAÇÕES DOS ENSAIOS ABERTOS 

 Utilizamos quatro encontros para praticar o roteiro para apresentação do ensaio aberto. 

Iríamos intercalar módulos dançados com falas sobre o processo e com citações de alguns 

autores utilizados na pesquisa. A cada passagem do roteiro, íamos aperfeiçoando as ligações 

entre dança e fala e permitindo que o andamento do trabalho fosse encontrando seu ritmo. O 

roteiro que seguimos no ensaio aberto encontra-se no APÊNDICE A. 

 Também recebemos o fotógrafo Eric Gomes, que iria nos acompanhar e fazer nosso 

registro fotográfico no CAC/UFPE, com figurino e nos respectivos espaços, e no Ensaio 

Aberto. O registro fotográfico teve um importante papel, não só para o registro da pesquisa e 

para termos material visual para divulgação, mas também para nos depararmos com as 

primeiras visualidades do produto da pesquisa. 

 O primeiro Ensaio Aberto de Contraespaço aconteceu no Teatro Marco Camarotti 

(SESC Santo Amaro), Recife, às 17h de 06 de novembro de 2015, dentro da programação do 

Festival Internacional Cena Cumplicidades, cuja direção geral é de Arnaldo Siqueira. Havia 
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expectativa para essa apresentação, pois sabíamos que o contato com os espectadores 

acrescentaria uma nova camada ao trabalho, do papel de cada um dentro do trabalho e de 

possíveis significações, já que cada novo olhar suscita novas significações. 

 Fizemos questão de explorar o estado bruto do material que havíamos trabalhado 

desde janeiro de 2015, com a mínima interferência no sentido de uma espetacularização; ou 

seja, não tivemos trilha sonora e utilizamos luz branca geral e figurinos despojados, apenas 

com uma preocupação com as cores do figurino, que variaram entre tons de branco e cinza, 

como comentado anteriormente. No meu entender, explorar esse estado bruto constitui uma 

oportunidade valiosa para o artista que trabalha com pesquisa de linguagem, pois pode 

contribuir bastante para seu amadurecimento de propostas para o produto artístico. Também é 

um risco, pois pode expor suas fragilidades, mas foi um risco que quisemos correr.  

 Esse Ensaio Aberto também foi um primeiro exercício de estruturação do material de 

Contraespaço para uma apresentação pública. Utilizamos o palco do teatro para a maior parte 

da apresentação, que foi em um formato de palestra-demonstração, em que dança, discurso e 

projeção de imagens (de obras de Hadid) se intercambiaram. Mas, também, quisemos 

explorar algumas particularidades do espaço externo do teatro, como o foyer, o espaço junto à 

bilheteria e o espaço de entrada principal do SESC Santo Amaro. Por conta da logística do 

próprio SESC e da organização do Cena Cumplicidades, só pudemos explorar o espaço da 

bilheteria, que dava para uma porta lateral de saída do teatro. Começamos a apresentação por 

esse espaço, com o público disposto pelo espaço externo do teatro, executando o final do 

Módulo 3 (Figura 55) e o Módulo 7 (Figura 66), com Stefany Ribeiro saindo com o tecido de 

dentro dessa porta, adentrando o espaço junto à bilheteria e retornando para dentro do teatro. 

Essa cenas iniciais funcionaram como elemento de transiência do público do espaço externo 

para o espaço interno do teatro.  

 Ao final, conversamos com o público presente. Esse formato foi importante para poder 

expor as conexões entre dança e texto. Poder articular verbalmente sobre a pesquisa também 

foi importante, no sentido de trabalhar o trânsito entre dança e discurso. Decidimos não 

mostrar todos os módulos criados, por duas razões: com dança, texto e conversa, a  

apresentação teria ficado muito longa se houvéssemos utilizado os nove módulos, podendo ter 

tirado o interesse da plateia; e também para termos a possibilidade de fazer outra apresentação 

com os módulos não mostrados, o que poderia estimular o público presente a vir novamente. 
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Figura 66 – Módulo 7 (‘Aparição’)  
Ensaio Aberto. Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE 
Dançarina: Stefany Ribeiro 
Fotografia: Eric Gomes 

"  
Figura 67 – Módulo 6  
Ensaio Aberto. Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE 
Dançarinos (da esquerda para a direita): Stefany Ribeiro e Orunmillá Santana 
Fotografia: Eric Gomes 

 Na conversa perguntaram-nos, entre outras coisas: se o uso da repetição foi proposital; 

qual a influência da caligrafia árabe no trabalho; quais as possíveis relações entre dança e 

arquitetura; se o fator de movimento tempo foi menos usado no trabalho e por quê; etc. À 

medida que íamos respondendo às perguntas, trouxemos muito do que foi trabalhado, lido e 

discutido ao longo dos ensaios, como se fosse uma retrospectiva dos meses que trabalhamos 

juntos. Sobre a questão da repetição, a pessoa que perguntou havia chegado atrasada e não 

consegui saber exatamente sobre que tipo de repetição estava falando. Interpretei como sendo 

a repetição de alguns motivos na composição de alguns módulos, pois diferentemente de 

trabalhos anteriores, neste a repetição não está presente na estrutura geral do  trabalho  porque 
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"  
Figura 68 – Módulo 4  
Ensaio Aberto. Teatro Marco Camarotti – SESC Santo Amaro. Recife-PE 
Dançarinos (da esquerda para a direita): Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo, Cláudio Lacerda, 
Juliana Siqueira e Stefany Ribeiro 
Fotografia: Eric Gomes 

quis privilegiar a continuidade e a transformação. Respondi que a repetição, seja ao que ele 

estivesse se referindo, não foi proposital, que toda a dança apresentada foi resultado do 

processamento do trabalho, de como este foi se organizando organicamente. Sobre a questão 

da caligrafia árabe, expus todas as conexões apresentadas anteriormente que envolvem a 

formação de Hadid e as influências sobre os pintores abstracionistas. Sobre as possíveis 

relações entre dança e arquitetura, a conversa se desenvolveu muito animadamente porque 

havia uma estudante de arquitetura na plateia que expôs seu interesse pelas relações entre 

arquitetura e corpo e que já havia se interessado por Laban. Quanto à questão do uso do fator 

tempo, a pessoa que perguntou havia achado que este tinha sido pouco explorado. Não 

concordei com essa visão, mas não quis confrontar a espectadora. Respondi que havíamos 

explorado, sim, algumas variações do fator tempo, mas que ainda havia um potencial grande 

para ser trabalhado, o que não deixou de ser verdade.  

 Tínhamos expectativa de poder fazer outras apresentações nesse formato de palestra-

demonstração, explorando o estado bruto do material de movimento pesquisado. E, em um 

futuro próximo, poder desenvolver o que foi trabalhado em Contraespaço, construindo mais 

módulos com o material que temos em nosso banco e explorando as duas possibilidades de 

produtos artísticos em vista. Pensei no título Transiterrifluxório – termo inventado que 

contém as palavras trânsito, território e fluxo, para cuja construção me inspirei na 

continuidade transformadora do Anel de Moebius  –  para  a  proposta  de  ‘habitação’  de  um 
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determinado prédio com os módulos, fazendo uma itinerância com o público pelos ambientes, 

cada módulo ocupando determinado ambiente do prédio, com uma ambientação visual e 

sonora diferente. Para a proposta de espetáculo especialmente para um espaço de palco, com 

ênfase na mobilidade da estruturação a cada noite, podendo variar as ordens de encadeamento 

dos módulos, pensei no título Inverso Concreto, também inspirado pelo movimento sugerido 

pelo Anel de Moebius, sempre trazendo o inverso à tona, e também pelo concreto da 

arquitetura, em suas significações tanto do material quanto da qualidade de concretude. 

 O primeiro ensaio aberto, a princípio, marcaria a finalização do período do incentivo 

financeiro do Funcultura-PE. Entretanto, o grupo decidiu continuar se encontrando para não 

interromper a continuidade do amadurecimento do trabalho e emanou uma forte vontade de 

realizar outra apresentação em formato de palestra-demonstração e aproveitar mais uma vez 

tudo o que esse formato nos proporcionou. Solicitei uma prorrogação de finalização do 

projeto ao Funcultura, para que pudéssemos realizá-la. 

 Levantamos a possibilidade de dois espaços com propostas diferentes. Um deles foi o 

teatro da Caixa Cultural, em Recife, no qual manteríamos a proposta de relação frontal e 

expositiva com os espectadores, em experiência similar à do Teatro Marco Camarotti. O outro 

seria o Orbe Coworking, comentado anteriormente. Neste, como se trata de um andar de um 

prédio com um só vão, como um loft, a ideia seria explorar essa característica do espaço, 

podendo fazer itinerâncias dos módulos pelos seus vários cantos. Eu e a produtora executiva 

enviamos propostas aos dois espaços, mas nossa escolha final foi pelo Orbe Coworking. 

 Em encontros após a primeira apresentação, trabalhamos os módulos que não 

havíamos dançado no primeiro Ensaio Aberto: o ‘Caracol’ (Módulo 1), as ‘Linhas de 

força’ (Módulo 9) e o ‘And’a one’ (Módulo 8). Exploramos o caracol com um tecido novo 

que utilizamos na apresentação, um pouco mais largo e longo, que possibilitou ajustes nas 

movimentações e novas explorações dos espaços individuais das ‘suítes’. 

 Com as ‘linhas de força’, senti necessidade de dirigir o módulo olhando-o de fora.  Só 

depois desse ensaio foi que o módulo adquiriu seu formato atual. Ou seja, elementos da 

primeira fase, de exploração de movimento, e da segunda, de manipulação, ainda estavam em 

funcionamento na roda do Anel de Moebius desta pesquisa. Durante o andamento do módulo, 

propus a cada um falar em que parte do corpo, ou melhor, entre quais pontos do corpo, está 

sua linha de força e fazer comentários sobre como se desenvolve sua movimentação. Sugeri 
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algumas mudanças na dinâmica e algumas correções individuais. Jefferson Figueirêdo 

informou que esse módulo começou a fazer um novo sentido para ele, a partir desses novos 

input, ficando mais divertida sua execução. Trabalhando continuamente esse módulo em 

encontros posteriores, ficou decidido que sua duração seria de cinco minutos, contados em um 

timer com alarme e que teria três momentos, como descritos anteriormente. Com essas novas 

determinações, o Módulo 9 ficou muito mais amadurecido e com um maior senso de unidade 

e os(as) bailarinos(as), com uma maior consciência e propriedade para improvisar. 

 Assistindo ao vídeo do primeiro Ensaio Aberto, surgiram muitos comentários sobre 

nossa execução, os erros que estavam conscientes e os que não estavam óbvios e as surpresas 

de momentos bons em sua organicidade, que só a visão externa poderia nos proporcionar. 

Considero essa fase, após as visitas dos consultores e da apresentação do Ensaio Aberto no 

Teatro Marco Camarotti, como uma nova camada se sedimentando, com as formas e 

dinâmicas fermentando e amadurecendo. 

 Após confirmarmos o Orbe Coworking para a apresentação do segundo Ensaio 

Aberto, fui com a produtora executiva para uma visita técnica no espaço. Dessa vez, diferente 

do dia 06 de fevereiro de 2015, anteriormente descrito, senti um encantamento diferente pelo 

lugar, vislumbrando muitas possibilidades para nossa apresentação. 

 Praticamos um novo roteiro para apresentação no Orbe Coworking. O roteiro em si e o 

texto permaneceram o mesmo que apresentamos no Teatro Marco Camarotti. Entretanto, 

substituímos alguns módulos por outros que não havíamos apresentado no Ensaio Aberto 

anterior e alteramos a ordem de outros. Fizemos as seguintes substituições e alterações: 

a) Módulo 6 por Módulo 9; 

b) Módulo 2 por Módulo 1; 

c) Módulo 5 por Módulo 8; 

d) Módulo 4 por Módulo 5. 

 No ensaio técnico no Orbe Coworking (17 de março de 2016), decidimos em quais 

locais executaríamos cada módulo e como fazer as transições entre dança e fala pelos espaços. 

Discutimos sobre iluminação e decidimos utilizar a luz pertencente ao espaço, que contava 

com várias lâmpadas móveis direcionadas e suspensas. Optamos pelo uso de microfones nas 

falas, pois a voz se perderia no espaço, por conta da ventilação multidirecional e pelo som 

urbano que sobe das ruas adjacentes. Com relação à colocação do público, decidimos pelo 
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centro do espaço. Como nós iríamos ocupar os espaços dos cantos e bordas, o público teria 

que ajustar suas orientações espaciais e suas visões para acompanhar o trabalho. Isso é 

interessante pelo fato de que o espectador teria que assumir novas posições para testemunhar 

a transiência de nossas ‘habitações’ pelos espaços do Orbe Coworking. Essa configuração do 

público no centro do espaço cênico me lembrou o desejo de Antonin Artaud (1999) de 

acomodar o público no centro e a cena acontecer em volta dele. Quando Sheets-Johnstone 

(2009, p. 36) fala nas membranas e na sensibilidade de superfície, sinto que usamos essa 

inteligência sensível para a nossa dança habitar esse novo espaço.   

 Apresentamos o segundo Ensaio Aberto em 19 de março de 2016. Retomo o início dos 

trabalhos de Contraespaço, no dia em que surgiu uma sensação de fracasso, por conta de um 

ensaio marcado não ter acontecido, que ocasionou uma visita ao Orbe Coworking, que ficou 

guardada em nosso ‘banco de desejos’, fermentando. Poder dançar Contraespaço nesse lugar 

foi sentir o movimento espiralante do Anel de Moebius concretizando devaneios e desejos em 

meio a uma pesquisa artístico-acadêmica.  

 Trazer os módulos para habitarem os cantos do Orbe Coworking elasteceu nossa 

vivência dos mesmos, possibilitando uma segunda experiência de contato com espectadores, 

dançando a dança que criamos, ainda em estado bruto, com a possibilidade de expor questões 

caras à pesquisa e podendo ter um feedback instantâneo das impressões da plateia. Essa 

apresentação contribuiu para aumentar o desejo de concretizar as duas possibilidades de 

desaguar Contraespaço em produtos artísticos. 

"  
Figura 69 – Módulo 1 (caracol)  
Ensaio aberto. Orbe Coworking. Recife-PE 
Fotografia: Clarisse Fraga 
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"  
Figura 70 – Casulos do Módulo 1  
Ensaio aberto. Orbe Coworking. Recife-PE 
Fotografia: Clarisse Fraga 

"  
Figura 71 – Módulo 3 
Ensaio aberto. Orbe Coworking. Recife-PE 
Fotografia: Clarisse Fraga 
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"  
Figura 72 – Módulo 7 
Ensaio aberto. Orbe Coworking. Recife-PE  
Fotografia: Clarisse Fraga 

"  
Figura 73 – As “linhas de força” do Módulo 9 
Ensaio aberto. Orbe Coworking. Recife-PE 
Fotografia: Clarisse Fraga 

7.7      VINDO-A-SER EM OUTRAS PARAGENS: A EXPERIÊNCIA DA RESIDÊNCIA 

CONTRAESPAÇO NO SESC PALLADIUM (BELO HORIZONTE-MG) 

 De 03 a 15 de maio de 2016 ministrei a Residência Contraespaço, com duração de 44 

horas, na programação do projeto Em Residência do Serviço Social do Comércio (SESC), 

unidade Palladium, Belo Horizonte-MG. A residência aconteceu a partir de um convite da 
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então gerente Cristiane Marques de Oliveira, da referida unidade do SESC-MG, que estava 

presente na primeira apresentação do Ensaio Aberto de Contraespaço no Teatro Marco 

Camarotti, no Recife, inclusive participando da conversa após a apresentação e contribuindo 

com perguntas sobre o processo. 

 A Residência Contraespaço constituiu-se em uma oportunidade, e um desafio, de 

desenvolver um trabalho com artistas de dança baseados em Belo Horizonte e arredores, 

composto de todas as etapas da pesquisa Contraespaço: a partir da inspiração por obras de 

Hadid, realizar experimentações corporais a partir das propostas de exercícios de nossa lista, 

manipular o material de movimento criado e estruturá-lo em um produto artístico para 

apresentação pública e conversa com o público. Foram utilizados os mesmos recursos de 

Contraespaço: leitura de textos, visualização de imagens, pesquisa de movimento, 

contribuições individuais. Com um grupo de 10 participantes , passei pelo mesmo desafio 61

inicial de conquistar o interesse dos integrantes em relacionar dança e arquitetura, conquistar 

a admiração pela obra de Hadid e estimulá-los para a experimentação corporal a partir da 

mesma. Lemos juntos textos de Schumacher e Giovannini sobre a técnica do paramétrico, de 

Bachelard sobre a imaginação criadora e relações entre corpo e ambiente, de Laban sobre a 

imaginação espacial e a perspectiva corporal, de Sheets-Johnstone sobre a experiência como 

fonte fundante do conhecimento, o corpo em primeira pessoa, o pensar em movimento, o 

logos corporal cinético e o conhecimento pelo movimento, de Louppe sobre os valores e a 

poética da dança contemporânea, de Stern sobre a ‘fluência intermodal’, de Deleuze sobre 

criação, ressonâncias e camadas, de Cunningham e Stuart sobre suas filosofias de prática 

coreográfica. Fizemos vários dos exercícios de improvisação de Contraespaço e 

experimentamos corporalmente a partir de imagens de obras arquitetônicas de Hadid, como o 

Phaeno, Heydar Aliyev, Magazine Restaurant, Vitra, JS Bach Chamber Music Hall e MAXXI. 

 Jefferson Figueirêdo me acompanhou como assistente, o que proporcionou não só uma 

grande ajuda para conduzir a residência, mas também uma testemunha com quem 

compartilhar as coincidências e diferenças com relação a Contraespaço que o processo da 

residência desenrolou.  

 Pela terceira vez neste trabalho, trago a citação de Ostrower de que “a criatividade, 

como entendemos, implica uma força crescente; ela se reabastece nos próprios processos 

 Esse foi o número de participantes que efetivamente fizeram a residência até o final e dançaram na mostra de 61

finalização. No início da residência, o número de participantes foi maior.
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através dos quais se realiza.” (OSTROWER, 1987, p. 27). Considero a experiência dessa 

Residência um novo reabastecimento no próprio processo, uma nova volta no Anel de 

Moebius, na qual pude aplicar novamente alguns dos exercícios, improvisações e explorações 

realizados em Contraespaço, porém, desta vez, com a camada da experiência de já ter um 

output desses exercícios, um retorno do que eles foram capazes de produzir. Aplicá-los na 

Residência viria a constituir uma camada extra a essa experiência. Mas, com os integrantes da 

Residência, ou com quaisquer outros integrantes em outras situações que eu possa vir a ter,  

não havia garantia nenhuma de que esses exercícios iriam funcionar, produzir material 

interessante, muito menos um material igual ou similar ao que foi produzido junto aos 

bailarinos em Contraespaço. 

 Os participantes tinham idades e experiências de dança bastante variadas, alguns já em 

atividade docente, outros ainda procurando uma abordagem de dança na qual se sentissem 

contemplados. Antes de iniciar as explorações dos exercícios de Contraespaço, conduzi um 

exercício de isolamento de partes, com o objetivo de ser um exercício ‘desentorpecedor’ de 

memórias corporais advindas de técnicas de dança e do cotidiano e de ser também uma 

primeira experiência em comum com um grupo tão heterogêneo. Entretanto, o material 

surgido me pareceu intrigante e guardei no ‘banco de material de movimento’ da Residência, 

sendo utilizado mais tarde para compor a mostra de finalização. 

 Ao longo da residência, conduzi as explorações de: côncavos e convexos; girar ou 

curvar a extensão vertical em uma extensão horizontal; uma rede de canais interconectados, 

cheios de matéria líquida, que não é estática, mas móvel; sequência de passagens horizontais e 

verticais. As explorações com os prédios de Hadid foram agrupadas em temáticas de 

movimento: ondulações, a partir do Heydar Aliyev Centre e Magazine Restaurant; pesos, a 

partir do Phaeno Science Centre; espirais e linhas, a partir do J S Bach Chamber Music Hall e 

Vitra Fire Station. Após apresentar trechos do documentário que mostra a técnica do 

paramétrico, conduzi o exercício ‘conectados como o paramétrico’, nas versões em contato e 

sem contato corporal. Foi uma exploração nova, que não havíamos executado em 

Contraespaço. Seu resultado foi tão impactante que o incorporei ao nosso banco, vindo a 

constituir o Módulo 10 (‘Paramétrico’) de Contraespaço, e integrou o trabalho apresentado na 

mostra de finalização da residência. Todos esses exercícios geraram material de movimento 

interessante, diferente em forma do que surgiu em Contraespaço,  mas  comungando  de  suas 
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Figura 74 – Participantes da mostra de encerramento da Residência Contraespaço do projeto Em 
Residência do SESC Palladium. Belo Horizonte-MG. 15 de maio de 2016 
Fotografia: Jefferson Figueirêdo 

intenções e potências, e também várias discussões concernindo criação em dança e a relação 

da dança com outros campos.  

 No programa da residência, estava prevista uma mostra de finalização aberta ao 

público. Eu não sabia de antemão o que iria fazer; só começaria a considerar o que iria 

compor essa mostra a partir do que os integrantes começassem a produzir. Após termos 

material suficiente, propus experimentarmos estruturas diversas e encontrar uma forma 

orgânica de reunir o material produzido, ou seja, deixar a forma se formar. Selecionei 

materiais com duplas, solos, trios e o grupo inteiro e testamos vários ordenamentos e 

combinações diferentes. A partir de um certo ponto, comecei a explorar acompanhamentos 

sonoros. Uma estrutura começou a sobressair, ganhar forma e criar seu próprio sentido, 

configurando-se mesmo como um produto artístico, um espetáculo de meia hora com trilha 

sonora e iluminação cênica e não apenas uma mostra de processo (não menosprezando esta 

última) .  62

 A estrutura do trabalho ficou da seguinte forma: 

 a) Isolamentos 

 - Helena, Bruno, Marlaina 

- Alexandre 

 Tentei disponibilizar na Internet o vídeo da Mostra de Finalização da Residência Contraespaço no SESC 62

Palladium, Belo Horizonte-MG, mas o servidor não o autorizou por questões de direitos autorais, já que utilizei 
na trilha sonora uma composição de John Cage, protegida por direitos autorais.
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 - Ana, Camila 

 b) Desvio do vertical para o horizontal 

 - Camila e Ana 

 - Alexandre  

 - Helena, Bruno, Luana 

 - todos 

 c) Espirais e linhas (a partir de J S Bach Chamber Music Hall e Vitra Fire Station) 

 - Ana, Marlaina, Camila, Helena, Alexandre, Bruno 

 d) Paramétrico 

 - o grupo, exceto Marlaina e Fernando 

 e) Côncavo e convexo (apalpamento, movimentos mínimos, movimentos ampliados) 

 - Luana, Marlaina, Alexandre, Bruno, Helena 

 f) Pesos (a partir do Phaeno Science Centre), quarteto de perfil 

 - Marlaina, Luana, Camila, Alexandre 

 g) Ondulações (a partir do Heydar Aliyev Centre e Magazine Restaurant) 

 - Bruno, Helena 

 - Marlaina, Camila 

 - Ana 

 - todos + Alexandre + Luana 

 As entradas e saídas dos solos, duos, trios e o grupo foram exploradas como encontros 

e desencontros, sucessividades e simultaneidades. Testamos os componentes da trilha sonora 

(composições de Cage, Roth, La Fura del Baus, Bach) como proporcionadores de atmosferas. 

Os posicionamentos de cada integrante no espaço também constituíram experimentações de 

como determinadas configurações espaciais podem suscitar sentidos diversos, mais a relação 

com os outros integrantes no espaço, mais o acompanhamento sonoro. Todos esses elementos 

foram testados até se conseguir uma alquimia, onde sentíssemos que um sentido estava se 

fazendo. Estávamos brincando de fabricar sentido. Considero a experiência dessa residência 

como um grande laboratório para testar novas possibilidades de Contraespaço, sem a qual e 

sem cujos integrantes eu não teria materializado questões que estavam embutidas na proposta 

da pesquisa, mas que não havíamos tido chance de experimentá-las, e materializado de 

diferentes formas tópicos já desenvolvidos. 
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 Na conversa após a apresentação, a princípio, os espectadores se mostraram um pouco 

resistentes ao que viram. Uma espectadora disse que não conseguiu visualizar a relação entre 

arquitetura e dança. Outro disse que a arquitetura era mais um meio de o capitalismo 

massacrar o indivíduo. À primeira, respondi que a relação pode não estar óbvia porque a 

arquitetura de Hadid surgiu como uma inspiração e ponto de partida e que não houve uma 

preocupação de ‘traduzir’ esses estímulos para a dança, mas sim, de deixá-la construir sua 

própria identidade. Descrevi alguns dos exercícios realizados com os integrantes, alguns 

destes também contribuindo com suas vivências. Após essa exposição, a espectadora 

modificou bastante sua atitude de resistência e se mostrou com mais empatia pelo trabalho, 

olhando-o sob esse novo ponto de vista. E, após a conversa com o público, eu e ela 

conversamos informal e longamente sobre mais questões envolvendo dança, arquitetura e 

arte, mostrei-lhe o livro Pesquisa Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista, que ela adquiriu, 

e acrescentou que o trabalho é muito interessante, pois fez levantar todas essas questões. Ao 

segundo espectador, concordei que parte da arquitetura existente pode ter essa característica 

de controlar e reprimir o usuário. Entretanto, acrescentei que outra parte da arquitetura 

também tem o potencial de criar relações entre usuários e de criar ambientes para o usuário 

habitar não só funcionalmente, utilitariamente, mas para enriquecer sua subjetividade, como 

atestam tantos arquitetos e autores, alguns dos quais citados neste trabalho. Foi a partir desse 

aspecto da arquitetura que desenvolvemos o trabalho, tanto em Contraespaço quanto na 

Residência. O espectador em questão ‘baixou um pouco sua guarda’; seu silêncio e seu 

semblante sugeriram que ele estava considerando essa outra faceta da arquitetura, menos 

massacrante e mais humana. 

 Alguns meses depois, recebi um e-mail da participante Marlaina Roriz, solicitando 

uma bibliografia sobre intervenção urbana e comentando que sua participação na Residência 

estava rendendo muitos frutos. Ela havia aplicado a seus estudantes do Colégio de Aplicação 

uma atividade sobre os movimentos côncavos e convexos a partir de imagens de arquiteturas 

de Belo Horizonte, inclusive com outro participante, Bruno Maracia, sendo seu estagiário. 

“Estamos no começo ainda, mas acho que vai funcionar!!! Seu trabalho tá reverberando aqui 

no CP!” (RORIZ, mensagem de e-mail, 2017).  

 ‘Transiterrifluxório’, ‘inverso concreto’, o movimento de devir, de formar/desformar, 

no Anel de Moebius. 
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7.8      TRANSITERRIFLUXÓRIO 

 Como mencionado anteriormente, a Pesquisa Contraespaço, em sua finalização, 

apontou dois desdobramentos para serem trabalhados futuramente como produtos artísticos, 

Transiterrifluxório e Inverso Concreto. Eu imaginava que esses desdobramentos só iriam 

acontecer após finalizada a presente tese, apesar de eu já haver me mobilizado para suas 

concretizações, inscrevendo ambos em sistemas de incentivo e enviando-os como propostas 

para festivais de dança. 

 A seguir, exponho como Transiterrifluxório se materializou, ainda no âmbito e no 

tempo desta coreotese, relatando as experiências de três apresentações: no Festival 

Internacional Cena Cumplicidades em outubro de 2017, no Festival Janeiro de Grandes 

Espetáculos em janeiro de 2018 e na defesa da coreotese, na Faculdade de Arquitetura da 

UFBA (FAUFBA), também em janeiro de 2018. 

 Transiterrifluxório  foi selecionado para compor a programação do Festival 63

Internacional Cena Cumplicidades, acontecido entre 26 de outubro e 05 de novembro de 2017 

em Recife e Olinda . Havia solicitado um espaço alternativo para que Transiterrifluxório 64

pudesse habitar ambientes diferentes de um espaço, como pede sua proposta. O curador 

Arnaldo Siqueira conseguiu que a Igreja da Sé, em Olinda, fosse um espaço diferenciado para 

a programação do festival, intitulado pela produção de Palco Petrobras, conferindo-lhe o 

nome de um dos patrocinadores do festival, mas com a proposta de não ser um palco no 

sentido convencional (de se montar, por exemplo, uma estrutura alheia ao espaço da igreja, 

onde as apresentações pudessem acontecer).  

 A programação na igreja consistiu em uma tarde, do dia 29 de outubro de 2017, com 

quatro grupos. Um deles, Balé Tradicional Kilandukilu (Brasil/Angola), utilizou o pátio 

externo em frente à igreja. Os três outros utilizaram o espaço interno. O espaço da nave 

próximo ao altar foi o espaço designado para dois grupos, Diogo Ricardo, Manuel Castomo e 

René Lou (Brasil/Moçambique) com o espetáculo História Contêiner e a Cie Ioannis 

Mandafounis (Suíça) com o espetáculo Sing The Positions.  

 Link do vídeo de Transiterrifluxório na Igeja da Sé (Olinda-PE), Festival Cena Cumplicidades, 29 de outubro 63

de 2017: <https://youtu.be/n3CN5zH4ro0>

 O referido festival também contempla as cidades de João Pessoa-PB e Buenos Aires (ARG).64

https://youtu.be/n3CN5zH4ro0
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 A par da minha proposta, o curador solicitou que eu visitasse antecipadamente a igreja 

para que eu escolhesse os ambientes onde eu acharia melhor dançar os módulos. Apesar de já 

conhecê-la, fui olhá-la com o propósito de visualizar os módulos sendo dançados em seus 

recantos. Escolhi, no espaço da nave, uma entrada à direita para o Módulo 7 (‘Aparição’), o 

recanto do lado esquerdo em frente ao altar para o Módulo 8 (‘And’a’one’) e o espaço em 

frente ao altar principal para uma conjunção dos Módulos com tecido 2 (‘Tela’) e 1 

(‘Caracol’). No espaço externo, à direita da igreja, há um grande terraço, com uma vista 

panorâmica para o mar e a cidade do Recife, local dos mais procurados por turistas por sua 

vista impressionante. Escolhi esse terraço para dançar uma conjunção de módulos que 

tivessem deslocamentos, compondo materiais do Módulo 5 (‘Côncavo e convexo’) – as frases 

individuais com formas de triângulos no lugar e em deslocamento – e do Módulo 6 

(“Trenzinho da sacanagem’) – as sequências em deslocamento. À frente desse terraço há um 

corredor coberto, com um degrau alto abaixo de três janelões com grades de ferro. Para esse 

recanto, escolhi o Módulo 3 (‘Mãos dadas’), no qual exploraríamos o corredor e a plataforma 

sobre o degrau. Para essa plataforma adaptei a sequência em uníssono inspirada pelo Heydar 

Aliyev Centre, executada originalmente no chão, para ser executada com os dançarinos em pé 

e encostados na parede entre as janelas, cedendo nossos pesos à parede. Nos fundos da igreja, 

há um espaço apertado em um patamar elevado, que abriga a porta dos fundos, que 

permanece fechada. Gostei desse espaço de nicho e, para ele, precisaríamos de um material de 

movimento que não tivesse deslocamentos, que fosse dançado no lugar. Para tal, fiz uma 

conjunção dos apalpamentos no corpo e das articulações triangulares com o grupo em contato 

do Módulo 5 (‘Apalpamento’) e das quebras dos planos vertical e sagital de perfil em fila 

indiana do Módulo 6 (‘Trenzinho da sacanagem’). 

 Em tempo, a essa altura, as duas bailarinas do grupo estavam exercendo seus estados 

de maternidade, Stefany Ribeiro já com uma bebê de seis meses e Juliana Siqueira, grávida de 

sete meses. Portanto, o elenco foi composto pelos três homens do grupo. Assim, para essa 

primeira apresentação de Transiterrifluxório, fizemos adaptações tanto com relação aos 

espaços dos ambientes quanto com relação à composição dos bailarinos. Essas adaptações nos 

apontaram o quanto o material que criamos é maleável e pode respirar nas mais diversas (e 

adversas) situações. Esses desafios de como a dança criada pode sobreviver e habitar esses 
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espaços funcionaram como novos estímulos e novas experimentações, na situação de 

apresentação pública de um espetáculo.  

 A ambientação sonora consistiu em quatro pontos de som, distribuídos em locais 

estratégicos – nave, corredor do espaço externo lateral, sala de passagem entre nave e 

corredor externo lateral e fundos da igreja –, com sons permanentes, em loop, executados 

simultaneamente, ao longo de toda a apresentação. Funcionou como uma instalação sonora, 

com esses sons ocupando cada um desses ambientes e sendo ouvido como som de fundo à 

medida que o público ia se deslocando de um para outro. O sons foram edições que 

encomendei ao editor de som João Vasconcelos de: sons de água pingando, com reverberação; 

sons de água sendo espalhada; sons de vento; sons de construção; e a canção de atmosfera  

ritualística The Circulation of Shadows de Pieter Bourke e Lisa Perry.  

 A proposta foi de que a plateia acompanhasse os bailarinos por um percurso por esses 

ambientes, no seguinte roteiro: 

a) entrada lateral da nave, com o Módulo 7 (‘Aparição’); 

b) canto esquerdo da nave, com o Módulo 8 (‘And’a’one’); 

c) terraço com vista, com sequências de deslocamento dos Módulos 5 

(‘Apalpamento’) e 6 (‘Trenzinho da sacanagem’); 

d) pequeno patamar elevado nos fundos da igreja, com elementos sem deslocamento 

dos Módulos 5 (‘Apalpamento’) e 6 (‘Trenzinho da sacanagem’); 

e) corredor externo lateral, com o Módulo 3 (‘Mãos dadas’); 

f) nave, em frente ao altar principal, com uma conjunção dos Módulos 2 (‘Tela’) e 1 

(‘Caracol’). 

 Antes da apresentação eu estava num misto de excitação e nervosismo. Excitação por 

vivenciar a concretização do primeiro desdobramento de Contraespaço. Nervosismo por não 

ter nenhuma garantia de como o público iria nos seguir e receber o trabalho. Este aderiu com 

bastante solicitude e interesse à proposta e nos seguiu pelos ambientes com reações 

interessadas e de abertura ao que estava se desenrolando. Ao final da apresentação, que 

termina com a imagem das ‘cápsulas’, de volta à nave, em frente ao altar principal, nos 

desvencilhamos das cápsulas, como em um nascimento, nos curvamos para agradecer e nos 

deparamos com um longo aplauso. Ficamos ali, de pé, em frente ao altar, recebendo aqueles 

aplausos, ainda meio estupefatos pelo misto de cansaço, calor, de termos conseguido dançar 
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os módulos nos ambientes que havíamos escolhido, de termos driblado alguns erros, como um 

bálsamo – apesar de que estávamos cientes de que poderia (e poderá, no futuro) haver outros 

tipos de recepção – e confesso que a sensação foi muito boa, de realização, de concretização 

de um desejo que foi posto para rodar no Anel de Moebius. 

Figura 75 – Transiterrifluxório  
Igreja da Sé (terraço externo lateral), Olinda-PE. Festival Cena Cumplicidades, 29 de outubro de 2017 
Bailarinos (da esquerda para a direita): Orunmillá Santana, Cláudio Lacerda e Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Juliana Siqueira 

Figura 76 – Transiterrifluxório – Apalpamentos (Módulo 5) e Desvios do plano vertical (Módulo 6) 
Igreja da Sé (fundos), Olinda-PE. Festival Cena Cumplicidades  
Bailarinos (da esquerda para a direita): Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Juliana Siqueira 
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Figura 77 – Transiterrifluxório – Tela (Módulo 2)  
Igreja da Sé (nave, em frente ao altar principal), Olinda-PE. Festival Cena Cumplicidades 
Bailarinos (da esquerda para a direita): Orunmillá Santana, Cláudio Lacerda e Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Juliana Siqueira 

Figura 78 – Transiterrifluxório – Cápsulas (Módulo 1)  
Igreja da Sé (nave, em frente ao altar principal), Olinda-PE. Festival Cena Cumplicidades 
Bailarinos (da esquerda para a direita): Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Juliana Siqueira 
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 Quando fiz a inscrição para o Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, Recife-PE, 

também expliquei sobre a natureza do trabalho de ocupar diferentes ambientes de um espaço 

determinado e sugeri alguns espaços possíveis no Recife para apresentá-lo, como Torre 

Malakoff e MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães), dentre outros. No 

período de seleção, os programadores telefonaram para mim, informando que esses espaços 

sugeridos seriam difíceis de conseguir pela produção do festival e me perguntaram, dentre os 

teatros listados no edital de inscrição, qual eu acharia possível de utilizar. Pensei, então, no 

Centro Apolo Hermilo, que conjuga os teatros Apolo e Hermilo Borba Filho, no Recife, e tem 

recantos  interessantes para se explorar. Decidimos pelo Teatro Apolo e seus espaços ao redor. 

 A apresentação aconteceu em 18 de janeiro de 2018 e o itinerário para apresentação 

dos módulos e condução do público foi o seguinte: 

a) foyer do Teatro Apolo, sendo o público disposto na entrada do teatro, com a 

execução dos Módulos 7 (‘Aparição’) e 8 (‘And’a’one’); 

b) sala de espetáculos do Teatro Apolo, sendo o público disposto no palco, 

apresentando o Módulo 3 (‘Mãos dadas’) em espaços da plateia (vão entre palco e 

poltronas, poltronas e paredes laterais) e o Módulo 4 (‘Lombares’) no palco, em 

meio ao público; 

c) espaço aberto entre os dois teatros, sendo o público disposto nas bordas do espaço,  

com a execução de sequências de deslocamento dos Módulos 5 (‘Apalpamento’) e 

6 (‘Trenzinho da sacanagem’); 

d) pequeno espaço em frente à escada que leva à administração do centro, sendo o 

público disposto ao longo das paredes e bancos ao redor desse espaço e nos 

degraus da escada, com elementos sem deslocamento dos Módulos 5 

(‘Apalpamento’) e 6 (‘Trenzinho da sacanagem’); 

e) espaço em frente à bilheteria do Teatro Hermilo Borba Filho, com a execução do 

Módulo 9 (‘Linhas de força); 

f) palco do Teatro Apolo, sendo o público disposto nas poltronas da plateia, 

apresentando os Módulos 2 (‘Tela’) e 1 (‘Caracol’). 

 O público nos seguiu por esses espaços com uma atitute bastante atenta e de 

cumplicidade. A experiência de dançar nesses espaços, trabalhando o inusitado de um espaço  

cênico tão conhecido do Recife, explorando tanto espaços amplos quanto apertados e 
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limitados, tanto os confortáveis (paredes, poltronas e palco do Teatro Apolo) quanto os 

desconfortáveis (chão de cimento do espaço aberto entre os dois teatros e chão de 

paralelepípedos das áreas externas do Teatro Hermilo Borba Filho). Senti que ‘contraespaço’ 

foi realmente uma boa escolha para o título da pesquisa, sensação que reverbera 

especialmente com esse desdobramento da pesquisa em performance. De fato, criamos 

contraespaços com nossa habitação desses recantos, tanto em formas inusitadas quanto em 

formas convencionais. 

Figura 79– Transiterrifluxório 
Teatro Apolo (foyer), Recife-PE. Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. 18 de janeiro de 2018 
Bailarino: Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Rogério Alves 

Figura 80 – Transiterrifluxório 
Teatro Apolo (foyer), Recife-PE. Festival Janeiro de Grandes Espetáculos 
Bailarinos: Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Rogério Alves 
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Figura 81 – Transiterrifluxório 
Teatro Apolo (sala de espetáculos), Recife-PE. Festival Janeiro de Grandes Espetáculos 
Bailarinos: Cláudio Lacerda, Orunmillá Santana e Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Rogério Alves 
 

Figura 82 – Transiterrifluxório 
Teatro Apolo (palco), Recife-PE. Festival Janeiro de Grandes Espetáculos 
Bailarinos: Cláudio Lacerda, Orunmillá Santana e Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Rogério Alves 

Figura 83 – Transiterrifluxório 
Teatro Apolo (espaço aberto entre os Teatros Apolo e Hermilo Borba Filho), Recife-PE. Festival 
Janeiro de Grandes Espetáculos 
Bailarinos: Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Rogério Alves 
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Figura 84 – Transiterrifluxório 
Centro Apolo Hermilo (espaço em frente à escada que leva à administração do centro), Recife-PE. 
Festival Janeiro de Grandes Espetáculos 
Bailarinos: Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Rogério Alves 
 

Figura 85 – Transiterrifluxório 
Centro Apolo Hermilo (espaço em frente à bilheteria do Teatro Hermilo Borba Filho), Recife-PE. 
Festival Janeiro de Grandes Espetáculos 
Bailarinos: Jefferson Figueirêdo, Cláudio Lacerda e Orunmillá Santana 
Fotografia: Rogério Alves 
 

Figura 86 – Transiterrifluxório  
Teatro Apolo (palco), Recife-PE. Festival Janeiro de Grandes Espetáculos 
Bailarinos: Orunmillá Santana, Cláudio Lacerda e Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Rogério Alves 
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 Foi levando essa experiência da dança no Teatro Apolo (memória afetivo-corporal, 

dores, arranhões e feedback de espectadores) que habitamos alguns espaços da FAUFBA, 

Salvador-BA, para a apresentação da defesa desta coreotese, às 17 horas do dia 22 de janeiro 

de 2018. O prédio da FAUFBA é construído em terreno montanhoso no bairro da Federação e 

é composto por pavilhões e um pórtico de entrada, oferecendo várias plataformas, desníveis, 

recantos e passagens, as quais achei que seriam interessantes para dançar os módulos. 

 O itinerário para apresentação dos módulos e condução do público foi o seguinte: 

a) escadaria em espiral no subsolo, junto ao elevador, sendo o público disposto à 

frente do elevador, com a execução do Módulo 7 (‘Aparição’); 

b) ponte sobre a ladeira/escadaria de acesso ao PPGAU, sendo o público disposto em 

um patamar na parte mais baixa dessa ladeira/escadaria, próximo à entrada do 

PPGAU, apresentando o Módulo 3 (‘Mãos dadas’); 

c) pequeno patamar na entrada dos Auditórios 1 e 2, sendo o público disposto no 

corredor acima do pórtico, com visão de cima, com a execução de elementos sem 

deslocamento dos Módulos 5 (‘Apalpamento’) e 6 (‘Trenzinho da sacanagem’); 

d) bancos em frente ao pórtico de entrada, sendo o público disposto no corredor 

acima do pórtico, com visão de cima, com a execução do Módulo 9 (‘Linhas de 

força); 

e) patamar do subsolo à direita do pórtico de entrada, sendo o público disposto no 

nível do pórtico, com visão de cima, com a execução do Módulo 4 (‘Lombares’);  

f) patamar grande do pórtico de entrada, sendo o público disposto à frente da 

entrada, com execução das sequências de deslocamento dos Módulos 5 

(‘Apalpamento’) e 6 (‘Trenzinho da sacanagem’); 

g) o mesmo espaço anterior, com execução dos Módulos 2 (‘Tela’) e 1 (‘Caracol’). 

 Quando vamos habitar um determinado espaço, temos trabalhado com limitações de 

diversas naturezas, seja espacial, burocrática, logística, etc. Na FAUFBA havia limitações, 

principalmente, espaciais, por conta de instalações artísticas expostas no pórtico e áreas 

próximas e também por conta de reparos em andamento. Também havia a limitação de não 

causar rupturas no andamento das funções cotidianas da faculdade. Ao invés de nos sentirmos 

impedidos ou impossibilitados diante dessas limitações, consideramos estas como desafios 

para fazer com que o trabalho brote de soluções criativas a partir desses empecilhos. 
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 Uma outra faceta que esse espaço proporcionou foi que, diferentemente das 

apresentações na Igreja da Sé e no Teatro Apolo, cujos locais e horários foram destinados 

especificamente para a finalidade das apresentações artísticas, a apresentação na FAUFBA se 

inseriu no cotidiano daquela faculdade, com estudantes, docentes e funcionários transitando e 

sentados em grupos, fazendo seus trabalhos de fim de semestre. Nossa intenção foi nos 

inserirmos nesse contexto de cotidiano, não atrapalhando seu fluxo. Se os passantes 

quisessem parar ou não para assistir, seria a escolha de cada um. Tivemos vários tipos de 

público: um pequeno público fixo, formado pelos membros da banca de defesa e outras 

pessoas, que nos seguiram por todo o trajeto; públicos transitórios, que passavam por um 

desses locais ou lá já estavam, assistiam, mas não seguiam o resto do itinerário; e públicos 

indiferentes, que estavam presentes nos locais, mas não pararam suas atividades para assisti-la 

(como foi o caso de um grupo de estudantes fazendo um trabalho em equipe em uma mesa, 

que não interrompeu suas atividades nem desviaram seus olhares para ver a dança 

apresentada). Com o público fixo, tive a preocupação de conduzi-lo ao longo dos espaços, 

cujas distâncias eram longas (de 25 a 50 metros, aproximadamente), costurando os módulos e 

seus respectivos locais. 

 A sensação de criação de contraespaços nesse contexto foi maximizada pelo fato de 

que estávamos empenhados em dançar, em estado e presença de cena, em conexão com 

nossos espectadores, naquele contexto de cotidiano, à luz do dia (por sinal, uma luz 

estupenda, com um sol de fim de tarde que ajudou a esculpir nossa movimentação), driblando 

e lidando com todas as limitações. 

Figura 87 – Transiterrifluxório  
FAUFBA (escadaria em espiral no subsolo, junto ao elevador), Salvador-BA. Defesa da coreotese 
22 de janeiro de 2018 
Bailarino: Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Ciane Fernandes 
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Figura 88 – Transiterrifluxório  
FAUFBA (ponte sobre a ladeira/escadaria de acesso ao PPGAU), Salvador-BA. Defesa da coreotese 
22 de janeiro de 2018 
Bailarinos: Jefferson Figueirêdo, Orunmillá Santana e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Ciane Fernandes 

 

Figura 89 – Transiterrifluxório  
FAUFBA (pequeno patamar na entrada dos Auditórios 1 e 2), Salvador-BA. Defesa da coreotese 
Bailarinos: Jefferson Figueirêdo, Orunmillá Santana e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Ciane Fernandes 
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Figura 90 – Transiterrifluxório  
FAUFBA (bancos em frente ao pórtico de entrada), Salvador-BA. Defesa da coreotese 
Bailarinos: Cláudio Lacerda, Orunmillá Santana e Jefferson Figueirêdo 
Fotografia: Mônica Dantas 

Figura 91 – Transiterrifluxório  
FAUFBA (patamar do subsolo à direita do pórtico de entrada), Salvador-BA. Defesa da coreotese 
Bailarinos: Jefferson Figueirêdo, Orunmillá Santana e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Ciane Fernandes 
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Figura 92 – Transiterrifluxório  
FAUFBA (patamar grande do pórtico de entrada), Salvador-BA. Defesa da coreotese 
Bailarinos: Orunmillá Santana, Jefferson Figueirêdo e Cláudio Lacerda 
Fotografia: Ciane Fernandes 
 

Figura 93 – Transiterrifluxório  
FAUFBA (patamar grande do pórtico de entrada), Salvador-BA. Defesa da coreotese 
Bailarino: Cláudio Lacerda  
Fotografia: Mônica Dantas 
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8        RECONHECENDO E EXPONDO OUTRAS FORMAS DE RELACIONAR 

DANÇA E  ARQUITETURA 

Tendo exposto o processo de minha pesquisa em dança inspirada pela arquitetura de 

Hadid, neste capítulo rebato-a com e reconheço outros tipos de trabalho e outros profissionais 

que travaram diálogos entre os campos da dança e da arquitetura.  

 Nesta espécie de “revisão contextual” (GRAY, 1996), longe de pretender fazer uma 

catalogação abrangente, quis expor um espectro no qual a qualidade e intensidade desses 

diálogos variassem, selecionando exemplos distintivos de profissionais e respectivas práticas. 

Para tal, criei categorias com uma característica principal da relação dança/arquitetura. 

Entretanto, essas relações não são estanques nem tão claramente separáveis, portanto alguns 

profissionais fazem parte, simultaneamente, de categorias diferentes. As categorias e 

respectivos profissionais são as seguintes:  

a) ‘coreógrafos(as) que se inspiraram na arquitetura para informar seu trabalho como 

um todo ou em determinadas obras’: Rosemary Butcher, João Saldanha, Carol 

Brown, Anna Halprin (em conjunto com o paisagista Lawrence Halprin) e William 

Forsythe;  

b) ‘arquitetos(as) que procuraram e se inspiraram na dança e outras artes cênicas para 

desenvolver suas pesquisas em arquitetura’: Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, 

Frances Bronet e Lawrence Halprin (em conjunto com a coreógrafa e dançarina 

Anna Halprin);  

c) ‘coreógrafos(as)/companhias que encomendaram colaborações de arquitetos(as) 

para determinadas obras’: Butcher, Frédéric Flamand, Carol Brown e Peter 

Martins/New York City Ballet;  

d) ‘arquitetos que encomendaram colaborações de coreógrafos’: Daniel Libeskind 

com Forsythe;  

e) ‘produções teóricas a partir de transversalidades entre dança e arquitetura’: Valerie 

Briginshaw, Kate Mattingly, Steven Spier, Sarah Beth Rosenberg, Evelyn 

Gavrilou, Emilie Rai-Pi Huan e Ashley Biren.  
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Infelizmente, precisei deixar de fora uma categoria que também considero bastante instigante, 

mas não incluída devido à limitação de espaço, que foi ‘coreógrafos(as) que exploraram 

experimentalmente a dança em uma arquitetura existente’, como, por exemplo, Trisha Brown, 

Lucinda Childs, Sasha Waltz, Regina Miranda e Lia Robatto. 

 Decidi colocar este capítulo no final para funcionar mesmo como um rebatimento à 

exposição da forma como trabalhei a dança em relação com a arquitetura de Hadid e também 

porque os exemplos que descrevo a seguir não me influenciaram diretamente no processo de 

Contraespaço (a maior parte deles só tive conhecimento depois), com as exceções de Butcher 

e Saldanha, que me influenciaram indiretamente. A primeira, com a possibilidade de me 

inspirar em outras disciplinas que não a dança para criar dança (entretanto, o conhecimento de 

que Butcher havia trabalhado com Hadid se deu posteriormente). O segundo, com a 

possibilidade de me inspirar diretamente pela obra de um(a) arquiteto(a) para a criação em 

dança. 

 Rosemary Butcher conduziu um ambicioso projeto, ao longo de 1989, composto por 

três trabalhos, d1, d2 e 3d. Esses trabalhos foram feitos em colaboração com dois arquitetos, 

Hadid em d1 e John Lyall em d2 e 3d, e com o músico James Fulkerson nos três. Em d1  65

Hadid projetou para o grupo um grande tapete com desenhos lineares descontínuos cobrindo o 

chão do Salão de Baile do Royal Festival Hall, no Southbank Centre, na margem sul de 

Londres. Esses desenhos foram inspirados pelas linhas de ley [ley lines] . O grande espaço 66

aberto do Salão de Baile do prédio modernista do Royal Albert Hall, com paredes de vidro 

com vista para o Rio Tâmisa, acolheu os desenhos de Hadid em seu chão permeado por 

colunas. O público ficou disposto nas bordas internas desse grande espaço. Butcher explorou 

com os bailarinos (Dennis Greenwood, Michael Hodges, Lauren Potter, Catherine Tucker e 

Fin Walker) deslocamentos lineares pelo grande espaço, dialogando com as linhas 

minimalistas perpendiculares e descontínuas desenhadas por Hadid. Os deslocamentos eram 

realizados ora em duplas, ora individualmente, ora em grupo, com caminhadas, corridas, 

 Informações e trecho de vídeo de d1 visualizados em <www.rosemarybutcher.com>. Acessado em: 22 maio 65

2017. 

 Linhas de ley [ley lines] são supostos alinhamentos entre vários lugares de interesse geográfico e histórico. A 66

expressão foi cunhada pelo arqueólogo inglês Alfred Watkins em 1921, que desenvolveu a teoria de que essas 
linhas foram traçadas desde o período neolítico para facilitar o deslocamento através da navegação de linhas de 
visão. Posteriormente, o escritor inglês John Mitchell (1969) utilizou a expressão associando-a a teorias místicas 
e espirituais. Ele acreditava que uma rede mística de linhas de ley existiriam em toda a Grã-Bretanha.  
Informações obtidas em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Linhas_de_Ley>. Acessado em: 22 maio 2017.

http://www.rosemarybutcher.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linhas_de_Ley
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saltitos e gestos com braços e pernas, sempre em percursos lineares, nunca circulares ou 

curvos, com ângulos precisos nas mudanças de direções, favorecendo os uníssonos. Esses 

deslocamentos com variações lembram um pouco a obra Dance (1979) de Lucinda Childs, 

aliada à serialidade da música de Fulkerson (em Childs, composta por Phillip Glass). 

 Percebo nessa colaboração um efetivo diálogo entre o design proposto por Hadid e a 

pesquisa de movimento realizada por Butcher e seus bailarinos. Em outras produções de 

outras companhias e coreógrafos que encomendam cenários, figurinos e/ou objetos de cena a 

arquitetos de ponta, por vezes, noto um descolamento entre a proposta espacial e o 

vocabulário de movimento. Este, muitas vezes, segue o vocabulário já trabalhado pela 

companhia, que pode ser de dança moderna ou balé moderno, sem investir numa pesquisa de 

movimento inspirada pelo design proposto pelo arquiteto em questão. d1 também estaria na 

categoria ‘coreógrafos que encomendaram colaborações de arquitetos’, mas Butcher vai além 

nessa relação, estando simultaneamente na categoria ‘coreógrafos que se inspiraram na 

arquitetura’, primeiro porque Butcher desenvolveu por décadas uma linguagem experimental 

de vocabulário de movimento, segundo porque costumava se inspirar em outras disciplinas 

para a criação de movimento (p. ex., o paraquedismo em Still-Slow-Divided; no caso das 

obras aqui tratadas, o design dos arquitetos em questão). Aponto aqui a sensibilidade de 

Butcher em convidar Hadid para a colaboração em uma época em que esta ainda 

experimentava muito e construía pouco. O encontro entre duas experimentalistas radicais só 

poderia resultar em algo muito instigante. 

 Só fui descobrir esse trabalho em 2016. Apesar de já conhecer bastante sobre a obra de 

Butcher e de já ter pesquisado bastante sobre a obra de Hadid, só tomei conhecimento de uma 

colaboração entre as duas artistas por intermédio de Elena Gianotti, bailarina que dançou 

durante vários anos para Butcher e com a qual conversei após uma apresentação sua com o 

coreógrafo Ioannis Mandafounis no Recife em 2015. Contando para ela sobre esta pesquisa, 

ele me informou sobre a colaboração de Hadid para Butcher, mas não soube precisar a época. 

Coube a mim descobrir mais sobre isso, inclusive perguntando à secretária do Zaha Hadid 

Architects, que respondeu ao meu e-mail em setembro de 2016, informando que, pelo fato de 

a obra ter acontecido em 1989, não tinham nenhum registro digital. Terminei encontrando as 

informações necessárias no recentemente construído website de Butcher, que faz um 

apanhado abrangente de toda a sua carreira desde sua formação em 1965.  
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 No entanto, a descoberta de d1 representa para mim uma confluência de coincidências 

afetivas que reuniram num só evento referências artísticas e afetivas minhas que se 

construíram em tempos diferentes: Butcher, Hadid e a bailarina britânica Lauren Potter. Eu 

passei a admirar muito Potter a partir de 1997, quando comecei a ver trabalhos nos quais ela 

tinha participado (com Davies, DV8 Physical Theatre e Butcher), quando assistí-la ao vivo 

em espetáculos e palestras-demonstrações, quando fiz aulas com ela em 1998 (Greenwich 

Dance Agency, Londres) e quando voltei a fazer aulas com ela em 2016 (Independent Dance, 

Siobhan Davies Studios, Londres) durante a época de realização de meu Doutorado 

Sandwich. Nessas últimas aulas, pude conversar com ela, agradecê-la pela sua aula 

maravilhosa e comentar sobre meu projeto de doutorado e meu interesse por Butcher. Ela 

contou sobre suas colaborações com Butcher, exprimiu seu interesse sobre esta pesquisa e, 

inclusive, lembrou que havia se apresentado no Recife no final dos anos 1980 em um turnê da 

Siobhan Davies Dance Company. 

 d2 foi apresentado em diversos lugares bastante característicos, como a Igreja de 

Spitalfields em Londres, a Tate Gallery em Liverpool e a Demarco Gallery em Edimburgo, 

dentre outros. No filme que visualizei , os bailarinos dançam na Igreja de Spitalfields, com 67

corredores de luz e marcações no chão projetados por John Lyall . O vocabulário de 68

movimento dos bailarinos (Claire Baker, Maxine Braham, Gill Clarke, Pippa Cobbin, Lauren 

Potter, Dennis Greenwood e Ano) lembra um pouco os percursos lineares e angulares de d1, 

porém, em d2 o espaço é mais reduzido e há uma maior variedade e complexidade do gestual 

com os braços e também da mobilidade do tronco. Há também uma maior individualidade nas 

movimentações entremeando os uníssonos. A música segue a proposta de serialidade de  

Fulkerson. 

 3D foi comissionado pelo Glasgow City of Culture (Escócia) e apresentado no 

Tramway Theatre em Glasgow, dançado por Walker, Clarke, Greenwood, Popper, Baker e 

Braham. O vocabulário de movimento  apresenta uma variação dos vocabulários de d1 e d2, 69

com uma série de deslocamentos simultâneos com movimento pendular dos braços, por entre 

corredores de luz e em meio a estruturas parecidas com andaimes, criados por Lyall. 

 Em <www.rosemarybutcher.com>. Acessado em: 22 maio 2017. 67

 A propósito, John Lyall se formou na mesma faculdade de Hadid, a Architectural Association, em Londres.68

 Visualizado em: <https://www.youtube.com/watch?v=PDoCk-lpf4o>. Acessado em: 22 maio 2017.69

https://www.youtube.com/watch?v=PDoCk-lpf4o
http://www.rosemarybutcher.com
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 Lyall veio a colaborar novamente com Butcher em Body as Site (1992, dançada 

por Walker, Clarke, Greenwood, Popper, Deborah Jones e Michelle Smith). Para essa obra 

Butcher havia convidado quatro colaboradores, além de Lyall, os artistas visuais Anya 

Gallacio e Ron Haselden e o artista gráfico Paul Elliman, e decidiu que, ao invés de os artistas 

convidados responderem aos conceitos de movimento, estes criariam um ambiente ou 

construção independente e Butcher iria responder criativamente a suas obras. 

 O coreógrafo carioca João Saldanha desenvolveu em 2005 e 2006 uma série de 

pesquisas tendo como inspiração a arquitetura de Niemeyer para criar um espetáculo inédito. 

Em março de 2006, ministrou o Workshop/Audição Imagem Movimento no Espaço SESC 

Copacabana (Rio de Janeiro) com carga horária de 80 horas, do qual participei. O workshop 

teve caráter didático/artístico, direcionado especificamente a profissionais de dança, visando 

no final do mesmo selecionar profissionais para sua próxima produção, Extracorpo, que teve 

como motivação a linguagem de Niemeyer para a criação de movimentos em linhas e curvas, 

sempre buscando o equilíbrio das formas. O termo ‘extracorpo’ foi inspirado no termo 

‘extracampo’ de Deleuze, utilizado para o estudo do cinema, significando uma projeção além 

da obtida pela imagem; seria a materialização da tendência oculta proposta por Henri 

Bergson. O coreógrafo pretendeu, a partir desse conceito, uma projeção que extrapolasse o 

mero desenho corporal. Anteriormente a este workshop/audição, o coreógrafo desenvolveu 

uma pesquisa em dança modular, inspirada pela obra de Niemeyer, proporcionada pela Bolsa 

Vitae de Artes. Comentarei sobre dois estratos de experiências: a vivência do workshop e a 

assistência ao espetáculo Extracorpo. 

 De acordo com o release apresentado no folder do Espaço SESC, 

A partir de seqüências coreografadas será desenvolvida a habilidade de 
modular uma dança construída por traçados e que estabelece uma relação 
direta com o espaço. A linguagem do arquiteto Oscar Niemeyer servirá de 
motivação para a criação de movimentos em linhas e curvas, sempre 
buscando o equilíbrio das formas. Os bailarinos que participarem do 
workshop também estarão se candidatando a fazer parte do elenco da nova 
criação de João Saldanha, EXTRACORPO. A capacidade de organizar estas 
partituras e a afinidade com as propostas serão fatores determinantes na 
seleção dos dançarinos que participarão desta montagem com estréia na 12ª 
Bienal de Dança de Lyon (França) em setembro, e, em dezembro, no Espaço 
SESC. (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 2006) 
  

Cada aula do workshop compreendeu, em geral, duas partes: uma de preparação 

técnica e uma criativa/investigativa/coreográfica. Na primeira foram trabalhados exercícios de 

técnicas de dança com as quais Saldanha teve contato em sua história profissional, como 
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Graham, Cunningham, Limón e balé clássico, além de outras técnicas corporais, como yoga e 

também exercícios e jogos de percepção e integração entre os participantes. A segunda parte 

foi focada na investigação individual e em grupo a partir de propostas que o coreógrafo 

chamou de estruturas de movimento, que consistiam em frases ou sequências curtas criadas e 

mostradas por ele, que eram manipuladas posteriormente por cada participante. As 

experimentações não estavam relacionadas à criação de movimentos propriamente dita, mas à 

apropriação e rearranjamento por parte do participante das estruturas propostas, incorporando 

sua própria presença cênica à estrutura ou vice-versa.  

No início de cada dia, Saldanha lia um trecho de uma das obras que estavam 

fundamentando sua criação, funcionando como um estímulo-guia para o trabalho proposto no 

dia. Grande ênfase foi dada ao trabalho de observação de todos os participantes, que Saldanha 

julgou fundamental para o entendimento das propostas feitas e para que se exercesse a prática 

da observação crítica. Também foi dado um espaço significativo para que os participantes 

expusessem verbalmente suas idéias e impressões sobre o trabalho feito. Portanto, houve um 

incentivo à integração entre execução, criação, observação e articulação verbal.  

Os exercícios que lidavam com percepção e sensações às vezes eram propostos como 

a primeira atividade do dia ou, em outras, antes de começar a exploração criativa/

coreográfica, ou ainda, em algum outro momento – no meio de alguma exploração, por 

exemplo – em que ele julgasse necessário aprofundar uma questão de percepção ou sensorial. 

A seguir, descrevo alguns desses exercícios: 

a) Desenho e/ou escrita numa folha de papel em branco, baseado ou não na 

experiência do dia anterior sobre os traçados e curvas (trabalhado na segunda parte 

do workshop). Sobre este exercício, o coreógrafo comentou sobre a continuidade 

que se deve ter na prática com o movimento, na prática em sair de uma 

“mediocridade cotidiana”, segundo ele, e se chegar no âmbito da arte, da criação;  

b) Exercício de percepção com ovos, no qual cada participante pega um ovo de 

galinha, sente seu peso, volume, textura, imagina sua composição interna (casca, 

película, clara, película, gema) e, em seguida, tenta colocá-lo em pé;  

c) Exercício do desfocamento e focamento, realizado individualmente (fazendo em si 

próprio) ou em duplas (um fazendo no outro). Após esfregar as palmas das mãos, 

colocá-las em forma de concha, cobrindo os dois olhos. Os olhos permanecem 
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abertos. Aos poucos, bem lentamente, começar a distanciar as mãos dos olhos e 

experienciar as entradas de luz, o foco aos poucos se formando, prestando atenção 

no momento em que as formas ainda abstratas começam a se delinear no campo de 

visão;  

d) Caminhadas e corridas num percurso reto, duas pessoas em sentidos contrários, 

cruzando no centro, com o objetivo de seguir o olhar do outro. 

 As leituras de textos pelo coreógrafo funcionavam com o intuito de alimentar 

teoricamente as explorações criativas/coreográficas. Foram utilizados fragmentos das 

seguintes obras: 

a) A Imagem-Movimento de Deleuze, com assuntos concernentes à percepção; o hiato, 

intervalo entre ação e reação, écran negra (termo vindo do cinema, significando a 

finalização de uma cena com a tela escura);  

b) A Sensibilidade do Intelecto de Ostrower, tratando do ato da criação artística, o 

jogo entre planejamento e intuição. 

As propostas do coreógrafo para as explorações basearam-se em: 

a) Estruturas: palavra por ele utilizada, significando o que Blom e Chaplin (1989) 

chamaram de motif [motivo], ou seja, uma frase curta contendo os objetivos que se 

queira trabalhar, por exemplo, uso de traçados/traços e círculos; 

b) Caminhadas: trabalhadas extensivamente ao longo do workshop, cujo objetivo era 

atingir o deslocamento de um ponto do espaço a outro da maneira mais neutra e 

funcional possível, mas, ao mesmo tempo, trabalhando a presença cênica. Foi 

bastante utilizada entre as estruturas; 

c) Partes componentes das estruturas correspondendo à ChUMm desenho corporal: 

linhas curvas ou retas, traçadas pelo corpo, cuja aparência será dada pela dinâmica 

com a qual intenção seja executada, que poderiam ser rearranjadas pelo 

participante em suas experimentações; 

d) Pausas: o momento de imobilidade foi bastante explorado, até chegar-se a um 

denominador comum entre neutralidade e expressividade/presença cênica; 

e) Tentativas: nome que o coreógrafo deu às explorações cênicas durante os 

exercícios. Cada exercício tinha o tema de sua tentativa, por exemplo: qualidades 

de movimento e ritmo, mantendo as mesmas estruturas; ocupação do espaço – estar 
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– entrando e saindo do espaço de cena; restrição do número de estruturas; dar 

atenção aos traçados que levam ao final das estruturas, etc; 

f) A composição: mais explorada na fase final do workshop, utilizou todos os 

elementos trabalhados ao longo do mesmo. Trabalhada em grupos de quatro, para 

facilitar tanto a execução quanto a observação. Foi trabalhado um rigor para 

selecionar os elementos escolhidos segundo a proposta de composição no espaço 

com os outros integrantes. 

 O espetáculo Extracorpo cumpriu temporada em novembro de 2006 no mezzanino do 

Espaço SESC, dançado por Flávia Meirelles, Laura Samy, Marcelo Braga, Thiago Granato, 

Clarice Silva e Carol Pires. Assistir ao espetáculo havendo feito antes o workshop me colocou 

como um espectador privilegiado, me apropriando cinestésica e visualmente do material de 

movimento e composição espacial trabalhados. O espaço de apresentação foi arranjado como 

arena, com os espectadores sentados em arquibancadas em volta do espaço ocupado pelos 

bailarinos. A proximidade entre dança e plateia contribuiu para uma vivência cinestésica mais 

aguçada. 

 Ter tido essas duas experiências, workshop e apreciação de Extracorpo, sem dúvida,  

me informou com a possibilidade de poder me inspirar pela arquitetura para a criação em 

dança. Aliado à influência de Butcher de criar um novo vocabulário para cada novo trabalho e 

de se inspirar em outras disciplinas para a criação de movimento, a experiência com Saldanha 

deixou incubada em mim uma curiosidade e uma vontade, que vieram a se manifestar em 

2008, de trabalhar dança a partir da arquitetura desconstrutivista.  

 Já conhecia sobre o trabalho da coreógrafa e dançarina norte-americana Anna 

Halprin, altamente influenciadora para a primeira geração de coreógrafos pós modernos 

norte-americanos, pioneira com seu trabalho improvisacional em relação com o espaço 

urbano e o meio ambiente e seu posterior trabalho de cura. Entretanto, só a partir da leitura 

recente do artigo Architecture/Dance: choreographing and inhabiting space with Anna and 

Lawrence Halprin de Peter Merriman, pesquisador do Institute of Geography and Earth 

Sciences da Aberystwyth University (RU), publicado no periódico Cultural Geographies 

(2010), pude me deparar com a profunda relação entre dança e arquitetura no 

desenvolvimento de seu trabalho, que é inseparável do de Lawrence Halprin, seu marido e 

paisagista. Considerando cada um individualmente, a obra de Anna Halprin, graduada em 
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dança pela University of Wisconsin, é informada não só pela dança mas também pela 

arquitetura e pelo design e a obra de Lawrence Halprin, pós graduado em Horticultura e com 

segunda graduação em Paisagismo, foi intensamente informada pela dança. Entretanto, suas 

vidas e suas obras se desenvolveram entrelaçadamente, cada um se alimentando dos avanços 

conseguidos pelo cônjuge. Anna Halprin confirma isso em seu testemunho: 
Ambos os homens [Lawrence Halprin e Bill Woorster, que, conjuntamente,  
projetaram a casa do casal na Califórnia] são influências primárias no estilo 
Bay Region de arquitetura e paisagismo, um movimento que me influenciou 
e a minha arte em uma base diária. O estilo deles permitiu uma conexão de 
fluxo livre entre dentro e fora, um tema maior em meu trabalho que se 
desenvolveria através de explorações de dança, ambas dentro e fora do 
teatro. (HALPRIN, 1995, p. x) 
   

 A pesquisa abrangente de Merriman cobre o trabalho dos dois desde os anos de 1940 

até o final dos anos de 1970 e revela que: “Para ambos os Halprins, as dimensões conceituais, 

geográficas e estéticas do espaço – seja espaço na natureza, espaço residencial ou doméstico, 

espaço teatral ou espaço arquitetural – seriam preocupações para toda a vida.” (ROSS apud 

MERRIMAN, 2010, p. 439). Merriman (2010, p. 439) chama essas dimensões com relação ao 

espaço de afetivas e informa que, em suas preocupações com as performances-eventos de 

arquitetura e dança, Anna e Lawrence Halprin estavam interessados em como espaços de 

performance e as performatividades do espaço eram encenados através da interrelação 

coreográfica de corpos em movimento e ambientes. 

 Segundo Merriman (ibid., p. 432), após o encontro dos dois, quando estudantes da 

University of Wisconsin em 1939, e seu casamento no ano seguinte, Anna e Lawrence se 

mudaram para Massachussets, para que Lawrence pudesse fazer uma outra graduação em 

paisagismo na Graduate School of Design da Harvard University. Anna chegou um ano 

depois, após sua conclusão da graduação em dança. Na Harvard Anna Halprin começou a 

assistir a algumas aulas do curso de design. Esse ambiente acadêmico foi fortemente 

influenciador tanto para Lawrence quanto para Anna, principalmente pelo contato e convívio 

com alguns ex professores da Bauhaus em Dessau (Alemanha) – comentada anteriormente –, 

Marcel Brauer, Walter Gropius e Laszlo Moholy-Nagy, que haviam migrado para os EUA e se 

estabelecido nessa faculdade em Harvard. Um outro professor influente foi o paisagista 

Christopher Tunnard. Esses emigrados da Bauhaus trouxeram consigo muito dos princípios 

artísticos e pedagógicos daquela escola, como a formação interdisciplinar, a experimentação 

criativa coletiva e o foco tanto no processo quanto na forma da exploração criativa artística, 
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princípios que Anna e Lawrence Halprin desenvolveram em suas carreiras (ibid., p. 432). Essa 

relação influenciou até o nome do grupo que Anna Halprin fundou, Dancers’ Workshop, 

segundo ela própria, “uma ideia [tomada] da escola experimental Bauhaus da Alemanha pré 

nazista” (HALPRIN, 1995, p. xi). As relações entre Anna e Lawrence Halprin com Gropius e 

Moholy-Nagy extrapolaram as salas de aula e se desenvolveram em uma forte amizade 

(MERRIMAN, 2010, p. 432). 

 Um dos primeiros workshops liderados por Anna Halprin, de design visual e dança,  

em um curso de verão direcionado para professores de dança, já materializou essas 

influências. Uma das atividades consistia em que os participantes explorassem diversos 

conceitos e definições de espaço. De volta a Harvard, promoveu uma série de aulas de dança 

para estudantes de arquitetura e design e, a pedido de Gropius, proferiu a palestra Dança e 

Arquitetura, na qual falava sobre a intersecção entre os dois campos através dos conceitos de 

movimento, espaço e experiência, por sua vez, inspirados pelo livro The New Vision de 

Moholy-Nagy, no qual propunha-se que a dança era o meio mais direto de experienciar e dar 

forma ao espaço (ibid., p. 432). Percebe-se, portanto, que o diálogo complexo entre dança e 

arquitetura que Anna Halprin construiu formou uma base significativa sobre a qual 

desenvolveu suas propostas de dança por cinco décadas. As ideias de Moholy-Nagy e de 

outros ex integrantes da Bauhaus sobre espaços teatrais que modificassem a relação entre 

performers e plateia fizeram Anna pensar em “espaço coreográfico” (ROSS apud 

MERRIMAN, 2010, p. 433), questão que ela exploraria extensivamente posteriormente. 

 Lawrence Halprin, por sua vez, fez intersecções entre paisagem, arquitetura e dança, 

chegando a publicar um artigo intitulado The Choreography of Gardens [A Coreografia dos 

Jardins] (1949) na revista Impulse Dance Magazine, publicada pelo casal (MERRIMAN, 

2010, p. 433). Anna e Lawrence Halprin se mudaram para San Francisco, lá fixando 

residência por muitas décadas. Lawrence produziu cenários e figurinos para vários trabalhos 

de Anna. Projetou e construiu (juntamente com Woorster) a nova residência do casal, em 

estreito contato com a natureza, em meio a um bosque de sequoias. Junto a Arch Lauterer, 

Lawrence Halprin projetou e construiu um deck de dança para Anna. Lá ela desenvolveu e 

apresentou muitos de seus trabalhos e ministrou muitas aulas e workshops (ibid., p. 433). 

Assim, Anna Halprin desafiou tanto o espaço cúbico tradicional dos estúdios de dança quanto 

os espaços tradicionais de proscênio para apresentações de dança. Lawrence Halprin também 
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desenvolveu posteriormente uma notação de movimento, a Motation, e desenvolveu os ciclos 

improvisacionais RSVP Cycles e os projetos artístico-comunitários Take Part. 

 A partir da fixação do casal na costa da Califórnia, o resto é ‘história’. Na metade dos 

anos de 1950, Anna Halprin decidiu romper de vez com a dança moderna, explorando 

diversos locais para apresentação, indo desde espaços urbanos até espaços na natureza, 

explorando e refinando vários modos de improvisação como investigação e como 

apresentação de dança, quebrando barreiras entre performers e plateia e entre vida e arte, 

experimentando a nudez, valorizando não só o autoconhecimento mas também a relação com 

o ambiente (seja habitando lugares, espaços públicos e o próprio meio ambiente), trabalhando 

questões de inclusão de grupos minoritários raciais e sociais (por exemplo, trazendo 

estudantes de dança e dançarinos negros para suas aulas e para seu grupo, fazendo-o 

multirracial em pleno movimento negro nos anos de 1960). Lawrence Halprin acompanhava e 

participava de todos esses avanços e os utilizava para pesquisa e desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos e paisagísticos, trazendo o corpo, os afetos e as relações com o ambiente como 

propulsores desses projetos. 

 Em junho de 1966, Anna Halprin começou uma de várias edições do workshop 

interdisciplinar Experiments in Environment [em uma tradução livre, Experimentos no 

Ambiente/Meio Ambiente]. Acho pertinente transcrever um trecho descritivo desse workshop:   

Por 26 dias no último verão, um grupo de estudantes de arquitetura, 
arquitetos e dançarinos aprenderam a sentir seus corpos em tensão e no 
espaço, a experienciar os efeitos sensuais de um litoral deserto do Pacífico, 
uma praça urbana cheia de gente, um happening cinético de luz, um 
ambiente pulsante de rock and roll, a vida e meia-vida de uma rua de cidade 
grande e a vida íntima secreta de um prado montanhoso e de uma densa 
floresta de sequoias… Dançarinos tornaram-se arquitetos e arquitetos 
tornaram-se dançarinos… Eles adquiriram um conhecimento sofisticado de 
(para os arquitetos) como a liberação do corpo e seus movimentos pode levar 
a uma consciência espacial elevada e (para os dançarinos) como atividades e 
objetos que não seus próprios movimentos e corpos podem acontecer em um 
ambiente. (BURNS apud MERRIMAN, 2010, p. 435, grifos meus) 

Com esse histórico de vida, inquietações artísticas e explorações vanguardistas radicais, não 

foi por acaso que muitos dos artistas que vieram a formar a dança pós moderna norte-

americana na cidade de Nova York haviam ido para a Califórnia fazer workshops com Anna 

Halprin, como Simone Forti, Yvonne Rainer, Trisha Brown e Meredith Monk, entre outros 

(BANES, 1987; BANES in HALPRIN, 1995, p. 4). Portanto, Halprin foi uma influenciadora 
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direta desses coreógrafos pós modernos, ou, até mesmo, pode ser considerada a pioneira dos 

pós modernos. 

 Carol Brown é uma coreógrafa, dançarina, professora, pesquisadora e acadêmica 

neozelandesa baseada entre Reino Unido e Nova Zelândia. Citei-a no capítulo sobre Prática 

como Pesquisa porque é um exemplo distintivo na área da dança do trânsito entre prática e 

pesquisa, entre criação e escrita e do diálogo entre disciplinas. Tive a chance de conhecê-la 

em 1998 em Londres, onde fiz uma semana de aulas de dança contemporânea com ela na 

Greenwich Dance Agency e também assisti a alguns de seus trabalhos coreográficos. Brown é 

uma figura que transita entre o mundo profissional da dança e o mundo acadêmico, lidando 

com todas as demandas, benesses e dificuldades de cada um deles. Coincidentemente, Brown 

foi a orientadora de doutorado (Roehampton University, RU) de Garrett Brown (minha 

supervisora no Doutorado Sandwich no Centre for Dance Research na Coventry University). 

 Quando Brown retraça suas influências para pesquisa-criação, vale destacar a menção 

a alguns arquitetos expressivos, incluindo Hadid: 

Através da escola do “materialismo da carne” da filosofia continental, tenho 
estado por algum tempo interessada em seguir um caminho crítico para 
minha pesquisa coreográfica, que presta atenção nas complexidades da outra 
coisa além do sujeito e objeto da sabedoria convencional. Esse processo de 
pesquisa inclui um engajamento com os escritos de Luce Irigaray, Julia 
Kristeva, Gilles Deleuze, Rosi Braidotti e Elizabeth Grosz entre outros, 
juntamente a uma investigação do pensamento espacial de um conjunto de 
arquitetos incluindo Daniel Libeskind, Le Corbusier, Bernard Tschumi e 
Zaha Hadid. (BROWN, 2004, p. 5) 

 Há um número expressivo de trabalhos para os quais Brown convidou arquitetos para 

colaborar. Lê-se em seu website: 
A coreografia de Carol Brown é renomada por suas conversações e 
colaborações com arquitetos que desafiam ideias sobre os espaços de e para 
dança. Ela trabalhou com Stuart Dodd (Satellite) em Shelf Life e Nerve, com 
o arquiteto de ambientes virtuais Mette Ramsgard Thomsen em The 
Changing Room e SeaUnSea (CITA, Copenhagen) e Marks Barfield 
Architects em Radiance e Glow (para o Lightbox, Woking). Desde Heart of 
the Senses, Prague Quadrenniale 2013, Carol tem desenvolvido um diálogo 
criativo constante com a arquiteta de performance Dorita Hannah através do 
M_A_P (Music_Architecture_Performance). Durante sua bolsa de estudos 
NESTA Dream Time, Carol teve como mentora Marina Warner, levando a 
um ciclo de trabalhos que explorou estruturas míticas através de danças-
arquiteturas site-responsive incluindo Tongues of Stone (Perth Dancing City 
com STRUT) e 1000 Lovers (White Night, Auckland Arts Festival).  70

 Informação obtida disponível em: <https://www.carolbrowndances.com/about.php>. Acessada em: 23 maio 70

2017.

https://www.carolbrowndances.com/about.php
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 Brown traz essas questões também para sua prática pedagógica. Atualmente 

professora da Universidade de Auckland (Nova Zelândia), uma de suas áreas de pesquisa é 

dança e arquitetura . Em 2003 ministrou um workshop de dança-arquitetura no Isadora and 71

Raymond Duncan Center for Dance, em Atenas (Grécia). Em uma espécie de relatório, Brown 

deambula sobre suas motivações, exercícios conduzidos com os participantes e a apresentação 

de finalização do workshop. O aguçamento dos sentidos na percepção da arquitetura e a 

exploração da tensão entre o corpo e o construído são pontos importantes mencionados 

(BROWN, 2003). 

 William Forsythe tem tido uma série de relações com arquitetos. Chris Salter (2011, 

p. 67) comenta que “Forsythe tem sido por muito tempo enamorado por arquitetos e vice-

versa” e que sua coreografia Limb’s Theorem (1990) foi “de muitas formas, um hino ao 

arquiteto Daniel Libeskind e deu destaque a objetos recortados gigantescos, inspirados pelas 

formas denteadas de seus desenhos Micro-Mega.” Salter (ibid., p. 67) coloca que, além de 

Libeskind, arquitetos como Mark Goulthorpe, Tadao Ando, Paul Virilio, Nikolaus Hirsch e 

Steven Spier tiveram associações próximas com Forsythe, seja através de colaborações ou em 

observações críticas e teóricas sobre espacialidade, estrutura e o corpo. Entre os vários 

comentários de arquitetos sobre a obra de Forsythe, vale a pena destacar o de Goulthorpe de 

que “seu trabalho prolifera a ‘experimentação rizomática’ dos pós estruturalistas franceses 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, que também se influenciam pela teoria do caos, e Forsythe 

cria ‘balés de desorientação e trauma’” (GOULTHORPE apud BRIGINSHAW, 2009, p. 186). 

Spier, por sua vez, diz que uma apresentação de Forsythe “não pode ser um simples todo com 

um centro claro” (SPIER apud BRIGINSHAW, 2009, p. 190). Libeskind, por sua vez, 

comenta que no tratamento do espaço de Forsythe “há… diagonais específicas que 

diferenciam sua visão de espaço dos espaços ortogonais… muito frequentemente, a 

cenografia da dança contemporânea” (LIBESKIND apud BRIGINSHAW, 2009, p. 190), que 

“o que Forsythe faz com o espaço do palco tem a ver com sensibilidade 

contemporânea” (ibid., p. 193) e que o trabalho de Forsythe é “um aprofundamento de um 

entendimento do que o espaço do corpo humano realmente é” (ibid., p. 204).  

 Escrevendo sobre a auralidade na obra de Forsythe, Salter (2011, p. 67) comenta que 

Willems (o compositor mais próximo a Forsythe) não só compartilha o interesse pela 

 Informação obtida disponível em: <http://www.creative.auckland.ac.nz/people/dance/carol-brown>. Acessada 71

em: 23 maio 2017.

http://www.creative.auckland.ac.nz/people/dance/carol-brown
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arquitetura mas a considera como uma grande influência, tanto na concepção de conjunturas e 

estrutura espaciais quanto em sua oscilação entre superfície e volume, linha e plano e 

reconhece uma poderosa influência da arquitetura japonesa.  

 Portanto, pode-se comprovar que ao redor de Forsythe havia uma rede de conexões e 

diálogos entre dança e arquitetura, não menos importante considerando o interesse de 

Forsythe pela teoria espacial de Laban, que já traz em si, conforme exposto anteriormente, 

essa relação embutida.   

 Entretanto, rastros do diálogo de Forsythe com a arquitetura encontram-se em 

fragmentos compostos pelos pontos de vista de vários autores, inclusive ele próprio. O que 

segue é um alinhavado que fiz entre dados fornecidos por fontes diversas e coloco em 

evidência três obras que trazem a relação dança e arquitetura bem costurada. O interessante é 

que são três obras bastante diversas entre si: Limb’s Theorem, Book N(7) e as instalações  

físicas internas do Bockenheimer Depot em Frankfurt (Alemanha). 

 Limb’s Theorem é uma coreografia de longa duração, para a programação de uma 

noite, composta por três partes. A segunda, Enemy in the Figure (1989), foi criada 

anteriormente às outras duas. Enemy in the Figure é mais conhecida e é frequentemente 

apresentada isoladamente das outras partes de Limb’s Theorem, em conjunção com outras 

obras de curta ou média duração para a programação de uma noite. Em trechos de vídeo de 

Limb’s Theorem, podem-se identificar a polifonia e o policentrismo característicos de 

Forsythe em vários níveis: individualmente, no corpo de cada dançarino, em termos de vários 

pontos focais de iniciação e sequenciamento; nas relações entre dançarinos; nas relações 

destes com o espaço do palco e com os objetos de cena; na relação de encontros e 

independência com a música. Na primeira parte de Limb’s Theorem, o cenário é composto por 

um grande painel inclinado, com uma das pontas sustentada no centro ao chão, que fica 

constantemente em movimento rotacional. Os dançarinos têm que se esquivar e evitá-lo para 

poder se deslocar pelo espaço. 

 Spier (2005, p. 352) revela que Heidi Gilpin, que atuou como dramaturgista dessa 

obra, preparou uma apostila para os dançarinos do então Ballett Frankfurt para o processo 

criativo de Enemy in the Figure e Limb’s Theory, com uma coleção de textos, dentre os quais 

sobre teoria de arquitetura pós moderna, Poética do Espaço de Bachelard, entre outros 

assuntos. Segundo Spier (ibid., p. 352), após ter criado Enemy in the Figure, Forsythe viu uma 
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exposição com desenhos de Libeskind, intitulada End Space, e neles reconheceu afinidades 

com sua pesquisa de movimento e as utilizou para alimentar a criação de Limb’s Theorem. Ele 

expôs esses desenhos no foyer do teatro nas primeiras apresentações desse espetáculo. 

 Libeskind declara em textos de End Space, segundo Spier (2005, p. 352), de que a 

arquitetura perdeu sua autenticidade e sua espiritualidade para a mecânica da produção. A 

forma que ele encontrou para revitalizá-la foi concentrar-se no desenho e explorar suas 

possibilidades, não na construção, espaço ou contexto ideológico da produção arquitetônica. 

Coloco em paralelo as formas que as inquietações de arquitetos como Hadid (vistas 

anteriormente) e Diller + Scofidio (a serem expostas posteriormente) exploraram para dar 

vazão às suas pesquisas, respectivamente, a pintura e a performance e a instalação. Nesses 

desenhos Libeskind declara que procurava “refletir… a vida interior da ordem geométrica 

cujo núcleo é o conflito entre o Voluntário e o Involuntário” (LIBESKIND apud SPIER, 2005, 

p. 355). O interesse pela matemática e pela geometria era outro ponto em comum entre 

Forsythe e Libeskind (SPIER, 2005, p. 355). Forsythe entende o corpo no espaço como um 

constructo geométrico. 

 Como Forsythe transpôs sua inspiração pelos desenhos de Libeskind para sua pesquisa 

coreográfica pode ser esclarecido pelo relato do dançarino Nik Haffner do processo de feitura 

de Limb’s Theorem. A ele foi dado um desenho de Libeskind e solicitado que o ‘traduzisse’ 

em movimento, da bidimensionalidade para a tridimensionalidade. Diz Haffner: 

O mesmo desenho em uma folha de papel é traduzido de uma maneira 
diferente e individual por cada dançarino. O timing do movimento é 
determinado pela maneira e velocidade com que eu, digamos, “leio” um 
desenho. É uma questão de quanto tempo se leva para passar por certas 
partes do desenho. (HAFFNER apud SPIER, 2005, p. 358) 

É importante eu esclarecer que a escolha pelo uso da palavra ‘tradução’, sobre cuja ideia eu 

tenho tantas objeções com relação ao meu trabalho com Hadid, como descrito anteriormente, 

foi de Spier e de Haffner.  

 A técnica sugerida por Forsythe para esse processo de tradução, conforme Spier (2005, 

p. 358), entre arquitetura e dança é a “room writing” [“escrita de sala”, em uma tradução 

livre], constante do vocabulário improvisacional por ele desenvolvido e demonstrado no CD-

Rom Improvisation Technologies. A técnica consiste em:  

imaginar uma sala, sua arquitetura e seu conteúdo, e você vai analisar a 
arquitetura e seu conteúdo pelo seu conteúdo geométrico. Em outras 
palavras, uma maçaneta é um círculo, por exemplo, então eu poderia 
descrevê-lo com dois pontos. Então, eu tenho essa maçaneta imaginária na 
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minha frente e com a “room writing”, em um caso, iremos tirá-la e arrancá-la 
da porta. O propósito disso é me desestabilizar. (FORSYTHE, 1999) 
  

 Também, uma série de diretivas chamadas “U-lines” foram solicitadas aos dançarinos 

e foi produzido bastante material de movimento a partir das mesmas. Gilpin explica: 

[…] para Limb’s Theorem (1990), uma produção na qual trabalhei como 
dramaturgista, estávamos trabalhando com um número de ideias para 
ratificação tanto conceitual quanto física, incluindo, mas não limitado a, 
círculos e espirais, a forma da letra U, o princípio de deslocamento de 
Arquimedes e e a ideia de Aldo Rossi do fragmento como um objeto de 
esperança. Combinei termos matemáticos, arquiteturais e físicos com termos 
de ação e movimentação, mudança, forma, ordem, dimensão, quantidade, 
relação, diferença e tempo para construir uma série extensiva de diretivas 
chamadas U-lines [linhas-U, em uma tradução livre] . Essas frases curtas 72

foram, então, dadas aos dançarinos para serem aplicadas como operações 
sobre vários materiais de movimento em um número virtualmente infinito de 
maneiras. Algumas dessas U-lines foram, por exemplo: U invert difference 
[U inverter diferença], U arc indivisably [U arquear indivisivelmente]; U 
project solids [U projetar sólidos]; U solidify angles [U solidificar ângulos]; 
U extend impulse [U estender impulso]; U divide pressure [U dividir 
pressão]; U precede seizure [U preceder captura]; U suggest vortex [U 
sugerir vórtex]; U displace contraction [U deslocar contração]; […]. O 
resultado de tais processos é a geração de formas produzidas pelo próprio 
aparato de pesquisa, não algumas séries de movimentos fixos, apreensíveis e 
repetíveis. É um processo sério e concentrado de explorar campos físicos, 
intelectuais, psíquicos e espaciais desconhecidos. (GILPIN, 2011, p. 125) 
    

 Repare-se a recomendação de Forsythe de que “é muito importante que esta parte do 

processo permaneça extremamente brincalhona e extremamente imaginativa.[…] Você tem 

que usar a superfície do seu corpo e sua imaginação sobre como linhas poderiam se formar e 

como você poderia manifestar essas coisas com seu corpo.” (FORSYTHE, 1999). Em outras 

palavras, ou melhor, nas palavras que estou utilizando para esta pesquisa, é um trabalho de 

imaginação espacial, imaginação corporal e imaginação de movimento. Portanto, diante desse 

depoimento de Forsythe, não creio que o termo ‘tradução’, utilizado por Spier e por Haffner, 

seja apropriado, pelas mesmas razões já expostas anteriormente. 

 Na feitura de Limb’s Theory a relação entre Forsythe e Libeskind não foi de 

colaboração, mas, da inspiração no primeiro pela obra do segundo. No entanto, houve uma 

colaboração entre os dois para um outro trabalho, que não foi uma coreografia, mas um 

‘objeto coreográfico’ (nome dado por Forsythe); eu o identifico como uma obra que se 

aproxima da arte conceitual e de uma instalação. De acordo com seu website, trata-se de Book 

N(7) (1991), comissionada por Libeskind para compor a obra maior The Books of Groningen 

(1990), na cidade de Groningen (Holanda).  

 Manterei o termo no original em inglês.72
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The Books of Groningen refere-se ao processo cultural, social, político e 
econômico pelo qual a cidade tem passado desde suas origens e que continua 
nas vidas dos habitantes. The Books é composto por um texto, de acordo 
com Libeskind, “o texto histórico, lido e escrito pelos cidadãos da Cidade de 
outrora e futura, permanentemente remarcando as fronteiras de Groningen 
no tempo e no espaço”.  73

 The Books of Groningen foi concebida e desenvolvida por Libeskind para a celebração 

do 950º aniversário da referida cidade, tendo como mote as várias marcações de fronteiras da 

cidade e uma alusão a seu antigo nome, Cruoninga . Para tanto, convocou um grupo de nove 74

designers para colaborar neste grande evento, composto por dois arquitetos (John Hejduk e 

Gunnar Daan), dois artistas visuais (Leonhard Lapin e Thom Puckey), um dramaturgista de 

teatro (Heiner Müller), um coreógrafo (Forsythe), um economista (Akira Asada), um 

historiador de arte e arquitetura (Kurt W. Forster), além do próprio Libeskind. De acordo com 

o website holandês www.ziggo.nl , o trabalho de Forsythe foi intitulado William Forsythe’s 75

Marker e data de 1998. Provavelmente, essas discrepâncias de datas se dão pelos efeitos das 

obras no tempo, já que as obras desenvolvidas pelos colaboradores têm uma extensão no 

tempo de cerca de oito anos. A de Forsythe é assim descrita: 

Após experimentar com vários estudos abstratos, William Forsythe teve a 
ideia de um canal que tem mais de 400 metros de extensão e que contém 27 
pilares. Um braço de metal conectado aos pilares puxa uma fileira de árvores 
na margem e as curva fora de forma à medida em que elas crescem. 
Construtores de barcos em Groningen usavam técnicas similares para curvar 
pranchas de madeira para [atingir] a forma correta. As laterais do canal são 
alinhadas com uma parede ondulante com várias alturas coberta com 
vegetação. Ele representa a maneira pela qual a humanidade tem feito 
modificações ao mundo natural por séculos a fim de sobreviver.  76

 Esses dois trabalhos vindos de um mesmo coreógrafo são intrigantes pelo fato de 

apontarem duas de uma miríade de possibilidades que poderiam fruir do diálogo entre 

Forsythe e Libeskind, quanto mais, entre a dança e a arquitetura.  

 O terceiro exemplo também aproxima-se da ideia de ‘objeto coreográfico’. Foram as 

instalações físicas internas temporárias do Bockenheimer Depot, idealizadas em conjunto com 

o arquiteto Nikolaus Hirsch, descritas por Spier (2011). O Bockenheimer Depot, localizado 

 Informação obtida disponível em: <http://www.williamforsythe.com/installations.html?73

&no_cache=1&detail=1&uid=36>. Acessado em: 24 maio 2017.

 Informações obtidas em: <http://members.ziggo.nl/skye/citymark.html>. Acessado em: 25 maio 2017.74

 idem75

 Transcrito e traduzido a partir do website <http://www.williamforsythe.com/installations.html?76

&no_cache=1&detail=1&uid=36>. Acessado em: 24 maio 2017.

http://www.williamforsythe.com/installations.html?&no_cache=1&detail=1&uid=36
http://www.williamforsythe.com/installations.html?&no_cache=1&detail=1&uid=36
http://members.ziggo.nl/skye/citymark.html
http://www.williamforsythe.com/installations.html?&no_cache=1&detail=1&uid=36
http://www.williamforsythe.com/installations.html?&no_cache=1&detail=1&uid=36
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em Frankfurt, é um antigo depósito de bondes, feito em tijolos. Nele funcionou (1995-2004) o 

Theater am Turm, um teatro alternativo existente desde 1953, que vinha funcionando em 

variadas locações. Em várias oportunidades, Forsythe utilizou o Bockenheimer Depot para 

apresentações e instalações artísticas, pois o local funcionava para ele como um refúgio ao 

espaço tradicional de proscênio da Ópera de Frankfurt, no qual ele poderia desaguar suas 

preocupações e experimentos com o espaço que, cada vez mais, ficavam fora de lugar no 

palco da Ópera. 

 Forsythe e Hirsch desenvolveram uma instalação no foyer que durou quatro meses e 

que consistiu em tornar o espaço disponível e convidativo para o uso público, sem as 

restrições de um espaço com um evento determinado e seus respectivos procedimentos e 

preços pagos. O espaço estava disponível para qualquer tipo de uso e convivência, gratuito, 

sem ser direcionado especificamente para determinada idade ou tamanho de corpo. 

Entretanto, Forsythe quis engajar fisicamente a pessoa que viesse a usá-lo. Os móveis 

dispostos no espaço foram projetados de tal maneira que fossem leves, de fácil manipulação e 

sem uma previsão restrita de seu uso. Eram peças que podiam ser usadas como cadeiras, 

bancos, sofás ou mesas, podendo-se dispor nelas o corpo de maneiras diferentes das usuais 

para móveis com uso específico, encorajando um uso muscular e uma distribuição de peso 

diferentes dos utilizados nos móveis convencionais. Fora as peças, o chão também era um 

lugar convidativo. Logo, uma pessoa poderia se sentar, recostar, deitar e neles fazer qualquer 

tipo de atividade, ler, trazer sua própria comida, etc. A duração na qual uma pessoa quisesse 

ficar no espaço não era restringida, exceto pelo horário de fechamento, que era meia noite. 

Segundo Spier,  

O foyer foi um tipo de laboratório para o movimento e comportamento 
humanos. Sem a obrigação de comprar algo ou o escrúpulo em se comportar 
em conformidade com o que a mobília nos compele, o calor e quietude do 
espaço ajudou a induzir uma consciência do corpo de cada um e de como ele 
ocupa o espaço público. (SPIER, 2011, p. 148) 

 Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio formam uma dupla de arquitetos baseados na 

cidade de Nova York, cujo trabalho é conhecido sob o nome de seu escritório, Diller + 

Scofidio (atualmente, Diller Scofidio + Renfro, com a adição do sócio Charles Renfro). No 

artigo Dancing About Architecture, Roselee Goldberg (2003) discorre sobre a obra da dupla. 

O que é interessante sobre Diller e Scofidio é que, no início de suas carreiras, no final dos 

anos 1970, conseguir a encomenda de uma construção era muito difícil, dadas as condições 
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sócio-financeiras da época nos EUA (contextualizadas resumida e primorosamente por 

Goldberg), que privilegiavam arquitetos já renomados e sem grandes inovações estilísticas, 

deixando as coisas mais difíceis para os radicais e os vanguardistas. A forma através da qual 

Diller e Scofidio encontraram para experimentar e amadurecer suas ideias em arquitetura, por 

cerca de 15 anos, foi a exploração em outros mediums, como a performance, instalações 

arquitetônicas e colaborações para o teatro e para a dança. Nesses anos, vários conceitos seus 

foram desenvolvidos que, posteriormente, se desdobraram em suas obras arquitetônicas.   

 Traço alguns paralelos com Hadid. No início de sua carreira, conforme exposto 

anteriormente, pouquíssimas encomendas, mas muita pesquisa, serviram para ela já chegar no 

mercado com uma profundidade de pensamento e de prática. Um outro paralelo foi o medium 

da pintura explorado por Hadid para desenvolver seus projetos, em vez dos desenhos e plantas 

arquitetônicas tradicionais. Goldberg (2003) explica que o contexto da faculdade na qual 

Diller e Scofidio estudaram, o Cooper College, na cidade de Nova York, assemelhava-se 

muito ao contexto da Arquitetural Association em Londres, onde Hadid se formou, ambos 

repletos de desafios artísticos e intelectuais e de mentes inquietas e criativas. Igualmente, 

muito foi investido por jovens e também por experientes arquitetos de então na produção de 

textos e reflexões sobre arquitetura, deixando a construção em si um pouco de lado.   

 Goldberg (ibid.) aponta que, simultaneamente, no campo das artes visuais, um 

movimento parecido acontecia, com a arte conceitual ganhando força. Vários artistas 

desdenharam, por um tempo, a feitura de objetos de arte, seja pintura ou escultura tradicional, 

e o sistema de galerias e investiram nos aspectos intelectuais que subjazem as artes e 

explorando a performance e a instalação. Portanto, esse nicho de arquitetos e artistas que se 

alojaram nos desvios de seus ofícios formaram um público com interesses em comum. Foi 

nesse mundo que Diller e Scofidio mergulharam no início de suas carreiras.   

 De especial interesse para a presente pesquisa foram as colaborações da dupla para a 

dança. Para o coreógrafo Frédéric Flamand, da companhia de dança belga Charleroi Danses, 

colaboraram com o cenário de três projetos: Moving Target (1996), EJM 1 Man Walking at 

Ordinary Speed (1998) e EJM 2 Inertia (1998). Àquela altura, a dupla já vinha desenvolvendo 

um interesse pela inversão da gravidade, no deslocamento de figuras no espaço e no tempo, 

no exame de como a figura humana se move no palco e na mediação de como o público vê, 

desenvolvido ao longo de colaborações com nomes vanguardistas do teatro norte-americano, 
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como Richard Foreman e The Wooster Group. A companhia de Flamand tinha um substancial 

suporte financeiro, o que se refletiu no cachê oferecido à dupla e na escala do trabalho deles 

no palco. O virtual e o ao vivo foram postos em jogo, através de uma parafernália de grandes 

espelhos e projetores moventes, em embate com os dançarinos ao vivo. Moving Target 

“explora a esquizofrenia e as relações sempre mutantes entre o ‘patológico’ e o ‘normal’” . 77

EJM 1 Man Walking at Ordinary Speed e EJM 2 Inertia foram inspirados, segundo Goldberg 

(2003), pelos instantâneos fotográficos de séries em movimento dos fotógrafos Edward 

Muybridbe e Jules Etienne Marey.           

 Outra coincidência com Hadid é que Flamand também encomendou a esta uma 

colaboração para o design cenográfico e figurino da obra Metapolis (1999), a ser descrita 

posteriormente.           

 Frances Bronet é uma arquiteta e educadora formada no Canadá e nos EUA e atuante 

na Universidade de Oregon (EUA), onde ocupa altos cargos de gestão. Há décadas tem sido 

notável seu interesse pela dança em conjunção com a arquitetura na investigação entre sujeito 

e espaço. Em seus cursos, implementou várias abordagens interdisciplinares. Bronet já 

colaborou com diversos coreógrafos e companhias, em sua maioria norte-americanas: Ellen 

Sinopoli, Alito Alessi, Elizabeth Streb, Doug Verone, Terry Creach, The Berkshire Ballet e 

Sandra Burton. Também produziu teoricamente sobre essas relações interdisciplinares.  

 Em entrevista a Martin Moeller (2007), Bronet revela que seu interesse pela dança se 

deu, primeiramente, por ela já ter sido uma dançarina, e, em segundo lugar, porque procurava 

uma maneira de fazer seus estudantes entenderem que espaços são ocupados, que eles ganham 

significado a partir do momento em que são habitados. Através do filósofo John Schumacher, 

ela se interessou pelos conceitos de ‘ready-made space’ [‘espaço pronto’, em uma tradução 

livre] e ‘spaces in the making’ [‘espaços em processo’, em uma tradução livre], por sua vez, 

inspirados pelos conceitos de Bruno Latour ‘ready-made science’ e ‘science in the making’. 

Ela se perguntava se os habitantes teriam a possibilidade de modificar o espaço.   

 Seus designs para dança geralmente lidam com esse paradoxo de o ser humano (no 

caso, o dançarino) modificar o espaço que habita com suas ações, ambos sendo móveis. Por 

ocasião do processo da cenografia de Beating a Path (2001) da coreógrafa Ellen Sinopoli, 

Bronet diz: 

 Informação transcrita do vídeo da companhia no Vimeo: <https://vimeo.com/62569855>. Acessado em: 18 77

maio 2017.

https://vimeo.com/62569855
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Uma de nossas ideias era apagar completamente as fronteiras entre dança e 
arquitetura, para que os corpos humanos e os corpos arquitetônicos todos se 
movessem.  Nós  tínhamos  uma  plataforma  rolante,  então  quando  as 
dançarinas corressem em uma direção,  o chão se moveria para a direção 
oposta. A plateia ficava ao redor deles e eu esperava que a plateia se moveria 
à medida que as dançarinas se aproximassem deles. A ironia é que, na noite 
de estreia, o público mais próximo à área da apresentação não se moveu, eles 
estavam  tão  preocupados  em  assistir  aos  corpos  humanos  e  os  chãos 
moventes bateram neles! Foi uma lição para mim. Nós realmente desistimos 
da experiência háptica em nossas vidas cotidianas – tudo é prescrito, pelo 
menos  nos  EUA,  de  forma  que  um  ambiente  totalmente  móvel  pode 
facilmente nos desconcertar. Fico pensando se isto é o mesmo em lugares 
como Pequim, onde um espantoso caos parecido com dança parece reinar 
nas estradas e em outros espaços públicos. (BRONET in MOELLER, 2007, 
grifos meus)

Com Sinopoli  e  sua  companhia,  Bronet  colaborou  também em Spill  Out!  (2001), 

propondo  estruturas  fixas  e  móveis  com  as  quais  as  dançarinas  interagem.  Visualizando 

trechos em vídeo desses trabalhos, pude verificar que os cenários projetados e construídos por 

Bronet são altamente experimentáveis, nunca propondo um uso único ou óbvio, e são criados 

a partir  de experimentações com as próprias dançarinas.  O vocabulário de movimento da 

companhia de Sinopoli é de dança moderna, favorecendo uma característica um tanto atlética, 

e foi dessa forma que ela e suas dançarinas exploraram os cenários. Fiquei a devanear como 

outros  coreógrafos  explorariam  os  espaços  criados  por  Bronet  com  suas  idiossincrasias 

coreográficas,  por  exemplo,  o  experimentalismo  de  Butcher  e  Davies,  o  teatro  físico  de 

Newson,  metáforas  sugeridas  de  Bausch,  etc.  Até  mesmo  imaginei  como  eu  enquanto 

coreógrafo os exploraria. O uso do corpo e do movimento dançado difeririam bastante.  

 Bronet leva para a sala de aula suas experimentações profissionais com a dança. É 

interessante o que ela comenta sobre o espaço proposto ser aberto a explorações e 

significações em detrimento de um espaço que já previamente delineia os movimentos que 

podem ser explorados sobre o mesmo: 
A questão tornou-se, se os estudantes projetassem algo começando com uma 
determinada companhia de dança, e depois uma companhia de dança 
diferente viesse a usá-lo, a nova companhia o usaria da mesma forma? Para 
este projeto, o trabalho que mais teria sucesso seria algo que fosse não 
apenas visualmente impressionante, mas também experiencialmente muito 
poderoso e flexível, não sugerindo um uso singular ou, até, previsível. O 
trabalho de um grupo, por exemplo, produziu uma imagem espetacular, mas 
três companhias diferentes vieram e eles usaram o conjunto de maneira 
quase idêntica. Nesse caso, o trabalho foi, portanto, um fracasso no qual os 
estudantes haviam criado um “espaço pronto” [a “ready-made space”], ao 
invés de um “espaço em processo” [a “space in the making”]. (BRONET in 
MOELLER, 2007) 
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O  retorno  que  os  estudantes  tiveram  dessa  experiência  interdisciplinar  e  processual, 

proporcionada pedagogicamente por Bronet, foi significativo. Ela diz:

Tenho escutado de alguns estudantes que disseram que esses exercícios os 
ajudaram a entender  o espaço.  Tenho muitos estudantes,  que trabalharam 
comigo nesses estúdios de design, que voltaram para trabalhar comigo nos 
projetos de dança comissionados. Um número deles viu como a colisão de 
disciplinas abriu possibilidades. Tendo feito os estúdios cerca de uma vez a 
cada cinco anos, ainda acho esta uma grande maneira de abrir a arquitetura 
– de fazer os estudantes pensarem sobre o social e o físico simultaneamente. 
(BRONET in MOELLER, 2007, grifos meus) 

 Frédéric Flamand foi diretor e coreógrafo da companhia estatal baseada em 

Charleroi (Bélgica) Charleroi Danses, instalada no Centre Chorégraphique de la Féderation 

Wallonie-Bruxelles, de 1991 a 2004. Flamand fez a transição do outrora Ballet Royal de 

Wallonie para uma companhia de dança contemporânea, fazendo-a referência internacional. 

Seguindo sua verve contemporânea e contando com o considerável suporte financeiro 

recebido pela companhia, Flamand comissionou colaborações a arquitetos de ponta, como 

Diller + Scofidio e Hadid. Como mencionado anteriormente, Diller + Scofidio criaram os 

cenários e a ambientação virtual para os trabalhos Moving Target (1996), EJM 1 Man Walking 

at Ordinary Speed (1998) e EJM 2 Inertia (1998).       

 Já Hadid projetou o cenário e o figurino de Metapolis (1999). Em uma ficha 

gentilmente enviada para mim por e-mail pelo escritório de Hadid (Figura 94), encontram-se 

informações técnicas e conceituais sobre esse trabalho. No release, lê-se: 

O cenário de Metapolis para o Charleroi Danses foi projetado para evocar 
alguns dos ritmos da cidade belga. Sua estrutura foi uma topologia 
entrelaçada de diferentes camadas e materiais, criando um cenário fluido, 
híbrido que ecoou o movimento no palco. Os dançarinos eram ligados em 
seu complexo arranjo espacial, que tanto emoldurava quanto liberava seus 
gestos. A coreografia de Flamand brincou com as transformações do espaço, 
espelhando seu senso de fluidez e ruptura. Frequências e ritmos, como 
códigos estritos de comportamento, foram rompidos – a estrutura tornou-se 
como um espaço de respiração, continuamente comprimindo e liberando. 
Incorporados no projeto estavam três pontes translúcidas, cada uma com um 
comprimento de 10 metros. Estas eram usadas e deslizadas em diferentes 
configurações pelos dançarinos – dessa maneira, os figurinos tornaram-se 
camadas intermediárias, estruturas flexíveis que estendiam a dança em novos 
padrões visuais e interpretações espaciais, borrando as fronteiras entre 
performer e cenografia. (ZAHA HADID ARCHITECTS, 2007) 

Não consegui ter acesso a nenhum trecho de vídeo de Metapolis, nem no website da 

companhia nem em websites de compartilhamento de vídeo. Como registro visual, tive acesso 

apenas à fotografia que consta da referida ficha do Zaha Hadid Architects. 
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Figura 94 – Zaha Hadid Architects. Ficha com informações sobre a cenografia e figurino para o 
espetáculo Metapolis da companhia Charleroi Danses. 
Ficha enviada por e-mail pelo Zaha Hadid Architects 
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The Metapolis set for Charleroi Danses 
was designed to evoke some of the 
rhythms of the Belgian city. Its structure 
was a woven topology of different layers 
and materials, creating a fluid, hybrid 
setting that echoed the movement on 
the stage. The dancers were bound into 
its complex spatial arrangement, which 
both framed and liberated their gestures. 
Flamand’s choreography played with the 
transformations of the space, mirroring its 
sense of fluidity and rupture. Frequencies 
and rhythms, like strict codes of behaviour, 
were disrupted – the structure became like 
a breathing space, continually compressing 
and releasing. 

Incorporated into the design were three 
translucent bridges, each with a 10-metre 
span. These were worn and slid into different 
configurations by the dancers – in this 
way, the costumes became intermediate 
layers, flexible structures that extended the 
dance into new visual patterns and spatial 
interpretations, blurring the boundaries 
between performer and scenography.
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 Tanto no trabalho de Hadid quanto no de Diller + Scofio para a Charleroi Danses, 

notam-se propostas arrojadas para cenografia. Entretanto, nos vídeos visualizados de Moving 

Target e no instantâneo fotográfico de Metapolis, pude perceber um vocabulário de 

movimento tendendo ao convencional, derivado de dança moderna. Goldberg havia tido a 

mesma opinião acerca das obras nas quais Scofidio + Diller colaboraram para a Charleroi 

Danses. Pairo no plano da conjectura, mas pergunto até que ponto a companhia decidiu 

permanecer em sua zona de conforto, no que concerne a vocabulário de movimento, deixando 

de pesquisar movimento especialmente para as cenografias propostas por esses arquitetos. 

Assim, considero que dança e cenografia permaneceram em uma relação de justaposição, a 

dança deixando de ser afetada artisticamente pelas interferências criativas desses arquitetos.  

 Em tempo, além das colaborações para obras de Butcher e de Flamand, acima 

mencionadas, Hadid colaborou com cenários para a banda pop eletrônica Pet Shop Boys, na 

turnê mundial do show Nightlife (1999-2000), e para a ópera contemporânea Desire (2003), 

uma releitura do mito de Orfeu dirigida por Beat Furrer na cidade de Graz (Áustria), segundo 

ficha recebida pelo Zaha Hadid Architects. 

 O coreógrafo e dançarino dinamarquês radicado nos EUA Peter Martins 

comissionou, para a temporada de primavera de 2010 do New York City Ballet (NYCB),  por  

ele  dirigido, uma colaboração do arquiteto e engenheiro espanhol Santiago Calatrava para a 

criação do cenário de um programa intitulado The Architecture of Dance, composto por cinco 

criações de coreógrafos diferentes. Em um artigo publicado no periódico Architectural Record 

(2010), Linda C. Lentz fornece um panorama do que foi esse programa. Lentz (2010) informa 

que a iniciativa de Martins foi inspirada por uma ação parecida de Balanchine, quando diretor 

do NYCB, que havia comissionado uma colaboração dos arquitetos Philip Johnson e John 

Burgee para o Festival Tchaikovsky em 1981. 

 De acordo com Lentz (ibid.), a intenção inicial de Martins, admirador da obra de 

Calatrava, foi de que a cenografia projetada pelo arquiteto inspirasse a coreografia e vice-

versa. Martins era especialmente tocado pelo aspecto dançante das obras de Calatrava e 

intrigado pela ideia de como a arquitetura se relaciona com a dança em forma e movimento. 

Calatrava criou uma série de grandes objetos, a maioria composta de arcos estaiados, como se 

fossem pontes estaiadas em fragmentos, ou leques gigantescos, sobre os quais a iluminação e 

sombras produziriam efeitos visuais sedutores, um painel com discos refletores imitando um 
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pantógrafo e uma série de aquarelas. Foi a primeira vez que esse arquiteto produziu um 

cenário para as artes cênicas.  

 Entretanto, o intuito inicial de Martins, de uma arte influenciar a outra, não aconteceu 

a um nível interdisciplinar, mas, apenas de justaposição de obras de mediums diferentes. Isto 

transparece tanto nas falas de Calatrava quanto na descrição de Lentz dos balés. Por exemplo, 

Calatrava diz: “O palco demanda uma abordagem diferente da arquitetura. […] Não há vento. 

Não há chuva. Entretanto, há muitas condições especiais, como as mudanças de uma cena 

para outra.” (CALATRAVA apud LENTZ, 2010, p. 2). Os “objetos”, usando o nome que ele 

próprio utilizou, segundo Lentz (ibid.), dependem do corpo humano para escala e ganham 

vida com o uso de luz e sombra. A partir desses comentários, percebo que a preocupação de 

Calatrava não estava em dialogar com o material de dança nem com os corpos dançantes, 

mas, apenas uma preocupação em como os objetos caberiam no espaço do palco e como 

seriam as transições. Interpreto essa criação de Calatrava mais como uma preocupação 

escultural, a vida dos objetos por si só, do que como um cenário que viesse a ter relação com 

o material dançado e os corpos dançantes.  

 Muito do texto de Lentz apresenta o quão engenhosos foram Calatrava e sua equipe, 

no projeto e instalação desses objetos, e do suporte dado por uma empresa especializada em 

cenografia, para fazer os ajustes específicos para o palco. Nada se fala do interesse do 

arquiteto e sua equipe pela dança sendo ou a ser produzida. Em uma fala final, Calatrava diz 

que o cenário “ajuda a realçar a ação. Ajuda a criar transparências para as pessoas se 

moverem à frente ou atrás. Ele articula as coisas ao seu redor. […] Mas, se você o tirar e os 

dançarinos dançarem, a apresentação ainda estará lá.” (CALATRAVA apud LENTZ, 2010, p. 

3). Ou seja, ninguém é afetado por ninguém, nem os dançarinos pela cenografia, nem esta por 

aqueles, exceto quando os raios que compõem os arcos vibram com um contato mais forte 

com o chão por parte de um dançarino. 

 Os coreógrafos participantes desse programa foram, além de Martins, Benjamin 

Millepied, Christopher Wheeldon, Melissa Barak e Mauro Bigonzetti. Na peça de Millepied, 

Why am I not where you are, Lentz descreve que “a companhia de 20 bailarinas e bailarinos 

clássicos executam arabesques e jetés – sozinhos, em pares, e em grupo – na frente, atrás, ao 

redor e através de sua [do objeto de arcos] abertura distorcida.” (LENTZ, 2010, p. 1). Ou seja, 

o mundo do balé clássico continua em seu lugar habitual, enquanto que o objeto está lá em 
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exposição, cada um olhando para si próprio e não em relação com o outro elemento. Além de 

Millepied, Martins também utilizou os objetos e Bigonzetti utilizou os discos refletores. 

Wheeldon e Barak, por sua vez, optaram por utilizar uma ampliação das aquarelas e não os 

grandes objetos, pois preferiram paineis tradicionais para acompanharem suas obras com 

componente narrativo. Nesses últimos, nenhuma conexão entre dança e arquitetura foi 

exercida. Quanto à coreografia de Martins e Bigonzetti, não há nenhum relato por parte de 

Lentz. 

 A veterana pesquisadora de dança britânica Valerie Briginshaw, professora 

aposentada da Universidade de Chichester (RU), examina e discute, nos 10 capítulos de seu 

livro Dance, Space and Subjectivity (2009), diversas interfaces entre corpo e espaço em obras 

de dança específicas, “focando nas locações particulares de obras site specific, em in-between 

spaces [possíveis traduções para essa expressão poderiam ser ‘espaços entre’ ou ‘entre-

espaços’] reais e metafóricos e em fronteiras corporais dentro/fora, a fim de repensar 

identidade e subjetividade” (BRIGINSHAW, 2009, p. 183). No décimo capítulo, Architectural 

spaces in the choreography of William Forsythe and De Keersmaeker’s Rosas Danst Rosas 

[Espaços arquiteturais na coreografia de William Forsythe e Rosas Danst Rosas de De 

Keersmaeker], a autora dedica sua atenção à relação entre dança e arquitetura nas obras 

desses dois coreógrafos, específica e respectivamente, Enemy in the Figure e Rosas Danst 

Rosas. Utilizei, inclusive, material desse capítulo para informar a escrita sobre a relação de 

Forsythe e Libeskind.  

 A autora explica que utiliza a expressão “espaço arquitetural” significando espaços 

que são estruturados real ou conceitualmente de acordo com ideias associadas a design de 

construção. Partindo dessa definição, Briginshaw (ibid., p. 183) considera que Forsythe cria 

espaços arquiteturais e aponta que a versão filmada de Rosas Danst Rosas (obra de 1983, 

versão filmada de 1997) da coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker tem como cenário 

e interage com os espaços arquiteturais de um prédio escolar vazio. As relações entre dentro e 

fora são examinadas nessas duas obras. Em Enemy in the Figure, o trânsito entre dentro/fora é 

feito pelos dançarinos entre divisões de espaço transitórias criadas no palco por objetos de 

cena e pela iluminação. Em Rosas Danst Rosas, a relação dentro/fora é construída pelas 

câmeras, que captam o movimento das dançarinas de dentro e de fora das salas, enfatizando a 

moldura de janelas e de portas.         
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 Segundo Briginshaw (2009, p. 183), o que ambas as danças têm em comum, embora 

exercido de modos diversos, é serem sobre desconstruir e desfamiliarizar o espaço para que 

este possa ser experienciado diferentemente. Em comum, também, é a relação idiossincrática 

de cada coreógrafo com um arquiteto, Forsythe com Libeskind e De Keersmaeker com o 

belga modernista Henry van der Velde (com o qual Laban havia se encontrado quando morava 

em Paris no início da década de 1910, conforme mencionado no subcaptítulo 4.2.1).  

 A escrita de Briginshaw é sofisticada porque sua moldura conceitual é formada por 

várias camadas. A autora considera a “lógica da visualização”, construções de subjetividade e 

o espaço formando pensamento e afetando subjetividade, transita por campos como estudos 

de gênero, pós estruturalismo e desconstrução e tem um profundo conhecimento de história da 

dança, ingredientes desenvolvidos ao longo do livro, que, nesse capítulo, ganham força para 

“explorar […] como a perspectiva e a lógica da visualização estão vinculadas a construções 

específicas do sujeito e examinar os trabalhos desses coreógrafos” e, assim, mostrar “como a 

dança, em parte, através de certos paralelos com a arquitetura, pode desafiar e romper essa 

lógica e sugerir possibilidades alternativas para a subjetividade.” (ibid., p. 185).  

 Os paralelos que Briginshaw faz entre dança e arquitetura são os seguintes: ambos, 

como “textos espaciais”, estruturam maneiras de ver o mundo; ambos organizam o espaço 

(ibid., 184). Particularmente, não sou muito afeito ao uso da palavra ‘texto’ para o 

entendimento do funcionamento de outros mediums que não a escrita, ou de ‘ler’ algo como 

sinônimo de entender algo. É o mesmo tipo de receio que tenho com o uso da palavra 

‘linguagem’ para falar sobre dança, o qual expus anteriormente. É como se a linguística e a 

semiótica fossem chaves universais para entender o mundo e já expus minhas resistências 

quanto a isso. Briginshaw costuma usar, de quando em vez, expressões como “textos 

espaciais de dança”. Mas, seu texto tem tanta complexidade, pelas camadas que o compõem, 

que seu uso do termo ‘texto’ nesses contextos não leva seus pensamentos para o sentido que 

não valorizo. 

 Briginshaw inicia sua discussão contextualizando o background de cada coreógrafo, 

com um curto perfil de suas preferências coreográficas e uma descrição pormenorizada das 

respectivas obras a serem analisadas. Em seguida, traz os seguintes tópicos, fundamentando-

os e aplicando-os em sua interpretação das obras supracitadas de Forsythe e De Keersmaeker: 

a ruptura do ponto de vista único da perspectiva; desafios à noção de um self separado (sujeito 
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e objeto; eu e mundo); a tensão entre a visão e a propriocepção na relação entre corpo, espaço 

e dança; o papel do visual na construção da subjetividade limitada e generificada; a conexão 

construída entre visão e razão; a natureza ideológica da visualização. 

 É estimulante seguir os cruzamentos de pensamento que Briginshaw traça para fazer 

suas interpretações espaciais desses trabalhos de Forsythe e De Keersmaeker e, 

principalmente, a aproximação que a autora faz entre elementos da dança e da arquitetura, 

expondo insights inspiradores. 

 Kate Mattingly é norte-americana e tem graduação em arquitetura (Princeton 

University, EUA) e mestrado em dança (New York University (NYU), Tisch School for the 

Arts, EUA), é artista e professora de dança e escreve sobre dança para várias publicações de 

língua inglesa. Sua dupla formação em arquitetura e dança a torna uma autora de especial 

interesse para a presente pesquisa. Dançou alguns trabalhos de Forsythe quando de seu MFA 

[Mestrado em Artes] na Tisch School for the Arts/NYU. 

 Seu texto Deconstructivists Frank Gehry and William Forsythe: de-signs of the times  

[Os desconstrutivistas Frank Gehry e William Forsythe: des-sinais dos tempos] (1999) me 

interessou muito, a princípio, pois fala de dois criadores, que não só admiro como 

influenciaram meu trabalho coreográfico, e relaciona-os um ao outro. Ao longo do texto,  

encontrei paralelos interessantes entre dança e arquitetura, porém, também me deparei com 

colocações que achei problemáticas. 

 Os parágrafos iniciais fazem um breve apanhado do que os campos da arquitetura e da 

dança têm em comum e no que se diferenciam. Segundo Mattingly (1999, p. 20), ambos: são 

formas de arte visual baseadas em um desenho tridimensional; criam vocabulários no espaço 

a fim de expressarem ou comunicarem; são altamente colaborativos – na arquitetura, há o 

casamento entre local e estrutura e, na dança, entre música e movimento; são sujeitas à 

gravidade, à expressão e à estrutura; seus componentes são refletidos nas decisões do criador. 

Entre as especificidades da dança e da coreografia, Mattingly (ibid., p. 20) elenca: a 

efemeralidade e a sujeição a variáreis humanas que, naturalmente, são imprevisíveis; depende 

do dançarino humano e, por isso, está sujeita a inúmeras interpretações e manifestações; a 

estrutura da dança, para o coreógrafo, inclui o corpo individual e a composição organizacional 

do grupo; a colaboração acontece entre música e dança, figurino e movimento. Por outro lado, 

cita como especificações da arquitetura: seu produto é sólido, mas os projetos do arquiteto 
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“não são menos espontâneos que o do coreógrafo” (ibid., p. 20); a colaboração na 

estruturação de engenharia deve dar suporte ao projeto, ao local e ao prédio. 

 Só nesses parágrafos encontrei vários pontos a serem discutidos. A dança é uma forma 

de arte visual, mas não só; a autora não fala em cinestesia ao longo do texto, um componente 

tão importante da dança, e também do lugar do corpo na dança e na arquitetura, exceto 

quando na p. 27 fala da importância da propriocepção na feitura da obra Steptext (1985) de 

Forsythe e da “cinética dissonante” (ibid., p. 26) do coreógrafo. Quando Mattingly declara 

que ambos os campos “criam vocabulários no espaço a fim de expressarem ou comunicarem”, 

senti o mesmo incômodo sobre o qual discuti anteriormente com relação a autores que falam 

que o objetivo da arte é (exclusivamente) comunicar. Mattingly nomeia tanto os espectadores 

de dança quanto os usuários de arquitetura como viewers [aqueles que vêem], excluindo, 

assim, a relação de todo o resto de seus corpos com a obra de dança e com a arquitetura. A 

“colaboração na dança” ficou muito reduzida em sua potencialidade, ficando com uma noção 

pré-moderna de casamento entre dança e música. Os casamentos podem ser muitos outros: 

movimento, dançarino, espaço, aspectos visuais, aspectos aurais e suas variantes. Quando diz 

que “os projetos do arquiteto não são menos espontâneos que o do coreógrafo” (ibid., p. 20), 

acho uma assunção perigosa, a de que o ofício do coreógrafo se baseia em espontaneidade. É 

certo incluir o elemento intuitivo como parte do processo criativo, mas esse último é 

composto dos mais variados elementos, racionais, materiais, corporais, intelectuais, 

financeiros, contextuais, inclusive condições restritivas. Dizer que criar dança é um processo 

espontâneo se junta a vários outros clichês de dança. Entretanto, gosto quando menciona que 

ambas, dança e arquitetura, estão sujeitas à gravidade. Parece óbvio, mas poucas vezes isto é 

lembrado e dito. 

 Através de uma citação descritiva do arquiteto Robert Maxwell, sem especificar o 

objeto da descrição (que, posteriormente, é esclarecido que é o prédio do Vitra Design 

Museum, projetado por Gehry), onde aparecem termos e expressões como “perturbar 

expectativas normais”, “inclinado” e “distorcido” (MAXWELL apud MATTINGLY, 1999, p. 

21), a autora propõe que o texto poderia ser tanto sobre o trabalho de Forsythe quanto o de 

Gehry. Achei uma introdução inteligente à aproximação que a autora faz sobre a obra dos dois 

criadores de campos distintos. Mattingly (1999, p. 22) segue citando as qualidades pelas quais 

ambos criadores são considerados desconstrutivistas – distorcer, desmembrar e manipular –, e 
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que também são, ao mesmo tempo, construtivistas, por também “estenderem nossas 

concepções de espectadores [viewers] do que é possível” (ibid., p. 22). Mais uma vez, percebi 

que a autora superestima a visão e não fala nada sobre respostas cinestésicas tanto à dança 

quanto à arquitetura. 

 Mattingly descreve o início de Steptext: “Nas improvisações solo do início, primeiro 

um homem, depois outro, depois a mulher, toma o palco, um após o outro, para ‘contar sua 

história’” (ibid., p. 23). A autora usou a expressão “contar sua história” a partir do depoimento 

de um integrante da companhia de Forsythe, Douglas Becker, que ensinou esse trabalho na 

Tisch. Estranhei muito essa escolha de palavras para descrever uma obra de Forsythe, 

principalmente vindo de um dançarino que a dançou. Do meu ponto de vista, o trabalho de 

Forsythe não é sobre contar histórias. No máximo, cria intenções ou atmosferas, mas nada que 

se aproxime de uma narrativa; é muito mais cinestesia do que narrativa ou semiotização. 

 Mattingly (ibid., p. 23) põe lado a lado descrições objetivas do prédio do Vitra Design 

Museum e de Steptext, comparando-as e mostrando as aproximações de suas propriedades e 

conclui interpretando que ambas as obras “permitem aos espectadores transcenderem suas 

orientações típicas, mesmo que momentaneamente”. Em seguida, descreve como o 

andamento dessa coreografia lida todo o tempo com o inesperado. A autora também coloca e 

exemplifica como contrastes e justaposições de gênero são trabalhadas em obras de Forsythe. 

 Mattingly (ibid., p. 23) apresenta o background de influências de ambos criadores. Em 

Forsythe, abre um espaço significativo para as influências dos escritos de Laban e do seu 

impacto imediato na feitura de Artifact (1984) e Steptext, mas também expõe sua herança do 

balé clássico e neoclássico (Balanchine). 

 Comentando sobre as inovações de vocabulário implementadas em Steptext, Mattingly 

(ibid., p. 25) diz que “é por esse feito que Forsythe não pode ser repudiado como meramente 

desconstrutivista (destruindo e não reconstruindo) ou um ‘explorador de acrobacias 

acadêmicas’ (Sulcas 1995, 59)”. Não entendi esse comentário de Mattingly sobre a 

desconstrução. Normalmente, seria um comentário superficial de quem não conhece sobre o 

assunto. Desconstrução não é sobre destruir e não reconstruir (vide o conceito de 

desconstrução por Derrida no subcapítulo 3.3.3, p. 130). Expus anteriormente que os 

curadores da exposição Deconstructivist Architecture, Phillip Johnson e Mark Wigley, que 

disseminaram essa expressão, não consideravam que o tipo de arquitetura desenvolvida 
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recendesse diretamente do conceito derridiano. Mesmo assim, o entendimento que tinham do 

que fosse ‘desconstrutivista’ na arquitetura se alinhava ao proposto por Derrida. Wigley 

(1988, p. 10) alerta que desconstrução não tem a ver com demolição, desmantelamento ou 

dissimulação, mas com desafiar os valores de harmonia, unidade e estabilidade, propondo 

uma visão diferente da estrutura, uma visão na qual as falhas são intrínsecas à estrutura. 

 No mesmo parágrafo, Mattingly diz: “Como um estilo, a Desconstrução é mais 

decadente que o design da Bauhaus dos anos 1920 e 30 e o design moderno dos anos 1950 e 

60.” (MATTINGLY, 1999, p. 25). Primeiro, o próprio curador da referida exposição, Johnson, 

aponta que a arquitetura desconstrutivista não é um estilo (JOHNSON in JOHNSON; 

WIGLEY, 1988, p. 7). Segundo, não entendi o uso do termo ‘decadente’, tanto para a 

desconstrução quando para o design da Bauhaus dos anos 1920 e 30 e o design moderno dos 

anos 1950 e 60. 

 No parágrafo seguinte, comentando que Forsythe não tem problemas em incorporar 

movimentos do vocabulário do balé, como ronds-de-jambe, developpés e fouettés na 

coreografia de Steptext, ela abre o parágrafo fazendo uma comparação com Graham: 

“Diferentemente da precursora Martha Graham, que reduziu o movimento a suas formas mais 

com peso [weighted] e não ornamentadas, Forsythe não tem nenhuma apreensão em se 

alimentar livremente do vocabulário do balé.” (MATTINGLY, 1999, p. 25). Que Graham 

tenha trabalhado bastante a qualidade de peso forte direcionado à força da gravidade é muito 

conhecido. Entretanto, discordo que Graham tenha ‘reduzido’ o movimento a suas formas 

mais trabalhadas no peso porque ela não ‘reduziu’, ela retrabalhou e produziu; nisso até 

mesmo Mattingly se contradiz quando, mais adiante, fala que Graham “estava preocupada 

com a invenção de novos vocabulários” (ibid., p. 25). E discordo totalmente que tenha-o 

reduzido a formas não ornamentadas. Graham tinha uma coleção de idiossincrasias e 

ornamentos em seu vocabulário, o que não tem nenhuma conotação pejorativa de minha parte, 

por exemplo, as mãos em concha e os pés fletidos. Comparativamente, considero a técnica de 

Cunningham mais despojada. Aliás, se Mattingly houvesse trazido mais nomes da dança para 

comparar com o legado de Forsythe, mais esclarecedora teria sido sua escrita. Por exemplo, 

Cunningham trouxe elementos para a criação em dança e para a história da dança realmente 

‘precursores’ para toda a dança pós moderna e para o que Forsythe veio a explorar, como a 

des-hierarquização dos lugares do palco, a valorização de cada parte do corpo para iniciar um 
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movimento, a individualização de cada dançarino (pulverizando o uníssono), a radical 

convivência independente entre dança, música e cenário, a técnica de dança desenvolvida por 

Cunningham, que utiliza elementos do balé mas também tem toda uma invenção de 

abordagem, entre outros. 

 Mattingly segue para descrever o uso, por Forsythe, do vocabulário do balé em 

conjunção com riscos, improvisação e contrapontos e acrescenta que essas inovações, tanto 

por parte de Forsythe quanto de Gehry, não parecem completamente estranhas ao público 

porque trazem junto referências históricas. 

 Mattingly compara a dupla Forsythe/Gehry a Graham/Lloyd Wright, dizendo que os 

primeiros, em seu movimento de desconstruir, diferem dos últimos, cuja preocupação estava 

em construir, inventar, e que reconhecer influências históricas implica o entendimento de que 

suas inovações não são pura invenção, mas a manipulação de uma forma existente. Achei a 

comparação de Mattingly um tanto simplista. Comparar modernos a pós modernos envolve 

uma série de questões. Pelo comentário de Mattingly, dá-se a entender que nem Lloyd Wright 

nem Graham tiveram influências, seja para seguir ou para modificar. E discordo de que Gehry 

e Forsythe simplesmente manipulam formas existentes. Eles chegam a criar seus próprios 

vocabulários, assinaturas; a própria Mattingly aponta isso algures em seu texto. Ou seja, não 

há só manipulação, mas também transformação. 

 Para sustentar essa ideia de um tipo de pós modernismo que se baseia na manipulação 

do já existente, o que veio a ser chamado por alguns de pós modernismo histórico, Mattingly 

(ibid., p. 26) elenca um conjunto de sintomas do mundo pós moderno (saturação de 

informações, liquidificação de barreiras, desenvolvimento das tecnologias comunicacionais, 

dificuldades na comunicação entre os indivíduos), que funcionariam como catalisadores para 

as criações desses artistas desconstrutivistas, criações que sugerem um senso de violência – os 

tais sinais dos tempos que figuram em seu subtítulo –, de perigo e de extremos. Mattingly 

pergunta: “Esse aventurar-se no extremo causa o espectador a reagir, salvaguardando ou 

reafirmando o familiar? Ou os espetadores descobrem que esses extremos apelam aos seus 

sentidos?” (ibid., p. 26). E afirma: “A desconstrução testa nossos limites, à medida que 

procura por alternativas não descobertas” (ibid., p. 26).       

 O texto de Mattingly me deixou muito dividido. Em parte, achei interessantes as 
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relações propostas entre as obras de Forsythe e Gehry. Por outro lado, generalizações e clichês 

referentes ao campo da dança me incomodaram bastante. 

 Entretanto, achei bastante enriquecedor ter acesso às escolhas de Briginshaw e 

Mattingly de comparar Forsythe a arquitetos diferentes, respectivamente, Libeskind e Gehry. 

Isso confirma o grande potencial na relação entre dança e arquitetura. 

 O canadense Steven Spier é vice chanceler da Kingston University (RU), foi 

professor e coordenador da School of Architecture and Design da University of Ulster 

(Irlanda) e presidente fundador da HafenCity University em Hamburgo (Alemanha). É 

graduado em Filosofia e pós graduado em Arquitetura. Editou um livro sobre a coreografia de 

Forsythe, William Forsythe and the Practice of Choreography: it starts from any point 

(Routledge, 2011), e escreveu artigos sobre esse coreógrafo em alguns periódicos 

especializados, tanto de dança quanto de arquitetura. No início da carreira morou e trabalhou 

em várias cidades europeias, como Berlin, Zurique, Hamburgo, Belfast e Glasgow. 

 Diante de uma formação tão multifacetada e uma experiência profissional 

internacionalmente reconhecida, eu havia feito uma ideia de que Spier falaria sobre dança de 

cima de todo esse conhecimento, nadando entre citações filosóficas e dados sobre arquitetura. 

Entretanto, os textos de Spier sobre dança se mostraram surpreendentemente diretos e claros, 

com uma propriedade sobre o entendimento desse medium, escrevendo com simplicidade e 

clareza, e com um respeito pelo conhecimento desenvolvido pelo mesmo. Diria que sua 

escrita tende para uma característica fenomenológica, por colocar uma ênfase na descrição 

daquilo que é visto e sentido, conforme Sheets-Johnstone (2009).  

 Spier desenvolveu um conhecimento bastante profundo sobre a obra de Forsythe e 

sobre a arte de coreografar, propondo ao leitor um senso de clareza. A construção de seus 

pensamentos sempre inclui uma questão ontológica sobre a criação em dança e, mais 

especificamente, sobre em que se baseia a obra de Forsythe. Por exemplo, ele pergunta: 

“Juntar passos, ilustrar uma peça musical, fazer dança ou até apenas movimento: o que, na 

verdade, é coreografia?” (SPIER, 2011, p. 139). E sobre Forsythe:  

[…] sua preocupação central é realmente a questão do que a coreografia é e 
pode ser.[…] A obra de Forsythe com o Ballett Frankfurt pode ser vista 
como uma investigação dos princípios mais fundamentais do balé para 
organizar o corpo. (Também ajuda a explicar a afinidade de arquitetos pelo 
seu trabalho, pois sua definição de coreografia poderia ser também uma 
definição de arquitetura.) (ibid., p. 139) 
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 É animador reconhecer a valorização do medium da dança na escrita de pesquisadores  

de outras áreas ou que não são primariamente dessa área. Um dos descuidos mais frequentes 

que tenho encontrado é a supervalorização do visual em relação ao cinestésico, no qual Spier 

não incorre. Por exemplo, em um trecho comentando sobre Instructions, um dos experimentos 

que Forsythe denominou choreographic objects [objetos coreográficos], Spier escreve: 

“Como se para tornar ainda mais claro que coreografia não é primariamente uma experiência 

visual, mas física, cartões institucionais também foram impressos em Braille e distribuídos em 

espaços públicos, escolas, bibliotecas e organizações para pessoas cegas.” (SPIER, 2011, p.  

145). 

 Mesmo em um outro texto, Dancing and Drawing, Choreography and Architecture 

[Dançando e Desenhando, Coreografia e Arquitetura], publicado em um periódico 

especializado em arquitetura (The Journal of Architecture, 2005), Spier mantém esse respeito. 

Nesse texto ele procura analisar as aproximações artísticas entre Forsythe e Libeskind. Spier 

consegue manter a autonomia de cada medium, em um mesmo patamar de igualdade. 

 A norte-americana Sarah Beth Rosenberg produziu seu trabalho de conclusão de 

curso de Bacharelado em Dança pela Wesleyan University (EUA) com o título On 

Architecture and the Dancing Body: Changing Visuality [Sobre a Arquitetura e o Corpo 

Dançante: visualidade mutante, em uma tradução livre] (2010), com o intuito de  “investigar 

a relação fundamental entre o corpo movente e o ambiente construído cotidiano através do 

qual ele se move.” (ROSENBERG, 2010, p. vii). Para tal, pesquisou desde os balés de corte, 

passando pelo balé clássico europeu e russo, dança moderna, pós moderna e contemporânea, e 

como seus respectivos espaços de apresentação afetaram a dança criada e executada e a 

relação entre espetáculo e plateia. Como estudos de caso, analisou o Teatro Imperial 

Mariinsky (São Petersburgo, Rússia), o Judson Memorial Church Theater (cidade de Nova 

York, EUA) e o Barbara Lee Family Foundation Theater do Institute of Contemporary Arts 

(Boston, EUA). Rosenberg pergunta: “Em outras palavras, quais são os aspectos limitadores e 

possibilitadores da arquitetura ao afetar o movimento e a experiência desse 

movimento?” (ibid., p. 3).  

 Seu estudo considera as conceituações de espaço óptico e háptico de Deleuze e 

Guattari e de Robert Yudell para comentar sobre o espaço da dança e o espaço da arquitetura. 

A autora lembra que a arte e a arquitetura gregas foram inspirações para a criação em dança 
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de Duncan. “Esta analogia entre corpo e arquitetura [identificada nos templos gregos antigos] 

é altamente influenciadora para a relação entre corpo e arquitetura na história sucessiva da 

arquitetura e dança ocidentais.” (ROSENBERG, 2010, p. 19). Nesta, predomina o sentido 

háptico, enquanto que, na arquitetura europeia barroca, os cálculos eram baseados na 

matemática formalizada, predominando o sentido óptico (ibid., p. 26). Tentativas posteriores 

vanguardistas, como na Bauhaus, iriam tentar resgatar o sentido háptico entre cena e 

espectador, através da construção de um palco multifuncional. 

 A autora aponta opiniões de coreógrafos como Schlemmer e Humphrey acerca dos 

espaços para apresentação de dança. Humphrey, considerando o palco de tipo italiano, ilustra 

áreas fortes dos quatro cantos do palco e possíveis atmosferas que seu uso pode gerar. 

Rosenberg também apresenta a relação corpórea de arquitetos como Calatrava e Le Corbusier. 

Suas anotações sobre Calatrava e suas inspirações por estruturas orgânicas e pelo corpo 

humano são relevantes, entretanto coloca o trabalho desse arquiteto como ‘a’ quebra com os 

engenheiros e artistas que trabalharam com estruturas sólidas, estáveis e seguras, excluindo 

todo um conjunto de arquitetos e pensadores que contribuíram para essa quebra, alguns dos 

quais enumerei anteriormente.         

 Rosenberg elenca colaborações entre coreógrafos/dançarinos e arquitetos. A partir de 

dados de RoseLee Goldberg, conta como a dupla de arquitetos Diller e Scofidio, sobre os 

quais comentei anteriormente, devido à dificuldade de trabalhar com construção a partir de 

suas propostas inovadoras no início dos anos 1970, desenvolveu performances e instalações e 

também colaboraram com coreógrafos. Em um caminho de se inspirar no corpo dançante para 

a produção arquitetônica, Rosenberg aponta o arquiteto egípcio Abdelhalim Ibrahim 

Abdelhalim, que criou o Parque Cultural para Crianças, no Cairo (Egito), para cujo projeto 

se desviou das plantas arquitetônicas habituais e encomendou uma coreografia feita por 

artistas, músicos e dançarinos locais para ser executada por crianças estudantes, mostrando o 

esquema e o design para a construção. O resultado final da construção refletiu o movimento 

que inspirou sua criação (ibid., p. 51).        

 Na segunda parte de seu trabalho, Rosenberg faz os três estudos de caso enumerados 

anteriormente, para comentar e comparar sobre a relação entre o espaço para apresentação e a 

dança apresentada nesses lugares, analisando como funcionam os sentidos háptico e óptico 

em cada um dos exemplos.          
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 Evelyn Gavrilou é grega, graduada e pós graduada em arquitetura. Abre seu artigo  

Inscribing Structures of Dance into Architecture [Inscrevendo Estruturas de Dança na 

Arquitetura] (2003) justificando em que o ato de olhar para a dança, especificamente para a 

teoria da dança, pode contribuir para a arquitetura: 

Especificamente, olhar para a dança oferece um bom ponto de partida para 
fazer perguntas sobre a relação entre movimento e compreensão visual, 
geradores de forma que poderiam ter bases táteis ou cinéticas e suas 
consequências visuais. […] Assim, lidar com a dança no contexto da 
arquitetura visa trazer um entendimento mais rico do corpo para sustentar 
nossas descrições de experiência espacial e nosso tratamento de tal 
experiência como um fim da formulação de design. (GAVRILOU, 2003, p. 
1) 

Este artigo é uma tentativa explanatória de perguntar se o estudo da dança 
pode dar uma contribuição específica à nossa descrição, conceitualização e 
formulação de padrões espaciais e significado espacial em arquitetura. (ibid., 
p. 2) 

 Essas falas abrem diversas possibilidades de se considerar a dança. Entretanto, ao 

longo do texto encontrei várias fragilidades de como Gavrilou bebeu na teoria da dança. De 

início, suas fontes foram poucas e seu entendimento de dança ficou muito limitado. Por 

exemplo, logo no primeiro subcapítulo, intitulado “Pode a coreologia contribuir para a teoria 

espacial em arquitetura?”, a autora considera como sinônimos ‘coreologia' e ‘teoria da dança’. 

A Coreologia – sobre a qual desenvolvi anteriormente – é ‘uma das’ teorias de dança 

existentes e não a única. Além disso, a autora não faz nenhuma referência a Laban nem a 

nenhum dos aspectos ou do vocabulário que a Coreologia oferece. Portanto, creio que não 

compreendeu o que é Coreologia e utiliza esse termo de forma equivocada. Além disso, 

conhecer a Coreologia geralmente implica em ter uma noção de que o próprio estudo da 

arquitetura na formação de Laban contribuiu para a construção da mesma, conforme descrito 

anteriormente. Fiquei com a curiosidade sobre se Gavrilou tinha essa informação.    

 Em seguida, nessa mesma seção, termina utilizando um clichê ultrapassado do 

entendimento do corpo na dança: de que ele é o ‘instrumento’ para a dança. 

Ele [o corpo] torna-se, ele próprio, um constructo e é acessível à redefinição 
baseada em esquemas perceptuais e cognitivos. A dança oferece uma boa 
maneira de entender como isto pode ocorrer precisamente porque o corpo é o 
instrumento para a produção de forma enquanto que, ao mesmo tempo, a 
experiência e a comunicação da experiência do corpo é expressa como um 
objetivo do movimento. (ibid., p. 2)  
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Se diz-se que o  corpo  é  um instrumento  é  porque  a  pessoa  que  o  diz  considera  o  corpo 

separado  do  sujeito  que  produz  espaço  e  vive  a  experiência  do  espaço;  esse  constitui  o 

entendimento  do  corpo  em  terceira  pessoa,  do  qual  fala  Sheets-Johnstone  (2009),  em 

detrimento do corpo em primeira pessoa. O uso do entendimento de corpo como instrumento 

é comum, principalmente, quando feito por pessoas que querem comentar sobre dança e não 

têm um entendimento  desta  que  é  baseado  na  vivência  corporal,  e  também por  pessoas 

desatualizadas com teorias da dança.

Comparando os entendimentos de espaço na dança e na arquitetura a partir de Hillier e 

Peponis, Gavrilou coloca: “Enquanto a dança concretiza alguns dos padrões de movimento 

que são potencialmente sugeridos pelo espaço vazio, a arquitetura restringe o movimento 

potencial através da imposição de fronteiras e a criação de estrutura espacial.” (GAVRILOU, 

2003, p. 2). Discordo de que, na dança, padrões de movimento são potencialmente sugeridos 

pelo espaço vazio. Existe espaço vazio? O corpo não existe sem o espaço, portanto, a 

simbiose entre corpo e ambiente está sempre em atuação, haja vista a expressão ‘corpo-

espaço’ utilizada como conceito por Miranda (2008), anteriormente mencionada. Com relação 

à arquitetura, alguns autores de arquitetura discordariam de Gavrilou. Coelho Netto (2002), 

por exemplo, diz que a arquitetura é produção de espaço e Tschumi (1996) advoga por uma 

arquitetura que faz produzir eventos. Portanto, considero restrição de movimento potencial e 

imposição de fronteiras também como uma ideia limitada de arquitetura.    

 Após citar Sheets-Johnstone, que a dança sugeria um “espaço imaginativo de dança”, 

Gavrilou acrescenta que “o espaço imaginativo da dança não é constituído como uma série de 

imagens, mas como uma imagem unificada e contínua, uma quase paradoxal captura sinfônica 

de um fenômeno diacrônico.” (ibid., p. 3). Entretanto, no decorrer de seu texto, não é essa 

característica  marcante  da  dança  o  que  o  leitor  irá  encontrar  nas  explorações  de  projeto 

arquitetônico por Gavrilou, mas, justamente, seu oposto.

Gavrilou (ibid., p. 3) adota o ponto de vista de Susan L. Foster na identificação de dois 

paradigmas de dança, Balanchine e Cunningham. Foster aponta que o paradigma de 

Balanchine consiste em evidenciar poses de dança. Gavrilou acrescenta que essa escolha 

confere ao trabalho de Balanchine um aspecto primariamente visual. Posteriormente, 

reconhece que tradições anteriores do balé trazem essa ênfase na culminação em poses e 

explica o uso desse vocabulário tomado como herança por Balanchine, eliminando seus 

aspectos extrínsecos (cenário, libreto, narratividade). Gavrilou também enumera outra 
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característica balanchiniana, o encaixe entre imagem pictórica e música, contribuindo para 

uma ideia de harmonia em Balanchine.          

 Já o paradigma de Cunningham é descrito por Gavrilou (2003, p. 4) como uma 

inquirição contínua das possibilidades do corpo humano, de suas partes com relação à 

gravidade, espaço e tempo. Diferentemente de Balanchine, composições privilegiadas em 

poses não são exploradas, subsistindo a sensação de fluxo. Nas coreografias de Cunningham 

há que se reconhecer a emergência constante, partindo de focos diversos, na qual há uma 

tensão entre regras generativas e acaso. Com relação ao uso da música, Gavrilou expõe o 

status desta como mais uma camada sensorial, independente, para o trabalho como um todo, 

assim como cores, figurino e cenário. Também segue Foster, em suas diferenciações de cada 

coreógrafo com relação a técnica, uso do corpo e expressividade.      

 Gavrilou propõe usar esses dois paradigmas de dança para explorar seus paralelos na 

arquitetura e faz uma pergunta instigante: 

Se princípios diferentes de coreografia sugerem assunções, ou posições 
normativas, diferentes com relação ao corpo e seu movimento, poderia ser 
possível perguntar se eles também sugerem diferentes maneiras de ler um 
ambiente espacial do ponto de vista da experiência espacial. A que nível de 
detalhe e de acordo com quais dimensões de variabilidade e estrutura 
poderiam tais diferenças implicar o objeto arquitetural e a maneira na qual 
ele pode ser descrito e projetado? (ibid., p. 5) 

Entretanto, a autora se fixa apenas na representação visual desses esquemas de dança. A 

cinestesia da dança passa longe. E suas possibilidades de aplicação na criação em arquitetura 

não são levantadas, muito menos vivenciadas. Fixa-se apenas em uma ChUMm, o desenho 

corporal, que justamente privilegia a pose e um momento no tempo, um instante fotográfico 

em meio ao fluxo da dança. Curiosamente, são instantes fotográficos de coreografias de 

Balanchine e Cunningham que Gavrilou utiliza para fazer seus esquemas. Contudo, mesmo a 

coreografia de Balanchine, que, segundo Foster, privilegia as poses, tem transições entre 

estas, portanto inclui fluxo, peso e temporalidade, não se baseia apenas em desenhos 

corporais. A temporalidade, portanto, é excluída desse processo, assim como as qualidades de 

movimento; apenas o espaço direto e indireto são intuídos, leia-se visualizados, mas sua 

vivência cinestésica não é considerada. A autora apoiou-se em uma teoria da dança produzida 

por Foster que, em si, já é bem programática. Porém, a teorização de Foster, apesar de 

privilegiar a instância semiótica da dança, está carregada de sua vivência prática da mesma. 
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No entanto, do esquema programático de Foster, Gavrilou ficou apenas na visualidade 

esquemática. Foi uma escolha sua. Mas, não considerando o componente cinestésico da 

dança, minha opinião é de que Gavrilou perdeu uma grande oportunidade de enriquecer sua 

criação e projeção em arquitetura.          

 Briginshaw cita Bordo de que o ponto de vista da pintura de perspectiva, baseada na 

visão euclidiana, congela espacialmente a percepção, isolando um momento do que 

normalmente é experienciado como parte de um continuum visual (BORDO apud 

BRIGINSHAW, 2009, p. 189). Briginshaw (2009, p. 189) argumenta que a maioria das 

danças e muita arquitetura ordenam o espaço isolando momentos específicos dessa maneira. 

Esse ordenamento do espaço funciona como deixas para que leiamos o mundo como se ele 

consistisse em imagens fixas, vistas de um único ponto de vista. A abordagem que Gavrilou 

desenvolve corrobora para esse ordenamento de pendor euclidiano, não contribuindo para a 

transformação perceptiva e vivencial do espaço.       

 Por um lado, há que se respeitar a escolha de perspectiva de Gavrilou. Não tenho 

como comentar suas intenções e sua produção de diferentes perspectivas e possibilidades do 

uso de uma divisória em um espaço de trabalho, pois têm uma linguagem técnica 

arquitetônica que não alcanço. O que critico é o que ela profere como seu entendimento de 

movimento, que não é congruente com o que ela se inspirou da dança, especialmente quando 

diz que:  

Toda ocupação de espaço oscila entre os dois polos de movimento e repouso, 
e a ideia de representar o espaço como uma estrutura relacional a partir 
desses dois pontos de vista é fundamental para representações de estrutura 
espacial, tais como o mapa de linhas, as várias divisórias convexas e os 
polígonos de visibilidade. (GAVRILOU, 2003, p.15) 

O que importa na dança, principalmente segundo Laban, é essa oscilação entre polos, as 

transições entre eles e como essas transições são feitas. A sensação cinestésica dessas 

transições é de fundamental importância. Por isso, achei o discurso de Gavrilou cerebral e 

diagramático demais quando fala de movimento, ficando claro que a “experiência espacial”, 

que ela várias vezes menciona no texto, não foi vivenciada nesse processo.    

 Em outro momento, ela reitera um ponto que, desde o princípio, ficou como 

diagramático e cerebral: 

O objetivo não seria abstrair movimentos que se conectam a partir de nossas 
representações de estrutura global, mas, complementar nossa análise de 
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estrutura global como um padrão de conexões que são exploradas através do 
movimento, por uma análise de estrutura global como uma sincronia virtual 
de condições elaboradas localmente. (GAVRILOU, 2003, p. 15) 

Ela fala da exploração de “um padrão de conexões que são exploradas através do 

movimento”, mas não passou pelo elemento fundamental do movimento, a cinestesia, que 

transformaria sua pesquisa em algo realmente vivenciado, e não apenas esquemático.  

 Do trabalho de Gavrilou não critico sua pesquisa em arquitetura. O que critico é sua 

fala a partir do momento em que diz que parte da dança para fazer perguntas. Gavrilou 

excluiu o corpo dançante desse diálogo.        

 Emilie Rai-Pi Huan fez sua dissertação de mestrado (1991) para o Massuchetts 

Institute of Technology (EUA) com o título Body in Space: the sensual experience of 

architecture and dance [O Corpo no Espaço: a experiência sensual da arquitetura e da 

dança], com o tema da construção de um espaço ideal para se apresentar e assistir a danças. 

Huan parte de definições sobre dança e arquitetura que tendem para o generalismo e o 

universalismo, com citações que pretendem ser a verdade máxima de cada um dos dois 

campos. Esse, a meu ver, não foi um bom começo.        

 Seu propósito para um espaço teatral ideal – um “espaço teatral total” (HUAN, 1991, 

p. 33) para a dança “deveria ser um lugar que promova e amplifique a relação entre 

movimento e espaço para todos [público e dançarinos] engajados na experiência” (ibid., p. 

35). Esse ideal de espaço teatral Huan tirou do projeto de Gropius de sua época na Bauhaus. 

 Deparei-me com vários problemas nas colocações trazidas por Huan. As definições 

generalistas e universais de dança, apesar de serem importantes no escopo geral dos estudos 

da dança, não funcionam, a meu ver, se não forem confrontados com parcialidades. Vide, por 

exemplo, o famoso confronto de argumentações entre Bearsdley e Banes/Carroll, 

anteriormente mencionado. Com relação a um espaço ideal para o teatro e para a dança, 

convém lembrar que vários revolucionadores dessas artes tiveram suas ideias de espaço ideal. 

Cito, como exemplo, Artaud (1999) e sua ideia de que os espectadores deveriam ficar no 

centro do espaço e a cena se desenvolver ao redor dos mesmos.     

  Exemplos diferentes de danças também iriam ilustrar que, assim como é difícil 

chegar a uma única definição geral de dança, também é difícil apontar um exemplo ou um 

tipo ideal de dança, principalmente, se considerarmos a complexidade crescente a partir do 

advento da dança pós moderna e da dança contemporânea. A ideia de um teatro ideal para a 
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dança também foi pensada e projetada por Laban, como exposto anteriormente, porém, ele 

tinha em mente sua própria ideia do que poderia ser uma dança ideal, ou uma experiência de 

dança total, de acordo com sua própria experiência espaçotemporal e suas perspectivas 

artísticas. Entretanto, danças são tão diversas quanto os criadores e fazedores e suas ideias. 

Cito mais exemplos, com os diversos experimentos/experiências feitos pelos coreógrafos pós 

modernos. Se eu falar apenas de, digamos, Trisha Brown, há toda uma gama de pesquisa 

artística e experiências que relacionam pesquisa de movimento com espaços os mais diversos, 

inclusive o próprio espaço teatral convencional. Outro exemplo é Forsythe que, na época em 

que era diretor do Ballett Frankfurt, tinha a Ópera de Frankfurt a seu dispor, o que se tornou 

um fardo, pois suas experimentações com o espaço levaram-no a procurar outras soluções 

espaciais para desaguar seus trabalhos, até mesmo cobrindo parcialmente o que estava a 

acontecer no espaço da performance, como em Endless House (1999), obra feita justamente 

com o confronto entre o espaço tradicional da Ópera de Frankfurt e o Bockenheimer Depot 

(SPIER, 2011, p. 146). Portanto, a ideia moderna utópica de um espaço ideal para a dança não 

poderia vingar hoje em dia porque não existe um só tipo de dança ideal. A construção de um 

espaço para a dança teria que ter em mente uma mobilidade, uma transformabilidade e uma 

capacidade de adaptação e modificação muito grande, para poder responder a diferentes 

demandas coreográficas e de relação com os espectadores.      

 As ideias generalistas e utópicas sobre dança e arquitetura apresentadas na primeira 

parte da dissertação de Huan contrastam fortemente com os dados práticos e específicos do 

espaço escolhido para a construção, na cidade de Boston. Achei interessante sua intenção de:  

[…] colocar o lugar do teatro em uma locação que possa ser acessada a pé 
pela população urbana. De modo que a passagem para o teatro torna-se um 
movimento parecido com dança. Gostaria de estender a ideia para além do 
teatro e para dentro do contexto da cidade. (HUAN, 1991, p. 45) 

Nesse ponto, eu me pergunto se Huang já teve alguma experiência corporal com dança e se 

essa experiência poderia lhe trazer mais insights para seu projeto, que a fizessem sair do plano 

do utópico e ser mais parcial e mais específica, ou seja, ganhar ‘mais corpo’, literal e 

metaforicamente. 

 Dizer que “Ao derrubar as zonas da maneira como são delineadas pelos teatros 

tradicionais, um novo senso de teatro, um novo senso de público e um novo senso de 

performance são definidos espacialmente.” (HUAN, 1991, p. 48) me parece um tanto 
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ingênuo, dito atualmente; parece algo vindo direto de ideologias que foram, de fato, 

inovadoras nos anos de 1920 e 1930. Entretanto, a História andou bastante e não sei o quão a 

sério um argumento desses seria levado hoje em dia. 

 Huan não cita nenhum exemplo de obras de dança, só conceitos de teóricos de dança e 

depoimentos de coreógrafos, o que me leva a perguntar o quanto a autora viu e conhece de 

dança, qual seria sua experiência como espectadora. 

 A proximidade que a autora propõe do público com os dançarinos poderia favorecer o 

sentido háptico na recepção da dança, algo que poderia ser explorado em seu texto e que ela 

chega a apontar, afirmando que “o movimento, assim, é fruído fisicamente nesse espaço, 

assim como visualmente” (ibid., p. 54), mas que não foi desenvolvido. Huan diz que “a 

integridade da estrutura é análoga àquela de um avião ou navio” (ibid., p. 54). Isso não chega 

a ser algo totalmente inovador, a autora não reconhece que a arquitetura dos teatros de palco 

italiano tradicionais obedeceu à mesma tecnologia de construção utilizada para as caravelas e 

que a estrutura dos aviões foi um mote inspirador para várias construções modernistas.  

 No afã de promover um ‘espaço que dança’ e que promova uma transparência entre 

espaço interno e externo, a autora já limita e determina o uso do espaço, sem dar condições a 

um coreógrafo de escolher que sua obra seja ou não vislumbrada da rua e que seus 

espectadores vislumbrem ou não a paisagem da cidade:  

A habilidade de ver a apresentação e a cidade juntos permitirá à plateia e 
performer os meios de comparar a escala, textura e espaço da dança, da 
arquitetura e da cidade. O desafio é prover a quantidade adequada de 
fechamento para evitar distração vinda do contexto da cidade, mas suficiente 
liberdade visual para enxergar além do palco e da apresentação. (ibid., p. 80) 

Inicialmente, a autora afirma não querer dar a seu prédio uma conotação de ícone no 

tecido da cidade, mas, no final do texto, diz: “de longe, a cidade pode ver o brilho da nau 

quando ela abraça a luz e brilha em celebração” (ibid., p. 84). Acho que ela termina se traindo 

e assume que quer mesmo que seu teatro para dança chame a atenção em meio à cidade. 

Ashley Biren  é  uma arquiteta  e  acadêmica canadense.  Examinei  um pôster  que a 

mesma apresentou na Conferência de 2012 da Academy of Neuroscience for Architecture 

(ANFA)  em  San  Diego  (EUA),  intitulado  Designing  with  Dance:  the  link  between 

architecture and dance  [Projetando com Dança: a ligação entre arquitetura e dança]. O 78

objetivo da pesquisa foi “explorar os efeitos da dança na cognição e estado físico humanos e 

 Disponível em: <http://www.anfarch.org/wp-content/uploads/2013/11/BirenPoster.pdf>. Acessado em: 19 78

maio 2017.

http://www.anfarch.org/wp-content/uploads/2013/11/BirenPoster.pdf
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aplicá-los  para  criar  uma  arquitetura  neuromórfica  que  beneficia  o  bem  estar  do 

usuário”  (BIREN,  2012).  Para  tal,  ela  utiliza  a  neurociência  da  dança  para  identificar  os 

benefícios de fazer e assistir a dança – que ela elencou como: empatia cinestésica, aumento do 

fluxo sanguíneo, padrões e variações complexos criam um estímulo, contágio emocional do 

movimento, preferência estética pelo movimento biológico e estimulação da sensação motora 

do cérebro – e “traduzi-los” para a arquitetura, de forma que possa permitir uma troca mútua 

entre o usuário e seu ambiente. Ela justifica essas intenções, dizendo que: 

Os arquitetos precisam projetar espaços que permitam uma troca mútua entre 
os usuários e seus arredores. Através da descoberta das reações humanas ao 
espaço, o arquiteto teria o potencial para criar um ambiente que interagiria 
com o humano em um nível tanto físico quanto psicológico – a arquitetura 
neuromórfica que pode responder à atividade humana. (ibid.)

Em seu experimento, ela se baseou em teorias neurológicas de experiência estética 

para criar coreografias emergentes que pudessem ser prazeirosas para seus espectadores. Ela 

experimentou  cinco  proposições  criativas  de  movimento:  imprevisibilidade,  metáfora, 

ambiguidade, padrões da natureza, isolamento e contraste. Em cada uma dessas proposições, 

ilustrou  com  instantes  fotográficos  com  linhas  sobrepostas  às  fotografias,  ligando 

determinados pontos do corpo, formando polígonos. Esses eram traduzidos em gráficos que, 

em seguida, eram transpostos para figuras em 3-D.

No meu entender,  apesar das boas intenções do objetivo de sua pesquisa,  o modo 

como essa foi desenvolvida peca por considerar a dança apenas em seu conteúdo visual. Além 

disso, a ilustração dividida em instantâneos fotográficos de cada uma das propostas criativas 

de movimento apresentadas retira quase completamente o elemento de cinestesia da dança. E 

a consequente diagramação de polígonos a partir dessas fotografias apenas considera a ChU/

Mm desenho corporal, deixando de fora progressões, projeções e tensões espaciais, além das 

qualidades do movimento, o fluxo das transições e sensações de equilíbrio e desequilíbrio. Ou 

seja, em Biren identifiquei a mesma subutilização das potencialidades da dança para aplicação 

na arquitetura que identifiquei em Gavrilou. Esse meu entendimento foi confirmado quando 

Biren diz na conclusão de seu pôster que “De um ponto de vista visual, a aparência definidora 

dos movimentos pode ser concretizada na forma da arquitetura.” (ibid.). Talvez a utilização de 

vídeos de suas frases de movimento, em vez de instantâneos fotográficos, poderiam ter trazido 

mais o conteúdo cinestésico. Mas, isso não mudaria em nada, caso a própria cinestesia não 

fosse  acolhida  na  pesquisa,  não  ficando  somente  no  visual.  Reconheço  que  o  formato 

acadêmico  de  pôster  limita  muito  o  desaguar  de  uma pesquisa,  mas  o  encadeamento  da 
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pesquisa  de  Biren  adotou  suas  limitações  de  como acolher  a  dança  para  dialogar  com a 

arquitetura.

Com essa seleção de artistas de dança, arquitetos e teóricos, apesar de numericamente 

pequena, pretendi apresentar um escopo elástico e variado de como a relação entre dança e 

arquitetura pode ser inspiradora e as diversas abordagens com que podem ser tratadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta coreotese procurei colocar em movimento no Anel de Moebius o desejo de criar 

dança a partir da arquitetura de Hadid. Alimentei esse movimento espiralante com a 

imaginação espacial, imaginação corporal e imaginação do movimento, vivenciadas com meu 

corpo dançante e os corpos dançantes de Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira, Orunmillá 

Santana e Stefany Ribeiro, com imagens de prédios e objetos de Hadid e visitas presenciais a 

alguns de seus prédios construídos e em construção, objetos e móveis, com leituras de Laban, 

Bachelard, Sheets-Johnstone, Stern, Deleuze, Derrida, Kandinsky, Malevich, Dias, Louppe, 

Hadid, Schumacher, Giovannini, Celant, Mertins, Tschumi, Coelho Netto, Pallasmaa, com a 

orientação e feedback da Profª. Drª. Ciane Fernandes e o feedback das professoras doutoras 

integrantes da banca das qualificações e da defesa Ana Carolina Bierrenbach (PPGAU/

UFBA), Betti Grebler (PPGAC/UFBA), Daniela Amoroso (PPGAC/UFBA) e Mônica Dantas 

(PPGAC/UFRGS), dos consultores de Contraespaço Arnaldo Siqueira e Gentil Porto Filho e 

da professora supervisora do Doutorado Sandwich Natalie Garrett Brown (C-DaRE/Coventry 

University), com o estímulo dos professores e professoras do PPGAC/UFBA Antônia Pereira, 

Betti Grebler, Ciane Fernandes, Daniela Amoroso, Érico Oliveira e Sonia Rangel e com uma 

‘conversa’ de volta com meus coreógrafos(as)-referência. Adotei a Prática como Pesquisa, 

mais especificamente a Prática Artística como Pesquisa, como um modo de fazer girar esse 

Anel espiralado.  

 Ao longo de quatro anos estive envolvido nas trajetórias sobrepostas, em movimento 

espiralado nesse Anel, mas também tive o distanciamento suficiente para ser testemunha das 

transformações e percursos curvos do amadurecimento da pesquisa. Procurei ser atento à 

inteligência do próprio processo, de como a pesquisa é um corpo vivo, que muitas vezes 

apontou seus desejos e caminhos. Espero ter sido atento o suficiente para ouvi-los e acolhê-

los. 

 Iniciei conquistando e cultivando o território para a pesquisa florescer, fundamentando 

os preceitos metodológicos da Prática como Pesquisa e esclarecendo como iria utilizá-los. 

Cultivei e fertilizei esse terreno, com a valorização do medium da dança enquanto arte, 

enquanto pesquisa e enquanto produtora de teoria. Esmiucei a natureza do medium da dança e 

procurei tornar claro o que nele me interessa e me atrai. Apresentei o manancial do legado de 
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Laban nos Estudos Coreológicos como formador de minha trajetória e como ferramenta 

possibilitadora do desenvolvimento da pesquisa e fiz um retrospecto sentimental-

coreográfico-histórico de minhas referências coreográficas mais fortes. Proporcionei a 

ocorrência de transversalidades entre disciplinas – dança, arquitetura, filosofia e artes visuais  

– e entre esferas de conhecimento – corpo, texto, arte, arquitetura, construções, experiência, 

imaginação, razão. Dei um testemunho de como a relação interartes tem se desenvolvido em 

minha prática artística, de pesquisa e pedagógica e como minha relação com a arquitetura 

desconstrutivista iniciou, se desenvolveu e se aprofundou na obra hadidiana. Minha 

admiração e curiosidade por Hadid fizeram com que eu trouxesse para o leitor sua rede de 

referências formativas, relacionando com as minhas, suas várias faces criativas, modos de 

seus processamentos de trabalho e meu ponto de vista como usuário/espectador de suas obras. 

Para dar uma ‘liga’ entre o estímulo por Hadid e minha dança trouxe conceitos 

amalgamadores proporcionados pelo papel da imagem e da imaginação, a interrelação entre 

os sentidos corporais, a fenomenologia devaneante de Bachelard e o papel do fracasso. 

Desenvolvi a investigação coreográfica Contraespaço com os(as) bailarinos(as) 

colaboradores(as) e fui muito feliz de poder presenciar alguns de seus desdobramentos, como 

as apresentações dos Ensaios Abertos, a Residência Contraespaço no SESC Palladium de 

Belo Horizonte-MG e a estreia do espetáculo Transiterrifluxório. Por fim, após dar essas 

crias, olhei para os lados e fiz o reconhecimento de alguns artistas de dança, arquitetos e 

teóricos dessas e de outras áreas que fizeram conexões entre dança e arquitetura. 

 É difícil saber quando uma pesquisa termina. Talvez seja uma questão de timing, de 

intuição, de decisão ou do próprio espaço de tempo que chega ao seu limite. Talvez dos 

quatro. É difícil encontrar um equilíbrio entre as labilidades, mas é preciso se lembrar que 

esse equilíbrio está em movimento. 

 Assim como procuro valorizar o medium da dança nos âmbitos artístico e acadêmico, 

procurei respeitar o medium da arquitetura, sabendo que sou um aficionado e curioso e tendo 

investigado um pouco mais sobre esse medium, mas não um especialista. Aprendi bastante e 

fui inspirado por ele. Adentrei-me nesse medium para tecer transversalidades com a dança, a 

filosofia e as artes visuais. 

 Sinto-me realizado com o que pude testemunhar do que floresceu, da arte-teoria que se 

desenvolveu, da dança-escrita que foi criada, dos encontros significativos com artistas e 
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teóricos, presencial e virtualmente, real e imaginativamente. Foi um processo de 

aprendizagem constante. Espero ter contribuído para o crescimento e a valorização da 

pesquisa em dança na academia e que possa haver reverberações e retornos. A partir dos 

objetivos que me coloquei ainda no projeto inicial desta pesquisa, consegui levar a pesquisa 

adiante ativada pela própria criação em dança, impulsionada pela minha curiosidade crescente 

pela obra hadidiana, valorizando os saberes em desenvolvimento no campo da dança, mas 

também trabalhando em um contexto de interdisciplinaridade.  

 Esta pesquisa finaliza com o potencial de se desdobrar em outras, talvez com um outro 

mergulho no trabalho de outro arquiteto ou arquiteta que me inspire para a exploração em 

dança. E que outros pesquisadores e pesquisadoras e praticantes, tanto da dança quanto da 

arquitetura, e de outras áreas, possam se inspirar em meu trabalho e que este possa alimentá-

los, intrigá-los ou incentivá-los de alguma forma. 
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APÊNDICE A – Roteiro do Ensaio Aberto da Pesquisa em Dança Contraespaço, realizado em 

06 de novembro de 2015 

(área externa em frente à bilheteria) 

Apresentar frase da caligrafia árabe em fila indiana (final do Módulo 3) 

(todos entram pela porta lateral de acesso ao teatro) 

Apresentar Módulo 7 (Stefany) 

(entrada do público no teatro) 

Cláudio Lacerda: Bem vindos ao ensaio aberto da Pesquisa em Dança Contraespaço do grupo 

Cláudio Lacerda/Dança Amorfa. Esta pesquisa teve o incentivo do Funcultura-PE. Eu sou... 

(Cada um se apresenta) 

Cláudio Lacerda: A Pesquisa em Dança Contraespaço dá continuidade à trajetória de 

experimentação em dança iniciada em 1997. Cada criação tem passado por um processo de 

pesquisa, nos quais novos vocabulários de dança são explorados. Ao longo desses anos, foram 

visitados vários temas: pesquisa não narrativa de movimento, em Deslocado e Deslocado-

Relocado; moda, em O Diafragma Fecha; indivíduo versus sociedade, em Dual; corpo e 

cidade, em A Cidade no meu Corpo; investigação arquitetural e dos cidadãos, na obra site-

specific Interferência Amorfa sobre Ponte da Boa Vista; repetição e transformação, em Vento 

Poeira Larva; dissolução do sujeito, em Interregnum; multiplicidades do real e do sujeito, em 

Real/Duplo. 

Juliana Siqueira: O interesse pela arquitetura desconstrutivista iniciou em 2008 e começou a 

ser explorada no trabalho Deserto Aresta, proposto para o projeto O Solo do Outro, do Centro 

Apolo-Hermilo. Participaram do processo de criação Cláudio e eu e o solo foi dançado por 

mim. A arquitetura desconstrutivista tem por palavras-chave deformação e deslocamento e, de 

uma maneira geral, se caracteriza pela fragmentação, pelo processo de desenho não linear, por 

um interesse pela manipulação das ideias da superfície das estruturas ou da aparência, pelas 
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formas não retilíneas, que servem para distorcer e deslocar alguns dos princípios elementares 

da arquitetura, como a estrutura e o envoltório do edifício. Pesquisamos no corpo sensações 

de descentramento, isolamentos de partes e exploramos a aparência do movimento inacabado, 

em processo. 

Jefferson Figueirêdo: Deserto Aresta foi a primeira fase da Trilogia da Arquitetura 

Desconstrutivista. A segunda foi o projeto de pesquisa Des-com-po-si-ção, desenvolvido por 

Cláudio, com o aprofundamento sobre a teoria da desconstrução de Jacques Derrida e sobre a 

obra do arquiteto Frank Gehry. Da pesquisa foi gerado um estudo coreográfico. A terceira fase 

foi o processo de criação do espetáculo Espaçamento, dançado por mim, Juliana e Cláudio. Já 

fizemos quase 50 apresentações de Espaçamento, em Recife e outras cidades do Brasil. A 

terceira fase também gerou o livro Pesquisa Trilogia da Arquitetura Desconstrutivista.  

Cláudio Lacerda: Contraespaço integra minha pesquisa de Doutorado em Artes Cênicas na 

Universidade Federal da Bahia e se inspira nas obras da arquiteta iraquiana radicada na 

Inglaterra Zaha Hadid. Desde janeiro de 2015, eu, Orun, Stefany, Jefferson e Juliana temos 

trabalhado em improvisações e explorações, tendo como base a imaginação espacial e 

corporal, a partir de tópicos que advieram de imagens de obras arquitetônicas, de conceitos 

arquitetônicos relacionados à criação de Hadid e de escritos de autores como Gaston 

Bachelard, Maxine Sheets-Johnstone, Rudolf Laban, Laurence Louppe, Gilles Deleuze e 

outros. O material de movimento que criamos foi se aglutinando em módulos, alguns dos 

quais estamos apresentando hoje. Isso possibilitará um grande leque de explorações para 

futuras apresentações, tanto nos espaços quanto na composição do trabalho, que pode ser 

alterada a cada vez. 

Apresentar Módulo 6 

(Projeção de slides de prédios de Hadid e de caligrafia árabe) 

Orunmillá Santana: Estas são algumas das obras de Zaha Hadid que nos estimularam para a 

pesquisa corporal. A preocupação principal não foi em tentar reproduzir as formas dessas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesiano
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obras, mas, sim, perguntar: “que forças regem esses prédios?” e “como essas forças 

reverberam em nossos corpos?”. 

Stefany Ribeiro: Também pesquisamos sobre a caligrafia árabe, que tem uma dupla influência 

para Zaha Hadid: faz parte de sua formação e criação em Bagdá; e teve influência para os 

artistas abstratos do início do séc. XX, como Malevich e Kandinsky, que são grandes 

influências de Hadid. É interessante perceber a importância das curvas, tanto nesse tipo de 

caligrafia quanto na arquitetura de Hadid. Para a caligrafia árabe, também nossa preocupação 

principal não foi em tentar reproduzir as formas, mas, sim, perguntar: “que forças regem esse 

tipo de caligrafia?” e “como essas forças reverberam em nossos corpos?”. 

Apresentar Módulo 2 

(Citações) 

Jefferson Figueirêdo:  

de ZAHA HADID: 

“Todo projeto tem certas limitações. A relação do arquiteto com estas limitações é muito 

interessante. Você pode estudar estas limitações e respostas.” (ZAHA HADID in 

BOYARSKY, 2008, p. 45) 

“[...] Você nunca pode perceber o todo se for somente um espaço aberto e não sobre o 

chão.” (HADID in BOYARSKY, 2008, p. 46) 

de JOSEPH GIOVANNINI sobre ZAHA HADID: 

“O ar é o elemento de Hadid: ela faz flutuar prédios que residem nas 

alturas.” (GIOVANNINI, 2004, p. 1) 

Orunmillá Santana:  

de GILLES DELEUZE: 
Temos que ver a criação como o traçar de um caminho entre 
impossibilidades. [...] A criação acontece em canais estrangulados. [...] Um 
criador que não é pego pela garganta por um conjunto de impossibilidades 
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não é um criador. Um criador é alguém que cria suas próprias 
impossibilidades, e, assim, cria possibilidades. (DELEUZE, 1992, p. 293) 

Apresentar Módulo 5 

Juliana Siqueira:  

de GASTON BACHELARD: 
Cada matéria com sua localização. Cada substância com sua existência. 
Cada matéria com a conquista de seu espaço, seu poder de expansão para 
além das superfícies pelas quais um geômetra gostaria de defini-la. [...] 
Como é concreta essa coexistência das coisas num espaço que duplicamos 
com a consciência de nossa existência. [...] Cada objeto investido de espaço 
íntimo transforma-se, nesse coexistencialismo, em centro de todo o espaço. 
Para cada objeto, o distante é o presente, o horizonte tem tanta existência 
quanto o centro. (BACHELARD, 2008, p. 206) 

Assim, o ser espiralado, que se designa exteriormente como um centro bem 
revestido, nunca atingirá o seu centro. O ser do homem é um ser desfixado. 
Toda expressão o desfixa. No reino da imaginação, mal uma expressão foi 
enunciada o ser já tem necessidade de outra expressão, o ser deve ser o ser 
de outra expressão. (ibid., p. 218) 

Nunca estamos certos de encontrá-lo ou de reencontrá-lo sólido ao 
aproximarmo-nos de um centro de um ser. E, se o que queremos determinar 
é o ser do homem, nunca estamos certos de estar mais perto de nós ao 
“recolhermo-nos” em nós mesmos, ao caminharmos para o centro da espiral; 
frequentemente, é no âmago do ser que o ser é errante. Por vezes, é estando 
fora de si que o ser experimenta consistências. Por vezes, também, ele está, 
poderíamos dizer, encerrado no exterior. (ibid., p. 221) 

Apresentar Módulo 4 

Stefany Ribeiro:  

de RUDOLF LABAN: 

A personificação de objetos, e a crença de que a vida inorgânica vive, têm 
sua fonte na consciência intuitiva da presença universal e absoluta do 
movimento. Esta visão primitiva é uma confirmação intuitiva da verdade 
cientificamente provada de que o que chamamos de equilíbrio nunca é a 
completa estabilidade ou imobilidade, mas o resultado de duas qualidades 
contrastantes de mobilidade. (LABAN, 2011, p. 6) 

Nós também descobrimos que as mesmas leis governam não apenas a 
construção de seres vivos, mas também a estrutura de toda matéria 
inorgânica e sua cristalização. Com esta descoberta, toda a natureza pode ser 
reconhecida como sendo governada pelas mesmas leis corêuticas, as leis dos 
círculos independentes. (ibid., p. 26) 

Cláudio Lacerda:  
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de MAXINE SHEETS-JOHNSTONE: 
A sensibilidade de superfície é uma questão de sensibilidade animada, uma 
sensibilidade que por vezes pode se expressar em curiosidade, explorações, 
retrações, tremores, afeições, pressas, hesitações, acelerações, evitações, 
persistência e muito mais. As sensibilidades de superfície ressoam 
dinamicamente precisamente porque estão vivas com significação. Elas 
descrevem o que chamei algures de um engajamento tátil-cinestésico com o 
mundo. (SHEETS-JOHNSTONE,  2009, p. 137)   

Nossa presença imediata está sempre em algum lugar e a forma e a 
qualidade de nosso relacionamento com este algum lugar é uma parte 
integral de nosso mundo em primeira pessoa. De fato, a redenção em parte 
está precisamente em nos despertarmos para a espacialidade de nosso ser e 
nos sintonizarmos a suas demandas e possibilidades. (ibid., p. 25) 

Apresentar Módulo 3 
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