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Mais importante do que o desfecho do 

processo é o processo em si, pois normalmente 

somos levados a objetivar nossas ações a 

ponto de fixarmos metas e finalidades que 

acabam impedindo a vivência do próprio 

processo, do rico caminho a ser percorrido. 

(VIANNA, 2005, p. 100).  
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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto de estudo o processo criativo de Outros Olhares, espetáculo de 

dança resultado da disciplina Prática de Montagem II, encenado pelos alunos (intérpretes-

criadores) do último módulo do Curso Técnico em Dança, da Escola de Teatro e Dança da 

Universidade Federal do Pará, no ano de 2005. Investiga-se a transfiguração do cotidiano da 

feira do Ver-o-Peso - importante centro comercial e cultural da cidade de Belém do Pará - na 

linguagem da dança contemporânea. A pesquisa apresenta-se como uma aplicação, na dança, 

do conceito de conversão semiótica, no sentido elaborado por Loureiro. Ressalta-se a 

importância do diálogo com os estudos da cultura amazônica e com as estratégias da dança 

contemporânea no processo de criação. Destaca-se a colaboração como prática metodológica, 

em decorrência do compartilhamento de ideias entre os envolvidos na montagem cênica. 

Fundamenta-se nos estudos da Etnocenologia, apoiando-se nos conceitos de cotidiano e de 

espetacularidade, segundo Bião. Utiliza-se como suporte teórico-metodológico a crítica 

genética, conforme Salles, que busca entender o percurso criador da obra de arte. O estudo 

confirma a hipótese de que esse espetáculo, sob o ponto de vista da estética de sua criação 

coreográfica, foi concebido a partir do pensamento que rege o conceito da conversão 

semiótica. Emprega-se a etnopesquisa em uma abordagem descritiva-analítica, demonstrando 

o estudo pormenorizado da criação, da montagem e dos elementos espetaculares na cena da 

dança. Como técnica de coleta de dados utiliza-se a entrevista semiestruturada com nove 

intérpretes-criadores e com uma das professoras-coreógrafas, além de entrevistas de livre 

narrativa com dois feirantes do Ver-o-Peso. As conversas informais e as observações dos 

gestos cotidianos como o dos carregadores, dos vendedores de peixe e de outros feirantes, 

foram elementos essenciais para análise corporal reconhecida pela transfiguração do 

movimento na cena coreográfica. Incluíram-se os cheiros, a visualidade, a sonoridade, os 

sabores e as texturas da feira, observados durante a pesquisa de campo pelo grupo participante 

do espetáculo. Como resultado, demonstra-se o cotidiano da feira do Ver-o-Peso convertido 

nas cenas de Outros Olhares.   

 

Palavras-chave: Processo Criativo. Feira do Ver-o-Peso. Conversão Semiótica. Dança 

Contemporânea. Processo Colaborativo na Dança.  
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ABSTRACT 

 

This thesis has as object of study the creative process of Outros Olhares, a dance spectacle 

that resulted of the discipline montage practice II, played by the students (creators-interprets) 

of the last module of the Technical Course in Dance, from the Theather and Dance School of 

Pará’s Federal University, 2005. It investigates the transfiguration of the everyday of the Ver-

o-Peso’s fair – an important commercial and cultural center in Belém do Pará city – on the 

contemporaneous dance’s language. The research shows itself as an application, on the dance, 

of the semiotic conversion, elaborated by Loureiro. It emphasizes the importance of the dialog 

with the amazonical culture’s studies and with the strategies of the contemporaneous dance on 

the creative process. It emphasizes the collaboration as methodological practice, due the 

sharing of ideas among the engaged ones at the scenic montage.  It’s based at the studies of 

the Ethnoscenology, supporting itself on concepts of everyday and spectacularity, according 

to Bião. It uses as theoric and methodologic support the genetic critics, according to Salles, 

who tries to explain the creative way of the artwork. The study confirmate the hypothesis that 

this spectacle, by the aesthetic point of view of its choreographic creation, concepted by the 

thoughts that explains the concepts of the semiotic conversion. The ethnoresearch is used in 

an analytic and descriptive comprehension, demonstrating the detailed studies of the creation, 

the montage and the spectacular elements at the dance’s scene. As a data collection technique, 

it uses the semistructured interview with nine creators-interprets and one of the 

choreographer-teacher, along with free-narrative interviews with two marketers of Ver-o-

Peso. The informal chats and the observation of the daily movements, like the charge 

carriers’, the fish’s salesmen and other marketers, that were essential elements for the body 

analysis, recognized by its movement transfiguration at the choreografic scene. It includes the 

smells, the visuality, the sonority, the flavors and the textures of the fair, observed during the 

field research by the spectacle participating party. As a result, the everyday of the Ver-o-Peso 

fair is demonstrated converted in the scenes of Outros Olhares. 

 

Keywords: Creative Process. Ver-o-Peso Fair. Semiotic Conversion. Contemporaneous 

Dance. Colaborative Process in Dance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criação na dança é marcada por um processo dinâmico de construção de 

pensamento. A cada nova proposta surgem pesquisas em torno do projeto artístico que 

envolve a produção da obra. De modo geral, o público tem acesso apenas ao resultado cênico 

do complexo universo da criação. Todo o conhecimento sobre o processo e montagem que 

antecede o espetáculo está, na grande maioria dos casos, reservado a um pequeno grupo de 

pessoas.   

Por outro lado, o processo criativo vem sendo o mote de pesquisas acadêmicas no 

âmbito das artes cênicas, cujo foco passa a ser a construção da obra na busca de compreender 

a tessitura desse movimento.   

No contexto acadêmico, encontra-se o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

da Universidade Federal da Bahia − PPGAC, o qual abrigou, na linha Poéticas e Processos de 

Encenação, a pesquisa intitulada Ver-a-Dança: a transfiguração do cotidiano da feira do Ver-

o-Peso no processo de criação do espetáculo Outros Olhares. 

A diversidade de projetos artísticos em dança e a singularidade de cada um deles, com 

procedimentos únicos e diferenciados, desde a concepção até a montagem, é um fator que me 

instiga e me faz levantar alguns questionamentos, entre eles: como foi desenvolvida a 

temática do espetáculo? Quais foram as motivações para o movimento? Como foi utilizado o 

espaço cênico? Como foi trabalhada a iluminação, a proposta do figurino e da cenografia? São 

muitas as questões sobre os elementos que fazem parte da dramaturgia da dança. 

Cada resultado cênico, na dança, é ímpar em sua construção; me deparei com isso 

ainda quando participava dos espetáculos da Escola de Danças Clara Pinto. Depois, na 

Faculdade de Educação Física, a partir da disciplina Rítmica-Dança, como aluna da Profª. Eni 

Corrêa. Nesses dois espaços, experienciei no meu corpo processos distintos, sendo que o 

primeiro era centralizado na figura do coreógrafo, enquanto no segundo, a liberdade na 

composição coreográfica e a colaboração de todos os intérpretes eram os vetores do ato 

criativo.  

Ressalto a importância dessas experiências para a minha formação, especialmente a 

vivência na faculdade, que me despertou e me chamou atenção para o processo criativo ao 

precisar definir, junto com os colegas de turma, o roteiro, o figurino, a música, em uma 

construção coletiva. Desde então, passei a me preocupar com questões referentes à criação, 

sobrepondo-se à atividade de intérprete.   

Da mesma forma, quando iniciei o Curso de Educação Física comecei a me dedicar à 
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pesquisa, e em busca de mais conhecimento, ingressei em uma especialização
1
; foi o primeiro 

passo em uma pesquisa acadêmica na área da dança. O estudo tinha como objetivo investigar 

o modo como os grupos de dança da cidade aplicavam o treinamento corporal dos seus 

bailarinos, antes de entrarem em cena. Para isso, procurei grupos e companhias que no 

momento desenvolviam processos coreográficos, a fim de analisar como trabalhavam a 

questão corporal. 

No mestrado, investiguei a dança dos vaqueiros do Marajó. Em virtude de se tratar de 

uma dança interpretada por grupos que organizam e elaboram suas encenações, fiquei diante 

de processos de criação e de grupos parafolclóricos da Ilha do Marajó e da cidade de Belém. 

Entendo que, naquele momento, já estava instalado o meu interesse pelo processo criativo em 

dança, em uma pesquisa acadêmica denominada O Tamanco e o Vaqueiro: A 

espetacularidade da Dança dos Vaqueiros do Marajó, em Belém do Pará.  

Convém relatar que, nesse período, tive o primeiro contato com o estudo da 

Etnocenologia, o que me fez buscar bibliografias sobre o assunto, indicadas pelo Prof. 

Armindo Bião na disciplina Etnocenologia, cursada na Bahia, pelo Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas da UFBA. Além de outras teorias e conceitos, entre os quais 

destaco a conversão semiótica, do Prof. Paes Loureiro. 

Sinalizo a minha participação em processos de criação ao longo das atividades 

profissionais exercidas como professora de dança, primeiramente, nos polos
2
 da Prefeitura 

Municipal de Belém; depois na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará- 

ETDUFPA
3
, desde 1998, na montagem dos espetáculos de final de ano, com crianças e 

adolescentes das oficinas livres; em seguida, com o Curso Experimental de Formação para 

Bailarinos e, mais recentemente, com os resultados das práticas de montagem do Curso 

Técnico em Dança.   

                                                 
1
 Especialização em Treinamento Desportivo, na Infância e na Adolescência, pela Universidade do 

Estado do Pará, no ano de 2000, que resultou na monografia intitulada Preparação Física para 

Bailarinos, na cidade de Belém, juntamente com as professoras Érika Gomes e Edith Marques. 
2
 Nos polos de dança da Prefeitura Municipal de Belém, todo final de ano, era apresentado o resultado 

do trabalho desenvolvido com as turmas, o que gerou os seguintes espetáculos de dança, 

coreografados e dirigidos por mim: Brasil este é teu nome (1992), Mítica Amazônica (1993) e o 

Fantástico mundo do cinema (1994). Nos espetáculos Do sonho à realidade (1995) e Dançando a 

vida (1996) outros coreógrafos participaram da montagem. 
3
 A Escola de Teatro e Dança é uma subunidade do Instituto de Ciências da Arte, da Universidade 

Federal do Pará, sito na Trav. Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Jerônimo Pimentel, nº 820. 

Vale ressaltar os cursos técnicos profissionalizantes oferecidos pela ETDUFPA, com os seus 

respectivos anos de início de ingresso de suas turmas: Teatro, 2004; Dança, 2004; Cenografia, 2005 

e Figurino, 2010. Além destes, a ETDUFPA oferece o Curso de Licenciatura Plena em Dança, o qual 

iniciou em 2008 e o Curso de Licenciatura em Teatro, em 2009.  
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No âmbito da ETDUFPA, participei como coreógrafa dos seguintes espetáculos: 

Retratando a Amazônia (1998); A criação do universo segundo a mitologia grega (1999); 

Quilombo (2000); Amazonienraizando (2002) e Ritmos Amazônicos (2003), ao lado de outros 

professores. Além de participar, também como coreógrafa, dos festivais
4
 de dança da cidade.  

Em 2004, com a implantação do Curso Técnico em Dança da ETDUFPA, passei a 

ministrar as disciplinas Anatomia do Movimento, Fundamentos da Cultura Popular Brasileira 

I, Composição Coreográfica e Prática de Montagem. Nesta última, juntamente com a 

professora Eleonora Leal, assumi a direção dos espetáculos de conclusão de curso nos anos de 

2005 e 2006, intitulados Outros Olhares e Poéticas do Corpo, respectivamente. Em 2007, 

dirigi, com a professora Waldete Brito, Espaços de Afeto. Nesses espetáculos
5
, vivenciei, na 

prática, diferentes processos coreográficos, dando, assim, continuidade à minha participação 

na criação em dança. 

Na presente pesquisa, essa questão vem novamente à tona, com o intuito de contribuir 

na análise de processos coreográficos, de maneira que a obra não fique restrita ao palco. A 

proposta é permitir uma reflexão e contextualização teórica, buscando, a partir disso, 

identificar e descrever os elementos da composição como o tema, a estrutura das cenas, o 

gestual, além de outros assuntos referentes à sua construção.   

Tal proposição partiu do princípio de que a investigação transforma a obra, em um 

processo permanente de diálogo e teorização. “Pode-se dizer que a análise é uma parte 

fundamental do trabalho artístico, uma continuação, uma extensão do processo de criar, 

complementar a ele” (SIQUEIRA, 2006, p. 14). Entendo que este estudo deteve-se não 

somente na descrição de um processo, mas principalmente, em explicar uma criação 

colaborativa em dança.  

Elegi o espetáculo Outros Olhares como objeto de estudo desta tese, considerando a 

minha participação em todas as etapas do processo; trago para a pesquisa o olhar de quem 

esteve “do lado de dentro” na condição de professora-coreógrafa, inclusive, opinando e 

sugerindo ideias, no período de sua montagem. Fato que acredito ter sido de suma 

                                                 
4
 No Festival de Dança do SESI, fui premiada três vezes consecutivas, em segundo lugar, com as 

seguintes coreografias de sapateado: Sapateando no rodeio, Futebol e Happy Tap. No ano de 2003, 

conquistei o terceiro lugar, com a coreografia Timbres da Natureza, desta vez, com as alunas de balé 

clássico. 
5
 Poéticas do Corpo, espetáculo encenado em 2006, teve como mote um livro de fotografias intitulado 

Mulheres da Amazônia, de Pedro Martinelli. A partir desse livro, construíram-se as cenas, 

visualizadas como se fossem quadros que retratavam o corpo da mulher na realidade do seu 

cotidiano. Diferentemente, em Espaços de Afeto, resultado da disciplina Prática de Montagem I, no 

ano de 2007, a temática foi proposta pelas professoras e não pelos alunos. A ideia era trabalhar com 

o tema do quintal, dado o espaço em que foi encenado, o espaço aberto e ao ar livre da ETDUFPA. 
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importância para a construção de um exame atencioso fundamentado na criação. 

O ponto de partida para investigar o referido espetáculo, resultado da disciplina Prática 

de Montagem II do Curso Técnico em Dança da ETDUFPA, no ano de 2005, veio a partir da 

seguinte indagação: como os intérpretes-criadores olharam para o cotidiano da feira e dele 

extraíram material dramatúrgico para a cena da dança?  

A pesquisa trata sobre o movimento criador de um processo coreográfico, em uma 

investigação que “[...] vê a obra de arte a partir de sua construção” (SALLES, 1998, p. 12). 

Neste aspecto, incide a necessidade de compreensão do processo, buscando acompanhar as 

“[...] pegadas deixadas pelo criador” (SALLES, 1998, p.12).  

O título desta tese - Ver-a-Dança - entende a ação de ver a feira como material de 

observação para a cena da dança. Os olhos são, certamente, os órgãos do sentido que 

informam acerca do mundo que nos rodeia, é o canal pelo qual o homem vê. Aqui, o ver 

refere-se ao “olhar que não está diretamente relacionado com o olho. Mas com o sentido de 

perceber, de compreender, de abrir os sentidos” (LOUREIRO, 2001, p. 137). Olhar para o 

cotidiano dos feirantes como potencialidade para a criação na dança.  

Quanto ao subtítulo, este traz o conceito da transfiguração e do cotidiano, a fim de 

proporcionar o diálogo entre conversão semiótica e Etnocenologia, respectivamente, a partir 

de um processo de criação em dança. 

A princípio, a temática do espetáculo não está muito clara no seu título. No entanto, 

foi assim nomeado para abordar o cotidiano da feira do Ver-o-Peso por meio de um outro 

olhar, o olhar da dança, na visão dos intérpretes-criadores. Nesse aspecto, a forma pluralizada 

presente no título tem, em sua concepção, o processo colaborativo da criação, bem como 

demonstra a amplitude dos olhares, ou seja, a feira vista sob vários ângulos. 

Intérprete-criador, ao qual me refiro nesta tese, é como se chama o profissional 

egresso do Curso Técnico em Dança da ETDUFPA. Isso porque as disciplinas do primeiro 

módulo contribuem para uma atuação como intérprete, e as do segundo, norteiam uma 

formação baseada na pesquisa e na criação em dança. Compreendo que cabe ao intérprete-

criador a possibilidade de elaborar as suas próprias sequências de movimento para que ele 

seja o intérprete de sua criação. Sendo assim, é aquele que 

 

[...] incorpora e dá formas tangíveis às ideias da dança e essas ideias provêm 

de diferentes pessoas, relações, vivências. Os corpos dos intérpretes da dança 

são permeáveis aos fluxos culturais, neles se entrelaçam e ramificam suas 

emoções, sexualidade, realidades psíquicas, biotipos, vivências cotidianas, 

origem social, experiências políticas, vivências culturais, preparo e técnicas 

corporais (MARQUES, 2010, p. 116). 
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As múltiplas vivências corporais do intérprete atravessam seu imaginário durante os 

processos de composição coreográfica. Nesse sentido, compete ao intérprete-criador 

reconhecer, em suas criações, o que faz sentido para a sua dança, sendo ele mesmo o 

responsável pela elaboração e construção da sequência de movimentos.  

O intérprete-criador participa de todas as etapas, pesquisando e criando sua 

movimentação na cena, se relaciona com as propostas da criação do espetáculo, cuja prática 

desenvolvida por ele, no espetáculo em questão, será relatada no decorrer das seções.   

Sinalizo que muitos artistas - fotógrafos, diretores de teatro, artistas plásticos, poetas, 

pintores e inclusive carnavalescos -, produziram grandes obras sobre a temática do Ver-o-

Peso. A esse respeito, enfatizo o fascínio exercido pelo assunto sobre os intérpretes-criadores 

no processo de criação do espetáculo e, principalmente, sobre as professoras-coreógrafas, que 

estreavam nesse tipo de trabalho colaborativo no curso técnico.  

Do Ver-o-Peso, além das imagens do local que costumo frequentar, vinham em minha 

memória as cenas do espetáculo teatral Ver de Ver-o-Peso
6
, ao qual assisti mais de uma vez 

durante sua temporada anual. Destaco que especificamente o Mercado de Peixe é visualizado 

em propagandas divulgadas em Belém e nos noticiários locais, os quais utilizam imagens 

desse mercado como cenário de fundo. 

O elenco precisou visitá-lo em horários diferentes, por mais que todos já tivessem 

frequentado o Ver-o-Peso outras vezes, até porque, dependendo do lugar para onde se vá, é 

passagem da maioria das linhas de ônibus. Além disso, o intérprete-criador, tal como um 

pesquisador, “[...] precisa se inserir o mais perto possível no universo vivido pela comunidade 

estudada” (LOBATO, 2009, p. 2). 

O exercício primeiro do processo de criação do espetáculo permitiu que os intérpretes-

criadores aprendessem a olhar, especificamente, com o que diz Silva (2008, p. 24): 

 

Aprender a olhar a vida, o que nos rodeia, a cidade, as ruas, as árvores, as 

pessoas, os grupos de pessoas, as filas, a arquitetura, o cotidiano, os objetos. 

Enfim, estar atento às formas e aos espaços que nos rodeiam. Precisamos 

estar atentos, principalmente, às pessoas e seus corpos porque estão neles 

                                                 
6
 O espetáculo Ver de Ver-o-Peso, do grupo Experiência, é, todos os anos, reencenado, principalmente 

no mês de outubro, por ocasião das programações do Círio de Nazaré. A montagem se atualiza a 

cada ano, mas sempre trazendo o comportamento dos feirantes, mostrando o extermínio das aves, a 

comercialização das ervas, das frutas e das essências, cujas cenas trazem um engajamento de cunho 

político ou social, com um tom sarcástico. Vale ressaltar que esse espetáculo foi objeto de pesquisa 

da dissertação de mestrado da Professora Dra. Suzane Cláudia Gomes Pereira, intitulada Tradição e 

Contemporaneidade na cena Amazônica: O espetáculo Ver de Ver-o-Peso do Grupo Experiência, 

pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, através de um convênio com a UFPA, 

no ano de 2004.  
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inscritos todos os sinais da cultura, da sociedade em que vivem, da sua 

história pessoal e isso tudo nos proporciona material infindável para a 

pesquisa de movimento. 

 

Os intérpretes-criadores olharam para o cotidiano das pessoas que passam, ocupam ou 

trabalham na feira do Ver-o-Peso a partir de um olhar mais sensível e apurado para capturar 

as ações cotidianas presentes no seu dia a dia. O exercício do olhar também compreendia 

perceber a textura, a visualidade, os objetos, as ações, dentre outros aspectos. 

Assim, ver a feira, na pesquisa de campo, teve um sentido intencional que partiu da 

observação e percepção do ambiente, a fim de descobrir as infinitas possibilidades de 

estímulos internos e externos, geradores de movimentos capazes de serem convertidos para a 

dança. A proposta era dialogar com o que diz Duvignaud (1983, p. 61): “o olho apalpa tanto 

quanto o toque, auxilia a ver e o corpo, em sua intimidade psíquica, apreende parcelas do 

mundo ou mensagens múltiplas”. É o corpo em sua totalidade que vê, que percebe, que sente 

as ações cotidianas dos outros.  

Para a investigação deste estudo, aponto a seguinte questão indutora: de que maneira 

se processou a transfiguração do cotidiano da feira do Ver-o-Peso na criação de Outros 

Olhares? No entanto, outros questionamentos surgiram advindos desse primeiro, por 

exemplo: que estratégias coreográficas foram utilizadas? Qual foi o papel das professoras-

coreógrafas? No decorrer da pesquisa, distintas perguntas surgiam na busca de entender o 

processo criativo em dança. 

Em resposta à primeira pergunta, levantei a hipótese de que o espetáculo Outros 

Olhares, sob o ponto de vista da estética de sua criação coreográfica, foi concebido a partir do 

pensamento que rege o conceito da conversão semiótica, no sentido elaborado por Loureiro 

(2001, p. 51), que a compreende “como o movimento de passagem pelo qual as funções se 

reordenam e se exprimem numa outra situação cultural”. Isto significa que os movimentos 

realizados pelos intérpretes-criadores foram pesquisados e observados na realidade do dia a 

dia da feira para, posteriormente, serem transfigurados, levando em consideração suas 

experiências e vivências na área da dança, explanadas ao longo deste estudo. 

A estética da criação do espetáculo está relacionada à gestualidade cotidiana dos 

feirantes, transformada e expressa no contexto da dança, em um processo no qual a ação de 

coreografar é uma atividade “[...] que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer” 

(PAREYSON, 1997, p. 26). 

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar a transfiguração do cotidiano da feira 

do Ver-o-Peso, na cidade de Belém, na linguagem da dança contemporânea no espetáculo 
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Outros Olhares. Assim, focalizo o processo de criação, considerando a especial atenção dada 

à sua construção, sobrepondo-se ao resultado em si, cujo ensaio geral e estreia foram 

realizados no mesmo dia, inclusive sem permanecer em temporada. 

A partir daí, foram feitos os recortes para os seguintes objetivos específicos: 1. 

Descrever o processo de criação do espetáculo; 2. Analisar o cotidiano da feira do Ver-o-Peso 

como expressão estética presente na paisagem urbana da cidade de Belém; 3. Observar e 

analisar o comportamento cotidiano dos carregadores, dos peixeiros, das erveiras e de outros 

feirantes do Ver-o-Peso à luz da Etnocenologia; 4. Descrever e analisar o processo de 

conversão semiótica do cotidiano da feira do Ver-o-Peso no espetáculo de dança Outros 

Olhares. 

Transcorridos mais de seis anos da montagem do espetáculo, o meu propósito em 

investigar o processo de criação está em descrever e relatar uma gama de informações, 

acontecimentos e conteúdos que se organizaram em cena e, também, como forma de análise 

do trabalho coreográfico desenvolvido pelos alunos do Curso Técnico em Dança da 

ETDUFPA. 

 

 

1.1 O CAMPO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

 

A conversão semiótica proposta por Loureiro foi inicialmente concebida no período de 

seu doutoramento, que resultou na obra-tese intitulada Cultura Amazônica: uma poética do 

imaginário (2001) e desenvolvida em A Conversão Semiótica na Arte e na Cultura (2007). 

Esse conceito foi formulado a partir da noção de dominante vinculado ao de função, conforme 

os autores Jakobson e Mukarovsky. 

A análise do processo de criação do espetáculo de dança, sob a ótica da conversão 

semiótica, partiu primeiramente da compreensão da palavra-chave que rege esse conceito, o 

da transfiguração, cujo entendimento está ancorado na mudança de qualidade do signo.  

A conversão trata do signo e de sua significação, caracterizando-se pelo envolvimento 

com a realidade dos objetos, que mudam de significação ao serem percebidos pelos 

indivíduos em diferentes situações e contextos. Um objeto não teria apenas uma significação, 

e dependendo da função dominante em uma dada situação comunicacional, provoca 

mudanças na qualidade do signo.  

O processo da conversão tem uma dimensão interpretativa daquilo que se busca 
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analisar, pois ao recorrer à ideia de que o funcionamento dos signos está na codificação 

guardada pelas linguagens em sua formação, na conversão o signo transfigura-se no instante 

em que ocorre uma reierarquização da função dominante. 

Há também uma dimensão simbólica a envolver esse processo, vinculada à habilidade 

do homem em reelaborar símbolos a partir da sua realidade, permitindo que algo percebido 

sob uma determinada função adquira outra. Nesse caso, entende-se por função a qualidade 

aplicada aos objetos. 

Ao focalizar a criação coreográfica, busquei uma teoria que me auxiliasse na 

interpretação desse material. A princípio tinha um critério bastante claro para a escolha da 

sustentação teórica - a conversão semiótica, para explicar o movimento tradutório de um 

espetáculo de dança. Foi exatamente no aspecto da tradução ou na transposição de um campo 

para o outro que encontrei, além do referido conceito, a crítica genética, cujos instrumentos 

me possibilitaram olhar teoricamente para o movimento criativo em dança. 

A crítica genética teve início na França em 1968, com estudos dedicados aos 

manuscritos literários, objetivando entender melhor o processo de criação literária a partir de 

registros deixados pelos escritores. Logo expandiu-se a um campo mais extenso, discutindo a 

criação artística na área do cinema, da fotografia, da pintura e na dança, como demonstro 

nesta tese. Sua terminologia deve-se ao fato de se dedicar “[...] ao acompanhamento teórico-

crítico do processo da gênese das obras de arte” (SALLES, 2008a, p. 26). 

A obra de arte é o elemento propulsor da análise genética. Essa premissa considera 

que se não houvesse a obra, não haveria o interesse em compreender seu modo de fabricação. 

De modo similar, tal princípio está na base da conversão. Dos estudos da crítica genética, 

trabalharei com os conceitos de memória, inacabamento, espaços de criação, matrizes 

geradoras e interação, os quais darão as diretrizes da investigação do processo de criação em 

dança. 

No que tange à conversão semiótica, dediquei a quinta seção à aplicação deste 

conceito. Nesse sentido, a análise revela como ocorreu a transfiguração do cotidiano da feira 

do Ver-o-Peso num outro campo cultural, ou seja, na cena coreográfica. 

Encontrei suporte na obra de Silva (2005) e Mundim (2008), para compreender a 

estética da dança contemporânea no processo de criação do espetáculo. Porém, no 

desenvolvimento do trabalho, outros autores serão encontrados ao longo do discurso. 

A partir da proposta de Deleuze e Guattari (1995) entendo a criação do espetáculo 

como um rizoma, cujo modo de proceder estabelece agenciamentos e envolve múltiplos 

significados, construídos e reconstruídos para serem conduzidos por caminhos variados. No 
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ato da criação, uma ideia se liga a outra, numa cadeia infinita de possibilidades de 

associações, mostrando-se um emaranhado de ações. 

Utilizo também como referencial teórico a Etnocenologia, surgida em um ato de 

fundação na sede da UNESCO, em Paris (1995), seguido de um Colóquio Internacional na 

Maison des Cultures du Monde, cofundadora do movimento. Tem como objeto de estudo “as 

práticas e os comportamentos humanos espetaculares organizados dos diversos grupos étnicos 

e comunidades do mundo inteiro” (PRADIER, 1998, p. 9).  

Segundo Bião (2009), a Etnocenologia foi denominada a partir da junção do prefixo 

etno, que se refere a um grupo social, um povo; ceno adotou vários sentidos como cena 

teatral, local onde os atores colocam suas máscaras, templo e outros sentidos que remetem à 

ideia de cena e do corpo como cena; e o sufixo logia, compreendido como estudo sistemático. 

Dessa disciplina, assinalo a espetacularidade como um conceito chave aplicado às artes dos 

espetáculos - o teatro, a dança, a ópera, dentre outras formas que privilegiam a atenção e o 

olhar por parte das pessoas envolvidas. 

Bião amplia o horizonte da espetacularidade destacando que, no cotidiano, 

dependendo do olhar de um espectador, a partir de uma atitude de estranhamento, essas ações 

do dia a dia podem vir a ser consideradas extraordinárias, tornando-se também carregadas de 

espetacularidade. A partir disso, esse conceito é entendido não só ao que se refere ao 

espetáculo cênico, como no caso de Outros Olhares, mas, principalmente, ao cotidiano da 

feira do Ver-o-Peso, tema do espetáculo. Ali, o caráter espetacular dos feirantes é assinalado 

por ações organizadas visando o olhar do outro. Para atrair a atenção, o feirante precisa 

espetacularizar a ação, falar alto, chamar o freguês, contar histórias, dentre outras práticas que 

são ampliadas na cotidianidade desse ambiente. 

Olhar para o Ver-o-Peso é olhar para a rotina do dia a dia e, mesmo não sendo 

espetáculo artístico, compreendo que apresenta característica que o torna espetacular, bem 

como percebo que “é na vida cotidiana que se desenvolve a sensibilidade [...]” (MACEDO, 

2000, p. 63). Esse lugar não é constituído somente pela reprodução das ações dos seus 

sujeitos, mas nele estão contidos os atos de tocar, cheirar, ver e outras manifestações dos 

sentidos corporais ali apresentadas.  

O referencial teórico consultado teve seu alicerce no material bibliográfico existente a 

respeito da Etnocenologia, a partir dos conceitos de cotidiano e espetacularidade, de cujos 

autores estudados destaco Pradier (1998) e Bião (2007, 2009). 

De sua articulação interdisciplinar, a Etnocenologia associa-se a outras disciplinas, 

como a Antropologia Cultural, de Geertz (1989) e a Cultura Amazônica, de Loureiro (2001), 
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que consubstancia a cultura cabocla do paraense visualizada no cotidiano da feira.   

O espaço do Ver-o-Peso é percebido a partir da concepção de que se trata de um entre-

lugar considerado “[...] uma coincidência de opostos de realidades culturais, síntese de 

diversidade, unidade no múltiplo, medida na desmedida” (LOUREIRO, 2008, p. 38). Nesse 

lugar, convivem a cultura urbana e a rural-ribeirinha, formada pelo caboclo.  

A próxima subseção foi elaborada na tentativa de mostrar o que fiz durante a pesquisa 

de campo e, principalmente, apresentar o modo como foi feito. Nesse aspecto, aponto os 

caminhos traçados no desenvolvimento do trabalho, assim como os assuntos distribuídos em 

cada seção.  

 

 

1.2 O CAMINHO METODOLÓGICO  

 

 

Por se tratar de uma etnopesquisa (etno do grego ethnos, povo, pessoas), o estudo tem 

como suporte a etnometodologia - “uma teoria do social que, ao centrar-se no interesse em 

compreender como a ordem social se realiza através das ações cotidianas, consubstanciou-se 

numa ciência dos etnométodos [...]” (MACEDO, 2000, p.110). Seu ponto de partida é 

descrever para entender. 

Inicialmente, a metodologia recorreu aos documentos de processo do espetáculo, na 

busca pela compreensão da criação. Tais documentos “são, portanto, registros materiais do 

processo criador. São retratos temporais de uma gênese que agem como índices do percurso 

criativo” (SALLES, 2008a, p. 38). Fazem parte da trajetória da criação do artista, que utiliza 

diversos meios de armazenar as informações que poderão alimentar o ato criador, bem como 

guarda registros de suas experimentações. Esses apresentam funções ao longo do caminho da 

criação, dentre as quais Salles (2008a) enumera a de armazenamento e experimentação. 

A fim de exemplificar documentos de processo armazenados pelas professoras-

coreógrafas, foram utilizados o plano de ensino e o cronograma da disciplina Prática de 

Montagem II, o artigo publicado em um jornal, as anotações dos cadernos de direção, além 

dos relatórios apresentados pelos intérpretes-criadores durante a pesquisa de campo.  

Enquanto registros de experimentação, há os rascunhos de proposta de cenário - 
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encontrados no Anexo D - os croquis
7
, o roteiro e o registro fotográfico dos laboratórios 

corporais. Esses forneceram “[...] informações diversas sobre a criação e lançaram luzes sobre 

momentos diferentes da criação” (SALLES, 2008a, p. 42). 

Como recurso metodológico, destaco a realização de entrevistas semiestruturadas com 

nove intérpretes-criadores
8
 e com a professora-coreógrafa Eleonora Leal, que desenvolveu 

essa função junto comigo. Para isso, “recomenda-se a realização de um roteiro flexível, onde 

a informação inesperada possa ser incluída” (MACEDO, 2000, p. 166). Assim, nesse espaço, 

se articula a possibilidade da entrevista ser mais ou menos dirigida ou controlada pelo 

pesquisador. Ressalto que algumas falas foram citadas no corpo do texto e no Apêndice B 

encontra-se o roteiro da entrevista dos intérpretes-criadores. No Anexo A está a entrevista na 

íntegra com a professora-coreógrafa Eleonora Leal. 

  Nesses registros foram colhidas informações sobre o processo criativo do espetáculo, 

a fim de que os entrevistados relatassem a respeito dos seguintes dados: sobre a pesquisa de 

campo no Ver-o-Peso, as lembranças dos ensaios, o que os inspirou na construção da cena, o 

uso de objetos cênicos, dentre outras questões identificadas por eles durante o processo de 

criação. 

Entrevistei a senhora Robertina Soares da Silva
9
, erveira do Ver-o-Peso há 

aproximadamente vinte e cinco anos, e o senhor José Luís de Freitas Pedreira, conhecido 

como Seu Rolha
10

, feirante há mais de quatro décadas, utilizando como técnica a livre 

narrativa. Os relatos se encontram, respectivamente, nos Anexos B e C. Essa fase iniciou-se 

em meio à observação, seguida de “[...] captação de diálogos nos processos de interação” 

(MACEDO, 2000, p. 164), geralmente ocorridos no ato da venda.  

Com outros feirantes, conversei informalmente para obter informações a respeito do 

cotidiano deles. Fiz anotações de suas falas que, dentre os assuntos abordados, apontaram 

sobre os produtos vendidos em suas barracas, de que forma e como começaram nesse ofício.  

                                                 
7
 O croqui é um sistema de gráfico que corresponde ao desenho espacial dos dançarinos, em cada 

momento da coreografia. Esse esquema demonstra o número de dançarinos e a disposição espacial 

dos mesmos. Acompanha o croqui uma legenda que esclarece os critérios de convenções e símbolos, 

adotados para a visualização coreográfica. Como exemplo, destaco o croqui que realizei para a dança 

dos vaqueiros do Marajó, o qual se encontra no terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado. 
8
Os intérpretes-criadores entrevistados foram: Domitila Bastos, Joebson Magalhães, Luciene 

Cerqueira, Marília Araújo, Mayrla Andrade, Nyl’ Lords, Paula Lisboa, Roberto Tavares e Rosilene 

Marques. 
9
 Robertina Soares da Silva ou Roberta como é conhecida uma das vendedoras de ervas da feira do 

Ver-o-Peso. Entrevistei-a no dia 21 de outubro de 2009, na feira do Ver-o-Peso, em Belém-PA.  
10

 José Luís de Freitas Pedreira, conhecido como Seu Rolha, possui uma barraca de produtos de 

mercearia, no Ver-o-Peso. Ele é o único feirante desse setor que trabalha a partir das 22 horas até a 

madrugada. Entrevistei-o no dia 25 de novembro de 2011, na feira do Ver-o-Peso, em Belém-PA.  
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No espaço da feira, constituiu-se como prioridade a observação do gestual dos 

feirantes mais do que o ato de entrevistá-los, tendo em vista que o meu objetivo estava 

direcionado à compreensão das práticas e dos comportamentos do dia a dia, os quais se 

tornaram gestos coreografados. 

Em todas as visitas ao Ver-o-Peso realizei registros fotográficos. As imagens 

capturadas datam do início da pesquisa de campo desta tese em 2009 até 2011, e demonstram 

uma constância na característica de gestos e movimentos, além de mostrar uma permanência 

nas cores, nos espaços físicos e outros aspectos que continuam presentes nesse ambiente. De 

posse do material fotográfico, pude analisar e descrever o contexto da feira.  

A análise do espetáculo só foi possível, principalmente, pelo registro da imagem em 

vídeo. Com esse instrumento, pude dispor da observação do espetáculo, repetidas vezes, 

tomando detalhes do objeto de pesquisa, o que contribuiu de maneira singular para a 

investigação das ações corporais e dos movimentos coreográficos.   

A estratégia metodológica indicada pelo Prof. Paes Loureiro, dos Diálogos de 

Orientação (Apêndice A) foram gravados em sessões de orientação, que consistiram em uma 

conversa dirigida pelo orientador, com formulação de questões, para permitir que o 

orientando expressasse suas ideias, dialogando com os assuntos da tese. Desse modo, alguns 

trechos dos diálogos foram incorporados ao texto, a fim de proporcionar uma 

complementação reflexiva na análise da experiência em questão, dando, assim, voz ao 

trabalho de orientação.   

Nesta primeira seção introdutória, apresento a estrutura da tese, dividida em quatro 

seções. Nelas estão inseridas as observações e as análises dos dados coletados, no decorrer da 

pesquisa, a fim de desvelar o processo criativo. 

Na segunda seção, intitulada Trajetos do olhar, relato o caminho percorrido pelas 

professoras-coreógrafas na criação do espetáculo, a partir do cronograma da disciplina Prática 

de Montagem II. Destaco os encontros realizados entre elas e os intérpretes-criadores, bem 

como destes com os professores convidados, os quais propuseram várias ideias relacionadas 

ao processo criativo e à confrontação de questões sobre a montagem, a partir de diferentes 

olhares. 

Ainda nesta seção, comento a respeito do encaminhamento das atividades pelas 

professoras-coreógrafas no processo criativo, em uma abordagem que se estende à 

colaboração dos intérpretes-criadores e dos demais profissionais envolvidos na construção 

coreográfica.  

Na terceira seção, nomeada Ver-o-Peso: a fonte do olhar, a compreensão do ambiente 
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da feira é realizada por meio de um enfoque etnográfico, no sentido de que a descrição é 

fundamental para o entendimento do espaço, pois o que está em sua base é o desejo de 

explicar um fenômeno da cultura paraense. Dessa forma, apresento os setores, considerando 

as práticas que neles acontecem, carregadas de sentidos e definidos como parte da imagem da 

cidade. 

Ao longo dos anos, estabeleceu-se na feira uma prática cotidiana assinalada por uma 

estreita proximidade entre o feirante e o freguês. Nesse espaço destinado às trocas, criou-se o 

hábito de comprar e vender mercadorias diversas, em ações demarcadas por comportamentos 

espetaculares, comentadas no decorrer dessa seção.  

Em Entre Olhares: caminhos para a criação, quarta seção desta tese, recorri aos 

traços estabelecidos na trama da criação coreográfica delineada por coreógrafos brasileiros 

que influenciaram a dança em Belém, a partir do grupo dos transgressores, conforme Moreira 

(2009). Em seguida, utilizo a metáfora da rede para discorrer sobre as interconexões que se 

cruzaram na criação do espetáculo. Nesta seção, descrevo os laboratórios como espaço de 

pesquisa e experimentação do movimento e as estratégias coreográficas utilizadas durante o 

processo criativo. 

Na última seção, denominada O Ver-o-Peso na conversão semiótica de Outros 

Olhares, analiso o referido espetáculo, objeto de estudo desta tese, a partir da aplicação do 

conceito de conversão semiótica, entendendo que aqui, encontra-se a resposta para a questão 

norteadora deste estudo, isto é, compreender o processo da transfiguração do cotidiano da 

feira na cena coreográfica, em se tratando do gestual, da visualidade e da sonoridade.  

Ressalto que esta pesquisa tem, em seu escopo, a natureza descritiva e reflexiva do 

processo criativo de um espetáculo de dança. Seu valor pode ser sinalizado como uma 

contribuição para os demais cursos técnicos na área da dança, sejam eles vinculados ou não às 

universidades. Além do mais, sua importância se revela pela necessidade de discussões, 

reflexões e, também, como sugestão de procedimentos em processos coreográficos.  
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2 TRAJETOS DO OLHAR 

 

O olhar fascina, seduz, mata, encanta, aterra, 

confunde, fulmina, penetra, torna o invisível 

visível. O olhar revela a contemplação do que 

contempla, no modo como dimensiona o 

contemplado à medida do contemplador. 

(LOUREIRO, 2001, p. 138-139). 

 

Para compreender a maneira como o espetáculo Outros Olhares foi concebido, 

revisito, nesta seção, as atividades aplicadas no cronograma da disciplina Prática de 

Montagem II, durante o quarto bimestre de 2005, do Curso Técnico em Dança da Escola de 

Teatro e Dança da UFPA - ETDUFPA.  

Inicialmente, apresento a condição de liberdade e do livre desenvolvimento do tema 

do espetáculo a partir de questionamentos que provocaram a reflexão acerca do roteiro. 

Discorro também sobre os encontros realizados com profissionais para a compreensão não só 

dos fundamentos referentes à montagem de espetáculos, mas visando o próprio processo de 

criação.   

Em seguida, trato das relações estabelecidas entre as professoras-coreógrafas e os 

intérpretes-criadores durante o processo criativo, apresentando o modo como foram 

conduzidas as atividades na construção coreográfica. 

Enfatizo que o exercício da criação fez com que as professoras-coreógrafas 

orientassem o grupo de intérpretes-criadores para a possibilidade de dividirem a montagem. 

Atitude que garantiu várias experiências colaborativas, na diversidade das trocas de ideias 

durante o processo, aproximando as relações de aprendizado e de criação em dança. 

 

2.1 O PERCURSO GERADOR DE OUTROS OLHARES  

 

Em 2005, a disciplina Prática de Montagem II foi ofertada aos alunos do último ano do 

Curso Técnico em Dança da ETDUFPA, que ingressaram em 2004. Essa disciplina propunha, 

em sua ementa, a participação dos alunos como criadores no processo de construção de um 

espetáculo de dança, por meio do estudo e pesquisa dos elementos da linguagem cênica, 

essenciais para a concepção e preparação do produto final. 
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Para encaminhar a disciplina
11

, as professoras-coreógrafas dividiram os conteúdos em 

três tópicos. O primeiro foi intitulado abordagens conceituais, e refletiu sobre a função dos 

profissionais envolvidos na preparação e concepção do espetáculo como diretor, coreógrafo, 

iluminador, cenógrafo, sonoplasta e outros. 

O segundo tópico versou sobre os elementos e instrumentos da cena, subdivididos em 

sinopse/roteiro, coreografia/elenco, espaço cênico, objetos cênicos, figurino, maquiagem, 

cenografia, iluminação e sonoplastia. Por fim, o terceiro tópico tratou da montagem cênica, 

dividido em estudo da composição da cena e ensaios, fundamentais para o espetáculo, 

resultado prático da disciplina. 

Diante dos conteúdos apresentados, foi traçado o cronograma de atividades distribuído 

em noventa horas de carga horária bimestral, dividida em três encontros semanais, sendo dois 

de duas horas - na segunda e na quarta-feira -, e apenas um na sexta, com duração de quatro 

horas. Carga horária contabilizada de outubro a dezembro, até o dia do espetáculo. 

Nessa disciplina, o processo criativo passa a ter uma valoração com o objetivo de 

servir de laboratório aos intérpretes-criadores. As atividades vivenciadas serviriam de 

experiências para futuros trabalhos após o término do curso, já que o elenco 
12

 (dezoito 

alunos) era composto por intérpretes com maior ou menor experiência do ponto de vista das 

técnicas de dança.  

Todos teriam que participar do processo de construção coreográfica, o que, 

consequentemente, desencadearia a criação do espetáculo. Nesse fazer, o intérprete teve a 

oportunidade de exercitar a criação, pois assinaria, junto com o grupo, o compromisso de um 

trabalho coletivo. 

                                                 
11

 A disciplina Prática de Montagem II, após avaliação durante a Semana Pedagógica em 2006, foi 

dividida em dois módulos, ficando agosto e setembro (terceiro bimestre) para trabalhar os 

conteúdos teóricos e, o segundo módulo, de outubro a dezembro (quarto bimestre), destinado à 

montagem propriamente dita. Esse procedimento proporcionou um aumento na carga horária da 

disciplina, tendo em vista as dificuldades apontadas pelas professoras, sobre o fator tempo, para 

trabalhar os conteúdos da mesma. Sublinho que, mesmo sendo a disciplina denominada de Prática 

de Montagem II, o grupo, no final do ano de 2004, não vivenciou a Prática de Montagem I, pelo 

fato do desenho curricular ter sofrido algumas alterações, entre as quais destaco as principais: as 

disciplinas passaram a ser bimestrais, pois eram semestrais; a inclusão de outras disciplinas no 

desenho curricular como, por exemplo, a Prática de Montagem, desde o primeiro ano; a saída da 

disciplina Fundamentos Básicos Sobre o Uso do Espaço Cênico na Dança; a redistribuição da carga 

horária do curso, que era de três anos, passou para dois e, consequentemente, a mudança de carga 

horária das disciplinas ofertadas. No entanto, anteriormente à Prática de Montagem II, essa turma 

havia exercitado uma montagem em dança intitulada Entre Espaço, a partir da disciplina 

Fundamentos Básicos Sobre o Uso do Espaço Cênico na Dança, ministrada pela professora 

Waldete Brito, como resultado prático, nas dependências da ETDUFPA. 
12

 Fizeram parte do elenco de Outros Olhares os alunos das duas turmas do Curso Técnico em Dança, 

de turnos diferentes, manhã e tarde.  
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Das conversas, uma ideia se fez presente e norteou a criação: o Complexo Ver-o-Peso. 

Essa seleção aconteceu de forma unânime pelo grupo de intérpretes-criadores, que se 

propunham o desafio de exercitar o olhar artístico sobre as feiras e os mercados daquele 

ambiente, para transformar a realidade em um resultado cênico.  

Na reflexão de Comparato (1995, p. 83), a ideia do espetáculo é uma “ideia 

transformada”, o que significa dizer que os intérpretes-criadores utilizaram o mesmo contexto 

e as particularidades do local traduzidos de outra maneira, transformados em cena 

coreográfica. 

A fim de propiciar a compreensão e o envolvimento com o tema, a primeira atitude foi 

mobilizar os intérpretes-criadores para a observação em campo. Nesse ambiente, muitos 

foram os elementos indutores, dentre eles os gestuais e as sensações. A vivência da pesquisa 

de campo, a qual será explanada na próxima seção, foi muito enriquecedora para o tratamento 

coreográfico. Certamente as percepções dos intérpretes-criadores foram contaminadas pelas 

sensações particulares de cada um sobre o local, passando a gerar descobertas em um 

processo coreográfico pela via da sensibilidade. 

Após a pesquisa de campo, seguindo o cronograma de atividades, iniciou-se a 

abordagem teórica sobre o primeiro conteúdo da disciplina, que tratou das funções dos 

profissionais envolvidos na construção da dramaturgia do espetáculo. O objetivo foi não 

apenas esclarecer as competências de cada um, como também enfatizar a importância do 

acompanhamento desses profissionais durante o processo de criação.  

A etapa subsequente foi trabalhar a sinopse ou o argumento, também chamada de story 

line por Comparato (1995). O autor utiliza essa expressão para denominar a síntese da história 

sob a forma de texto; ele parte da sinopse para construir roteiros e escrever para o cinema, 

televisão e qualquer projeto audiovisual.  

As professoras-coreógrafas optaram pela obra Da criação ao Roteiro, de Doc 

Comparato (1995) e adaptaram o procedimento de escrita da sinopse, pois ao partir do texto, 

vislumbravam a construção do roteiro para visualizar as cenas do espetáculo. Isso não 

significa que todo processo de criação em dança deva iniciar desse modo; na dança, não se 

tem um modelo preestabelecido, inúmeros são os processos e procedimentos utilizados para a 

concepção de espetáculos. Destaco que o processo de escrita da sinopse deu origem à criação, 

e “é desse texto fundante que surgirão todos os elementos constituidores do espetáculo” 

(SANTA BRÍGIDA, 2006, p. 98), sobretudo, ideias para as cenas. 

Para chegar à sinopse, foi necessário que os alunos, divididos em grupos, 

respondessem às seguintes perguntas sobre o conteúdo da temática: Quando? Onde? Quem? 
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Qual? De forma sintética, estão relacionados à temporalidade, à localização, ao perfil das 

personagens e ao percurso da ação dramática, respectivamente.    

Essas questões foram examinadas de modo mais detalhado na aula e, na concepção de 

Comparato (1995), são esclarecidas da seguinte forma: Quando: tem a função de suscitar 

reflexões acerca do tempo na dramaturgia cênica, por exemplo, se o tempo a ser trabalhado no 

espetáculo pode ser contínuo, descontínuo ou irreal; Onde: sinaliza a localização ou o lugar 

ao qual se refere à temática e suas características. Sobre isso, refletiu-se não só quanto ao 

espaço geográfico, mas também quanto ao contexto social da feira do Ver-o-Peso; Quem: 

refere-se ao protagonista, ao personagem principal, podendo ser uma pessoa ou um grupo de 

pessoas. Este último, por sua vez, foi o que melhor coube na concepção do espetáculo e Qual: 

trata da história a ser contada e não precisa ser uma representação fiel de um dado 

acontecimento. Nesse sentido, o grupo decidiu por uma linguagem estética baseada na 

realidade. 

Para Comparato, a esses quatro questionamentos, junta-se o Como: refere-se à ação 

dramática e depende da construção da estrutura, pois “a estrutura é um dos fundamentos do 

roteiro” (COMPARATO, 1995, p. 25). Desse modo, ela está dividida em macroestrutura e 

microestrutura.  

Como exercício prático a respeito da sinopse, destaco, logo abaixo, alguns trechos 

escritos pelos intérpretes-criadores em uma atividade coletiva e documentados pela professora 

Eleonora Leal: 

 

Às margens da Baía do Guajará, na cidade de Belém, do estado do Pará, 

existe um mundo comercial vivenciado por vendedores ambulantes, 

feirantes, comerciantes, prostitutas, catadores de lixo, maiores e menores 

infratores. Mundo este chamado de Mercado do Ver-o-Peso. Por ele 

circulam centenas de pessoas diariamente, cada uma delas passando por uma 

experiência totalmente diferente. Umas ficam, outras simplesmente passam. 

Do amanhecer ao cair da tarde, o transitar de pessoas no Ver-o-Peso 

permanece ora lento, ora mais rápido, local este que tem “de um tudo”. Em 

especial, destaca-se o gestual urbano e ribeirinho, as cores, os aromas e os 

sabores [...] (informação verbal). 

 

Entre barulhos e poluição visual, diariamente, centenas de pessoas passam, 

transitam por esse círculo chamado Mercado do Ver-o-Peso. Alguns ficam 

outros simplesmente passam, entretanto, cada um com um olhar particular 

[...] (informação verbal). 

 

A relação entre o urbano e o ribeirinho nos traz diversas possibilidades 

cênicas: o verbal, o visual, o sonoro, a arquitetura, a fotografia, a música, o 

teatro e a dança unidos numa composição coreográfica no intuito de retratar 

o cotidiano das pessoas que vivem, trabalham ou apenas passam pelo 

Mercado do Ver-o-Peso. 
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A realização de uma produção artística em linguagem contemporânea 

concretizada através de pesquisas de gestos, movimentos e a interpretação 

dos personagens traz para a cena o cotidiano dos feirantes, pescadores e 

também dos comerciantes e turistas [...] (informação verbal). 

 

As sinopses descritas pelos grupos mostram e localizam o Ver-o-Peso, e por outro 

lado, não apresentam um conflito central. No caso da dança isso não é um problema, tendo em 

vista que, na dança contemporânea, muitas ações acontecem no desenrolar das cenas, as quais 

podem despertar várias leituras do espectador. Porém, as sinopses evidenciaram a 

visualização do ambiente e a possibilidade do real se converter em cena coreográfica.  

Em seguida, as professoras levaram os intérpretes-criadores a experimentar e exercitar 

a criação de um roteiro (figura 1) de cenas para o espetáculo. Uma proposta inicial foi 

apresentada pelos intérpretes-criadores, que dividiram o trabalho em três atos denominados de 

amanhecer, entardecer e anoitecer. Este exercício está registrado no meu caderno de 

anotações da seguinte maneira:  

 

Figura 1 - Roteiro do espetáculo. 

Primeiro ATO 

Amanhecer 

Segundo ATO 

Entardecer 

Terceiro ATO 

Anoitecer 

Chegada Lavagem Desarrumação 

Arrumação Sabores Luzes, ploc e ação 

Abertura  Promoções variadas Tudo outra vez 

Corre corre A hora da chuva  

Hora da Xepa Agitação  

Fonte: Arquivo Maria Ana Oliveira, 2005. 

 

O roteiro foi elaborado coletivamente pelos intérpretes-criadores depois da pesquisa de 

campo no Ver-o-Peso, como forma de organização das ideias para a criação do espetáculo. 

Apesar dele atestar uma sequência de ações do cotidiano, no geral não apresentou uma 

continuidade lógica entre as cenas.  

Entretanto, em determinados momentos, uma estrutura que parecia ter início, meio e 

fim logo era modificada com o surgimento de um elemento surpresa ou inesperado, por meio 

de um objeto cênico ou da própria movimentação dos intérpretes-criadores, numa outra 

proposta de dinâmica espaço-temporal.  

A estrutura das cenas foi organizada em “ações múltiplas”, de acordo com Silva 
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(2005, p. 174), fazendo com que o público visse cenas em que muitas coisas aconteciam 

simultaneamente, sem seguir uma ordem lógica. Essa combinação ficará mais visível na 

análise das cenas, na última seção desta tese. Tais características conversam com a própria 

temática do espetáculo: o Ver-o-Peso que, em seu dia a dia, não possui uma sucessão 

ordenada de acontecimentos, tudo acontece ao mesmo tempo. 

Outros Olhares não teve intervalo nem divisão em atos, como ocorre nos balés de 

repertório
13

, e sim um roteiro elaborado pelos intérpretes-criadores, conforme apresentado na 

figura 1. Esses, porém, se dedicaram a experimentar, esquematizando de forma sintética, a 

fim de visualizar a macroestrutura - o esqueleto das cenas, segundo Comparato (1995), o que 

implicaria em um próximo passo: o detalhamento das microestruturas, ou seja, sua descrição 

pormenorizada.  

A construção de uma cena na dança requer uma estrutura interna de ações e 

movimentos executados em um espaço definido. No espetáculo, a microestrutura de cada cena 

foi elaborada pelos integrantes dos grupos responsáveis pelas mesmas. A cada aula, muitas 

ideias surgiam para a construção da cena, com isso, a seleção da proposta ia sofrendo um 

processo de escolha ligada ao contexto do espetáculo, até o grupo chegar a um consenso. 

Outros roteiros foram apresentados, mostrando as variações sobre o mesmo tema e, 

principalmente, sublinhando que este “é o princípio de um processo visual” (COMPARATO, 

1995, p. 20). Pavis (1999) esclarece que no teatro, ele é usado em espetáculos que não se 

utilizam de textos literários e naqueles baseados nas improvisações e ações cênicas.  

A decisão de estabelecer um roteiro prévio foi fundamental, já que o elenco teria 

apenas dois meses para estrear. O processo de criação do espetáculo iniciou com uma 

estrutura, porém, ao longo da realização dos laboratórios de experimentação, os resultados 

foram sugerindo algumas modificações e alterações, mas nada que comprometesse a ideia 

central.   

Nesse trajeto, tinha-se “de um tudo” no roteiro, como no Ver-o-Peso. Contudo, não 

poderia ser considerado definitivo, mas sim, um ponto de partida. Tratava-se de uma proposta 

organizacional das cenas. Esse espetáculo, inclusive, propôs-se a um olhar de estranhamento 

sobre o que se conhece ou o que se pensava conhecer. A proposta era fazer do já visto um 

conhecido estranho. Estranhar o cotidiano do Ver-o-Peso permitiu aos intérpretes-criadores 

                                                 
13

 Os balés de repertório têm um enredo dividido em atos; foram criados nos séculos XIX e XX e, até 

nos dias de hoje, são remontados pelas grandes companhias de dança ou pelas escolas de balé. O 

Quebra Nozes, O Lago do Cisne, Giselle, Copélia, Don Quixote, La Fille Mal Gardée, Cinderela, 

entre outros, baseados não só na literatura infantil, mas também em contos de amor impossível 

entre um mortal e um imortal.  
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ver, perceber e conhecer, por meio da observação, o modo de agir e tudo que constitui o 

ambiente dos feirantes. 

Na dança, especificamente no processo deste espetáculo, a compreensão de 

estranhamento partiu da atitude de olhar para o dia a dia da feira como se os intérpretes-

criadores não conhecessem o local. Seria uma forma de capturar toda a sua minúcia, para 

transformá-la em ideias e elementos indutores para a cena coreográfica. 

O termo estranhamento utilizado nesta tese designa desconhecido, não familiar. No 

entanto, enfatizo que as informações familiares possuem fluência em nossa rede de 

conhecimento. A atividade da pesquisa de campo no Ver-o-Peso teve como finalidade tornar 

os intérpretes-criadores mais abertos para a criação e abastecidos de conteúdos, a fim de 

enriquecer o vocabulário de movimento. 

A intérprete-criadora Mayrla Andrade
14

 explicou, em entrevista, o que sentiu ao 

observar o Ver-o-Peso, na seguinte declaração: 

 

Quando a gente chega no Ver-o-Peso para observar, a gente se sente meio 

estranha. Isso faz parte da gente porque a gente passa por lá todo o tempo, 

faz parte da nossa cultura. Mas esse sentimento de estranhamento aconteceu 

no momento em que a gente vai conhecer a fundo como eles produzem, 

como eles se comportam, como eles te oferecem as coisas e, passar a 

observar esse comportamento também foi muito questionador  [...] 

(informação verbal). 

 

O estranhamento, para essa intérprete-criadora, refletiu na abertura a novas 

possibilidades de perceber uma realidade em “permanente descoberta diante das coisas” 

(LOUREIRO, 2001, p. 99).  

Durante o processo criativo, as ações foram direcionadas às experimentações 

coreográficas, que buscavam dar forma a uma ideia da cena pretendida com a proposta da 

temática do espetáculo. Os intérpretes-criadores exploravam a sua distribuição no espaço, em 

conjunto ou em subgrupos; experimentavam elementos técnicos de dança como saltos, giros, 

deslocamentos e outros. Exercitavam, principalmente, a pesquisa de movimento. 

O processo de criação associava as experimentações e os laboratórios de composição 

das cenas. Para isso, os intérpretes-criadores criavam células de movimento a partir de 

combinações, associações e ideias para formar frases de movimento e, posteriormente, ao unir 

com outras, geravam a coreografia.  

                                                 
14

 Entrevista concedida à autora, em 22 de maio de 2010, na Escola de Teatro e Dança da UFPA, 

Belém - PA.  



36 

 

Nesse sentido, “o ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, 

por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar” (OSTROWER, 1987, p. 9). 

Compreendo que a criação, na arte, parte da ação de formar e, especificamente, na dança, de 

coreografar, para resultar em uma obra. Ressalto, ainda, que a criação é uma atitude inerente 

ao homem, cujo potencial criador se manifesta como uma necessidade vital. 

Para estimular o potencial criador dos intérpretes-criadores, foram propostos 

laboratórios de experimentação corporal, durante os quais observou-se que a cada ideia 

surgida em um improviso, outra aparecia, interagindo com as demais e fazendo com que a 

construção total da sequência de movimento se desviasse, ou não, do caminho anterior. Este 

exercício avançava na direção da construção coreográfica. 

A potência do ato criador é explicada por Loureiro (2002, p. 34) e diz respeito àquilo 

que “se transformará em algo além de si e que em si já está contido”. O autor se refere à 

potência no sentido aristotélico, ou seja, é a relação potência e ato.  

Essa relação fica bem esclarecida a partir da exemplificação da semente, que já 

contém a árvore pelo fato de se transformar, tornar-se ato, logo mais em árvore, ou melhor, a 

semente é a árvore em potência. Então, “a árvore será o ato contido como potência na 

semente” (LOUREIRO, 2002, p. 34). Entendo que o caráter de transformação perdurou 

durante o processo de criação, sempre se modificando, renovando-se e atualizando-se no 

contexto da obra. 

A fim de contribuir para o entendimento do processo operacional de criação em dança, 

relaciono-o às quatro potências, cujo ato final é a própria obra de arte que são, segundo 

Loureiro (2002): 1. Potência inspiradora: é a disposição para criar. No que se refere à dança, 

é o próprio desejo de criar, impulsionado pelos estímulos sensoriais e cinestésicos, 

procedimentos utilizados na pesquisa de movimento do espetáculo; 2. Potência plasmadora: 

significa dar forma à obra que, na dança, seria o fazer coreográfico; 3. Potência inventiva: é 

a revelação do ineditismo da obra, mesmo que se aproveite uma mesma célula de movimento 

da coreografia. Porém, ao realizá-la num outro nível ou plano, em relação ao espaço, por 

exemplo, resultará em uma nova proposta; 4. Potência iniciadora: refere-se às sensações 

estéticas possivelmente causadas pela obra. Cada vez que se interpreta uma coreografia, ela se 

renova, porque o intérprete acrescenta-lhe outros dados a cada apresentação. Lembrando o 

célebre aforismo de Heráclito
15

, pode-se dizer: ninguém dança duas vezes a mesma dança! 

                                                 
15

 Heráclito (aprox. 535 a.C - 475 a.C) filósofo grego que nasceu em Éfeso. Este considerava a 

Natureza (o mundo e a realidade) como um fluxo perpétuo, o que significa dizer, um escoamento 

contínuo dos seres a constantes mudanças. Sua obra constitui-se em uma série de aforismos, entre 
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No espetáculo de dança, a ideia de utilizar a temática do Ver-o-Peso foi a própria 

potência inspiradora, cujas pesquisas de campo sobre a gestualidade dos vendedores 

ambulantes, dos carregadores, dos feirantes e das sensações presentes no cotidiano da feira 

serviram de material investigativo para a cena, revelando-se em potências para o ato criador. 

Com isso, tinha-se, a cada encontro, uma situação nova, permitindo novas descobertas e 

seleções. 

O espetáculo foi se organizando à medida que os trabalhos se intensificaram. No 

princípio, cada grupo de intérpretes-criadores pensava na sua cena, momento em que era 

possível visualizar uma forma meio desajeitada ou indefinida. Aos poucos, cada cena foi 

sendo moldada a partir da inclusão de personagens e da ligação de uma cena a outra, chamada 

de costura. Resolver a passagem de uma cena para a outra foi o grande “nó” vivido pelo 

elenco que, aos poucos, tentava solucionar experimentando diferentes propostas. Ao longo do 

processo, via-se o conjunto da obra se aprimorando.    

No decorrer da disciplina, precisamente no final do mês de outubro, as professoras-

coreógrafas convidaram profissionais para que alimentassem o grupo com informações sobre 

os procedimentos necessários à montagem de espetáculos cênicos. Dos encontros, destaco um 

sobre cenografia e outro sobre a função do diretor de palco.  

O primeiro convidado foi o professor Paulo de Tarso
16

, do Curso Técnico em 

Cenografia da ETDUFPA. Nesse encontro, buscou-se compreender o espaço cênico do Teatro 

da Paz
17

, local da encenação, para que os intérpretes-criadores pudessem colaborar na 

concepção da cenografia. O grupo também sinalizou a necessidade de uma visita ao teatro, já 

que, entre eles, havia alguns que não conheciam suas dependências. Nesse dia, foi 

apresentado o quadro da decupagem, processo pelo qual se faz o detalhamento de cada cena, e 

cujo objetivo é “esclarecer as entradas e saídas, os lugares cênicos etc” (PAVIS, 1999, p. 86). 

No quadro (figura 2), visualizava-se o cenário para cada cena, o que facilitaria a tarefa 

do cenógrafo; os elementos da cena; a mudança de cenário e personagens, sendo este 

apresentado logo abaixo: 

 

                                                                                                                                                         
eles: “Não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e 

nós nunca somos os mesmos”.    
16

 O professor Paulo de Tarso proferiu palestra sobre cenografia, para os alunos da disciplina Prática 

de Montagem II, no dia 28 de outubro de 2005, na Escola de Teatro e Dança da UFPA.  
17 O Teatro da Paz está localizado na Praça da República, na cidade de Belém, do Pará. Foi inaugurado 

em 1878, em um período de grande crescimento econômico da região, denominado de ciclo da 

borracha. Inicialmente, recebeu o nome de Nossa Senhora da Paz, em alusão ao final da Guerra do 

Paraguai, mas, logo em seguida, passou a ser chamado da forma como é nomeado hoje em dia.  
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Figura 2 - Quadro da Decupagem. 

ATO CENA PERSONAGENS CENÁRIO ELEMENTOS 

DA CENA 

MUDANÇA DE 

CENÁRIO 

 

 

     

Fonte: Arquivo Maria Ana Oliveira, 2005. 

 

A estrutura e o formato fechado do quadro apresentavam-se, ao mesmo tempo, 

completamente abertos às adaptações propostas para o projeto do espetáculo. Enquanto os 

espaços em branco seriam preenchidos de acordo com as informações de cada cena. 

Logo, o quadro acima foi ampliado por mim e pela professora Eleonora Leal durante o 

processo de montagem, incluindo a trilha sonora, o espaço do teatro (tendo em vista que 

outros ambientes deste local foram utilizados), a luz e a projeção. A proposta de elaboração 

do quadro não era somente visual, mas criava uma organicidade na operação das ideias para 

cada cena e um melhor entendimento do todo.  

Remarco que os encontros objetivaram esclarecer, para os intérpretes-criadores, a 

função de outros profissionais que fazem parte de uma encenação, pois havia, no elenco, 

intérpretes-criadores que não participavam de grupos de dança e, por conseguinte, não tinham 

experiência de atuação em espetáculos cênicos.  

A partir desses encontros, os mesmos tiveram a possibilidade de um maior 

envolvimento com a produção de um espetáculo, em todos os seus aspectos e não somente no 

aspecto coreográfico, o que já era mais familiar para todos.      

Outra convidada foi Oriana Bitar
18

, diretora de palco, função também denominada de 

diretora de cena, segundo Pavis (1999). Ela fez relatos sobre sua experiência nessa função 

com outros grupos de dança, destacando como uma de suas responsabilidades o cuidado com 

o material cênico e os demais elementos do palco, para dar segurança ao elenco, 

principalmente no que se refere à luz (refletores ou torres), caixas de som e à 

contrarregragem.  

A função do diretor de palco está focalizada na organização do material do espetáculo, 

antes, durante e depois da apresentação. Do encontro acima, resultou uma visita da diretora de 

cena no dia do espetáculo, na qual sinalizou detalhes da colocação dos tecidos em cima das 

                                                 
18

 Oriana do Vale Bitar proferiu palestra sobre a função do diretor de palco, para a disciplina Prática de 

Montagem II, no dia 31 de outubro de 2005, na Escola de Teatro e Dança da UFPA.   
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pernas das coxias
19

 do teatro.    

No decorrer do processo de criação, foram propostos estímulos para a motivação e 

efetivação dos elementos sugeridos no projeto inicial, como leituras de poemas, por exemplo, 

o Ver-o-Peso, de Martins (2001), do qual apenas um trecho foi citado no folder do espetáculo 

e, nesta tese, encontra-se na quarta seção.  

Sugeriram-se também diferentes trilhas sonoras e até as anotações pessoais de cada 

intérprete, estímulos que alimentavam as discussões e reflexões promovidas no grupo. A 

partir disso, novas experimentações coreográficas eram realizadas.  

Essa organização não linear do processo foi de fundamental importância para conectar 

as redes de criação de cada intérprete-criador. Uma forma de multiplicar ideias que se cruzam 

durante o processo coreográfico, no qual foi realizado um trabalho semelhante ao de uma 

edição colaborativa, ou melhor, feito a várias mãos, com as contribuições criativas de todo o 

elenco. No entanto, outras sugestões de cenas não puderam ser contempladas, em virtude do 

tempo que precisariam para serem organizadas e estruturadas.  

Nessa perspectiva, Outros Olhares é o resultado de várias cenas cotidianas do Ver-o-

Peso, fruto do entrosamento de um grupo de intérpretes-criadores que, advindos de 

experiências diversas em diferentes linguagens da dança, como o balé clássico
20

, o sapateado 

americano
21

, a dança popular
22

 e a dança moderna
23

, dedicaram-se a experimentar e, 

principalmente, a exercitar a paciência com o outro, a fim de estabelecer uma relação de 

                                                 
19

 Pernas de coxias são os tecidos, geralmente na cor preta, que ficam pendurados na lateral do palco, 

impedindo a visão da plateia para os bastidores. No espaço entre uma perna de coxia e outra, ficam 

também os atores ou os bailarinos à espera de sua entrada em cena.  
20

 O Balé Clássico surgiu no século XVI, nas cortes italianas e francesas. Por volta de 1661, o rei Luís 

XIV fundou a primeira academia para o ensino do balé, a Academia Real de Música e Dança, hoje 

Ópera de Paris. Com a sistematização do ensino, os passos e as posições do balé receberam uma 

nomenclatura francesa e se definiu como um dos seus princípios básicos a verticalidade e a posição 

en dehors (rotação externa da articulação coxofemural). 
21

 O Sapateado Americano ou Tap Dance surgiu nos Estados Unidos, resultado da contribuição de 

várias culturas. A técnica utiliza um sapato que contém duas placas de metal no solado: uma na 

parte da frente (ponta) e a outra no salto do sapato (calcanhar) para produzir os sons. Embora os 

pés, impulsionados pelas pernas, serem os que produzem os diferentes sons, todo o corpo é 

movimentado nessa dança. Na década de 1930, o Tap Dance atingiu seu auge, ganhando destaque 

nos musicais de Hollywood.  
22

 Dança Popular é a expressão simbólica dos signos culturais de uma sociedade, por meio dos 

movimentos corporais, do alinhamento postural dos dançarinos, da indumentária e, dentre outros 

aspectos, associados aos seus valores, hábitos e costumes. A dança popular, por sua vez, se 

apresenta em um processo dinâmico de transformação e em constante diálogo com a comunidade 

na qual está inserida.   
23

 A Dança Moderna surgiu no século XX, tendo seus estudos centrados na respiração e, 

principalmente, no tronco, reconhecido por muitos dançarinos e coreógrafos como o centro gerador 

de todo o movimento. A dança moderna se estruturou em diferentes técnicas, em uma época de 

mudanças que suscitavam questões sociais, políticas e filosóficas. 
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respeito à individualidade e ao processo criativo do espetáculo. 

 

2.2 O PAPEL DAS PROFESSORAS-COREÓGRAFAS 

 

Para realizar a montagem do espetáculo, foi preciso exercer a função de professora-

coreógrafa. Diante de um processo colaborativo, tal função se desenvolveu e se definiu no 

fluxo entre dois papéis: o de professora e o de coreógrafa. Nesse sentido, não cabia trabalhar 

separadamente cada uma delas, mas sim, estabelecer o seu entrelaçamento ao longo do 

percurso. 

Entendo que para desempenhar a função de professora na disciplina Prática de 

Montagem II, não bastava apenas trabalhar o previsto no plano de ensino, sob o enfoque de 

repassar os conteúdos, mas, principalmente, “ensinar, abrir, construir, desconstruir, relacionar 

as leituras decorrentes dos diferentes papéis da dança às leituras que se desdobram e se 

multiplicam nos corpos dos alunos” (MARQUES, 2010, p. 47), para a compreensão da 

construção coreográfica. 

No papel de coreógrafas, eram provocadoras do mergulho de cada intérprete-criador 

para dentro de si, em relação ao que viram e sentiram na pesquisa de campo, na busca de 

material para criar e construir a cena.  

Durante o processo de criação, as mesmas possibilitaram um espaço no qual os 

intérpretes-criadores puderam experimentar as funções do coreógrafo, do figurinista, do 

cenógrafo e do iluminador, objetivando não só alimentar os debates no grupo, mas também 

pensar o processo em suas múltiplas dimensões. 

Sobre isso, trago como exemplo o momento em que os intérpretes-criadores eram 

convidados a observar uma cena do espetáculo já pronta, tecendo suas análises e comentários 

relacionados à adequação da proposta e à passagem para a outra cena. Eles puderam perceber, 

então, que “compor e coreografar diz respeito, principalmente, a fazer escolhas” (MARQUES, 

2010, p. 50), selecionando frases de movimento que dessem sentido à cena.  

Em todas as etapas as professoras-coreógrafas eram provocadoras, coordenadoras e 

mediadoras, ao auxiliarem as ideias dos alunos. Os procedimentos adotados estabeleceram um 

ambiente no qual eles foram responsáveis pela construção do próprio conhecimento. Às 

professoras, coube mediar e criar um espaço favorável para que o processo se realizasse, 

permanecendo em uma posição de fronteira, agenciando o fazer educacional e o artístico. 

Naquele momento, agenciar foi estar no meio, no sentido em que Deleuze e Parnet (1998) 

propõem este termo. 
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O agenciamento permitiu propor caminhos para que os intérpretes-criadores se 

arriscassem na criação. Em outras situações, foi necessário mostrar-lhes formas de dividir o 

tempo da música, maneiras de realizar determinadas pegadas na coreografia dos duos, dentre 

outras tarefas que permitiam o fluxo de papéis de professor e coreógrafo. O primeiro contato 

dessa parceria com o grupo foi iniciada na disciplina Composição Coreográfica, durante o 

terceiro bimestre de 2005.  

O trabalho do professor de dança desdobra-se e multiplica-se ao orientar na formação 

dos alunos e na transmissão do conhecimento coreográfico. Nesse caminho, ficou evidente, no 

trabalho com os intérpretes, o estímulo para o uso da maior liberdade na construção das cenas 

do espetáculo, a partir das investigações corporais e da exploração dos objetos cênicos. Ainda 

assim, foi necessário fornecer ferramentas que orientassem o processo de lapidação do 

material apresentado inicialmente pelo intérprete-criador, levando-o a encontrar a limpeza do 

movimento, em uma linguagem poética. 

Remarco que as professoras-coreógrafas instigavam o grupo, trazendo questões, 

problemas e estímulos aos intérpretes-criadores, cujo feedback “não está vinculado a 

aprovações ou reprovações, a erros ou acertos, mas a apontamentos e reflexões que são 

construídos em coletivo” (MUNDIM, 2008, p. 123). Ao tomarem essas atitudes, 

demonstraram estar abertas ao aprendizado, à troca de ideias e ao diálogo. 

No estágio inicial do processo de criação, “o ver, o olhar, o observar, o sentir [...] Toda 

essa experiência foi materializada, de maneira viva em associação com nosso ser e em relação 

com o mundo” (SÁNCHES, 2010, p. 52). A experiência vivenciada no Ver-o-Peso trouxe a 

possibilidade de enxergar as múltiplas significações que o ambiente poderia sugerir para a 

construção do espetáculo. 

Após a pesquisa de campo, a tarefa destinada às professoras-coreógrafas era descobrir 

o grupo e como cada um poderia contribuir para uma determinada cena. No entanto, “nossa 

descoberta é também a descoberta deles, entrelaçadas, umas a outras no processo provocação 

- descoberta que faz surgir o submerso, através de frestas, espaços na memória, fazendo 

aflorar o que trazem como conteúdo” (SÁNCHES, 2010, p. 167). Destaco como principais 

descobertas aquelas que vieram das pesquisas corporais, nas quais os intérpretes-criadores 

puderam experimentar outras possibilidades de movimento.  

Nas atividades diárias, o elenco explorava o exercício da pesquisa de movimento, 

dialogando com os demais componentes do grupo, como esclarece a intérprete-criadora 
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Mayrla Andrade
24

, em entrevista: 

 

As discussões eram muito coletivas, eu lembro de vocês (professoras) 

sempre estimulando, dando as pistas e os caminhos. Os processos de criação 

eram muito coletivos, a gente estava aprendendo na verdade, um estava 

aprendendo com o outro. (informação verbal) 

 

As tarefas distribuídas entre os intérpretes propiciavam a troca de conhecimento de 

distintas possibilidades de movimento, além de promover o compartilhar das ideias. Essa 

prática valorizava as habilidades e qualidades expressivas individuais, e, somada às condutas 

utilizadas nos laboratórios para o fomento à criação, despertava no intérprete a sensibilidade 

poética do fazer coreográfico. 

Compreendo que no espaço da criação, os intérpretes-criadores “[...] se afetam uns aos 

outros, à medida que a relação que constitui cada um forma um grau de potência, um poder de 

ser afetado [...]” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 73). A proposta de um intérprete-criador 

para uma cena afetava ou era afetada por outros, em um entrelaçamento de opiniões; cada um 

com sua ideia, era como potência para o ato criador. Sendo assim, a potencialidade da dança 

no espetáculo esteve no próprio processo colaborativo da criação. 

Nessa experiência, foi preciso estabelecer um ambiente de respeito, ao aceitar e incluir 

- ou não - a ideia de um dos componentes do grupo, para que não houvesse prejuízo à 

proposta estética do espetáculo. Em um dado momento, se o grupo não chegasse a um ponto 

em comum, as sugestões das professoras-coreógrafas eram integradas às criações, como 

tomadas de decisão determinantes à continuidade do processo.  

Esclareço que em zonas de conflito ou nas situações de insegurança apresentadas pelos 

intérpretes-criadores, as professoras-coreógrafas intervinham, demonstrando que “para lidar 

com a criação, necessário se faz provocar e suportar as incertezas, não se livrar delas, produzir 

experiências de múltiplas tentativas, chegar aos limites, lidar com a sobra e com a sombra, 

com o lixo e com as pedras” (RANGEL, 2006, p. 312). As constantes dúvidas surgidas 

durante a construção coreográfica, para a intérprete-criadora Domitila Bastos, vieram da 

dificuldade em criar a própria movimentação, tendo em vista que antes desse processo só 

dançava o que era concebido pelo coreógrafo.  

A criação passou por diferentes atividades desenvolvidas durante as aulas da disciplina 

Prática de Montagem II. Proporcionadas pelas professoras-coreógrafas, tiveram como base as 

                                                 
24

 Entrevista concedida à autora, em 22 de maio de 2010, na Escola de Teatro e Dança da UFPA, 

Belém - PA.  



43 

 

ações propostas por Iannitelli (2000): geração, interpretação, exploração, seleção, avaliação e 

estruturação.  

Percebo que no caso do espetáculo, tais ações estiveram relacionadas aos 

procedimentos adotados em conjunto entre os intérpretes-criadores e as professoras-

coreógrafas, e, “não se constituem como fases estanques, nem tampouco lineares” 

(IANNITELLI, 2000, p. 252). Isso significa dizer que, embora as cenas estivessem 

estruturadas, mudanças necessárias ocorreram até no ensaio geral, ou seja, novas explorações, 

ao mesmo tempo em que ocorria a estruturação. Compreendo que as fases detalhadas a seguir 

são interligadas e inseparáveis, ainda que não obedeçam a uma sequência ordenada. 

Dessa forma, as ações decorrentes das atividades desenvolvidas no processo criativo 

são explanadas da seguinte maneira: a geração refere-se àquelas que estimularam os 

intérpretes-criadores para a criação a partir da pesquisa de movimento em improvisações com 

ou sem material. Na construção do espetáculo, eles foram instigados pelas professoras-

coreógrafas e, até pelos colegas, à criação de sequências de movimento geradas por meio de 

distintas conexões.  

O intérprete-criador Roberto Tavares
25

 descreveu em entrevista:  

 

[...] Quando eu venho da minha cidade, eu vejo quando a maré tá seca, a 

gente vem pelo canal Pijó e é outra vista, porque a gente vê o rio Cafezal, o 

Guamá até chegar na Baía do Guajará e a gente atravessa essa orla e vê um 

monte de sarará dançando. Sarará é um caranguejo menor [...]. Eu também 

vejo os pescadores [...]. Eu narrei para eles que no barco algumas pessoas 

vêm dormindo, outras vêm contando histórias, outras cuidando de crianças 

[...]. Traduzir isso em movimento e dança, foi a parte mais difícil da 

coreografia. (informação verbal) 

 

Esse intérprete-criador teve como estímulo o que via durante suas viagens de barco, de 

Barcarena a Belém, até chegar ao porto localizado na feira do Ver-o-Peso, retirando ideias 

dessas viagens, como material de composição coreográfica. 

A interpretação faz referência ao ato de perceber e compreender os gestos e os 

movimentos que estão sendo criados, dialogando com a proposta da cena. Como exemplo, a 

intérprete-criadora Rose Marques partiu do movimento realizado pelo vendedor de farinha do 

Ver-o-Peso. Para convertê-lo à cena, refletiu sobre o gestual do vendedor, como ele tira a 

farinha de dentro do saco e, ainda, percebeu que alterações desse movimento corporal 

acontecem, em se tratando do peso, da fluência, se é um movimento contido ou não etc. Nessa 
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 Entrevista concedida à autora, no dia 02 de abril de 2011, na Escola de Teatro e Dança da UFPA,     

em Belém - PA. 
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atividade, destaco a importância da consciência do intérprete quanto ao que está executando. 

  A exploração implica na manipulação dos elementos da dança, na possibilidade de 

criar novas frases de movimento, bem como explorar o espaço e o objeto de cena, quando 

utilizado.  

Na construção da cena do açaí
26

, foi criada uma associação à queda das bolas, como se 

fosse o açaí na sua forma líquida e como cada um sentia esse líquido no corpo. A cada ensaio, 

essa cena foi ganhando uma amplitude de movimento em novas explorações, realçadas não 

somente pela experiência de cada um nas várias técnicas de dança, mas também, pelo que esse 

líquido representava em relação à sua cultura.   

No espetáculo estudado, a exploração da cena permitiu que os intérpretes-criadores 

percebessem que, dentro de uma cena, poderiam acontecer várias situações. Foi então que 

surgiu a cena denominada situações diversas, a qual explorou o dia a dia da feira: o carregador 

empurrando o carro de mão, feirantes movimentando-se cotidianamente, o ir e vir dos 

fregueses, ônibus lotado de passageiros e outros aspectos desse ambiente foram inseridos.  

A seleção acontece em vários momentos do processo de criação e está relacionada à 

tomada de decisões. No caso do espetáculo, ocorreu tanto por parte dos intérpretes-criadores 

quanto das professoras-coreógrafas, ao terem que selecionar frases de movimento e tomar 

outras resoluções no decorrer do processo de construção coreográfica.  

A atitude de selecionar aconteceu do seguinte modo, segundo o depoimento da 

professora-coreógrafa Eleonora Leal
27

: 

 

[...] quando tinha alguns alunos que estavam mais livres, eles viam também 

com a gente. Não era só o nosso olhar (de professora-coreógrafa) de lapidar 

a coisa, mas o olhar dos outros alunos, que estavam mais disponíveis ou até 

dos alunos que tinham mais experiência em coreografia e em participar de 

espetáculos. (informação verbal) 

 

A ação de selecionar acontecia de forma proposital, a partir do momento em que as 

professoras-coreógrafas perguntavam aos intérpretes-criadores quais suas opiniões sobre uma 

cena ou o que lhes chamava a atenção. Assim, poderiam colaborar com o processo e ao 

mesmo tempo eram encorajados a olhar para o trabalho, exercitando a tarefa de selecionar 

durante a composição coreográfica. 

                                                 
26

 Açaí é o fruto da palmeira conhecida como açaizeiro, cujo nome científico é Euterpe oleracea. Em 

tupi, quer dizer fruta que chora. O açaí também se destaca por ser utilizado no setor de cosmético, 

farmacêutico, produto odontológico (placa dental), além da utilização de seu caroço para a 

confecção de bijuterias. 
27

 Entrevista concedida à autora, no dia 18 de agosto de 2010, em sua residência, Belém - PA. 
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Quanto à avaliação, manifesta-se, principalmente, ao término do ensaio (laboratório, 

cotidiano ou ensaio geral, os quais serão detalhados na quarta seção), o que não significa que 

durante a etapa inicial de pesquisa de movimento essa atividade não aconteça. Por exemplo, 

discutir sobre as motivações que o intérprete-criador necessitava para melhor explorar a cena. 

Nesse sentido, a avaliação acontece tanto a nível micro quanto macro do processo artístico.  

Já a estruturação compreende a organização da cena e do próprio espetáculo no todo, 

envolvendo montagens e edições diante do processo colaborativo. Outros Olhares contou 

com a participação coletiva dos intérpretes-criadores, das professoras-coreógrafas e dos 

demais profissionais envolvidos no projeto.  

O processo do espetáculo permitiu que todos estabelecessem uma relação de 

horizontalidade, discutindo conjuntamente as propostas ou sugestões na perspectiva de 

atender o grupo da melhor maneira possível. Nesse contexto, as professoras-coreógrafas se 

mantiveram numa posição de facilitadoras, coordenadoras e orientadoras, conforme já foi 

dito.  

Para garantir a presença de grande parte dos intérpretes-criadores na montagem, foi 

preciso apresentar motivações, em um cronograma reajustado devido aos feriados e outros 

imprevistos, como o atraso na confecção do figurino das alunas na cena dos paneiros. 

Compreendo que esse espetáculo foi além de um exercício cênico; foi uma espécie de 

prova pública, um instrumento de avaliação do desempenho do aluno na disciplina Prática de 

Montagem II, pois o contato com o público é uma experiência de fundamental importância na 

formação do intérprete-criador em dança. 

Por se tratar de uma montagem com esse caráter, estabeleceu-se uma autoavaliação na 

qual cada intérprete-criador pôde se avaliar de modo crítico, em conjunto e aberto às 

proposições de cada elemento do grupo e não só das professoras-coreógrafas. Todos os 

intérpretes-criadores foram considerados aptos
28

. 

Portanto, o espetáculo de dança surgiu de um processo em colaboração – o qual será 

explanado na próxima subseção – a partir de atividades práticas compartilhadas e da proposta 

do movimento ou da cena sugerida por qualquer componente do grupo. 

 

 

                                                 
28

 Os critérios de avaliação da disciplina Prática de Montagem II consideraram, além da frequência e 

participação nas aulas, as atividades desenvolvidas no processo de criação e montagem do 

espetáculo. Como resultado final, o intérprete-criador poderia ser considerado APTO ou NÃO 

APTO, procedimento avaliativo estabelecido pelo Curso Técnico em Dança, da ETDUFPA, à 

época do espetáculo.  
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2.3 A COLABORAÇÃO NA CRIAÇÃO   

 

O processo criativo na dança contemporânea permite que o coreógrafo ou o intérprete-

criador não se mantenha atrelado a um único procedimento. A toda nova criação, o artista 

desenvolve experimentações e vivências, elaborando seu próprio método de pesquisar e criar, 

distanciando-se de um modo de dançar organizado a partir de passos e/ou frases já conhecidos 

pelos intérpretes-criadores.  

No Dicionário do Teatro Brasileiro, o processo colaborativo é esclarecido da seguinte 

forma:  

 

Todos os criadores envolvidos colocam experiência, conhecimento e talento 

a serviço da construção do espetáculo, de tal forma que se tornam imprecisos 

os limites e o alcance da atuação de cada um deles, estando a relação criativa 

baseada em múltiplas interferências (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, 

p. 253). 

 

No tocante a esse aspecto, cada membro da equipe técnica participa, com espaço para 

ouvir e ser ouvido, mesmo trabalhando em suas respectivas áreas. A negociação é um 

exercício constante, baseado no agenciar de informações, no espaço do coletivo.  

A criação na dança, de forma coletiva, teve um grande estímulo por volta da década de 

1960, decorrente do pós-modernismo nas artes. Impulsionados pelos modos de produção, os 

artistas de vanguarda iriam se organizar em trabalhos cooperativos, segundo Banes (1999). 

Nessa época, destacaram-se os trabalhos desenvolvidos coletivamente pela Judson Dance 

Theater, chegando a decisões em grupo. O local dessa efervescência foi o auditório de uma 

igreja protestante, a Judson Church, no Greenwich Village, em Nova Iorque. Esse trabalho 

permitiu também que se estabelecesse o diálogo com outras artes, como por exemplo, a 

colaboração entre os artistas Merce Cunningham
29

 (coreógrafo), John Cage (compositor) e 

Robert Rauschenberg (pintor). 

A Judson Dance Theater foi uma instituição organizada livremente por um coletivo de 

coreógrafos. Apesar de ter surgido de uma turma de composição para a dança, ministrada pelo 

músico Robert Dunn - que havia sido aluno de John Cage -, no estúdio de dança de Merce 

                                                 
29

 Merce Cunningham (1919-2009) foi bailarino da Companhia de Martha Graham. Suas ideias 

surgiam do movimento em si como proposta inicial para o processo de criação, não os ligando a 

conteúdos narrativos. O coreógrafo norte-americano utilizava ações e gestos cotidianos como 

materiais de pesquisa para a cena da dança. Nesse processo, além da pesquisa de movimento, 

utilizava o procedimento do acaso. Também foi dele a ideia de usar novas tecnologias na cena da 

dança e, em 1991, a criação dos movimentos passou a ser desenvolvida por um programa de 

computador, o Dance Forms. 
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Cunningham, agrupava artistas plásticos, músicos, poetas e cineastas. 

Diante disso, percebo que na área da dança, muitos trabalhos artísticos seriam 

desenvolvidos de maneira compartilhada ou coletiva, o que significa dizer que os grupos 

atuam do seguinte modo:  

 

[...] enquanto comunidade artística comprometida com o durante, o antes e o 

depois. E em comunidade existe a possibilidade de negociar, transformar e 

traduzir práticas, pensamentos, posicionamentos, ideias e ideais, de modo 

diferenciado (SETENTA, 2008, p. 13). 

 

Nessa perspectiva, entendo o intérprete-criador no processo colaborativo como um 

sujeito que dialoga com as questões da atualidade e relaciona corpo e ambiente, ordenando e 

reorganizando esta conexão para a cena, de modo poético, bem como participa ativamente da 

composição coreográfica como pesquisador e criador, e não apenas como um mero executor.  

  

2.3.1 Rastros: vivências e processos 

 

Percebo que a montagem em colaboração de Outros Olhares foi proveniente de 

vivências anteriores das professoras-coreógrafas. Os rastros ou vestígios dessa experiência 

permitiram que as mesmas conquistassem as bases para investigar e propor tal procedimento 

no processo criativo.  

Entendo a palavra rastros como aqueles “[...] vestígios que foram deixados em uma 

trilha, pegadas que foram identificadas; traços que foram acompanhados em algum processo, 

ou ainda uma trajetória que inspira a seguir caminhos diversos” (PEREIRA, 2010, p. 72), ou 

seja, embora a criação em colaboração na dança tenha sido vivenciada anteriormente, na 

prática esses caminhos não se reproduzem da mesma forma. 

No caso desta pesquisadora que aqui se apresenta, a experiência em um processo 

colaborativo na dança aconteceu em 1990, a partir da disciplina Rítmica-Dança - atualmente 

denominada de Fundamentos e Métodos da Dança -, ministrada pela professora Eni Corrêa 

(figura 3) durante a graduação em Educação Física, na Escola Superior de Educação Física do 

Pará - ESEF-PA, que fazia parte da Fundação Educacional do Estado do Pará, hoje 

Universidade do Estado do Pará – UEPA.   
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Figura 3 - Eni Corrêa e seu partner. 

 

Fonte: Arquivo Eni Corrêa (s/d.). 

 

Essa fotografia data, provavelmente de 1975, quando Eni Corrêa cursava Pós-

Graduação em Dança, em nível de especialização, na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Nessa época, foi integrante do grupo de dança de Maria Helena Baptista Sá Earp, 

conhecida como Helenita Sá Earp, que desenvolveu o Sistema Universal de Dança - SUD
30

. 

Esse método foi aplicado por Eni Corrêa quando era docente titular da disciplina Rítmica-

Dança, na ESEF-PA.  

No período de 1987 a 1990, quando cursei Educação Física, essa disciplina foi 

ofertada do segundo ao quarto ano. No entanto, somente no último ano foi vivenciado um 

processo colaborativo de montagem de um espetáculo de dança, com todos os alunos da 

turma, como reforça o comentário da professora Eni Corrêa
31

:  

 

No final dos trabalhos da Escola de Educação Física, no último ano, os 

alunos faziam suas próprias produções. Eu só interferia (e a Bety) e nós 

íamos para lá de plateia, quer dizer, um fazia a iluminação e aquela história 

todinha. (informação verbal) 

 

 O espetáculo do qual participei, no período da graduação, foi encenado no ginásio da 

                                                 
30

 Helenita estruturou o Sistema Universal de Dança - SUD a partir de um movimento renovador na 

prática da dança, definido por um conjunto de princípios e fundamentos voltados para uma técnica 

de dança moderna, capaz de ampliar as possibilidades de movimento do intérprete, estimulando a 

criatividade.  
31

 Entrevista concedida ao Programa Ribalta, vol. 02, Eni Côrrea – Memória do Teatro e da Dança no 

Pará, realizado pelo Teatro Universitário Cláudio Barradas, em formato de DVD, no ano de 2010.  
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Escola Superior de Educação Física. A turma, composta de homens e mulheres, trabalhou 

com um tema e um roteiro, em um processo no qual todos compartilharam da criação e da 

montagem dos elementos cênicos; além da pesquisa de movimento e da criação coreográfica, 

a turma era responsável pela concepção e produção do figurino, do cenário e da iluminação.  

Ressalto que a professora-coreógrafa Eleonora Leal vivenciou essa experiência na 

faculdade, no ano de 1982, e também como intérprete-criadora do Grupo Coreográfico da 

Universidade Federal do Pará, sob a direção de Eni Corrêa, por volta de 1987. 

Nesse grupo, fundado em 1968 e dirigido pela referida professora, ao lado de Marbo 

Giananccinni, era desenvolvido o processo colaborativo em dança, que envolvia a 

participação de todos os integrantes na criação coreográfica. Em entrevista, a professora-

coreógrafa Eleonora Leal
32

 relatou: 

 

Uma experiência que para mim valeu muito foi ter participado do Grupo 

Coreográfico da UFPA, porque lá eu aprendi como trabalhar em um 

processo colaborativo. Todos participavam da montagem do espetáculo. Para 

cada cena a professora Eni dividia o grupo. Cada grupo fazia pesquisa de 

movimento e estudava a música. Em determinados momentos nós 

retornávamos e mostrávamos o que tínhamos feito, e a partir daí a professora 

ia lapidando, o que era interessante, o que não conversava, mas nós todos 

dávamos sugestões do que ficava bom, juntando frase por frase. (informação 

verbal) 

 

A experiência descrita demonstrou que, no trabalho de Eni Corrêa, os intérpretes-

criadores tinham liberdade no ato de coreografar, desenvolvendo pesquisas nessa área. Era, 

também, um modo de fomentar a criatividade e garantir o respeito à individualidade dos 

intérpretes-criadores, além de estimular uma prática que se desdobrou em novas criações.  

Percebo que o processo em colaboração transforma e multiplica as possibilidades na 

criação coreográfica. As montagens dos espetáculos do Grupo Coreográfico da UFPA foram 

permeadas por esse tipo de processo, clarificados no depoimento de Eni Corrêa
33

 a seguir: 

 

[...] era um acontecimento normal do grupo, que sempre, em todos os 

trabalhos, que nós fazíamos [...]. Havia uma participação coreográfica, aí 

estava o resultado de um trabalho nosso, de preservar a identidade corporal 

expressiva de cada um, e com isso o trabalho tornava-se muito mais 

enriquecido, eram várias linguagens que se uniam. Claro, a direção 

coreográfica era minha, mas estimulava a cada uma a falar sobre a proposta, 

a falar corporalmente, às vezes a falar até verbalmente, sabe? Todo trabalho 

                                                 
32

 Entrevista concedida à autora, no dia 18 de agosto de 2010, em sua residência, Belém - PA. 
33

 Entrevista concedida ao Programa Ribalta, vol. 02, Eni Côrrea – Memória do Teatro e da Dança no 

Pará, realizado pelo Teatro Universitário Cláudio Barradas, em formato de DVD, no ano de 2010.  
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nosso foi fluxo sempre dos laboratórios, nós tínhamos uma ideia do trabalho, 

levávamos, trabalhávamos arduamente sobre esse trabalho, quer dizer, eu vi 

sempre os bailarinos do grupo, como pessoas iguais a mim, sabe, que 

podiam. Por que eu iria limitar os alunos, a movimentos dados por mim, para 

eles serem simples repetidores de movimento, quando eles poderiam dar 

além daquilo que eu imaginava? Então eu acho que era uma forma de 

valorizar e de dar uma tomada de decisão independente. Eu acho que a 

história vai falar, hoje já fala, que todos vocês que passaram, até pelos 

alunos que passaram pela dança na Escola de Educação Física (nota que vai 

uma falsa modéstia, não?), eu acho que todos eles têm tomada de ação 

independente. Eles não precisaram, quando saíam das minhas mãos, que a 

Eni continuasse atrás deles. Olha, Eni, como é que se faz isso?, eles já 

sabiam lidar o suficiente. (informação verbal) 

 

O trabalho com o Grupo Coreográfico da UFPA, narrado pela professora, mostrou que 

quando os intérpretes têm voz ativa e colaboram com a criação, fica visível uma estrutura na 

qual o coreógrafo não é mais aquele que cria sozinho e depois repassa para os bailarinos.  

No processo colaborativo, os artistas envolvidos emitem suas opiniões e tomam 

decisões importantes; caracteriza-se por conhecer e aceitar cada um, preservando as 

diferenças de quem convive no coletivo. 

Das principais obras do Grupo Coreográfico da UFPA, destaco: Imagens (figura 4), 

Fragmentos Coreográficos, Abstração nº1 e nº2, D. Inês de Castro, Sinfonia da Paz, 

Maiandeua, O Santo Inquérito, Misa Criolla, Rapsódia Amazônica, Recontando a Vida e 

Valsinha.    

Figura 4 - Espetáculo Imagens do Grupo Coreográfico da UFPA. 

 

Fonte: Arquivo Eleonora Leal, 1989. 
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Nessa cena do espetáculo, a professora-coreógrafa Eleonora Leal é visualizada no 

plano mais alto. Encenado no Teatro da Paz e dirigido por Eni Corrêa, também contou com a 

participação dos professores da ETDUFPA Waldete Brito e Jaime Amaral, que coreografou a 

primeira parte, em sua passagem pelo grupo. 

O processo colaborativo foi adotado por Eni Corrêa tanto na Escola de Educação 

Física quanto no Grupo Coreográfico da UFPA. Uma prática multiplicada por quem 

experimentou e tornou-se professor de dança, diretor de grupo ou companhia de dança, 

deixando rastros. Isso não significa dizer que todos tenham realizado da mesma forma, pois 

sua reprodução é sempre envolvida de descobertas que apresentarão vestígios, revelados e 

transformados em cada contexto.  

 

2.3.2 Outros Olhares em colaboração  

 

No caso do espetáculo Outros Olhares, a participação dos intérpretes-criadores e dos 

profissionais envolvidos no processo criativo foi delineada por um sistema de trabalho em 

colaboração durante todas as etapas, desde a concepção até a montagem. 

Depois da pesquisa de campo no Ver-o-Peso, ideias começaram a tomar forma, 

inicialmente no roteiro e, posteriormente, nas propostas de cena surgidas das opiniões dos 

intérpretes-criadores. Então, o processo de construção do espetáculo se caracterizou por 

escutar a proposta de cada um, o que, em alguns momentos, tornava o trabalho lento, bem 

como requereu cuidados para garantir um bom entrosamento, sem que a opinião de uns 

prevalecesse sobre a de outros.  

 

O envolvimento do grupo participante no processo criativo constitui-se em 

um procedimento que atraiu todos os intérpretes, porque envolveu e 

comprometeu o elenco na assinatura da criação, junto com as professoras-

coreógrafas, evitando a imposição de apenas uma ideia. Nesse sentido, o 

resultado cênico foi uma proposta mista, produto da reunião de várias 

acepções acatadas pelo grupo.
34

 (informação verbal) 

 

Esse processo refletiu uma autonomia no comportamento dos intérpretes-criadores, em 

pontos bastante positivos, como chegar no horário marcado e iniciar o aquecimento e a 

preparação corporal para repassar trechos da coreografia sozinhos e depois com o grupo; caso 

a coreografia não estivesse finalizada, trabalhavam na criação da mesma. Mas se algum 

elemento do grupo tivesse faltado no dia anterior, a tarefa dos demais era ensiná-lo os trechos 

                                                 
34

 Trecho retirado dos Diálogos de Orientação (orientanda), gravados em sessões de orientação.  
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da coreografia definidos durante sua ausência. 

No ato de coreografar, o principal obstáculo para os intérpretes foi o modo como cada 

corpo cria, e saber lidar com as propostas e sugestões individuais.  

 

No espaço do coletivo são criadas vias de acesso para ocorrência de 

processos e projetos associativos entre pensamentos distintos que 

necessitarão descobrir os seus fazeres-dizeres. Ou seja, abre-se espaço para a 

dominância do como fazer (SETENTA, 2008, p. 99). 

 

O “como” foi um interrogativo solicitado para responder à forma com que cada grupo 

resolveria a construção da sua cena e como cada corpo negociaria com o outro suas criações. 

Um processo que possibilitou revelar as singularidades no coletivo. 

Nos laboratórios corporais, a contribuição veio de cada intérprete-criador, que 

pesquisava e depois apresentava uma proposta de movimento dentro de suas possibilidades, 

dando suporte à atuação de cada um. A contribuição também se deu na forma de insights e, 

ainda, de livres associações provocadas pela pesquisa de campo na feira do Ver-o-Peso.  

Esclareço que o insight, como diz Ostrower (1987), é uma visão intuitiva e, 

especificamente, na segunda cena, o insight dos intérpretes-criadores, ao criarem a 

coreografia em uma manhã, se revelou bastante momentânea pelo grupo que a concebeu. “O 

momento da visão intuitiva é um momento de inteira cognição que se faz presente. 

Internalizamos de pronto, em um momento súbito, instantâneo mesmo, todos os ângulos de 

relevância e de coerência de um fenômeno” (OSTROWER, 1987, p. 68). Retomo novamente 

o exemplo anterior para enfatizar que a criação dessa cena, em uma manhã, surpreendeu as 

professoras-coreógrafas, e não sofreu modificações até o dia do espetáculo. 

Desde o início do processo, podia-se perceber o companheirismo entre os integrantes, 

originado no momento em que todos os intérpretes-criadores chegaram a um acordo sobre a 

proposta do espetáculo, passando, em seguida, à aceitação das ideias de cada componente do 

grupo sobre os elementos cênicos.  

Esse companheirismo veio da convivência de um ano e meio de curso, no qual tiveram 

que realizar trabalhos, dividir angústias e compartilhar diferentes disciplinas, as quais não 

exigiam somente a prática da dança, mas uma reflexão teórica sobre o fazer cênico. 

Além dos ensaios semanais, outros foram marcados; era um estar-junto, um partilhar 

de experiências, alegrias, dificuldades e aprendizagens durante o processo criativo. O elenco 

integrava uma comunidade emocional, caracterizada por Maffesoli (2002, p. 17) pelos 

seguintes aspectos: “o efêmero, a composição cambiante, a inscrição local, a ausência de uma 

organização e a estrutura cotidiana”. 
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Desses aspectos, pontuo a estrutura cotidiana, sobretudo, em referência às atividades 

desenvolvidas durante os laboratórios de criação. Nelas, as discussões, as diferentes visões de 

mundo, as brigas, os fuxicos, os desentendimentos e outras tagarelices próprias da 

convivência fizeram parte do dia a dia do grupo, bem como revelaram que grande parte do 

agir cotidiano dos intérpretes-criadores esteve preenchido pelo contágio da emoção e de 

sentimentos vividos coletivamente.  

Nesse partilhar, dois motivos foram o suporte do grupo: o primeiro refere-se ao fato de 

dançar no Teatro da Paz, local da encenação, desejado, aliás, por muitos artistas; o segundo 

estava relacionado à carga psicológica de estar concluindo o Curso Técnico em Dança e fazer 

parte da primeira turma a finalizar o curso.  

O engajamento do elenco e a dedicação ao processo criativo foram notórios, 

confirmando o seguinte argumento maffesoliano: “a comunidade vai se caracterizar menos 

por um projeto (pro-jectum), voltado para o futuro do que pela efetuação in actu da pulsão de 

estar-junto” (MAFFESOLI, 2002, p. 23). 

Os componentes do grupo celebravam aniversários, mas também lamentavam as 

tristezas e dividiam as incertezas. Por outro lado, exercitavam um comportamento solidário 

através do ato de ensinar um movimento ou até em situações cotidianas. Foi exatamente nesse 

processo vivencial de estar-junto nas mais diversas situações corriqueiras, que o grupo 

conviveu e compartilhou sentimentos comuns. 

No processo colaborativo, a criação se faz em conjunto, com a participação das 

pessoas envolvidas na montagem, proporcionando, como força motriz, o relacionamento em 

grupo. Outros termos surgiriam para esse modo de criação: criação compartilhada, como 

denomina Nachmanovitch (1993), e criação coletiva, por Sánches (2010). 

Como bem observa Nachmanovitch (1993, p. 92), na criação artística compartilhada, 

“cada colaborador traz para o trabalho um conjunto diferente de forças e resistências. Cada 

um proporciona ao outro, inspiração e irritação”. Trabalhar a criação das cenas do espetáculo, 

com o elenco cujos corpos e experiências em dança eram distintos, mostrou-se uma via de 

mão dupla. Por um lado os laboratórios permitiam que fossem criadas infinitas possibilidades 

de movimento; por outro, podia-se perceber as limitações corporais de cada um dos 

intérpretes, afinal, era o corpo oferecendo resistência. 

Em entrevista, a intérprete-criadora Mayrla Andrade esclarece que no primeiro 

momento foi muito difícil, mas depois as conversas em grupo ajudaram a entender os limites 

do outro colega, fazendo-os trabalhar com as possibilidades criativas de movimento 

oferecidas pelos corpos. 
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Quanto à participação dos intérpretes nas criações coletivas em dança, Sánches (2010, 

p. 66) relatou sobre a sua experiência: 

 

Tratava-se de uma prática na qual a partir de um determinado tema, ou não, 

cada pessoa construía suas ações, que, de acordo com o grupo, eram 

agregadas umas às outras. Para isto, todos opinavam, e muitas vezes havia 

discussões, pelo fato de algum colega querer impor uma ação sua quando 

nem todos estavam de acordo. Assim, nasciam nossos trabalhos coletivos na 

UFBA. 

 

Este relato mostra-se necessário para reforçar a participação do grupo na vivência da 

criação coletiva, em que os intérpretes-criadores são componentes fundamentais no trabalho, 

contribuindo com ideias e sugestões a favor do próprio andamento do processo. Portanto, cada 

pessoa envolvida contribuiu para o resultado final, influenciando e sendo influenciado pelos 

outros. 

No espetáculo em questão, a colaboração aconteceu com base na troca de ideias e de 

sugestões não apenas entre os intérpretes-criadores, mas entre eles e a iluminadora, por 

exemplo. O grupo apresentava uma proposta de luz para uma determinada cena, a iluminadora 

fazia interferências de acordo com os materiais disponíveis no teatro e, principalmente, com o 

clima da cena. 

A proposta também poderia partir da iluminadora e os intérpretes-criadores teriam 

espaço para intervir, elaborando-se outra forma, somando a ideia da iluminadora e as 

sugestões do elenco. Constatei que a maior parte das decisões da iluminadora foram 

complementadas e reforçadas pelas ideias surgidas no trabalho coletivo dos intérpretes-

criadores, aliadas às condições materiais. 

Remarco que essa prática é de suma importância para o intérprete-criador; 

compreender a função do outro e, com isso, começar a estabelecer um diálogo maior, 

ampliando a visão sobre o trabalho dos profissionais envolvidos na montagem, o que também 

implica em conhecer o modo de funcionamento das estruturas e suas possibilidades cênicas.  

Dialogar, propor e acatar sugestões faz parte do processo em colaboração, o que 

permite o estabelecimento de uma postura dialógica – “isso significa que a confrontação e o 

surgimento de novas ideias, sugestões e críticas não só fazem parte do seu modus operandi 

como são os motores de seu desenvolvimento” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 

254). Então, todas as informações foram valorizadas enquanto conhecimento a potencializar a 

criação, e encaminhadas, principalmente, em rodas de conversa, ao final do trabalho diário.  

A criação da cenografia veio da proposta apresentada pelo professor Paulo de Tarso, a 
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partir de um desenho com a imagem do Mercado de Ferro, do Ver-o-Peso, o qual se encontra 

no Anexo D. Essa imagem seria pintada em uma tela e depois fixada no fundo do palco, como 

um painel de fundo que passou a existir como elemento de definição de tempo e de local nos 

balés românticos, por volta do século XIX. Ao invés dessa concepção cenográfica decorativa, 

outras ideias vieram dos intérpretes-criadores e das professoras-coreógrafas, dando lugar ao 

vídeo.  

Nesse trabalho colaborativo, os intérpretes-criadores também foram instigados a trazer 

sugestões de como utilizar outros espaços do teatro, e não somente o palco. Para isso, foi 

realizada uma visita monitorada no Teatro da Paz, a fim de conhecê-lo em toda a sua 

dimensão espacial e das possibilidades de exploração do mesmo.  

Sublinho que a palavra teatro tem origem no grego theatron e, por sua vez, deriva de 

thea, que significa “vista”, o que leva à compreensão de que o teatro é um “lugar onde se vê”. 

Sendo assim, teatro tem por definição ser um lugar ou edifício no qual se realizam diversos 

espetáculos artísticos. Portanto, o que determina o tipo de um teatro é o conjunto do palco e 

plateia, cuja diferenciação é estabelecida a partir da relação espacial entre eles: o palco, local 

onde ocorre a encenação, e a plateia, espaço destinado às pessoas que assistem aos 

espetáculos. 

O Teatro da Paz caracteriza-se por ser do tipo italiano (figura 5), configurando-se 

como um espaço retangular fechado em três lados, sendo que o lado aberto fica frontal à 

plateia. Nesse tipo de teatro, visualiza-se a boca de cena, abertura que delimita o campo visual 

do palco; as coxias; o proscênio, parte anterior do palco, desde a boca de cena até o fosso, 

onde fica a orquestra.  
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Figura 5 - Planta baixa do Teatro da Paz. 

 

Fonte: Arquivo Maria Ana Oliveira, 2005. 

 

Além do palco italiano, a plateia, o proscênio e uma frisa
35

 foram utilizados em 

diferentes cenas do espetáculo. Assinalo que os intérpretes-criadores, ao usarem a plateia 

como espaço da cena, aproximaram o público do movimento dançado. Esta relação de 

proximidade foi estabelecida, principalmente, na cena denominada situações diversas, na 

encenação do ônibus.  

As colaborações não só para a construção coreográfica, mas quanto aos demais 

aspectos que envolvem a dramaturgia da dança, permitiram uma variabilidade de propostas, 

afirmando que 

 

O trabalho em comunidade, no coletivo, pressupõe a condição do estar (do 

processo) e não de ser (da essencialidade individualista). Contribui para 

constituição de sociedades que atuem de modo compartilhado, que convivam 

na e não dissolvam diferenças. Instiga procedimentos num trânsito quase 

sempre turbulento, porque incerto. As respostas não estão prontas, 

referenciadas aquilo que já foi proposto. Elas atuam em busca de possíveis 

soluções, que correm o risco de não serem imediatamente reconhecidas e/ou 

aceitas (SETENTA, 2008, p. 98). 

 

No processo colaborativo, o surgimento de diferentes propostas contribui para novas 

criações e assim, oportuniza ao intérprete buscar novas investigações e atuações dentro do 

grupo, as quais estão vinculadas em uma rede de informações que se cruzam ao longo do 

                                                 
35

 Frisa: camarote localizado a cada lado do proscênio e no mesmo nível dele.  
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processo. 

Em um momento pré-cênico, antes de entrar em cena, no dia do espetáculo, o grupo de 

intérpretes-criadores realizou uma corrente de oração, conduzida pela intérprete-criadora 

Mayrla Andrade, pedindo proteção. De mãos dadas, via-se o companheirismo e a amizade, a 

canalização de energias positivas para o bom desempenho do grupo durante a apresentação. 

O espetáculo foi encenado em um único ato, ou seja, as cenas se desenrolaram 

sucessivamente, por meio de uma composição coreográfica marcada por seguidas entradas e 

saídas. O foco do olhar do público, apesar de ser frontal, também era descentralizado em 

algumas cenas, a partir da multiplicidade de ações realizadas no mesmo ambiente da cena. 

No processo de montagem, a estruturação básica do roteiro e as ideias para cada cena 

foram subsidiadas pela investigação em campo no Complexo Ver-o-Peso, a qual será 

detalhada a seguir, levando em consideração todos os aspectos observados pelos intérpretes-

criadores sobre a geografia do espaço. Da estrutura espacial do ambiente pesquisado, o grupo 

pôde exercitar a imaginação e captar uma variedade de possibilidades de elementos para a 

criação.  
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3 VER-O-PESO: A FONTE DO OLHAR   

 

Espaço simétrico da dissimetria entre presente 

e passado, o Ver-o-Peso é como o deus Janus 

que tem dupla face formada de rostos 

colocados em oposição. Um rosto olha para a 

frente e outro para trás. Uma face 

contemplando o futuro e outra, o passado. 

Guarda em um olhar a tradição e, em outro, 

perscruta a mudança. (LOUREIRO, 2008, p. 

18). 

 

Nesta seção, descrevo a feira, percorrendo todos os seus setores, a fim de esclarecer 

sua organização, além de ressaltar os aspectos históricos e os seus espaços, em uma 

abordagem etnográfica. Sobre essa abordagem, trago o entendimento da etnografia na 

perspectiva de Geertz (1989, p.7), cuja análise se volta para “uma descrição densa”. 

Essa descrição põe em relevo o local pesquisado para a concepção de Outros Olhares 

e sublinha a importância do intérprete-criador observar de perto a comunidade estudada; ao 

aproximar-se do seu objeto de investigação, ele se impregnaria do cotidiano da feira em toda a 

sua dimensão. 

Entendo os espaços do Ver-o-Peso não só pela sua grandeza geográfica, mas pelo 

conjunto de pessoas nele envolvido, com suas crenças, experiências e outras situações geradas 

em seu interior, compondo a sua arquitetura cultural, pois o espaço “só tem sentido se puder 

ser vivido com os outros, de perto” (MAFFESOLI, 1996, p. 262). 

Nesse ambiente convivem a cultura urbana e a rural-ribeirinha, constituída pelo 

homem amazônico, o caboclo. Então, olhar para o Ver-o-Peso é olhar para a vida cotidiana 

possuidora de esteticidade, que aos olhos dos intérpretes-criadores transformou-se em uma 

potencialidade estético-artística. 

 

3.1 A GEOGRAFIA DO OLHAR 

 

Ao iniciar a etapa da pesquisa de campo prevista no cronograma da disciplina, os 

intérpretes-criadores foram retirados dos espaços físicos convencionais da dança para a 

entrada em uma realidade existente em sua própria cidade. As visitas ao Ver-o-Peso 
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proporcionaram aos intérpretes-criadores uma relação mais direta com a cotidianidade da 

feira.  

A historiografia do Ver-o-Peso está escrita nos primeiros capítulos da história do Pará. 

Os apontamentos iniciais revelam que os portugueses, após aportarem em terra, construíram 

um forte denominado de Forte do Castelo
36

.  

Nas suas proximidades, desembocava um igarapé
37

 denominado de Piry. Para Cruz 

(1973, p. 228), o que se conhece hoje como sendo o Ver-o-Peso é uma “ampla doca aberta por 

onde desaguava o igarapé”. Devido à expansão urbanística, surgiram, no entorno dessa área, 

as primeiras ruas, e consequentemente, os primeiros bairros, o da Campina e o da Cidade, nos 

dias atuais conhecido como Cidade Velha. 

No ano de 1688, setenta e dois anos depois da fundação da cidade de Santa Maria de 

Belém do Grão-Pará, o Ver-o-Peso foi criado para servir de posto fiscal, a partir de uma 

Provisão Régia, por solicitação da Câmara de Belém, ao rei de Portugal.  

O Posto fiscalizava as mercadorias para que não saíssem sem despachos. Assim, 

segundo o historiador Cruz (1973, p. 232), a Câmara arrecadava os proventos através de 

impostos cobrados às drogas do sertão
38

, conferindo o seu peso na “Casa da Balança do Ver-

o-Peso”, cujos tributos serviriam para aplicação nos serviços públicos da cidade. 

Em 1839, o Ver-o-Peso deixou de ser posto fiscal, mas tornou-se um dos principais 

centros de abastecimento da cidade. Além disso, é um lugar onde muitas pessoas exercem 

atividades de comércio, em torno do qual se verificam práticas cotidianas desenvolvidas numa 

rede de relações sociais que retratam a cultura paraense. A imagem a seguir (figura 6) mostra 

o Ver-o-Peso na primeira metade do século XX, possivelmente por volta de 1910.  

 

 

 

 

 

                                                 
36

 O Forte do Castelo foi construído em 1616, durante a fundação da cidade de Belém. Seu nome é 

uma homenagem ao fundador da cidade, Francisco Caldeira Castelo Branco. Conhecido como 

Forte do Presépio, o Forte do Castelo localiza-se no ponto mais alto da orla, permitindo uma visão 

privilegiada da Baía do Guajará. Hoje, desativado, é um dos pontos turísticos da cidade.   
37

 Igarapé é uma palavra tupi-guarani formada pela junção de igara = canoa; pé = caminho, 

significando caminho de canoa, em outras palavras, um pequeno rio, um riacho.  
38

 As Drogas do Sertão eram algumas espécies de plantas extraídas da floresta amazônica, que 

atendiam a diversas finalidades, entre elas a conservação, ao preparo e à fabricação de alimentos 

como o cravo, a canela, a pimenta, as raízes aromáticas e outras utilizadas na farmacologia da 

época. Esses recursos florestais eram exportados para a Europa. 
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Figura 6 - Ver-o-Peso. 

 

Fonte: Acervo de imagens digitalizadas do Departamento de Patrimônio Histórico / Fundação 

 Cultural do Município de Belém, (s/d.). 

 

Situado no centro histórico de Belém, o Ver-o-Peso passou por muitas modificações 

em sua área geográfica, que vão desde o aterramento do igarapé do Piry, passando por 

transformações na sua foz, no cais do porto, até construções de prédios e praças, em 

decorrência do processo de urbanização da cidade.  

Em consequência dessas transformações, Campelo (2010, p. 42) sinaliza que a cidade 

de Belém cresceu “de costas para sua origem, o rio, transformando-se em uma cidade urbana, 

desenvolvida e conturbada, que modificou sua paisagem natural em nome do 

desenvolvimento industrial e tecnológico”.  

Para a construção do porto de Belém, cujo término ocorreu em 1913, foi aterrada uma 

extensa área na faixa da orla. Trapiches foram demolidos, dando lugar ao cais e à Boulevard 

Castilhos França.  

Enfatizo que o Ver-o-Peso, com mais de trezentos anos de existência, também é 

frequentado por pessoas que visitam a cidade, além de ser considerado o “cartão postal de 

entrada da Amazônia”, na reflexão de Campelo (2010, p. 42). 

No que se refere à questão espacial, o Ver-o-Peso
39

 (figura 7) é um conjunto de 

espaços caracterizado como um Complexo, aquele que contém várias partes, por isso 

apresenta, em sua estrutura, um conjunto de edificações - algumas datam do século XIX -, 

junto com uma extensa área de feira livre. 

 

 

                                                 
39

 A primeira fase da última reforma do Ver-o-Peso, anterior à pesquisa de campo dos intérpretes-

criadores, foi entregue em 2001 e o restante em 2002. A obra realizou a padronização das barracas 

e outros reparos importantes, incluindo a Feira do Açaí e a Praça do Pescador. 
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Figura 7 - Vista aérea de grande parte do Complexo Ver-o-Peso. 

 

Fonte: Acervo de imagens digitalizadas do Departamento de Patrimônio Histórico / Fundação Cultural 

do Município de Belém, (s/d.). 

 

O Complexo Ver-o-Peso é composto por duas praças: a Praça do Pescador e a Praça 

do Relógio; dois mercados: o Mercado de Peixe (nº 01 da figura 7) e o Mercado de Carne
40

 

(nº 02 da figura 7); pelo Solar da Beira (nº 03 da figura 7); pela Feira do Açaí e pela feira a 

céu aberto (nº 04 da figura 7), compreendendo, aproximadamente, uma extensão de vinte e 

seis mil metros quadrados. Em 1977, o Ver-o-Peso foi tombado pelo Governo Federal como 

Patrimônio Histórico Nacional.  

Com o intuito de favorecer o entendimento desse espaço, dividido por edificações e 

setores e, levando em consideração os produtos vendidos nas barracas, foi desenhado o croqui 

a seguir (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 O Mercado de Carne situa-se entre as ruas Boulevard Castilhos França e Quinze de Novembro, 

fazendo a ligação do comércio com o Ver-o-Peso. 
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Esse croqui foi ilustrado com base nos dados cedidos pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo – SEURB e pesquisa no Google maps, e apresenta a divisão de setores
41

, os 

mercados, as praças e o Solar da Beira. Ressalto que do início da pesquisa de campo para a 

concepção do espetáculo, o Ver-o-Peso ainda possui a mesma distribuição de setores ao longo 

de sua área. 

Em Outros Olhares, a cena da dança contemporânea a que se propunha o projeto 

solicitava que, para uma melhor atuação do intérprete como criador, este necessitava observar 

o ambiente do Ver-o-Peso para a pesquisa de movimento, pois a criação coreográfica é um 

fenômeno complexo que exige investigação, reflexão e disponibilidade dos intérpretes-

criadores. 

Nessa perspectiva, considero que o enfoque dado à vivência de campo pelos 

intérpretes-criadores não só privilegiou dados referentes ao gestual dos feirantes e de outras 

pessoas que circulam pela feira, mas também às sensações advindas dos cheiros, dos sons e 

dos sabores, instaurando os conteúdos a serem deflagrados no processo de criação em dança.  

Neste momento, o ambiente do Ver-o-Peso é visualizado como um passeio pelos 

setores da feira e dos prédios, lembrando a primeira visita realizada pelo grupo de dezoito 

alunos para a investigação in loco, ocorrida precisamente no dia 07 de outubro de 2005. 

Em virtude do espaço possuir muitas entradas, foi necessário marcar um ponto de 

encontro antes de iniciar a pesquisa propriamente dita. Isso não significa que seja difícil 

chegar ao local, pois pode-se chegar de carro, de ônibus e até de barco; há três paradas de 

ônibus, com muitas linhas vindas de diferentes bairros da cidade. 

O encontro foi na Praça do Pescador (figura 9). As professoras-coreógrafas chegaram 

de carro particular, passando pelo estacionamento; os alunos, em sua grande maioria, vieram 

de ônibus e, apenas os que moravam em Barcarena (Roberto Tavares e Marinelma Pinheiro) 

chegaram de barco.  

 

 

 

 

                                                 
41

 Os setores estabelecem uma relação entre si, ou seja, frequentemente abastecem uns aos outros e, 

não somente, outras feiras e mercados de Belém. O Decreto de Nº 39.326, de 10 de outubro de 

2001, publicado no DOM nº 9.575, de 22/10/04, regulamenta o uso do Complexo Ver-o-Peso e dá 

outras providências. Esse documento foi criado para normalizar todas as atividades desse espaço, a 

partir de setores, pela Prefeitura Municipal de Belém. Disponível em: 

biblioteca.semaj@cinbesa.com.br.  
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Figura 9 - Praça do Pescador. 

 

Fonte: Maria Ana Oliveira, 2009. 

 

A Praça do Pescador é pequena em relação às mais conhecidas da cidade de Belém, 

como a Praça da República e a Praça Batista Campos. No entanto, foi o local de encontro e 

das conversas sobre a pesquisa. Nesse ambiente, todos sentaram nos bancos de concreto, 

diante da paisagem da Baía do Guajará
42

, que se estende ao longo da feira.  

Na parte central da praça e bem de frente para a baía, encontra-se a estátua do Bom 

Jesus dos Navegantes, lembrando a passagem bíblica que se reporta ao milagre dos peixes, tal 

é a fartura encontrada no Ver-o-Peso. O local é bastante propício para assistir ao pôr do sol e 

ao anoitecer. Há outros bancos de concreto, bem próximos da baía, cada um com lugar apenas 

para uma pessoa, dispostos dois em dois, um de frente para o outro. Em frente a esses bancos 

há um trapiche, onde chegam e de onde saem diariamente barcos com passageiros e 

mercadorias para os municípios de Barcarena, São Francisco, Cotijuba e outras ilhas próximas 

a Belém.  

Após a chegada de todos os intérpretes-criadores, as professoras-coreógrafas 

solicitaram que observassem o ambiente da feira. Para isso, foram divididos em grupos, cada 

qual com três componentes, separados da seguinte forma: o das frutas, do gestual urbano, do 

gestual caboclo, das ervas, das interferências sonoras e do espaço físico. Os alunos saíram 

                                                 
42

 A Baía do Guajará é formada pelos rios Guamá, Moju e Acará. A água apresenta coloração barrenta. 

Nas proximidades do Ver-o-Peso, outros pontos turísticos têm a visão da baía, como a Estação das 

Docas, de um lado e do outro, o Forte do Castelo.  
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com seus cadernos a fim de realizar anotações que possibilitariam a construção de ideias para 

as cenas do espetáculo. 

A primeira direção tomada foi o setor de industrializados, pois aqueles que chegaram 

de ônibus desceram nas paradas localizadas em frente a este setor. Ali são vendidos vários 

produtos como artigos de vestuário: shorts, bermudas, camisas de time de futebol, sapatos, 

biquínis, sandálias de couro, chapéus, bolsas, cintos, bonés, óculos, além de redes para 

dormir. 

Em seguida e bem ao lado, ficam os setores de ferragens e dos importados. O primeiro 

se destaca pela venda de vários tipos e tamanhos de panelas, frigideiras, grelhas, 

churrasqueiras, fogões de duas bocas, mangueira para máquinas de lavar, lamparina e outros 

utensílios de alumínio.  

O setor dos importados caracteriza-se pela venda de produtos como brinquedos, 

calculadoras, relógios, pilhas, canetas e outros produtos desse gênero, ao lado da venda de CD 

e DVD. As barracas desses setores estão arrumadas em duas colunas, uma de frente para a rua 

e a outra para o estacionamento. 

Ao seguir esse percurso, defronte do setor dos importados e antes do setor de 

alimentação, na direção do olhar para a baía, encontram-se as barracas em madeira (figura 

10). 

 

Figura 10 - Setor de plantas ornamentais. 

 

Fonte: Maria Ana Oliveira, 2009. 
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 Essas barracas pertencem ao setor das flores e plantas ornamentais, e estão expostas a céu 

aberto, diferentemente das anteriores, que possuem uma arquitetura fixa semelhante a uma 

tenda, na cor branca. Entre as barracas e a beira do rio há um banheiro e, na sua frente, um 

trapiche. 

Seguindo o trajeto, as barracas de alimentação se aproximam. Os feirantes oferecem 

mingau, café com leite, bolo e outros alimentos consumidos de manhã cedo. Há também a 

venda de lanches como salgados com sucos (figura 11). Além dessas opções, são servidos, no 

horário do almoço, o açaí, cuja polpa é colocada na tigela por uma concha e acompanhado 

com peixe frito. Ainda tem o vatapá, o caranguejo e o caruru, dentre outras, sendo as mais 

frequentes as sopas e os caldos.  

 

Figura 11 - Setor de alimentação. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2010. 

 

O setor de alimentação e o dos bares são separados por uma pequena área de 

circulação, por onde passam muitas pessoas, inclusive vendedores ambulantes. Nesse 

ambiente, há uma escadaria que dá acesso ao segundo nível, o setor dos bares, onde, além de 

refeições, são vendidos tira-gostos e bebidas alcoólicas.  

Sacoleiros circulam por toda a feira, vendendo sacolas para as pessoas carregarem 

suas compras. Também há os vendedores de cafezinho, engraxates, camelôs oferecendo 

produtos importados e outros tipos de vendedores ambulantes, que não se fixam em nenhum 
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ponto ou barraca, mas sim, percorrem toda a feira.  

Fica evidente que as vendas não se restringem somente às barracas, pois logo 

aparecem os vendedores com carros de mão, deslocando-se pela feira e bairros mais 

próximos, comercializando frutas, verduras e hortaliças.  

Diante dessa geografia espacial, convivem os elementos fixos - edifícios e barracas - e 

os fluxos - vendedores ambulantes -, afirmando que “fixos e fluxos juntos, interagindo, 

expressam a realidade geográfica” (SANTOS, 2006, p. 62). Os fluxos atravessam os fixos, 

constituindo a paisagem local. 

Na caminhada, os intérpretes-criadores passaram pelo setor das frutas, que 

comercializa uma variedade delas, destacando-se as regionais, espécies mais facilmente 

encontradas nas cidades do interior, como o ingá, o abiu, a sapotilha, entre outras que chegam 

ao Ver-o-Peso pelo rio. 

Nos estreitos caminhos ou corredores da feira, diferentes tipos de mercadorias são 

encontrados, como sabão líquido, sabão em barra, fósforo, produtos de mercearia no geral. O 

que chama atenção, nesse setor denominado de mercearia, é o armário de madeira para 

guardar os produtos.  

Há também, nesses espaços, barracas
43

 que vendem ingredientes para a maniçoba e 

para a feijoada, denominados de “misturas”: pé, orelha e rabo de porco, toucinho, charque, 

linguiça, chouriço e bacon, além de feijão, sal, óleo de cozinha etc. 

Na sequência de imagens a seguir, destaco o setor de venda da farinha (figura 12), 

produto básico servido como acompanhamento das refeições na região; em seguida, o do 

camarão seco e salgado (figura 13). 
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 Essas barracas são numeradas e nomeadas como Barraca do Rolha, Barraca do Gurjão e assim por 

diante, até outros mais sugestivos como Batatinha, o rei da mistura. 
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Figura 12 - Setor da farinha. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2010. 

 

Figura 13 - Setor do camarão seco e salgado. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2010. 

 

O produto vendido no setor acima é embrulhado com folhas de jornal, para evitar que 

o ferrão do camarão fure o freguês ou rasgue a embalagem, caso o vendedor use somente a 

sacola de plástico.   

Ao subir as escadas, já no segundo nível, próximo à baía, encontra-se o setor que 



69 

 

vende maniva
44

 crua e pré-cozida, além de goma de tapioca
45

, tucupi
46

, mandioca
47

 e coco 

ralado.  

Ao lado, fica o de artesanato regional (figura 14), onde pode-se encontrar vasos de 

cerâmica, chapéus, bolsas e cestas de palha, esteiras, cuias
48

, abanador, sementes para 

confecção de bijuterias, tipiti
49

, matapi
50

 e brinquedos de miriti
51

, vindos de Abaetetuba.  

 

Figura 14 - Setor de artesanato. 

 

Fonte: Maria Ana Oliveira, 2009. 

                                                 
44

 Maniva são folhas de mandioca moídas para serem cozidas. É utilizada para o preparo da maniçoba. 
45

 Goma de tapioca é o caldo retirado da polpa da mandioca, que transforma-se em um amido 

consistente, bem úmido. Da goma é feita a tapioquinha preparada com manteiga, com coco e ainda 

a tapioca molhada.   
46

 O tucupi é feito da mandioca amarela, da brava, a variedade mais comum na Amazônia. Depois de 

extraído e fermentado, o suco da mandioca precisa ferver para livrar-se das toxinas.      
47

 A grande quantidade de pés de mandioca vendidos no Ver-o-Peso vem dos interiores. Da mandioca 

tudo se aproveita: as folhas são trituradas e cozidas para o preparo da maniçoba; do suco 

fermentado origina-se o tucupi, principal ingrediente do pato no tucupi e do tacacá; da massa 

obtém-se vários produtos como a farinha seca e a farinha d’água, além da farinha de tapioca e a 

goma para o preparo da tapioquinha.    
48

 Cuia é uma vasilha feita da casca do fruto da cuieira, também chamada de cabaceira ou cuitezeira. 

Existem cuias de vários tamanhos e servem para diversos fins como, por exemplo, recipiente para 

servir o tacacá e, inclusive, para pegar água do rio. As mais conhecidas são as provenientes de 

Santarém e Monte Alegre, no estado do Pará.    
49

 O tipiti é uma espécie de espremedor feito de palha trançada, de forma cilíndrica, que tem a 

finalidade de espremer a mandioca. 
50

 Matapi é um objeto de forma cilíndrica colocado na beira dos rios para a pesca do camarão. 
51

 O brinquedo de miriti foi criado e é fabricado em Abaetetuba, a partir da polpa ou bucha do 

miritizeiro, que é uma palmeira, cujo nome científico é mauritia flexuosa, encontrada em grande 

quantidade nesse município do estado do Pará. A bucha do miriti é uma polpa vegetal fibrosa de 

característica leve. Desse material se constrói, em forma de brinquedo, a montaria (pequena canoa), 

a cobra que mexe, o tatu, as pombinhas e outros brinquedos comercializados, principalmente, na 

época do Círio de Nazaré, na Feira do Miriti, localizada na Praça Waldemar Henrique.  
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 As duas últimas barracas de artesanato têm uma de suas frentes direcionadas para o 

setor de polpa de fruta. Logo abaixo, comercializam-se animais vivos - patos, frangos e outras 

espécies -, vendidos fora do mercado devido à fiscalização e proibição de sua venda. 

No mesmo percurso, o primeiro prédio desse sentido, iniciado na Praça do Pescador, é 

o Solar da Beira (figura 15). Na historiografia do Ver-o-Peso, esse edifício era conhecido 

como “Prédio das Mesas das Diversas Rendas ou Prédio da Recebedoria de Rendas”, 

conforme Andrade (2004, p.147).  

 

Figura 15 - Solar da Beira. 

 

Fonte: Acervo de imagens digitalizadas do Departamento de Patrimônio Histórico / Fundação Cultural 

do Município de Belém, (s/d.). 

 

Nesse local, funcionava a Casa do “Haver-o-Peso”, sede em que se contabilizavam os 

proventos; datada de 1839, passou a ser chamada de Solar da Beira em 1985, quando foi 

destinada à comercialização de produtos artesanais. É um ambiente com dois andares, sendo 

que uma escadaria de ferro leva ao segundo andar, de onde se pode ver a baía, a feira (a parte 

de trás e as laterais), a rua e os prédios do lado oposto (que abrigam lojas do comércio).  

O Solar da Beira funciona como sede da administração da feira e abriga, em sua parte 

térrea, o Museu do Índio, com uma mostra de produtos da cultura indígena. Esse lugar foi um 

dos espaços utilizados para a produção do vídeo do espetáculo, cujas imagens foram 

projetadas na última cena.  

Ao sair do Solar, em direção à sua lateral direita, localiza-se um quiosque de lanches e 

bebidas. Bem em frente, o setor de ervas medicinais (figura 16), onde as erveiras vendem 
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ervas, banhos e garrafadas (mistura de várias ervas em um líquido). Os banhos são feitos com 

aromas de patchouli
52

, alfazema, alecrim, priprioca, jasmim, dentre outras variedades de 

essências.  

 

Figura 16 - Setor de ervas medicinais. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2010. 

 

Em suas barracas há, também, remédio para todos os males: do coração, do corpo e da 

mente e, até para conseguir sucesso nos negócios. Para afastar o “olho gordo”, receitam 

banhos, como “hei de vencer”, “comigo ninguém pode” e “vence batalha”; para o amor não 

correspondido, “chora nos meus pés” e “agarradinho” e, para melhorar a situação financeira, 

“chama tudo”.  

Ainda se encontram, nessas barracas, o guaraná em pó, o cheiro do Pará (em forma de 

pó, colocado dentro de saquinhos, usados nas gavetas e guarda-roupas, para perfumar), as 

genitálias do boto (macho e fêmea) e outros produtos; de tudo elas têm para solucionar os 

problemas do freguês.   

Após as barracas de ervas, o grupo entrou no Mercado de Peixe (figura 17) ou 

Mercado de Ferro, como é popularmente conhecido. O prédio foi inaugurado em 1901 e 

possui estrutura de ferro, com quatro torres metálicas, cobertas com placas de zinco, em forma 

de escama. Foi construído pelos engenheiros Bento Miranda e Raymundo Vianna durante a 

                                                 
52

 Patchouli: em forma de raiz, serve para perfumar as roupas ou enfeitar trajes na época junina. No 

setor de artesanato da feira encontram-se vários enfeites confeccionados de patchouli como renas, 

anjos, árvores de natal e outros objetos de decoração para a época natalina. 
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administração de Antônio Lemos, que “modificou a fisionomia urbana e arquitetônica de 

Belém” (CAPELOSSI FILHO; SEYNAEVE, 1992, p. 101). 

 

Figura 17 - Interior do Mercado de Peixe. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2010. 

 

O Mercado de Peixe comercializa o pescado e também o camarão fresco, massa de 

caranguejo e mexilhão. Ao seu redor, pelo lado de fora, fazendo parte do prédio, existem 

algumas lojas, cujos serviços são bastante diferentes dos já citados; na parte da frente, uma 

loja de esporte e outra de artigos para pesca e, atrás, uma barbearia e lojas de artigos de 

religião católica e afro-brasileira.  

Atrás do Mercado de Peixe, encontra-se o setor de hortifrutigranjeiro que comercializa 

hortaliças, legumes, temperos e frutas, os quais ficam expostos nas barracas, que apresentam 

uma grande variedade de produtos.  

Ao atravessar a rua, a Boulevard Castilhos França, localiza-se o Mercado de Carne 

(figura 18) ou Mercado Francisco Bolonha, nome do engenheiro responsável pela obra, 

Francisco Bolonha, durante a administração do intendente Antônio Lemos.  

 

 

 

 

 



73 

 

Figura 18 - Interior do Mercado de Carne. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2011. 

 

Esse prédio, construído em 1867, também apresenta arquitetura de ferro e suas 

estruturas foram encomendadas à firma Walter MacFarlane, de Glasgow, Escócia. Em 2011, 

a reforma do mercado
53

 foi finalizada, após ter sido iniciada em 2007, quando as barracas 

passaram a funcionar provisoriamente na rua lateral. Além da carne, são comercializados 

produtos como artesanato, farinha, lanches, etc. 

Em direção ao cais do porto, popularmente conhecido como Pedra (figura 19), que se 

refere à calçada lateral do Mercado de Peixe, local onde atracam os barcos, pode-se encontrar 

várias espécies de peixe. O pescado in natura é desembarcado desde a madrugada e ali 

comercializado.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 O Mercado de Carne foi reinaugurado no dia 04 de outubro de 2011, após reparos de restauração e 

adequação, realizados pela Prefeitura Municipal de Belém, na administração de Duciomar Gomes 

da Costa. 
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Figura 19 - A Pedra. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2009. 

 

Na Pedra, os peixes ficam expostos dentro de caixas de plástico, depositadas na 

calçada. Sempre que o freguês demonstra interesse pelo produto, eles são revirados, para 

mostrar sua qualidade e seu tamanho. Daí saem os peixes que serão vendidos no próprio Ver-

o-Peso, bem como os que abastecem outras feiras, mercados, bares e restaurantes de Belém e, 

até, de outros estados.  

Desse local, vê-se a Praça do Relógio (visualizada no croqui da figura 8), cujo nome 

oficial é Praça Siqueira Campos. No seu centro, encontra-se um relógio fabricado pela 

empresa inglesa J.W. Benson Ltda, embora tenha sido encomendado à firma escocesa Walter 

MacFarlane & Company. É uma praça pequena, não arborizada; possui jardim e em cada 

canto uma luminária. Configura-se como um local de passagem para os diferentes espaços do 

Ver-o-Peso. 

No final do percurso do Complexo Ver-o-Peso, está a Feira do Açaí (figura 20). Como 

o próprio nome indica, é onde aportam os barcos que trazem o açaí das ilhas localizadas no 

entorno da cidade de Belém, e onde ele será comercializado. Na entrada, outras frutas também 

são vendidas, a exemplo daquelas encontradas nas barracas padronizadas localizadas no início 

do trajeto.  
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Figura 20 - Feira do Açaí. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2009. 

 

A agitação nesse ambiente é semelhante à da Pedra e acontece de madrugada, 

agrupando outras pessoas em torno do açaí, que fica exposto em cestas
54

 depositadas no chão 

da feira. Há uma ladeira na lateral do muro do Forte do Castelo, por onde os carregadores 

descem com seus carros de mão cheios de sacas de açaí para entregar aos compradores. 

Enquanto na outra lateral, encontra-se um pequeno quiosque onde funcionou o primeiro 

necrotério da cidade, hoje sede da administração. Há também bares que vendem refeições e 

bebidas.  

A primeira visita do elenco de Outros Olhares ao Ver-o-Peso se estendeu durante toda 

a manhã, finalizando ao meio dia, horário denominado pelos intérpretes-criadores de hora da 

xepa
55

, caracterizada pelo momento em que acontece a viração ou diminuição dos preços, ou 

seja, os produtos que restaram tornam-se mais convidativos para o freguês, em relação ao 

preço estabelecido no início do dia; compreende, em alguns casos, a venda de produtos 

machucados e com pequenos defeitos.  

Após o trajeto percorrido, o grupo se encontrou em uma lanchonete na Estação das 

                                                 
54

 As cestas são trançadas artesanalmente e denominadas de rasas, pois além de serem utilizadas para 

transportar o açaí, são usadas como medida. 
55

 Hora da Xepa é assim denominada em homenagem à personagem principal de uma novela 

brasileira, Dona Xepa, no ano de 1977. A novela, também intitulada Dona Xepa foi escrita por 

Gilberto Braga que fez uma adaptação do romance de Pedro Bloch. Na sinopse, dona Xepa é uma 

mulher que labuta nas feiras livres de São Paulo. 
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Docas
56

, onde iniciou as primeiras imersões no devaneio da criação artística. Alguns, 

simplesmente, descreveram o que haviam visto, retirando dados de suas anotações.  

Num outro dia, no horário da tarde, o Ver-o-Peso foi visitado por um grupo de 

intérpretes-criadores. Eles observaram que, à espera do freguês ou nas horas de menos 

movimentação, a ludicidade toma conta do espaço e os feirantes jogam, enquanto outros 

conversam sobre diversos assuntos; as mulheres aproveitam para cuidar das unhas. Destaco 

que a terceira cena do espetáculo teve como estímulo criativo este momento lúdico da feira, a 

qual será descrita na última seção. 

Ao pôr-do-sol e à noite, na Praça do Pescador, os namorados se encontram e passam a 

usufruir da paisagem do local. No setor dos bares mais próximos da beira da Baía do Guajará, 

as barracas têm aparência boêmia e nos dias de jogo de futebol transmitidos pela televisão há 

uma concentração maior de pessoas. A feira torna-se, então, um ponto de encontro, onde 

amigos tomam cerveja, conversam; é um estar-junto, segundo Maffesoli (1996).  

A movimentação de feirantes e fregueses, à noite, no Ver-o-Peso, diminui bastante. As 

barracas de vestuário e de eletroeletrônicos fecham e a movimentação fica por conta de 

algumas barracas de lanches e de hortifrutigranjeiros que funcionam até o amanhecer. 

Contudo, é de madrugada que outros espaços da feira, como a Pedra, estão iniciando seu 

trabalho. 

A maior dificuldade apresentada pela maioria dos intérpretes-criadores foi o acesso ao 

Ver-o-Peso no turno da noite, horário em que o local não oferece segurança, pois algumas 

áreas ficam bastante soturnas e com pouca iluminação, ocorrendo venda de drogas e 

prostituição. Em outros espaços da feira, costumam dormir indigentes e mendigos. 

Após as observações feitas durante a pesquisa de campo, os intérpretes-criadores 

voltaram para a sala de aula, imbuídos de novas ideias para a pesquisa de movimento. Este 

procedimento não pretendeu desenvolver a metodologia do “Bailarino-Pesquisador-

Intérprete”, de Rodrigues (1997). 

Sublinho que essa metodologia desenvolvida pela bailarina e pesquisadora Graziela 

Rodrigues tem como eixo norteador a pesquisa de campo, na qual o bailarino participa do 

contexto da manifestação cultural como, por exemplo, do Congado
57

, do Candomblé
58

, da 

                                                 
56

 A Estação das Docas era o antigo porto da capital paraense, cujos galpões em ferro foram 

restaurados durante o governo de Almir Gabriel, no ano de 2000. O espaço oferece vários serviços, 

dentre eles restaurantes, choperia, lojas, artesanatos, sorveteria e programações artísticas, feiras e 

exposições. 
57

 O Congado está presente em muitas regiões brasileiras. Tem como padroeiros Nossa Senhora do 

Rosário, Nossa Senhora das Mercês, São Benedito e Santa Ifigênia. Em Minas Gerais, Nossa 
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Cavalhada
59

, dentre outras manifestações culturais, bem como convive em comunidades e em 

diferentes segmentos sociais, propondo o que ela intitula de coabitar com a fonte. E, a partir 

das coletas e das vivências em campo, a dança passa a ser incorporada no corpo do bailarino. 

Ao voltar para o laboratório, o bailarino ressignifica os movimentos e leva para a cena.  

Por outro lado, a pesquisa de campo oportunizou ao intérprete-criador olhar o 

cotidiano com atenção, a partir de “saídas programadas para observação, percepção, análise e 

coleta de materiais e conteúdos adequados” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 123) como fonte de 

inspiração para a construção de movimento na dança.  

 

Acredito que esse procedimento proporcionou maior liberdade para a 

criação, com isso ofereceu autonomia e independência aos intérpretes-

criadores no processo de construção coreográfica, bem como essa 

experiência planta uma motivação, ou melhor, demonstra um caminho a ser 

percorrido
60

. (informação verbal) 

  

Para o grupo de intérpretes-criadores engajados no processo de criação do espetáculo, 

essa etapa anterior aos laboratórios corporais permitiu que eles levassem em consideração não 

somente a dimensão estética, mas também a cultural.  

Durante o trajeto percorrido pelo grupo na feira, além das observações sobre a 

geografia do espaço, a percepção das sensações neste ambiente - que serão detalhadas a seguir 

- proporcionou um redirecionamento do olhar para a montagem do espetáculo.   

 

3.2 VER-O-PESO: O ESPAÇO DO SENSÍVEL 

 

O título que dá origem a esta subseção partiu da concepção de que o sensível é aquilo 

que pode ser percebido pelos sentidos. Isso quer dizer que a abordagem remeterá à percepção 

dos sentidos evidenciados na feira do Ver-o-Peso - os sons, as cores, os sabores, as texturas e 

os odores -, enquanto o espaço representa um conjunto de formas - praças, edifícios e 

mercados - que estabelecem uma relação entre o homem e a natureza. Nesse sentido, o espaço 

                                                                                                                                                         
Senhora do Rosário é a divindade que surge das águas. Para os festejos dos Reinados negros alguns 

elementos compõem as celebrações, como levantamento de mastros, novenas, cortejos solenes, 

coroação de reis e rainhas, cumprimento de promessas, leilões, cantos, danças e banquetes 

coletivos. 
58

 O Candomblé é uma manifestação religiosa, cuja crença e práticas rituais foram trazidas pelos 

africanos que migraram para o Brasil, sob a condição de escravos. 
59

 A Cavalhada é uma representação encenada por cavaleiros, das lutas que ocorreram entre Carlos 

Magno e os 12 pares da França contra os mouros. Essa batalha tornou-se um símbolo de resistência 

e avanços da religião cristã na luta por terras e mais fiéis. As apresentações acontecem em espaços 

abertos e simulam lutas, prisões e raptos, finalizando com o batismo dos mouros.  
60

 Trecho retirado dos Diálogos de Orientação (orientanda), gravados em sessões de orientação.   
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“são essas formas mais a vida que o anima” (SANTOS, 2006, p. 103). 

No Ver-o-Peso, as práticas corporais dos feirantes e os produtos vendidos se articulam 

em um ambiente aparentemente confuso, onde todos os sentidos se conjugam em percepções 

simultâneas, as quais se entrecruzam cotidianamente.  

Neste momento, as percepções dos sentidos no Ver-o-Peso serão delineadas numa 

maneira de conhecer a feira pela via do sensível. Os intérpretes-criadores estiveram diante de 

um processo cujo objetivo era instigar tais percepções, a fim de que se impregnassem com a 

experiência do real e pudessem sentir e responder à investigação e à criação do movimento.  

Para isso, recorri às lembranças das visitas à feira e, especialmente, das sensações do 

local, bem como às anotações do relatório da atividade de campo dos intérpretes-criadores, 

sem seguir uma trajetória linear sobre a geografia do espaço, mas sim, pela revelação dos 

caminhos cruzados das vias das sensações. 

No cotidiano do Ver-o-Peso, a percepção, principalmente das sensações, é uma 

constante. As cores são fortes, as frutas e os temperos como a salsa, a chicória e o cheiro 

verde exalam seus aromas, além do cheiro das comidas que estimulam o paladar e oferecem 

impressões gustativas.  

Essas sensações presentes no espaço da feira compõem sua dimensão espetacular, 

conjugam-se imediatamente e tudo fica “acessível a nós através dos órgãos dos sentidos” 

(DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 12), o que significa dizer que as percepções dos sentidos 

atravessam a feira em “um ambiente que excita a sensibilidade” (MAFFESOLI, 1996, p. 276). 

 

3.2.1 Os cheiros: cheiroso e catingoso 

 

A feira do Ver-o-Peso reserva uma quantidade de cheiros agradáveis advindos das 

frutas, das ervas e de outros aromas. No entanto, são infestados pela fumaça dos veículos, 

pelos odores do lixo proveniente de restos de comida estragada e acumulada nesse ambiente. 

Convivem lado a lado o cheiro cheiroso e o catingoso
61

. 

No Mercado de Ferro percebe-se o cheiro do tucunaré, do pirarucu, do filhote, da 

dourada, da piramutaba, do acari, da pirapema, da pescada amarela, da anchova, da serra, da 

sarda, da gó, do tamuatá, dentre outras espécies de peixes de água doce e salgada. Nesse 

ambiente, as relações são quase assépticas; os vendedores trabalham de forma organizada, 

dentro de boxes, com roupas brancas, em contraste com o ambiente externo, a Pedra.  

                                                 
61

 Catingoso que exala mau cheiro. 
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Essa calçada, entre o rio e a rua, é um estreito corredor que abriga muitas pessoas em 

um ir e vir contínuo. O “pitiú
62

” do peixe entranha nos sapatos e nas roupas, pela água que 

vem das poças do chão ou pinga dos tabuleiros que passam sobre as cabeças dos carregadores 

apressados. O cheiro da maresia é bastante forte nesse entorno.    

O Ver-o-Peso também cheira a tucupi que, em sua forma líquida amarelada, mistura-se 

ao pato assado, às folhas verdes do jambu
63

, da chicória
64

 e da pimenta. Há o aroma das 

frutas, que se unem aos cheiros corporais, em sua grande maioria, pelo suor, fruto do trabalho 

diário no calor do sol quente. Tais fragrâncias habitam a feira durante todo o ano. 

Especialmente por ocasião do Círio
65

 de Nossa Senhora de Nazaré, destacam-se a da maniva, 

utilizada para o preparo da maniçoba
66

 que, ao lado do pato no tucupi, são os pratos 

tradicionais do almoço do Círio. 

Ressalto que o Círio de Nazaré é uma festa católica em homenagem a Nossa Senhora 

de Nazaré, a partir de uma procissão que acontece no segundo domingo do mês de outubro, na 

cidade de Belém do Pará. Os devotos percorrem as principais avenidas da cidade, 

acompanhando a santa em sua berlinda, com saída da Igreja da Sé, localizada no bairro da 

Cidade Velha (centro histórico de Belém), até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem da 

santa permanece durante alguns dias para visitação.  

Destaco que, nas adjacências do Ver-o-Peso, especificamente na Praça do Relógio, vê-

se a berlinda
67

 com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no início do trajeto do Círio, após 

a missa matinal. A berlinda contorna a praça até o Mercado de Peixe, percurso durante o qual 

são realizadas as homenagens do Sindicato dos Peixeiros e Feirantes, com uma grande 

quantidade de queima de fogos (figura 21). 

 

 

                                                 
62

 Pitiú é o odor forte e desagradável de peixe; cheiro de maresia. 
63

 Jambu são folhas que apresentam flores amarelas em seus talos. 
64

 Chicória é uma folha serrilhada usada como tempero na caldeirada de peixe e no pato no tucupi.  
65

 Círio: esse vocábulo provém do latim cereus, “de cera”, que designa uma tocha grande como a vela 

pascal. Em Portugal e no Brasil esse termo refere-se às romarias ou procissões de grande porte, em 

celebração ao santo padroeiro do lugar. 
66

 A maniçoba é feita da maniva. Como a maniva contém ácido cianídrico, precisa ferver por, 

aproximadamente, quatro dias. Depois, acrescentam-se as carnes: a carne seca, o toucinho, o 

chouriço, o paio, o bucho e outros ingredientes a gosto, tornando-a “adubada”, como dizem 

popularmente. 
67

 Berlinda é o carro em que a santa é transportada, durante as procissões em homenagem a Nossa 

Senhora de Nazaré. É puxada pela corda dos promesseiros do Círio e decorada com flores naturais. 

Suas réplicas em variados tamanhos são carregadas na procissão e, em outros casos, enfeitam as 

residências.  
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Figura 21 - Praça do Relógio durante a passagem da imagem da santa no Círio de Nazaré. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2010. 

 

Para ver a santa em sua passagem pela feira, as pessoas aglomeram-se na Praça do 

Relógio, além de reunirem-se nas calçadas, no meio fio, em cima das árvores da Praça Dom 

Pedro II, nos barcos aportados no cais e nas marquises das casas comerciais. Na ocasião, os 

fiéis aplaudem, rezam, ouvem-se gritos
68

, além do choro emocionado estampado nos seus 

rostos. 

Exala o cheiro de “fumaça, maresia, peixe e suores diversos. É o cheiro do Círio no 

Ver-o-Peso [...]” (SARÉ, 2007, p. 414). Na ocasião em que a procissão caminha pelas ruas do 

Complexo, há uma profusão de aromas que vêm das axilas dos vários corpos, daqueles que 

apenas assistem à passagem da santa e dos que acompanham a procissão.  

Há, ainda, as cores e as formas dos enfeites, dos balões e das músicas em homenagem 

à santa e, na Avenida Boulevard Castilhos França, a berlinda é atrelada à corda para seguir o 

trajeto da procissão.  

Também há o mau cheiro no entorno do Ver-o-Peso, resultado da urina depositada nas 

ruas e dos restos de comida e bebida. Afinal, após terem participado da Trasladação
69

, os 

promesseiros da corda passam a noite no local para marcar o seu lugar na corda, aguardando a 

saída da procissão ao amanhecer do dia seguinte. 

                                                 
68

 Gritos de “Viva Nossa Senhora de Nazaré” são emitidos pelos fiéis.  
69

 Trasladação é a procissão que ocorre no sábado, com saída do Colégio Gentil Bittencourt, no turno 

da tarde. Esse colégio se localiza nas proximidades da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. A 

procissão então finaliza o seu percurso na Catedral Metropolitana de Belém, na Igreja da Sé. No dia 

seguinte, o caminho inverso se inicia, com a saída da imagem da santa dessa igreja, para retornar à 

Basílica, dando início ao Círio. 
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Das barracas de alimentação da feira vem o cheiro do peixe frito com açaí, do 

pirarucu; das barracas próximas ao rio, o da cerveja e do óleo diesel dos motores dos barcos. 

Já o perfume do patchouli, da priprioca, do alecrim e outros aromas vêm das barracas de 

ervas, além do colorido dos vidrinhos e do verde das folhas milagrosas. As ervas são 

indicadas pelas erveiras para serem usadas nas benzeções, simpatias e garrafadas preparadas 

por elas para chamar dinheiro, sorte e amor. 

Em Outros Olhares, na cena das erveiras, podia-se ver uma bacia inox com ervas no 

centro do palco. No entanto, devido à distância entre o palco e a plateia do Teatro da Paz, o 

aroma só pôde ser sentido pelas intérpretes-criadoras.  

Predominantemente mulheres, as erveiras precisam se destacar umas das outras a fim 

de venderem mais e obterem um lucro maior. Para isso, contam histórias, enfeitam-se, 

arrumam as suas barracas, enfim, fazem de tudo para chamar a atenção dos fregueses. 

Verifico, no espaço da feira, a característica de ser formada “de um lado, pelo 

resultado material acumulado das ações humanas através do tempo, e, do outro lado, animado 

pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade” (SANTOS, 

2006, p. 106). Sentadas em seus banquinhos de madeira ou em pé, as erveiras transformam a 

organização do espaço, criam novas falas, novas situações e atualizam o ambiente, revelando-

se como memória viva do passado. 

Diferentemente dos perfumes das barracas das ervas, o mau cheiro vindo do lixo e da 

lama espalha-se em alguns lugares da feira, causando repugnância. Loureiro (2000, p. 283), 

ao poetizar o Ver-o-Peso, buscou construir, por meio das palavras, a imagem que aparece 

quando a maré baixa: 

 

[...] A lama purificada, inocente, 

língua recoberta de asco, 

a lama transbordante 

patamar de urubus 

festa de vermes. 

Lama. 

O anti-cartão postal do Ver-o-Peso. 

E, no entanto, vida. 

A vida mais original, porque negada. 

Ver-o-Peso. 

Porto em que aporta uma cidade: 

Barca barroca 

Com mastros de cimento armado. 

 

Especificamente na Pedra, localizada às margens do rio, acontece a maior 

comercialização do pescado na feira. Ali, sobrevoam muitos urubus em busca de pedaços e 
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restos dos peixes espalhados; disputam os pedaços da carniça jogados no chão, construindo 

uma paisagem, não nos moldes dos cartões postais, mas conferindo ao Ver-o-Peso um estilo 

próprio e singular. 

No final da manhã, sob o sol forte, as cores e os cheiros da banana, melão, abricó, 

pêra, mamão, abacate, tangerina, maçã, laranja, manga, melancia, uva, goiaba, abacaxi, 

manga rosa, acerola, maracujá, caju, graviola, e outras excessivamente doces, cítricas ou até 

de origem asiática, como a pitaya, contrastam com o cheiro forte do camarão salgado. Mas 

são as frutas regionais, encontradas em determinada época do ano, que chamam atenção, não 

só pelo seu cheiro e sabor, mas também pelos nomes: cupuaçu, bacuri, taperebá, uxi, biribá, 

pupunha, abiu, murici, tucumã, araçá, buriti ou miriti e tantas outras. 

O Ver-o-Peso também cheira a quintal, que vem da parte de trás do Mercado de Peixe. 

Lá tem o pato, a galinha, o periquito, o porquinho da índia, dentre outras espécies de animais 

vivos. 

 

3.2.2 A Visualidade: um caleidoscópio de cores e formatos 

 

Todos os sentidos cercam o Ver-o-Peso e estão em ação, principalmente o da visão. 

Nesse espaço, as formas das barracas no Complexo se distinguem em barracas padronizadas 

(brancas) e barracas improvisadas, feitas de lona de plástico na cor azul. Opõem-se aos 

prédios do Mercado de Peixe, todo em ferro, e do Mercado de Carne, cuja estrutura interna é 

de ferro e a externa, de alvenaria, com detalhes arquitetônicos em estilo art nouveau. A 

utilização do ferro importado marca o período áureo da borracha (século XIX) no cenário 

urbano de Belém.  

No interior do Mercado de Peixe podem-se ver cartazes de divulgação do Círio de 

Nazaré, além da imagem da santa e a réplica da berlinda. No lado de fora, as frutas, as 

hortaliças e os temperos dão colorido à feira, como um caleidoscópio de cores e formatos.  

Entre o mercado e as barracas certos produtos são depositados no próprio chão sobre 

um pedaço de lona de plástico, a exemplo do camarão, que fica exposto ao sol para secar, 

assim como as frutas, o cheiro verde e a chicória. 

Os barcos (figura 22), reunidos no cais do porto, complementam a visualidade do 

local, pela forma e cores diferentes. É o “Ver-o-Peso manchado de velas de todas as cores, 

com suas barcaças que trazem, dos mais diversos pontos do estado, peixe e frutas para a vida 

da cidade” (MORAES, 1997, p. 218). Moraes refere-se, em suas crônicas, ao colorido das 

embarcações dos mais variados tipos, que continuam enfeitando a paisagem da feira e, para 
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Loureiro (2001, p. 181) representam uma espécie de “pinacoteca flutuante”.  

 

Figura 22 - Barcos no cais do porto. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2009. 

 

A imagem acima revela, no primeiro plano, os barcos aportados no cais para o 

desembarque de mercadorias; ao fundo, o Mercado de Peixe, na cor azul, com suas torres, 

uma em cada canto. As embarcações ocupam o espaço do cais, atracando, proa com popa, 

proa com proa. 

Mesmo predominando a cor azul do mercado e dos barcos, outras cores como o 

vermelho e o verde aparecem nas letras dos nomes das embarcações e nos traçados em linha 

reta que compõem a simetria dos desenhos.  

A função principal das embarcações é o transporte de alimentos, mas também o de 

moradia. É o “barco-casa” que, nessa funcionalidade, abriga, transformando-se em residência 

flutuante.  

As embarcações, segundo Loureiro (2002, p. 137), são “objetos plásticos, boiando, 

bubuiando, rearranjando continuamente a paisagem, imprimindo a marca da criatividade do 

homem, no horizonte dos rios e baías vazantes e preamares”. O barco visualizado como 

objeto plástico ganha contornos estéticos pelo seu colorido, pelos enfeites como flores, 

bandeiras, balões e outros detalhes poderão compor o seu visual, destacados, principalmente, 

nas procissões fluviais. 

Barcos chegam e saem constantemente do porto do Ver-o-Peso. Funcionam como 

elemento de ligação entre a cidade e as ilhas, no transporte dos produtos e como meio de 
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locomoção da população ribeirinha.  

Essas embarcações vão de barcos de pesca até pequenas canoas (popopôs)
70

, as quais 

trafegam nas águas dos rios percorrendo caminhos entre furos, entrelaçados pela vegetação 

característica da região amazônica. Sublinho que a segunda cena do espetáculo faz referência 

a essas embarcações.  

Nas peças do artesanato paraense são utilizados todos os tipos de materiais retirados 

da própria região: o barro, a palha, as sementes e até escamas de peixe. Destacam-se as cores 

marrom, bege, preto, mas também o colorido em diferentes peças como vasos de cerâmica, 

colares e brincos de sementes e penas, e nas cuias pintadas com paisagens e desenhos com 

motivos marajoaras
71

, vendidos nas barracas de artesanato da feira. 

Em diversos espaços da feira vendedores ambulantes trafegam pelos setores 

oferecendo produtos, criando, assim, uma estética visual em constante transformação, por não 

terem um lugar fixo. Esses sujeitos acabam construindo formas criativas de transportar o seu 

produto utilizando carrinhos de supermercado e carros de mão de madeira, ressignificando a 

relação espacial do local.  

Na feira do Ver-o-Peso, muitas cores atravessam a visão, como o amarelo vivo do 

tucupi, vendido em garrafas pet, o verde da maniva moída, os diversos tons das frutas (figura 

23), a cor laranja dos cachos de pupunha, o roxo do açaí, dentre outras frutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Popopô é uma onomatopeia, cuja formação está relacionada ao som do motor de pequenas 

embarcações que apresentam baixa rotação e são assim denominadas na região.   
71

 Marajoaras: os desenhos marajoaras também aparecem em bordados de diferentes peças de roupas e 

em utensílios domésticos. Esses desenhos estão relacionados com a história do povoamento da ilha 

do Marajó, no estado do Pará, mais precisamente com as sucessivas guerras das tribos indígenas, 

que deixaram suas marcas nas cerâmicas localizadas nos sítios arqueológicos.  
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Figura 23 - O colorido das frutas. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2011. 

 

Nessas barracas, como mostra a imagem, as frutas que se apresentam em cachos são 

penduradas, outras ficam depositadas em cestas ou nos paneiros
72

, conforme a quantidade, 

mostrando a variedade de produtos ofertados.  

A visualidade das barracas foi analisada pela intérprete-criadora Rose Marques no 

comentário feito em seu relatório
73

 da visita de campo: “o colorido no setor das frutas, apesar 

de ser múltiplo, tem harmonia. Lindo era, bem próximo daquele colorido todo, as garrafas de 

tucupi com as pimentas de cheiro”. Nos diversos setores, os feirantes arrumam suas barracas 

distribuindo os produtos em diferentes formas, tamanhos e nuances de cores, tornando este 

espaço espetacularmente vivido. 

 

3.2.3 Os sons da feira 

 

Muitos sons fazem parte do cotidiano do Ver-o-Peso e configuram uma paisagem 

sonora composta de sons agradáveis e desagradáveis. Estes são caracterizados pelos ruídos 

urbanos, evidenciados pelo uso indiscriminado da buzina dos carros e pelas sirenes de carros 

                                                 
72

 Paneiro é uma palavra formada pela junção de paná, que vem do tupi e significa cesto, e do sufixo 

eiro que expressa uso. É confeccionado da tala, tiradas das folhas da palmeira conhecida como 

miritizeiro. 
73

 Considerei o nome artístico Rose Marques todas às vezes que me refiro à intérprete-criadora 

Rosilene Marques Soares, conforme sua preferência. Relatório apresentado pela referida intérprete, 

no dia 14 de outubro de 2005, sobre a pesquisa de campo no Ver-o-Peso, como atividade da 

disciplina Prática de Montagem II.  
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de propaganda sonora. Nos dias de chuva, os sons ficam por conta da natureza, com os 

barulhos dos trovões e da própria chuva.  

De um lado, a movimentação e o fluxo da cidade moderna - carros, ônibus, motos e a 

pressa do dia a dia - e, do outro, a paisagem da baía, com a água de coloração barrenta, 

transmitindo a sensação de calmaria por meio dos movimentos da maré na vazante, e de 

agitação na enchente. 

Ao longo da feira, escuta-se o vozear dos fregueses e dos vendedores. Os primeiros 

apontando e pedindo este ou aquele produto desejado e, na pressa de serem atendidos, cada 

um se esforça para que a sua voz ultrapasse à do outro; os segundos exibem os seus produtos, 

chamando a atenção das pessoas, anunciando em voz alta as vantagens dos seus preços e 

sinalizando que os mesmos estão prestes a acabar. 

As vozes dos vendedores ambulantes com seus pregões
74

, juntam-se às das pessoas 

que falam alto, aos risos, aos gritos, contrastando com o barulho dos pratos, dos freios dos 

ônibus, das buzinas de carro e dos motores dos barcos.  

Diversos sons adentram o ouvido, como o barulho do ventilador, misturado ao som 

agudo de uma tesoura que separa a polpa da fruta de seu caroço, a exemplo dos caroços de 

cupuaçu, bem como o barulho de golpes de facão para descascar e retirar a casca dura da 

castanha do Pará
75

 a fim de deixar somente a fruta; junto a tudo isto, o ruído da máquina de 

açaí. 

Também há, na feira, a venda de CDs; dentre os vários ritmos destacam-se o brega
76

, o 

bolero
77

, o forró
78

 e uma diversidade de músicas nacionais e internacionais. Para atrair o 

freguês, os feirantes ligam seus aparelhos em volume alto, como em uma disputa sonora.  

O Ver-o-Peso é dotado de sonoridade em toda a sua extensão. As saudações “Alô 

                                                 
74

 Pregão é um recurso utilizado pelos feirantes para chamar a atenção dos fregueses e assim venderem 

os seus produtos a partir de frases e rimas.  
75

 A Castanha do Pará nasce encaixada dentro de um ouriço de casca dura, em formato esférico. Cada 

semente é revestida ainda por uma casca forte.    
76

 Brega é o ritmo musical surgido a partir do declínio da Jovem Guarda, no final da década de setenta. 

É caracterizado pelo exagero sentimental das letras que tratam de desilusões amorosas, dores de 

cotovelo e assuntos do cotidiano. Atualmente, o ritmo ganhou três variantes: o tecnobrega, o 

melody e o tecnomelody. 
77

 Conhecido pela expressão dois pra lá, dois pra cá, o bolero tem provavelmente seu nome derivado 

de volero (volar = voar) ou das pequenas bolas presas nos vestidos das bailarinas ciganas. Essas 

bolinhas eram chamadas de boleras, daí então, a origem do nome. Segundo, Ellmerich (1987) o 

bolero foi popular de Andaluzia, Castilla e Mahon.     
78

 Forró é um ritmo originário do nordeste brasileiro, sendo muito divulgado por Luís Gonzaga, na 

década de quarenta. Tem como instrumentos principais a sanfona, a zabumba e o triângulo. O forró 

é hoje um dos estilos mais dançados pelos casais nos salões de baile, principalmente, o forró Pé-de-

Serra. 
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freguesa! Bom dia, minha linda! Vá chegando, que aqui a casa é nossa!” e outros chamados 

como: “Amiga, venha cá, eu tenho tudo que você precisa, tenho um banho pra trazer ele 

rapidinho, freguesa! Faço um preço baratinho, venha cá, venha cá!”, vêm das barracas das 

ervas.  Essa abordagem das vendedoras é uma prática comum e cotidiana que deixa sua marca 

registrada na singularidade do local, como uma forma atualizada de pregão. 

Na Pedra, os gritos
79

 se dão a todo o momento, principalmente pelos carregadores ao 

solicitarem às pessoas que abram caminho a sua passagem, bem como assobios, cutucões, 

empurrões, pisadas, esbarrões e xingamentos, em meio a um burburinho de indivíduos e uma 

infinidade de peixes de todos os tipos e tamanhos, que são carregados, pesados e vendidos. 

Em diferentes cenas do espetáculo havia a referência à profusão de sons da feira; a 

trilha musical reproduziu barulho de carro e de arranque de motor de barco, da sonoridade 

criada pelos intérpretes-criadores, com panelas, pratos e outros materiais percussivos, além 

dos sons do corpo, das palmas e dos pregões verbalizados, os quais serão comentados na 

última seção. 

 

3.2.4 Os sabores e as texturas: coquetel de sensações 

 

Pegar e provar os produtos são ações comuns no cotidiano da feira - degustar o 

camarão salgado, saborear frutas como a pupunha cozida -, que está melhor quando gorda e 

não seca e fiapenta. Outras, basta simplesmente apalpar para ver se estão maduras. Há, ainda, 

aquelas que apresentam textura lisa como o mamão, o abacate e a banana, e outras ásperas, 

como o abacaxi, o biriba, a jaca e a graviola, harmonizando sabores e aromas, em um coquetel 

de sensações. 

Ressalto que as frutas regionais têm sabores diferentes e, por isso, algumas causam 

certa estranheza. O período da safra é de janeiro a maio, destacando-se o taperebá, o bacuri e 

o murici. De sabor ácido, o cupuaçu tem uma casca dura e lisa de coloração castanho escuro. 

Suas sementes são envoltas por uma polpa branca de cheiro forte, da qual é feito sorvete, suco 

e doce para rechear bolos. 

Em determinados períodos do ano, há o aumento ou a diminuição na oferta de certos 

produtos como o coco verde, que tem muita saída nos dias quentes, ao contrário dos dias 

chuvosos. Já a castanha do Pará, que lembra o sabor do coco seco, é bastante consumida in 

natura, utilizada no preparo de variadas receitas. 

                                                 
79

 Os carregadores gritam em voz alta “tá pingando”.  
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Depois de comercializado na Feira do Açaí, o açaí será vendido em vários pontos da 

cidade na forma de polpa. Batido pelos batedores (profissionais que utilizam máquinas 

específicas para separar a polpa do caroço), esse fruto apresenta diferentes texturas e é 

vendido como fino, médio e grosso. 

Considerado um dos alimentos mais consumidos pelos paraenses, o açaí tem seu valor, 

importância e, principalmente, os acompanhamentos para sua degustação revelados na letra da 

música Sabor Açaí, de Nilson Chaves e Joãozinho Gomes: “Põe tapioca, põe farinha d’água / 

Põe açúcar não põe nada ou me bebe como um suco / Que eu sou muito mais que um fruto”. 

Pode ainda ser consumido com charque e camarão. Desse fruto também é feito mingau, 

sorvete, purê e outras formas de preparo na culinária paraense. 

A manga, com seu sabor doce - aguçado no Ver-o-Peso -, origina-se da mangueira, 

árvore encontrada nas principais ruas e praças da cidade de Belém. A adaptação das 

mangueiras à vida urbana não impede que seus frutos caiam nos vidros dos carros, na cabeça 

dos transeuntes e até mesmo nos cestos de quem colhe.  

O abiu, quando não está bem maduro, caracteriza-se por conter um líquido que adere 

os lábios, provocando uma sensação de que estão colados. Já o abacaxi, fruta tropical, 

encontrada também em outros estados, apresenta-se de sabor doce e ácido e combina muito 

bem com o clima quente da região.  

Na feira, a farinha pode ser degustada, para saber se está bem torradinha; tem de todos 

os tipos: grossa, média e fina, além da farinha d’ água; e também a amarela, a de farofa e a de 

tapioca.   

O jambu servido no tacacá
80

 e no pato no tucupi causa uma ligeira dormência ou uma 

sensação de amortecimento na boca e na língua, quando mastigado. O responsável pelo 

tremor é o espilantol, substância presente na folha e concentrada principalmente na flor. Para 

que ele não perca esse efeito, suas folhas devem ser rapidamente aferventadas em água com 

pouco sal. 

Ao se depararem com o cotidiano da feira, os intérpretes-criadores, atentos a tudo, 

recorreram às lembranças, como registrou a intérprete-criadora Rose Marques, em seu 

relatório
81

: 

 

  

                                                 
80

 Tacacá é uma comida da culinária paraense servida com goma, tucupi, folhas de jambu, camarões 

seco e, opcionalmente, a pimenta. 
81

 Relatório apresentado pela intérprete-criadora Rose Marques, no dia 14 de outubro de 2005, sobre a 

pesquisa de campo no Ver-o-Peso, como atividade da disciplina Prática de Montagem II.  
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Reparamos que em cada setor havia uma organização diferente. Na parte das 

frutas e dos alimentos, havia uma limpeza que não encontramos na parte da 

farinha e dos camarões e que os aromas nos remetiam a lembranças, como 

por exemplo, um mesmo cheiro trazia à memória lembranças diferentes para 

cada um de nós. O cheiro do peixe frito, que por sinal é o cheiro que 

predomina na alimentação, sobrepuja qualquer outra alimentação e nos 

lembrou os ribeirinhos, aqueles que vêm para os centros para trabalhar, não 

deixando seu hábito de comer o peixe que é farto e de mais fácil acesso onde 

eles vivem. Outro cheiro traz a lembrança junina, uma lembrança da 

infância: mingau de milho, banana e tapioca. Descobrimos um ponto: depois 

da festa, muitos vão para ali para tomar uma sopa de mocotó, um mingau de 

açaí com arroz que, segundo seu Raimundo, o vendedor de mingau, é muito 

bom para não ficar com ressaca. (informação verbal) 

 

Na observação do ambiente, os intérpretes-criadores puderam não apenas fazer 

associações, como recordaram fases de suas vidas e demonstraram que estavam atentos aos 

odores e à organização dos setores da feira, estabelecendo, pela compreensão da realidade, 

uma relação com o sensível, diante das particularidades do local. 

O processo criativo apontou para uma educação dos sentidos, “fundamental nos 

processos criativos, assim como na vida dos indivíduos que poderão ter sua sensibilidade 

desenvolvida e seus sentidos despertos, captando as nuanças qualitativas do cotidiano” 

(SÁNCHES, 2010, p. 76).  

Compreendo que as sensações provocadas pelos sentidos, no Ver-o-Peso, 

manifestaram-se no processo do espetáculo através de associações e do imaginário criativo 

dos intérpretes-criadores, durante os laboratórios de criação. Nesses espaços de investigação, 

os corpos dos intérpretes-criadores puderam experienciar outras possibilidades de movimento 

resultantes das suas percepções sobre o ambiente pesquisado.   

No cotidiano do Ver-o-Peso, se estabelecem as relações comerciais e trabalhistas, 

surgindo, assim, muitos trabalhadores como os carregadores, os açougueiros, os sacoleiros, os 

feirantes (cadastrados e não-cadastrados), os vendedores de peixe e outros que, em suas 

atividades diárias, comportam-se de modo a atrair o olhar do outro - pode ser quem 

simplesmente passa pela feira, ou aquele que deseja comprar. Foi verificado que cada um tem 

um gestual próprio, carregado de elementos espetaculares, observados pelo elenco em campo. 

Sobre esse assunto, discorro a seguir.   

 

 

3.3 A ESPETACULARIDADE DOS COMPORTAMENTOS COTIDIANOS NO VER-O-

PESO 
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Em constante movimento, entre a feira e o mercado, noite e dia, idas e vindas, chegada 

de uns e partida de outros, ônibus e barcos, trabalho e lazer, compra e venda, às margens da 

Baía do Guajará, onde deságua o rio Guamá, um dos afluentes do Amazonas, localiza-se o 

Ver-o-Peso.   

Compreendo o ambiente do Ver-o-Peso como um entre-lugar, tal como Loureiro 

define tal espaço, pelo “encontro situado na linha divisória de lugares desencontrados: a 

cidade e o campo, a rua e o rio, o carro e a canoa, o relógio e o tempo” (LOUREIRO, 2008, p. 

38). A feira do Ver-o-Peso é o lugar onde os opostos se encontram, em uma composição feita 

de diversidade.  

Nesse ambiente, a espetacularidade acontece a partir das ações dos feirantes em 

diferentes setores, como arrumar, desarrumar, guardar e armazenar, dentre outras tarefas que 

se repetem no seu dia a dia. E, para atrair os olhares, vale gritar mais alto que o feirante da 

barraca ao lado, tirar graça, falar pregões, contar piadas, adular o freguês para comprar o seu 

produto e outras formas criativas que compõem o comportamento espetacular cotidiano na 

feira. 

Destaco o cotidiano como o conjunto de ações que se referem a um rito próprio, 

característico e conhecido de um grupo de pessoas, em situações rotineiras constituídas pelo 

convívio em sociedade. Para Bião (2007, p. 124), cotidiano é o: 

 

Conjunto de situações que se repetem, no qual as ações parecem estar em 

seus próprios limites e os conflitos entre a pessoa e a alteridade se 

experimentam, experienciam-se, exprimem-se e se expressam em rotinas e 

ritos diários repetitivos e repetidos, como num ensaio (em francês ensaiar é 

repeter, é repetir). 

 

Para ganhar a simpatia dos fregueses, em situações do dia a dia, os feirantes do Ver-o-

Peso interagem com eles, e para isso, vestem-se e movem-se deixando evidenciar a 

espetacularidade de suas ações no ambiente da feira. Outro exemplo é o carregador da Feira 

do Açaí (figura 24).  
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Figura 24 - Carregador puxando o carro de mão na ladeira da Feira do Açaí. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2009. 

 

Para descer os carros de mão feitos de madeira, com duas rodas de automóvel, pela 

ladeira da feira, com sacas de açaí, o carregador sai gritando ou assobiando, pedindo para as 

pessoas afastarem-se, chamando atenção de todos que estão por perto. Entendo que nessa 

ação, o espetacular está presente, expresso a partir de sua postura ao transportar o produto, 

sem possuir plena consciência de que seu ato está sendo percebido. Compreendo esse 

espetacular não como espetáculo artístico, mas como expressão social. 

A fim de esclarecer melhor as práticas e os comportamentos espetaculares, Bião 

(2007) dividiu-os em três grupos: as artes do espetáculo, os ritos espetaculares e as formas 

cotidianas. O autor relaciona cada grupo a uma classe gramatical. No caso das formas 

cotidianas, estas seriam: 

 

Adverbialmente, objetos espetaculares, aqueles que comporiam o terceiro 

grupo de objetos da etnocenologia, os fenômenos da rotina social que podem 

se constituir em eventos, consideráveis, a depender do ponto de vista de um 

espectador, como espetaculares, a partir de uma espécie de atitude de 

estranhamento, que os tornaria extraordinários para um estudante, um 

estudioso, um curioso, um pesquisador, enfim, um grupo de interessados em 

pesquisá-los (BIÃO, 2007, p. 28). 

 

Dessa forma, a ação do carregador é adverbialmente espetacular por apreender os 

olhares das pessoas que circulam pela feira; diante das lentes dos intérpretes-criadores do 

espetáculo, essa ação espetacular foi convertida para a cena coreográfica. Com o carro de 

mão, os intérpretes-criadores executaram movimentos de empurrar, rolar e também 
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permaneceram em posições que exigiram equilíbrio corporal. 

Percebo que a ação espetacular do carregador é portadora de uma atitude estética, o 

que está relacionado com o que diz Mukarovsky (1993) sobre algumas atitudes práticas, 

principalmente na exemplificação das relações sociais, ao remarcar a tendência estética como 

adjuvante da função prática.  

O autor destaca que as relações sociais têm como características “a necessidade de 

atenuar conflitos, conseguir simpatias, conservar a dignidade pessoal” (MUKAROVSKY, 

1993, p. 125). O caráter espetacular do cotidiano do Ver-o-Peso apresenta uma função estética 

que não é artística. Essa estética se encontra na esfera de uma atitude prática, cujo dominante 

é o modo específico de executar uma ação em uma atividade do dia a dia.   

Pontuo a categoria da espetacularidade, dos estudos da Etnocenologia que, no caso das 

formas cotidianas da feira do Ver-o-Peso, é uma forma de comportamento espetacular, muito 

embora não apresente, como dominante, a função artística. Portanto, ao contemplarem a 

espetacularidade cotidiana do Ver-o-Peso, os intérpretes-criadores estavam diante de práticas 

e comportamentos que serviram de material dramatúrgico para a criação em dança. 

Pelo fato da feira apresentar, em seu cotidiano, certa espetacularidade, faço uma 

associação da mesma com um palco ou tablado
82

 a céu aberto. A associação do Ver-o-Peso 

como palco refere a significados, entre os quais estão a relação da feira com um palco 

popular, a partir da representação ao ar livre dos seus artistas - os feirantes -, o que certamente 

ocorre por mostrar a cena e o que está fora dela e, principalmente, por valorizar a teatralidade 

cotidiana, conforme Maffesoli (1996).   

Os feirantes vão se comportar como personagens de uma cena em um “spetacle 

vivant”, expressão francesa que, na opinião de Bião (2009, p. 65), é melhor traduzida como 

“espetáculo ao vivo”. Para isso, não necessitam de um espaço físico coberto, com cadeiras 

para receber o seu público, mas precisam repetir a atuação, dia após dia, como os artistas da 

commedia dell’ arte, de tablado em tablado, de feira em feira. 

Sinalizo que, nessa feira, o rio é visto em toda a sua extensão e é uma via fluvial que 

estabelece a ligação dos ribeirinhos com a cidade. O rio “é sempre visto como um caminho, 

quer dizer, lugar por onde as pessoas, de certa maneira, andam” (LOUREIRO, 2001, p. 126), 

ou ainda, o rio é a rua do ribeirinho, como diz a letra da música no ritmo do carimbó, de Ruy 

Barata e Paulo André, “esse rio é minha rua”.  

                                                 
82

 O Tablado ou o Tréteau era o palco da commedia dell’arte  e dos teatros de feira. Sua origem vem 

dos gregos e consiste em um estrado praticável, de tábuas. Os artistas dessa época apresentavam-se 

em feiras, em espaços de mercados públicos e privados. O tablado, ao ser colocado ao ar livre, 

apropriava-se da paisagem do local e o público circundava-o. 
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No entanto, bem antes, no início do modernismo, em sua obra amazônica Cobra 

Norato, o poeta Raul Bopp diz: “esse rio é nossa rua”. A associação do rio como caminho ou 

rua, além de aproximar a vida do interior e da cidade, evidencia sua importância para a região 

amazônica.  

Pelos rios navegam os barcos, as canoas e as mais diversas embarcações dos 

ribeirinhos, pessoas que desenvolvem atividades ligadas à pesca, à coleta de frutas, ao 

artesanato e outras tarefas decorrentes da vida em contato com a natureza, e que se encontram 

distantes dos centros urbanos, sobrevivendo daquilo que criam e extraem de dentro dos rios e 

das matas. 

No Ver-o-Peso, são comercializados os produtos provenientes da fauna e da flora da 

região; os recursos naturais e a relação do homem (ribeirinho) com a cidade representam o 

contexto amazônico. O compositor Chico Sena, atento à estreita relação existente entre a feira 

e a cidade, o meio e a paisagem, retrata, na letra da música Flor do Grão Pará, os aspectos da 

cidade de Belém, a paisagem amazônica e, principalmente, o Ver-o-Peso, nos versos: “Belém, 

Belém acordou a feira / Que é bem na beira do Guajará / Belém, Belém menina morena / Vem 

ver o peso do meu cantar”. 

Em vários setores do Ver-o-Peso é possível encontrar uma variedade de frutas, peixes, 

ervas e outros produtos oriundos das ilhas adjacentes, chegando nos barcos que aportam no 

cais do porto. Neste espaço, convivem a cultura urbana e a rural-ribeirinha.  

 A noção de cultura proposta por Geertz permite que ela seja entendida pelo aspecto 

semiótico, ao esclarecer que: 

 

O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 

teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 1989, p. 4).  

 

Sob essa perspectiva, a cultura consiste em estruturas de significados estabelecidos 

pelo homem da própria comunidade a que pertence, ou melhor, as pessoas da comunidade se 

reconhecem, percebem-se e se entendem, respondendo a situações que lhes são comuns. Os 

diversos comportamentos do homem vão representar a sociedade e o ambiente em que vive, o 

que confere à sua vida um sentido e um significado. 

A cultura urbana é caracterizada pelo corre-corre da vida nas grandes cidades, pelo 

consumo de equipamentos tecnológicos e, ainda, por apresentar um sistema de educação 

sequencial que inicia com a educação infantil e vai até a carreira universitária, traçando um 
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percurso de formação continuada.  

Por outro lado, os ribeirinhos, inseridos no ambiente rural, desfrutam de uma 

convivência ligada à natureza, dependendo do rio e da floresta, extraindo seus produtos para 

garantir a sobrevivência e o sustento da família. Os ensinamentos são transmitidos por meio 

do recurso oral. Loureiro complementa que a cultura rural é “aquela em que podem ser 

percebidas, mais fortemente, as raízes indígenas e caboclas tipificadoras de sua originalidade, 

florescentes ainda em nossos dias” (LOUREIRO, 2001, p. 65). 

A feira do Ver-o-Peso encontra-se às margens da cultura rural-ribeirinha, que vai 

refletir todo o seu saber e fazer do caboclo nesse ambiente, também amazônico. O homem da 

cidade e o ribeirinho se inter-relacionam nesse espaço e se influenciam mutuamente; a cultura 

do caboclo ribeirinho penetra no espaço urbano, ao mesmo tempo em que se vê aberta às 

influências urbanas, ou seja, uma cultura alimenta a outra.   

Ressalto que o caboclo constrói uma sabedoria muito própria a partir da leitura do seu 

cotidiano, fruto de experiências nas diversas relações de trabalho, de lazer, no ambiente do 

qual faz parte e em que interage, produzindo, assim, sua própria cultura: a cultura cabocla. 

Para Cascudo (1984, p. 165), caboclo é “o nativo, o natural; mestiço de branco com índio; 

mulato acobreado”. 

Enfatizo a cultura cabocla não apenas pela mistura étnica que formou os ribeirinhos, 

mas também pelo legado de conhecimentos adquiridos em um ambiente natural. Eles, que 

muitas vezes vivem isolados em algumas áreas e totalmente afastados do centro urbano, 

“alimentando-se de pratos típicos, celebrando a vida nas festividades e danças regionais, 

banhando-se prazerosamente nas águas do rio e da chuva” (LOUREIRO, 2001, p. 38). 

O Ver-o-Peso coloca em destaque e reúne diferentes culturas no mesmo ambiente. Isto 

pode ser visualizado nas culturas urbana e cabocla ribeirinha, as quais mantêm uma ligação 

com a feira por meio dos produtos vendidos, que fazem parte da culinária paraense, e na 

relação com o rio, que abastece a cidade, trazendo os produtos da floresta. Deste modo, a feira 

é compreendida como um espaço de identidade cultural.  

Entendo a identidade não como algo pronto e acabado, mas, como Hall (2006, p. 39) 

“[...] em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento”. A identidade é compreendida por 

um processo no qual o indivíduo é preenchido de identificações que evidenciam os seus 

inúmeros desejos de pertencimento a um determinado grupo ou a uma comunidade. Tais 

identificações se apresentam não como um modelo fixo, mas sim como um ambiente que se 

atualiza e se renova, no convívio com as culturas ali existentes. O Ver-o-Peso representa o 
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“produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns 

num mundo globalizado” (HALL, 2006, p. 88). 

Do convívio diário entre as culturas urbana e cabocla ribeirinha, surgem práticas e 

comportamentos singulares. Compreendo esse ambiente como meio de construção de padrões 

culturais, a partir do momento em que a habilidade em realizar uma tarefa está baseada no 

conjunto do uso corporal aprendidos culturalmente.  

Para melhor entendimento dos padrões culturais sinalizo a noção de técnicas corporais 

proposta por Mauss (1974, p. 211) como “as maneiras como os homens, sociedade por 

sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos”. O antropólogo 

apresentou gestos e movimentos corporais como técnicas criadas pela cultura, que são 

ensinadas e transmitidas de geração em geração e apresentam significados específicos para a 

sociedade na qual o homem está inserido.   

Mauss (1974) considerou quatro “princípios de classificação das técnicas corporais” e 

quatro tipos de “enumeração biográfica das técnicas corporais
83

”. Os princípios seriam 

derivados das variantes, sexo e idade, o que significa que as noções e os papéis sexuais da 

mulher e do homem irão variar, dependendo de questões culturais, bem como há variação de 

técnicas corporais conforme a idade. No que se refere aos outros dois princípios, o autor 

relaciona as técnicas corporais ao rendimento, ou seja, aos resultados do treinamento, que 

são as habilidades para fazer algo e, por fim, a transmissão das técnicas a partir da educação 

dos modos de treinamento, que acontece por meio da imitação. 

 Sobre os modos de utilização do corpo no cotidiano do Ver-o-Peso, estes foram 

investigados na atividade inicial do processo de criação da dança, especificamente, na 

pesquisa de campo, onde cada um dos intérpretes-criadores percorreu a feira em busca de 

informações corporais, ou seja, de gestos e comportamentos dos feirantes, observando o modo 

como executavam suas tarefas. Puderam ver os feirantes agachados (posição de cócoras) 

sentados em pequenos bancos e, na maior parte do tempo, na posição de pé, na frente de suas 

                                                 
83

 A enumeração biográfica das técnicas corporais é composta por quatro variantes: 1. Técnicas do 

nascimento e da obstetrícia, a qual é exemplificada como formas de dar à luz; 2. Técnicas da 

infância, revela atitudes da mãe com o bebê, criação e alimentação da criança; 3. Técnicas na 

adolescência, ritos ou momentos de iniciação, que comumente acontecem nessa fase da vida; 4. 

Técnicas da idade adulta, a qual é subdividida em: 4.1. Técnicas do sono; 4.2. Vigília e técnicas de 

repouso; 4.3. Técnicas de atividade do movimento como: rastejar, pisar, andar, correr, dançar, 

saltar, escalar, descer, nadar, movimentar-se com força e segurar; 4.4. Técnicas de cuidados 

corporais, tais como se esfregar, lavar-se, ensaboar-se; 4.5. Técnicas de consumo, como correr, 

beber; 4.6. Técnicas de reprodução, as quais estão relacionadas às posições sexuais e, para 

finalizar, 4.7. Técnicas dos cuidados do anormal, assim considerado pelo autor, como é o caso das 

massagens. 
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barracas. Observaram também as tarefas desempenhadas nessa feira: cortar coco, desfolhar 

maniva, descamar peixe e descascar mandioca. 

O vendedor de castanha do Pará, por exemplo, ao realizar sua tarefa cotidiana de 

descamar a fruta se mantém concentrado com o corpo firme durante a ação com golpes de 

facão sobre a madeira, que conforme os baques, vão abrindo espaços para o encaixe da 

castanha. A qualquer indagação do freguês, ele apenas levanta a cabeça e retoma o seu serviço 

de forma automática e com muita habilidade.   

Todo dia, pela manhã, ribeirinhos aportam com suas embarcações na feira para vender 

o açaí. Para o desembarque do açaí, o produto é levado pelos carregadores equilibristas, que 

distribuem as cestas sobre a cabeça e em uma das mãos.  

Dos exemplos acima, compreendo que as técnicas corporais apontadas por Mauss 

(1974) estão relacionadas aos comportamentos cotidianos, e que cada sociedade ou grupo 

social desenvolve técnicas para produzir tarefas de acordo com a necessidade e a utilização do 

corpo à prática executada. 

Dos estudos das técnicas corporais de Mauss (1974), Barba e Savarese (1995) 

formularam os conceitos de técnica cotidiana e extracotidiana. Por técnica cotidiana, 

compreende-se os movimentos executados no dia a dia, como sentar, comer, beijar e outros 

realizados de modo habitual, em atividades diárias. Eles variam de cultura para cultura e estão 

condicionados aos costumes de cada indivíduo. 

A técnica extracotidiana está relacionada a atividades específicas nas quais se 

enquadram a representação teatral e a dança. O aprendizado dessas técnicas acontece em um 

período preestabelecido de fases, constituindo-se de procedimentos técnicos específicos. A 

cultura pode criar “espaços de expressão extracotidianos que, além de espaços de interação 

social, são a estruturação de uma experiência que estabelece o nexo entre o físico e o social” 

(DANTAS, 1999, p. 34). Entendo que as técnicas extracotidianas do corpo do intérprete-

criador interferem na sua performance cênica a partir de procedimentos físicos, os quais estão 

relacionados com a sociedade ou grupo a que pertence.  

Na pesquisa de campo, os intérpretes-criadores puderam perceber que o espaço da 

feira é caracterizado pela heterogeneidade de pessoas que convivem em um mesmo ambiente 

destituído de hierarquias, onde todos, homens e mulheres, têm livre acesso. No entanto, de 

forma geral, os homens exercem atividades de pescadores, carregadores, açougueiros e 

feirantes, enquanto as mulheres executam tarefas nas barracas de ervas, na venda de polpa de 

frutas, na venda de comidas, dentre outras, fora do Mercado de Peixe.  

Pelo fato de duas cenas do espetáculo terem tido como inspiração o comportamento 



97 

 

dos feirantes, entre eles os vendedores de peixe e as vendedoras de ervas, a abordagem a 

partir deste momento revelará suas práticas exercidas na feira.  

Além disso, esses vendedores representam importante papel social no Ver-o-Peso, 

reconhecíveis “socialmente por seus figurinos, adereços e posturas corporais, por suas formas 

de expressão vocal e gestual, reveladoras de estados de consciência e de corpo” (BIÃO, 2009, 

p. 94), por meio de ações repetidas com frequência no seu cotidiano, carregadas de 

espetacularidade. 

Apresento a entrevista com a erveira Robertina Soares da Silva
84

, na qual constato 

uma fonte de informações acerca do seu dia a dia, suas tarefas, seu aprendizado e 

conhecimento sobre o preparo dos produtos que vende. Em seu comentário, ela diz: 

 

Aprendi essas coisas com a minha mãe e a minha mãe aprendeu com o meu 

avô, entendeu, os antigos. Daqui minha mãe morreu e agora tô criando meus 

filhos assim, e daqui meus filhos vão crescer e criar os deles também, porque 

é de mãe para filha que vai passando. (informação verbal) 

 

O conhecimento e o ensinamento sobre os produtos vendidos pelas erveiras foram 

repassados de uma pessoa para outra, de geração a geração, a partir de informações obtidas 

em experiências vividas e, hoje, essa atividade na feira é o sustento de toda a família, que 

passará os segredos do ofício para as gerações seguintes.  

A técnica do preparo dos banhos e das garrafadas está associada a um ato tradicional e, 

enquanto tradição, é entendida como gesto transmitido de pais para filhos, em um processo de 

repasse de conhecimento e educação.  

O processo iniciático, em alguns casos, ocorre desde a infância, quando a criança imita 

os mais velhos. “Não há técnica e tampouco transmissão, se não há tradição” (MAUSS, 1974, 

p. 217). Os ensinamentos são transmitidos por meio do recurso oral, ou também pelo 

movimento em si, como expressão simbólica e própria da sociedade que pratica aquele gesto 

ou movimento. Portanto, o receptor da transmissão aceita, aprende e passa a imitar as ações.  

A mistura das ervas requer conhecimento sobre as raízes e as folhas. Antes de ser 

comercializado, o preparo é um ritual de mistura e armazenamento próprio. Nos dias de hoje, 

entre os produtos preparados por elas, destaca-se o “Viagra Natural
85

”, uma garrafada que 

contém treze ingredientes, entre eles a catuaba, o marapuama, o guaraná em pó e o ginseng. 

                                                 
84

 Robertina Soares da Silva ou Roberta, como é conhecida uma das vendedoras de ervas da feira do 

Ver-o-Peso. Entrevista concedida à autora, em 21 de outubro de 2009, no Ver-o-Peso, na cidade de 

Belém-PA. 
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 Dizem as erveiras que essa porção milagrosa “levanta até defunto”.  
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Robertina Soares da Silva narrou que, na época do seu avô, a feira era só lama e não 

possuía infraestrutura adequada; os produtos eram vendidos em tabuleiros, e quando a água 

do rio subia, a feira enchia. Atualmente, além do espaço físico ter melhorado, as barracas são 

fixas e seus produtos são preparados na Associação das Vendedoras de Ervas
86

.  

As erveiras seguem construindo o que Durand (2002, p. 41) denomina de trajeto 

antropológico: “a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões 

subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”. 

Trata-se da maneira como cada uma das vendedoras de ervas absorve os símbolos junto com 

uma pulsão interior, em uma constante interação com o mundo exterior.  

Nessa perspectiva, a explicação de Loureiro (2009, informação verbal)
87

 remarca que 

o trajeto antropológico é um percurso cultural vivenciado, no qual as experiências vão se 

acumulando e as pessoas extraem de suas vidas certa sabedoria, em um processo de 

individuação. As informações e o conhecimento sobre as ervas, adquiridos ao longo de suas 

vidas, vão se amalgamando e formando a originalidade de cada uma. 

As barracas são arrumadas por volta das cinco e trinta da manhã, horário em que as 

erveiras chegam à feira para iniciar o trabalho de organização dos vidros. As garrafas e os 

recipientes de vários tamanhos são amarrados por um barbante e pendurados na parte superior 

da barraca, de modo a não comprometer a visualidade de nenhum deles. Por volta de dezoito 

horas começa a tarefa de armazenagem dos produtos dentro da barraca; então vidro por vidro 

é desamarrado e guardado cuidadosamente até o dia seguinte.  

O cotidiano das vendedoras de ervas é marcado por tarefas que se repetem nas ações 

do dia a dia. Para chamar a atenção, o jeito de falar é acompanhado de muito charme e 

simpatia realçados nos olhares e sorrisos, bem como a maneira de se enfeitar quando, por 

exemplo, usam pimentas no lugar de brincos e prendem ervas nos cabelos, destacando um 

comportamento espetacular. 

À semelhança das barracas das ervas, na Pedra, a venda acontece de forma direta, olho 

no olho do freguês. Para comprar o pescado, este negocia e faz o pagamento em dinheiro, 

contrastando com o uso do cartão de crédito. Isso não significa que o pagamento no cartão 

não seja aceito no Ver-o-Peso, pelo contrário, é possível utilizá-lo para a compra de peixe, no 
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 A Associação das Vendedoras de Ervas foi criada porque uma empresa de cosméticos apropriou-se 

indevidamente dos seus conhecimentos sobre a utilização, principalmente, do breu branco, da 

priprioca e do cumaru. As erveiras sentiram-se prejudicadas e entraram com uma ação contra a 

empresa, criando a Associação.  
87

 O conceito de Trajeto Antropológico foi apresentado e explicado pelo professor Paes Loureiro, no 

dia 05 de maio de 2009, durante a disciplina Tópicos Especiais em Artes Cênicas, no DINTER em 

Artes Cênicas UFBA/UFPA. 
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Mercado de Ferro e nas barracas de polpa de fruta, por exemplo. Apesar desse tipo de compra, 

o local ainda se diferencia da forma de venda dos super ou hipermercados, nos quais não 

ocorre a pechincha do produto e também não se pratica o escambo
88

. 

As atividades em torno do pescado começam ainda bem cedo, de madrugada, 

envolvendo muitos atores sociais, além de pescadores, carregadores e viradores. Os 

carregadores transitam na Pedra com caixas de madeira na cabeça, gritando para os 

transeuntes abrirem caminho, levando o peixe para o Mercado de Ferro, para caminhões 

frigoríficos ou para outros veículos que ficam estacionados próximo à Praça do Relógio.  

Há os viradores, que são ajudantes dos balanceiros (pessoas que pesam o 

carregamento de peixe e são responsáveis por intermediar a venda); eles têm a função de virar 

o pescado. Conhecem muito bem o produto e também ajudam na montagem das balanças.  

Dentro do Mercado, os boxes dos vendedores de peixe caracterizam-se pela 

padronização e numeração. O peixe é exposto em um balcão inox, podendo o vendedor 

escamar, cortar e limpar o peixe de acordo com o gosto do freguês.  

Não existe nenhuma mulher trabalhando como peixeira. No dia a dia os vendedores de 

peixe usam, principalmente, boné, botas, calça, blusa e avental na cor branca, em um 

ambiente onde a limpeza deve transparecer no piso, na balança e, principalmente, nas suas 

roupas. Eles iniciam o trabalho por volta das seis da manhã e terminam às treze horas. 

O contexto aqui abordado pretendeu mostrar o Ver-o-Peso não como um simples 

centro de comércio, mas a cultura amazônica expressa no seu dia a dia, a partir dos 

comportamentos, das ações e dos conhecimentos dos feirantes, os quais são indissociáveis ao 

saber local imanente a essa feira. No entanto, o espetáculo Outros Olhares, além de ilustrar 

esse ambiente, permitiu transfigurar o cotidiano da feira na dança contemporânea.  

Com todas as suas especificidades já comentadas, os espaços da feira foram vistos 

pelos intérpretes-criadores como portadores de sentidos para a cena coreográfica e, também, 

portadores de espetacularidade. 

Destaco que a fase da pesquisa de campo serviu de estímulo para os intérpretes-

criadores, que investigaram o comportamento e o gesto cotidiano dos feirantes. Durante o 

trajeto percorrido na feira, eles observaram, registraram e coletaram dados para o trabalho de 

criação coreográfica, o qual será relatado na próxima seção.  

                                                 
88

 Escambo é a permuta ou troca de mercadorias. Esse tipo de comércio era comum antes da integração 

dos estados da região Norte e desses com o resto do Brasil. Nos municípios e interiores do estado 

do Pará, os regatões percorriam de barco negociando entre os rios, levando produtos 

industrializados, encontrados apenas na capital, e recebiam como pagamento produtos cultivados 

nas pequenas roças ou coletados na floresta. 
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4 ENTRE OLHARES: CAMINHOS PARA A CRIAÇÃO 

 

Como criação a arte não tem fronteiras. Nasce 

de uma ligação com a essência humana, 

satisfazendo as necessidades humanizadoras 

perante a realidade. Tendo o homem como 

origem e destino, torna-se trabalho 

privilegiado, uma das atividades essenciais da 

vida (LOUREIRO, 2002, p. 33-34). 

 

O título desta seção refere-se ao olhar de cada envolvido no processo criativo de 

Outros Olhares. Um olhar capaz de conciliar, no espaço da criação, as relações entre os 

pontos de vista e os processos individuais, em uma montagem colaborativa.  

Entendo, aqui, o entre na perspectiva de Deleuze e Guattari (1995, p. 37), cuja 

definição “não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra, reciprocamente, 

mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho 

sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio.”  

O entre significa um espaço de potencialidades no qual muitas propostas de cena 

afloraram. Foi, também, um espaço de diálogo entre os intérpretes-criadores e os outros 

profissionais envolvidos no espetáculo, entre os agenciamentos de ideias e as possibilidades 

cênicas. 

Para facilitar a compreensão do processo de construção do espetáculo, que 

transfigurou cenas do cotidiano da feira do Ver-o-Peso em cenas de dança contemporânea, 

delineio os traços estabelecidos na trama da criação coreográfica a partir dos coreógrafos 

brasileiros que influenciaram o grupo dos transgressores da dança em Belém, de acordo com 

Moreira (2009). 

No fluxo do processo criativo, foi possível perceber que são formadas sempre novas 

conexões que, na dança, geram novos movimentos vindos das ideias e das experiências dos 

intérpretes-criadores, conectando-se a outras e desdobrando-se em novas criações.    

Nesse trajeto, apresento os estímulos propostos nos laboratórios corporais que 

resultaram nos movimentos de dança que, de modo particular, compuseram as cenas do 

espetáculo. Comento, também, as estratégias coreográficas da dança contemporânea como 

escolha no caminho da criação.  
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4.1 DANÇA CONTEMPORÂNEA: TRAMAS, TRAÇOS E ACONTECIMENTOS 

HISTÓRICOS 

 

A dificuldade em abordar a dança contemporânea de forma conceitual ocorre em 

virtude da mesma não possuir um padrão de códigos técnico-criativos estabelecidos. Porém, 

sua estética encontra-se inserida na pós-modernidade artística, cuja principal característica é a 

pluralidade. Por isso, trago para essa especialidade da dança contemporânea o discurso de ser 

plural, o pensamento da pós-modernidade, extraído de Silva (2005, p. 76-77): 

 

[...] ressaltamos como características mais significativas do pós-modernismo 

a pluralidade de significados, de discursos, de processos e de produtos; a 

invenção como reestruturação; a referência ao passado; a presença da 

paródia e da ironia; a não negação de correntes artísticas anteriores; as 

mudanças nas configurações de tempo e espaço; a velocidade da criação 

artística e tecnológica de informações; a fragmentação, multiplicação e 

descontinuidade da imagem; a interdisciplinaridade entre as artes e além das 

artes; o processo artístico visível no produto; a rejeição da narrativa linear; a 

abolição das fronteiras entre a cultura popular; a nova estrutura de 

pensamento, sentimento e comportamento artístico e uma ampla liberdade de 

criação. 

 

Na dança contemporânea, localizo as seguintes características as quais dialogam com 

os princípios da pós-modernidade artística, especialmente no que se refere à liberdade de 

criação, à multiplicidade de significados, à intensa pesquisa e experimentação do movimento, 

à interdisciplinaridade e, principalmente, ao fato de qualquer material servir de tema para a 

composição coreográfica, inclusive os do cotidiano. Essas características também foram 

observadas em Outros Olhares e possibilitaram os modos de proceder na construção do 

espetáculo.  

Pelo fato da dança contemporânea apresentar as características acima mencionadas, 

Siqueira (2006) define-a como um conceito “guarda-chuva”, por compreender processos 

coreográficos muitos distintos, e acrescenta que “a diversidade é, pois, uma das marcas da 

dança contemporânea” (SIQUEIRA, 2006, p. 107). Diversidade esta presente nas constantes 

pesquisas e experimentações em torno de novas propostas estéticas e de movimento, em 

estratégias que diferem a cada obra. 

Wachowicz (2008) aponta que o que se vê na dança contemporânea são ideias não 

padronizadas. Para ela, a dança contemporânea pede um olhar para “como” a dança se 

organiza e não para “o que” quer dizer. Desse modo, a percepção expande as possibilidades 

de leitura artística sobre a obra. Posto isso, a autora assinala os seguintes exemplos: 
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Temos coreografias onde bailarinos utilizam-se de microfone para falar, 

cantar, fazer sons diversos com seu aparelho vocal ou arrastar o microfone 

em objetos ou pelo corpo, provocando ruídos; utilização da iluminação em 

uma parte do corpo apenas, fazendo, dessa maneira, com que o movimento 

seja mais sugerido do que exposto, posturas corporais das mais diversas, 

utilizando os planos alto, médio, baixo, chão e possíveis planos verticais e 

aéreos, auxiliados pelo cenário, teatralização na fisionomia, trabalhando a 

expressão facial, contato tátil entre pessoas ou objetos, queda e recuperação. 

É perceptível uma não linearidade no espetáculo, ou seja, não há começo, 

meio e fim definidos, há ausência de ápice, complexidade com o que se quer 

na coreografia, presença de elementos tecnológicos (WACHOWICZ, 2008, 

p. 128).  

 

Essas possibilidades apresentadas pela dança contemporânea elucidam uma estrutura 

plural em sua concepção cênica. Em uma coreografia, toda a estrutura da composição implica 

em um esquema de organização específico, trazendo à tona a individualidade do seu criador, 

que, ao debruçar-se na pesquisa e na experimentação da criação, vê-se diante de uma série de 

propostas. Percebo, como motor das diferentes concepções na dança contemporânea, a 

liberdade no ato de coreografar. 

Em função dessa característica, a qual revela a possibilidade de, a cada montagem se 

obter novos resultados cênicos, concordo com Mendes (2010b, p. 142), quando diz que a 

dança contemporânea pode ser compreendida como uma “estética que congrega diferentes 

poéticas”. A palavra poética é a tradução de poiesis, que significa fabricação, segundo Chauí 

(2002).  

Nesse contexto, a poética abrange os modos de fazer e de criar na dança. Entendo essa 

linguagem como aquela que se vale de diferentes estratégias utilizadas pelos coreógrafos ou 

pelos intérpretes-criadores, a fim de buscar aquelas que respondam melhor aos seus interesses 

e atendam seus fins estético-artísticos e, em outros casos, também pedagógicos. 

Conforme Mendes (2010b), há, então, danças contemporâneas, termo utilizado pela 

autora para demonstrar a diversidade de processos e produtos nessa linguagem. “Desse modo, 

todas as formas de expressão coreográfica, inclusive a dança pós-moderna, nada mais são do 

que poéticas contemporâneas de dança” (MENDES, 2010b, p. 142). 

No Brasil, diversos espetáculos foram e ainda são produzidos na área da dança. No 

entanto, não há como negar que, além do ambiente cultural, as características do tempo e do 

momento em que são concebidos interferem nos pensamentos, nos processos e nos produtos 

artísticos. 

Nesse sentido, é complexo atingir todos os artistas e coreógrafos brasileiros que 

buscaram novas investigações em seus processos criativos. Por isso, trago para essa 
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abordagem aqueles que influenciaram os coreógrafos paraenses, a partir dos rizomas 

construídos na tese de Moreira (2009) intitulada Sinapses rizomáticas: a história da dança em 

Belém do Pará no período de 1950 a 1990.  

Esse material me permitiu buscar traços de como os coreógrafos paraenses, 

especificamente Eni Corrêa, Marbo Giananccinni, Marilene Melo e Teka Sallé - nome 

artístico da professora Terezinha de Jesus Rodrigues Ferreira -, que pela via do movimento 

transgressor da dança em Belém, tiveram o seu pensamento e o seu fazer criativo afetados por 

artistas de outros estados brasileiros.  

Esclareço que o rizoma é “um mapa que se junta e se cola a outros mapas, rizomas de 

outros” (MOREIRA, 2009, p. 82). Os rizomas dos sujeitos históricos desenhados pela autora, 

que resultaram no grupo dos transgressores da dança em Belém, se conectam e se ligam uns 

aos outros. Nesses rizomas ou mapas, foi evidenciado uma trama de influências dos seguintes 

artistas: Klauss Vianna, Nina Verchinina, Helenita Sá Earp, Yolanda Amadei e das 

companhias de dança Ballet Stagium e Grupo Corpo.   

Observo que o bailarino, coreógrafo e professor Klauss Vianna influenciou toda uma 

geração da dança e do teatro brasileiros com seu trabalho de consciência corporal e, em 

parceria com Angel Vianna, colocou-se entre os pesquisadores que almejavam elementos de 

mudança e ruptura ao já existente, o balé clássico nos moldes europeus, no final dos anos de 

1940. Com isso, constituiu uma relação de observação e pesquisa das estruturas do corpo e do 

movimento humano. 

No entanto, as novas proposições criativas na dança brasileira foram influenciadas 

pelo aumento do fluxo migratório de dançarinos e coreógrafos, a partir de trocas de 

informações com artistas estrangeiros, dentre os quais destaco Nina Verchinina, que se 

estabeleceu no Brasil. 

Nessa trama histórica, Nina Verchinina, nascida em Moscou, foi uma das introdutoras 

da dança moderna no Brasil, por volta de 1946, quando chegou ao Rio de Janeiro. “Sua dança 

moderna foi incorporada a nossa realidade, através de seus seguidores ou daqueles nos quais 

ela despertou um chamamento, no sentido de buscar formas diferentes de expressar o 

movimento” (CAMINADA, 1999, p. 361). Com essa artista estudaram as professoras de 

dança da cidade de Belém Marilene Melo
89

 e Eni Corrêa. 

No ambiente universitário de 1937, quando foi convidada a implantar a disciplina 

Dança no curso de Licenciatura em Educação Física, na antiga Escola Nacional de Educação 
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 Marilene Melo é pesquisadora, bailarina e coreógrafa. Além de Nina Verchinina, teve como mestres 

Marika Gidali, Augusto Rodrigues, Eni Corrêa entre outros. 
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Física do Rio de Janeiro, hoje Escola de Educação Física e Desporto da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro - UFRJ, Helenita Sá Earp, que foi discípula de Mary Wigman
90

, elaborou o 

Sistema Universal de Dança - SUD. Seu método abarcou as principais características da dança 

moderna como o corpo livre e os pés descalços. 

Conforme anteriormente citado, esse método de Helenita foi objeto de estudo de Eni 

Corrêa, que o aplicou na disciplina Rítmica-Dança, quando lecionava no curso de Educação 

Física da Universidade do Estado do Pará, e também no Grupo Coreográfico da UFPA, sob 

sua direção. 

Yolanda Amadei nasceu no Rio de Janeiro, mas foi morar em São Paulo, onde iniciou 

seus estudos em dança. Yolanda aprendeu o método Laban com Maria Duschenes
91

 em 

Salvador, e em 1963 veio a Belém ministrar aulas de preparação corporal no Serviço de 

Teatro Universitário, atual Escola de Teatro e Dança da UFPA. Em seguida, passou a 

desenvolver seu trabalho na Escola de Arte Dramática - EAD, na Universidade de São Paulo- 

USP. 

Em 1964, num trabalho em conjunto com o Coral e a Orquestra da Universidade do 

Pará, do Centro de Atividades Musicais – CAM, atualmente Escola de Música da UFPA, 

Yolanda Amadei coreografou e dirigiu o espetáculo Stabat Mater, de Pergolesi. No elenco 

estavam Augusto Rodrigues
92

 e Cláudio Barradas, dentre outros.  

No final da década de 1970 e começo dos anos oitenta, a dança no Brasil encontrava-

se em efervescência. Despontavam companhias, entre as quais destaco o Ballet Stagium, 

dirigido por Marika Gidali e Décio Otero. Essa companhia paulista alimentaria o imaginário 

criativo dos artistas da dança em várias cidades brasileiras, inclusive em Belém, a partir de um 

trabalho voltado para investigações coreográficas que abordavam questões do cotidiano 

brasileiro. A pesquisa sobre esse gestual destacou-se em obras como Coisas do Brasil (1979) 

e Kuarup (1977). 

Ressalto que Moreira (2009) desenha nos rizomas dos coreógrafos paraenses de Eni 

Corrêa, Marilene Melo e Teka Sallé, linhas de conexão com o Ballet Stagium, o que significa 
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 Mary Wigman (1886-1973) foi bailarina e coreógrafa. Tinha como princípio que a dança é a 

expressão da personalidade do dançarino e os movimentos artísticos surgem do cotidiano. 
91

 Maria Duschenes veio para o Brasil por volta de 1940, na época da Segunda Guerra Mundial. Em 

São Paulo passou a difundir o método Laban. Sobre esse método teve como orientadora Lisa 

Ullmann, principal colaboradora da obra de Laban. Foi responsável pela formação de muitos 

bailarinos e coreógrafos brasileiros.  
92

 Augusto Rodrigues: bailarino, coreógrafo e professor de balé clássico. Em sua escola estudaram 

Clara Pinto, Eni Corrêa, Teka Sallé, Marilene Melo e outros bailarinos que mais tarde tornariam-se 

professores de dança da cidade de Belém.  
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que na década de 1980 fizeram cursos com esse grupo, cujo pensamento iria influenciar o 

resultado estético dos seus trabalhos. 

Nessa época, a mistura de diferentes linguagens de dança, a utilização de espaços 

alternativos e a integração de técnicas corporais diversas na preparação corporal dos 

intérpretes-criadores constituíram-se como elementos próprios da cena da dança. 

As investigações e a pesquisa de movimento não vieram somente do eixo Rio – São 

Paulo, mas também de Belo Horizonte, a exemplo do Grupo Corpo, fundado em 1976. Sua 

primeira produção artística foi Maria Maria, coreografada por Oscar Araiz, com música de 

Milton Nascimento. A partir dessa obra, muitas outras percorriam os estados brasileiros, 

disseminando e influenciando esteticamente outros grupos, que identificavam em seu trabalho 

uma gestualidade brasileira.  

Sinalizo que as produções artísticas na dança, em Belém, a partir da década de 1980, 

traduziram algumas das principais características da dança pós-moderna. Segundo Moreira 

(2009), Teka Sallé inaugurou um pensamento vanguardista na dança, quando concebeu o 

espetáculo Tempo das Pedras (1980), o qual aglutinou a palavra falada.  

Moreira (2009) cita as obras do Grupo Coreográfico da Universidade Federal do Pará 

– UFPA, a partir do espetáculo Santo Inquérito, sob a direção de Eni Corrêa, que transgrediu 

o pensamento e os padrões estéticos em vigor, dominados pelo balé clássico, no ano de 1983. 

Sublinho que esse grupo teve como fundadores e ex-diretores os professores Eni 

Corrêa e Marbo Giananccinni. Em 1975, quando Eni Corrêa foi para o Rio de Janeiro cursar 

Pós-Graduação, a professora Teka Sallé assumiu a direção do grupo. 

Nas disciplinas Rítmica-Dança e Prática Coreográfica do curso de Educação Física, 

Eni Corrêa foi substituída pela professora Marilene Melo, que criou e dirigiu o Grupo 

Encarte, em 1986, integrando também o movimento dos transgressores, conforme Moreira 

(2009).  

Esses coreógrafos transgressores “operaram através da experimentação, descobrindo 

diferentes possibilidades criativas na escrita coreográfica, dando forma instintivamente a um 

“novo” processo de pensar, de ensinar e de fazer dança” (MOREIRA, 2009, p. 84), 

influenciando uma geração de artistas que vivenciaram suas criações.  

Do grupo coreográfico da UFPA, aponto como ramificação desse movimento, duas 

ex-integrantes: Eleonora Leal e Waldete Brito. A primeira foi uma das diretoras do espetáculo 

objeto de estudo desta pesquisa, e a segunda criou a Cia. Experimental de Dança Waldete 

Brito, que tem em seu elenco uma das intérpretes-criadoras de Outros Olhares. Ambas são 

professoras do Curso Técnico em Dança da ETDUFPA desde a sua implantação. 
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As experimentações e as inovações, frutos do movimento transgressor, reverberaram 

na dança contemporânea em Belém, provocando o surgimento de novos grupos a partir da 

década de 1990 e após a virada do milênio.  

Esses grupos passaram a atuar em uma linguagem de dança que dialogava com as 

características da dança pós-moderna, no que se refere à multiplicidade de significados, à 

interação com a plateia, ao uso de diferentes espaços, e principalmente, à investigação sobre a 

gestualidade cotidiana, revelando uma dança que “aceita a estética da liberdade, sem, 

contudo, deixar de exigir intensa experimentação” (SILVA, 2005, p. 142). 

No trabalho desenvolvido pela Cia. Experimental de Dança Waldete Brito (figura 25), 

desde a sua criação, em 1998, o grupo vem apresentando novas investigações coreográficas, 

marcadas pela substituição do espaço cênico italiano por espaços alternativos, experimentados 

em distintos projetos artísticos.  

 

Figura 25 - Espetáculo Corações Suburbanos da Cia. Experimental de Dança Waldete Brito. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Esse espetáculo, além de utilizar um espaço físico não convencional para a dança - o 

anfiteatro da Praça da República -, o fez de modo inverso ao que é feito pelos grupos que ali 

se apresentam. As arquibancadas nas quais o público se senta foram convertidas em palco, 

enquanto a plateia arrumou-se no espaço à frente.  

As escadarias, as colunas e as grades foram aproveitadas como elementos cenográficos 

e utilizadas para a evolução das coreografias. Com isso, a concepção espacial da obra trouxe 

novas possibilidades de movimento e de encenação para o local, ao transfigurar a arquitetura 
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do anfiteatro em ambiente cenográfico.  

Participa da Cia. Experimental de Dança Waldete Brito, a intérprete-criadora Eleonora 

Leal que, mesmo não tendo constituído nenhum grupo ou companhia, desenvolve pesquisas 

em dança, criando trabalhos coreográficos isolados, acumulando, ao longo de sua carreira, 

premiações nos festivais de dança da cidade, na época do Curso Experimental de Formação 

para Bailarinos da ETDUFPA, em 2000, e no Curso Técnico em Dança, desde 2004.  

A partir do final da década de 1990, alguns docentes da ETDUFPA passariam pela 

direção do Grupo Coreográfico da UFPA, como a professora Waldete Brito, que produziu o 

espetáculo Entre quatro paredes (1998) em comemoração aos trinta anos do grupo, 

apresentando uma nova concepção para a disposição da plateia, no Teatro Waldemar 

Henrique; o professor Paulo Paixão, que concebeu O artista da fome (2000), também 

encenado no Teatro Waldemar Henrique; o professor Rubem Meireles, que teve no elenco do 

espetáculo Amazonienraizando (2002), os intérpretes-criadores de Outros Olhares, Mayrla 

Andrade e Augusto Corrêa; e os professores Éder Jastes e Jaime Amaral (2004). 

Ressalto que muitos trabalhos coreográficos na cidade de Belém surgiram a partir de 

pesquisas e experimentações do gestual cotidiano e, sobretudo, de investigações que versam 

sobre temas da Amazônia, como lendas, rituais indígenas e outros aspectos relacionados ao 

contexto dessa região.  

O espaço destinado para as encenações passou a ser qualquer área do teatro, como hall 

de entrada e escadarias, bem como espaços alternativos: ginásios, praças, auditórios e outros 

ambientes organizados para receber o público e os componentes do espetáculo. 

Compreendo que todo esse movimento inovador na dança contemporânea é reflexo do 

pós-modernismo nas artes, especialmente na dança pós-moderna. Isso quer dizer que os 

questionamentos pelos quais a arte contemporânea estava passando propiciaram a base da 

dança contemporânea. É nesse universo que se dará a “visibilidade e a imediatidade dos 

processos de conversão semiótica no mundo atual da arte e da cultura” (LOUREIRO, 2007, p. 

22).  

As criações artísticas vão tratar de temas como a sexualidade, o comportamento 

humano nas diferentes situações da vida cotidiana, dentre outros que, na multiplicidade de 

processos, conferem uma variedade de exemplos de conversões semióticas. Especificamente 

na cena da dança paraense, cito o espetáculo Metrópole, encenado pela Cia. Moderno de 

Dança em 2003, sob a direção de Ana Flávia Mendes.    

Essa companhia, fundada em 2002, é formada por ex-alunos do Colégio Moderno, 

escola particular que funciona na cidade de Belém com Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental e Médio. A partir do referido espetáculo percebe-se uma diferença no cenário da 

dança, marcada, principalmente, por ser uma obra coreográfica resultado de pesquisa 

acadêmica em nível de mestrado, realizada pela diretora artística. 

Apesar de cada artista ter traçado a sua própria trajetória na dança, percebo que os 

artistas brasileiros acabaram sofrendo contágios de artistas europeus e americanos, bem como 

os artistas estrangeiros e brasileiros influenciaram os paraenses, no que se refere às 

possibilidades de criação. Esses se apropriaram de umas ideias e transformaram outras, a 

partir de suas características sócio-histórico-culturais. 

Enfatizo que, na dança contemporânea, o intérprete-criador busca, por meio da 

investigação coreográfica, novas maneiras de realizar movimentos, suscitadas a partir da 

pesquisa corporal, do gesto cotidiano e de questionamentos sobre o seu corpo, conectados em 

uma rede de criação.   

 

4.2 CRIAÇÃO: CONEXÕES EM REDE 

 

Neste momento, relaciono o trabalho da criação à metáfora da rede, dialogando com o 

pensamento rizomático de Deleuze e Guattari (1995), a partir do entendimento de que o 

processo de criação na dança estabelece várias conexões que se cruzam ao longo do percurso. 

Salles explica que a associação à rede está ligada a um modo de pensamento das 

relações. Nesse sentido, “todos os pesquisadores que se interessam pela compreensão dos 

processos de criação estão falando de uma rede que se constrói e esses pensadores da criação, 

por sua vez, necessitam de uma abordagem que esteja também nesse paradigma relacional” 

(SALLES, 2008b, p. 23). 

Nessa perspectiva, entendo que o processo de criação em dança não está desvinculado 

das vivências e das experiências dos intérpretes-criadores. Portanto, a construção do 

espetáculo em colaboração provocou novas articulações sobre o fazer coreográfico e foi um 

processo especialmente interativo.  

A interação no caminho das conexões da rede de criação acontecia durante o processo 

do espetáculo. As propostas apresentadas pelos intérpretes-criadores consistiram em um 

resultado de interconexões por meio de um caminho sem hierarquias, no campo relacional ou 

das interações:  

 

A interatividade, como motor do desenvolvimento do pensamento, é 

observada em níveis diversos: relação entre indivíduos, diálogo com a 
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história da arte e da ciência e nas redes culturais. As interações são 

responsáveis pela proliferação de novas possibilidades: ideias se expandem, 

percepções são exploradas, acasos e erros geram novas possibilidades de 

obras (SALLES, 2010, p. 156).   

 

No percurso da criação, o que está na base das interconexões é a interação estabelecida 

pelas possibilidades múltiplas de ideias surgidas na relação com o outro, na qual estão 

envolvidos pontos de vista e experiências diversas. 

As conexões no processo de criação sugeriram que os vários olhares dos intérpretes-

criadores para a construção coreográfica fossem contaminados de diferentes maneiras, 

categorizados por dois grupos principais: o primeiro, formado pelos intérpretes-criadores que 

não participavam de grupos ou companhias de dança da cidade, e o segundo, composto por 

aqueles que possuíam experiências em grupos de dança. 

Desse segundo grupo, os intérpretes-criadores Augusto Corrêa, Mayrla Andrade, Nyl’ 

Lords e Rose Marques participavam, respectivamente, do Grupo Coreográfico do SESI/PA, 

do Grupo de Dança Ribalta, da Cia. de Ballet Jaime Amaral e da Cia. Experimental de Dança 

Waldete Brito.  

Pontos de conexão compunham os dois grupos, dentre eles os trajetos antropológicos 

de cada um, constituídos também pelas vivências nas disciplinas do Curso Técnico em Dança 

da ETDUFPA, além de cursos, oficinas e workshops de dança.  

Uma trajetória marcada por uma pré-dança, que, segundo Carvalho (2006, p. 19), seria 

a “trajetória na dança e experiências corporais dos bailarinos anteriores à performance”. 

Nesse percurso, o aprendizado da dança cênica estabeleceu-se a partir da dança de salão, do 

jazz, do sapateado, da dança popular e de outras linguagens. As professoras-coreógrafas, 

então, se dedicaram a descobrir a potencialidade de cada um, já que todos possuíam a pré-

dança, permitindo que os intérpretes-criadores pudessem se expressar.  

Todos contribuíram na construção da cena, e para isso lançavam mão do que tinham 

de melhor, buscando experiências anteriores para somar ao processo de criação, advindas, ou 

não, de outros grupos ou companhias de dança da cidade. Os espaços desses grupos acabaram 

sendo um veículo de formação e de pesquisa em dança e, aqui, é também pensado como um 

ambiente que gerou experiência a cada intérprete-criador do espetáculo, conectando-os uns 

aos outros. 

Todavia, a compreensão dessa rede de criação me levou à imagem das raízes dos 

vegetais, visualizada como uma trama crescendo para todos os lados. Uma paisagem sendo 

desenhada pelo entrelaçamento, tal como o emaranhado de ideias dos intérpretes-criadores no 
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processo do espetáculo. Nessa perspectiva, recorri ao conceito de rizoma, de Deleuze e 

Guattari (1995, p. 15) que dizem: “o rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde 

sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos, até suas concreções em bulbos e 

tubérculos”.  

Os autores ainda esclarecem que, contrariamente às raízes, um rizoma não tem sua 

base enraizada ou fixada no solo. Ele é entendido a partir das formas diversas de sua extensão, 

como as raízes que vão crescendo por todos os lados e em todas as direções, não sendo 

possível identificar seus pontos iniciais e finais. 

Diante desse pensamento, os autores enumeram os princípios do conceito de rizoma. 

Apenas os princípios da conexão, da heterogeneidade, da multiplicidade e da ruptura a-

significante serão abordados em referência ao processo criativo do espetáculo.  

O primeiro princípio, o da conexão, diz que qualquer ponto de um rizoma pode ser 

conectado a qualquer outro ponto. Todos os intérpretes-criadores, apesar de terem vivências 

diversas em diferentes linguagens da dança, estavam conectados pela disciplina que então 

cumpriam no curso de dança (Prática de Montagem II), pela temática do espetáculo, pela ideia 

da cena e, em tantos outros pontos de conexão, entre as partes e o todo. 

O segundo princípio, o da heterogeneidade, refere-se à ideia de que mesmo conectados 

entre si, os rizomas têm sua própria estrutura interna. Sobre esse aspecto, compreendo que, 

ainda que conectados em um mesmo espetáculo, os intérpretes-criadores apresentavam 

diferenças, por exemplo, de estrutura corporal e movimentação. 

O terceiro princípio, o da multiplicidade, é explicado pelos autores na seguinte 

relação:  

 

Os fios da marionete, considerados como rizoma ou multiplicidade, não 

remetem à vontade suposta una de um artista ou de um operador, mas à 

multiplicidade das fibras nervosas que formam por sua vez uma outra 

marionete seguindo outras dimensões conectadas às primeiras (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 16). 

 

Esse princípio é compreendido, no espetáculo, a partir do processo colaborativo, 

vivenciado pelas professoras-coreógrafas com a professora Eni Corrêa, conforme 

argumentado na segunda seção.  

Contudo, essa experiência não gerou uma estrutura única, e sim, uma estrutura regida 

por uma composição de tramas. Nesse exemplo, a multiplicidade estaria caracterizada pelas 

informações que atravessam, constantemente, o processo de criação em colaboração e que não 

reproduz um modelo, porém, guarda vestígios da experiência vivida, pois não se tinha um 
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processo, mas processos, relação esta estabelecida diante de uma criação coletiva. 

O quarto princípio é o da ruptura a-significante, esclarecido a partir da concepção de 

que um rizoma pode ser rompido em qualquer lugar e mesmo que haja o rompimento de uma 

das linhas do rizoma, ao explodir, cria um novo caminho ou uma linha de fuga que, ao mesmo 

tempo, gera novas linhas para a reconstituição do mesmo. 

No espetáculo, esse princípio é percebido com relação às experiências corporais dos 

intérpretes-criadores, principalmente daqueles que, ao terem somente a vivência em uma 

técnica de dança, como do balé clássico, tiveram que pesquisar outros movimentos, gerando 

novas linhas, novas buscas a favor do processo de criação.  

No fluxo criativo, era possível perceber a ruptura da linha e, logo em seguida, sua 

reterritorialização, resultado da nova configuração. Nesse processo, os agenciamentos se 

davam, inicialmente, nos laboratórios corporais de forma individual, mas já tecendo conexões 

com a temática do espetáculo, com os outros intérpretes e com a cena, em uma rede de 

criação.  

Remarco que, ao participarem de tal rede, os intérpretes-criadores estavam diante de 

um sistema de agenciamento de informações estabelecidas nas relações internas e com o meio 

externo. Nesses cruzamentos múltiplos, teve-se um processo aberto, trazendo elementos 

novos entre as linhas imaginárias da teia da criação. 

O espaço dessa rede foi o próprio processo de criação, que só teve sentido pelos 

elementos que fizeram parte do mesmo, entre eles: os intérpretes-criadores, as professoras-

coreógrafas, a iluminadora, o cenógrafo, o aluno de cenografia
93

 e o videomaker. 

A criação aconteceu em percursos diferentes, em linhas de fuga, conectando-se a 

outras. Nesse sentido, não existiu uma sequência lógica dos acontecimentos, e nos 

laboratórios de criação, os intérpretes-criadores modificavam suas ideias a partir das 

informações dos outros, transformando a estrutura de seus movimentos e gestuais, para serem 

executados com qualidade. 

 

4.3 LABORATÓRIOS DE CRIAÇÃO 

 

Criar, em dança, é percorrer caminhos múltiplos de possibilidades, é “fazer surgir, 

brotar, formar, configurar” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 31), a partir de combinações que se 
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 O aluno de cenografia que acompanhou o processo do espetáculo foi o Cláudio Barros. Ele fazia 

parte da primeira turma de cenografia da ETDUFPA e estava sob a orientação do professor Paulo 

de Tarso. No dia do espetáculo participou da montagem e depois da retirada da cenografia. 
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estabelecem com o espaço, com o corpo, com o tempo, com a dinâmica do movimento, os 

quais geram sempre novas descobertas à criação. 

Todos esses aspectos estão ligados ao imaginário criativo do intérprete-criador, que no 

fluxo da criação, permite-se relacionar com os objetos ao seu redor, com as pessoas, em uma 

constante interação com o meio. É no imaginário criativo que “iniciam-se os motivos, os 

impulsos, os conteúdos, as ideias, os muitos “o quês” do que vamos manifestar em cada 

criação” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 31).  

O desvelar dessa criação surge nos laboratórios, espaços nos quais acontecem as 

descobertas, as escolhas e as seleções, a partir das experimentações dos intérpretes-criadores, 

em um ambiente propício à ação de criar. Os espaços de criação, tal como os laboratórios na 

dança são: 

 

Espaços da ação do artista, que abrigam trabalho físico e mental e guardam 

um potencial de criação, pois oferecem possibilidade de armazenamento de 

objetos. Esse espaço envolve também a memória e o imaginário, indicia os 

gestos do artista e se torna guardião da coleta cultural, resguardando o tempo 

da construção das obras (SALLES, 2010, p. 125). 

 

É no laboratório de criação que se dará a negociação da composição coreográfica, 

principalmente com os outros intérpretes, em se tratando de uma construção coletiva. É nesse 

espaço que o corpo vai lapidando seu gesto, em conexões de movimento e trajetórias.  

Em referência à metáfora da rede, o fluxo da criação percorre caminhos em uma trama 

de conexões que, no ato da colaboração, são permanentes e contínuas, por exemplo, a 

improvisação como resposta criativa na montagem de uma cena. Essa estratégia, no decorrer 

do processo, sofria interferências dos intérpretes-criadores envolvidos, permitindo novas 

direções e encaminhamentos até o resultado final da coreografia.  

No que tange ao trabalho de criação do espetáculo, foram disponibilizadas aos 

intérpretes-criadores três salas de dança da ETDUFPA: a nove, a cinco e a sala de corpo 

(localizada na parte de trás, onde hoje funciona o Teatro Universitário Cláudio Barradas
94

), 

espaços nos quais puderam trabalhar a experimentação e a pesquisa de movimento para a 

construção das cenas. 
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 O Teatro Universitário Cláudio Barradas era um galpão de depósito de materiais do Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Pará – CEFET-PA (hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará - IFPA) que, no ano de 2004, passou a pertencer a ETDUFPA. Esse teatro foi 

inaugurado no ano de 2009 e compõe o conjunto de espaços que formam a Escola de Teatro e 

Dança da UFPA. Sua entrada principal é pela Rua Jerônimo Pimentel. Seu nome é uma 

homenagem a um dos fundadores da Escola de Teatro, o padre Cláudio Barradas.  
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Nos laboratórios de criação, teoria e prática caminharam juntas, à medida 

que os intérpretes-criadores traziam teóricos de outras disciplinas como, por 

exemplo, da Composição Coreográfica, da Improvisação e outras estudadas 

ao longo do curso, além das vivenciadas na Prática de Montagem II. Sendo 

assim, considero os laboratórios um espaço de compreensão teórico-prático 

das questões que envolvem a criação
95

. (informação verbal) 

 

Inicialmente, os encontros ocorreram três vezes por semana. No entanto, com a 

proximidade da estreia do espetáculo, alguns sábados e domingos foram solicitados, para que 

se pudesse chegar à definição das cenas e à limpeza coreográfica. 

No primeiro momento do processo criativo, foi importante que se deixasse fluir os 

experimentos e as diferentes possibilidades de movimento. Assisti, então, cada intérprete-

criador explorando não somente os gestuais cotidianos, mas as sensações percebidas no 

ambiente do Ver-o-Peso, os quais ganharam força quando o elenco adicionou à temática toda 

a sua dimensão espetacular, relacionada às falas (pregões), às sonoridades e a outras 

sensações percebidas por eles, individualmente. 

Essa postura de entrega à criação mostrou a eficácia nas respostas dadas à 

experimentação. No entanto, somente depois disso foi possível organizar as ideias, visando 

otimizar a comunicação e o conteúdo da cena. Destaco que o processo vivido foi 

caracterizado pela liberdade de construção da cena, ou seja, se surgisse uma ideia diferente 

para uma determinada cena, ouviam-se as propostas, debatia-se, e depois encaminhava-se a 

solução. 

Nos laboratórios corporais, foram detectados ações e movimentos diários dos 

feirantes, visualizados na pesquisa de campo e reconhecidos pelos intérpretes-criadores: o 

movimento de torção (virar a cabeça, com ou sem material sobre elas), a gesticulação da mão 

(apontar para algo na barraca, bater palma), a transferência de peso (ao sentar e ao carregar) e 

até a pausa (parar o trabalho, jogar ou dormir), dentre outras ações como a locomoção dos 

transeuntes e fregueses, consideradas unidades de ação. Para Lobo e Navas (2008), essas 

unidades de ação podem ser consideradas as palavras de uma escrita que, ao se juntarem a 

outras, formariam as frases de movimento. 

Ficou evidente para o grupo que não existem movimentos que podem se tornar dança e 

os que não podem. Esse pensamento consiste em que qualquer movimento é potencial para a 

criação em dança, sobretudo os do cotidiano, citados acima.  

No exercício investigativo dos laboratórios, brotava uma abertura para a reflexão. 

Enquanto experienciavam o movimento produzido pelo corpo, os intérpretes-criadores 
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 Trecho retirado dos Diálogos de Orientação (orientanda), gravados em sessões de orientação.  
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percebiam e refletiam sobre o próprio movimento. A percepção implica em um estado de 

compreensão no nível cognitivo para elaborar informações a partir da relação que se 

estabelece na interdependência entre o dentro e o fora. 

Esclareço que o corpo, ao investigar o movimento em dança, realiza uma experiência 

envolvida por uma apreensão do mundo externo juntamente com o interno. Dessa concepção, 

Najmanovich (2001) propõe o conceito de sujeito encarnado, que é aquele que dialoga com o 

mundo, com as questões que o cercam e cria novas redes de interação, favorecendo uma 

multiplicidade de convivências, tanto na ciência como na arte e na vida cotidiana.  

A ideia do sujeito encarnado é o que participa de uma dinâmica criativa dele mesmo e 

do mundo que o cerca, mantendo um constante intercâmbio. O corpo, nessa esfera, passa a ser 

multidimensional; aquele que é, ao mesmo tempo, material e energético, sensível e 

mensurável, pessoal e vincular, real e virtual. A nossa corporalidade se caracteriza por uma 

sensibilidade diferencial, em constante troca com o que nos rodeia, em uma dinâmica de 

transformação coevolutiva com o ambiente.  

Entendo o intérprete-criador no processo de criação em dança como um sujeito que 

dispõe de um conjunto de informações que fazem parte do seu trajeto antropológico, que se 

conecta com as possibilidades criativas à sua volta, as quais, reunidas, levam-no a novos 

pensamentos e combinações, revelando-se como encarnada. 

Nesses espaços de experimentação, o elenco discutia não só o que envolvia a estrutura 

coreográfica, como as concepções de figurino, de iluminação, além do cenário e do 

tratamento dado à cena e, inclusive, sobre as questões da feira. A cada discussão, aparecia um 

novo motivo para a criação e novos experimentos eram realizados. 

No percurso do processo de criação do espetáculo os ensaios se apresentaram em três 

categorias, a se considerar: ensaios laboratórios, cotidianos e gerais. A palavra ensaio não é 

compreendida como um trabalho mecânico, mas como pesquisa e criação antes da definição 

da cena, ou melhor, a partir da tradução das palavras probe (alemão) ou ensayo (espanhol), 

que traduzem “melhor a ideia de experimentação e de tateio antes da adoção da solução 

definitiva” (PAVIS, 1999, p. 129).   

Quanto à primeira categoria, intitulada Ensaios Laboratórios, entendo que estavam 

motivados na resolução de problemas e na elaboração de respostas criativas. Nesse sentido, 

era necessário lidar com os limites corporais do outro, com a quantidade de intérpretes na 

cena e, principalmente, em como organizar as ideias de cada um. Já as respostas, dependiam 

da habilidade de cada intérprete-criador em manipular as suas ideias, bem como em 

considerar suas vivências anteriores, para enfim, analisar e processar as possíveis soluções 
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coreográficas e chegar a um acordo com o grupo. 

Os ensaios laboratórios foram os primeiros experimentos nesse momento em que não 

se tinha uma definição completa da cena, mas pequenas frases de movimento ainda 

necessitando de acabamentos. Os encontros diários eram como um verdadeiro laboratório de 

pesquisa, a partir das possibilidades de movimentação corporal de cada intérprete-criador. 

Percebo, nesse aspecto, uma aproximação com a proposta dos ensaios laboratórios 

realizados nos trabalhos de Angel Vianna
96

, segundo Ramos (2007, p. 21), “um campo 

permanente de testes e experiências”, nos quais se estabelece um respeito à individualidade 

dos intérpretes-criadores.  

Assim, pude acompanhar os intérpretes-criadores em momentos de criação, ora 

errando a coreografia, ora avançando. A experimentação é a natureza investigativa da criação; 

“é nesse momento de testagem que novas realidades são configuradas, excluindo outras, a 

partir de critérios que surgem ao longo do percurso” (SALLES, 2010, p. 80).  

Finalizado o laboratório de criação do dia, as professoras-coreógrafas intervinham 

com conversas construtivas, aconselhando-os e incentivando-os a buscar outras 

possibilidades, quando necessário. Caso a sequência ou frase coreográfica demonstrasse 

clareza em sua execução, o intérprete-criador era orientado a ajudar outro colega ou a 

pesquisar nova sequência de movimento para outra cena. 

Quanto à segunda categoria, denominada de Ensaios Cotidianos, era o trabalho que 

dava continuidade às criações ocorridas nos ensaios laboratórios, inclusive com ajustes das 

costuras ou passagens de cenas. Esse momento caracterizou-se por ser o espaço no qual os 

intérpretes-criadores, já de posse da estrutura coreográfica, ensaiavam para fixação e limpeza 

dos movimentos. Também foi possível inserir os objetos cênicos e os elementos do figurino 

(figura 26), para melhor integrá-los ao movimento realizado no decorrer da cena. 
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 Angel Vianna: bailarina e coreógrafa que desenvolveu um trabalho corporal realizado em parceria 

com o seu marido Klauss Vianna (1928-1992) e, posteriormente, com o seu filho Rainer Vianna 

(1958-1995). Este trabalho é resultado das constantes investigações na área da consciência do 

movimento, a partir de ações pedagógicas utilizadas tanto por bailarinos como por atores.   
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Figura 26 - Ensaio da cena dos paneiros. 

 

Fonte: Eleonora Leal, 2005. 

 

No fragmento da cena registrada na fotografia acima, as intérpretes-criadoras 

realizavam movimentos em deslocamento, segurando a ponta da saia vazada que, ao ser 

suspensa, ganhava outra forma, cobrindo, em parte, os corpos das mesmas. 

Nos ensaios cotidianos, a definição das cenas para o espetáculo levava à determinação 

da trilha musical, da relação entre os intérpretes na cena, do plano de luz e outros elementos 

da composição, como a movimentação do elenco no palco, desenhado nos croquis (figuras 27 

e 28). 

Figura 27 - Croqui da cena situações diversas (1). 

 

Fonte: Arquivo Ghislaine Araújo, 2005. 
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Figura 28 - Croqui da cena situações diversas (2). 

 

Fonte: Arquivo Ghislaine Araújo, 2005. 

 

Esses croquis foram elaborados pela intérprete-criadora Ghislaine Araújo e 

demonstraram a construção de um vocabulário pessoal de imagens a partir de um desenho 

ampliado, de uma série de trajetórias que demarcavam o deslocamento dos intérpretes na 

cena. Esse esboço caracterizou-se como “um pensamento visual em movimento” (SALLES, 

2008b, p. 117).  

Os ensaios, na dança, principalmente os que não são abertos ao público, caracterizam-

se como momentos também de criação, de reflexão do elenco, quando se faz comentários 

sobre o que precisa ser melhorado, o que está bom e o que não está, enfim, são espaços de 

diálogos, de escolhas e de tomadas de decisões importantes. 

Por fim, a categoria dos Ensaios Gerais foram aqueles que consistiram em passar 

todas as cenas do espetáculo com a presença da iluminadora - que desenhava a luz para cada 

cena -, e do professor Paulo de Tarso que, junto com o seu aluno do curso de cenografia, 

anotava o momento certo das entradas e saídas dos elementos cenográficos. Nesse momento, 

foi possível visualizar tudo o que aconteceria no espetáculo, desde as coreografias, as 

sonoridades e as verbalizações. 

No teatro foram realizados dois ensaios gerais, que ocorreram no dia da estreia. O 

primeiro focalizou, principalmente, a marcação do palco, a projeção da voz dos intérpretes-

criadores e as passagens de cena. Já no segundo ensaio, realizado no turno da tarde, foi 

possível ensaiar com a troca de figurino e os elementos cenográficos, testar a iluminação e 

outros componentes da dramaturgia do espetáculo. 

Enfatizo que durante as três categorias acima desenvolvidas no processo criativo, não 

foi possível abrir para outras pessoas que não estivessem envolvidas diretamente com o 

espetáculo. Com isso, não houve nenhum ensaio aberto, como ocorre em algumas companhias 
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de dança, que permitem a presença do público. 

Compreendo que todos os ensaios foram experiências vivenciadas por todo o elenco, 

durante a montagem, nos quais não se descarta o processo de transformação e ajustes que a 

obra ia sofrendo. Modificações e adaptações foram feitas momentos antes da estreia, 

especialmente na penúltima cena (figura 29), após a colocação das redes nas varas
97

 do teatro. 

 

Figura 29 - Ensaio laboratório para a cena das redes. 

 

Fonte: Eleonora Leal, 2005. 

 

As modificações nessa cena ocorreram na subida das intérpretes nas redes devido à 

altura em que esses objetos ficavam; fato que demonstrou o conceito de inacabamento pelo 

qual a obra passa continuamente, deixando aparecer outras possibilidades do que ainda pode 

ser melhor adaptado. 

Isto significa dizer que “o inacabamento olha para todos os objetos de nosso interesse, 

seja um romance, uma peça publicitária, uma escultura, um artigo científico ou jornalístico 

como uma possível versão daquilo que pode vir a ser ainda modificado” (SALLES, 2008b, p. 

20). É, portanto, uma característica do processo do espetáculo que, na busca de resoluções 

cênicas, mudava ao longo do trajeto.  

Esse percurso esteve em permanente mobilidade, evidenciando a transformação da 

obra e colocando em relevo, para os intérpretes-criadores, não haver uma única forma da 

cena. Ressaltou-se, com isso, que o artista trabalha com o inacabamento, pois as reflexões e as 
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 As varas têm formato tubular metálico, que atravessam o palco em sua largura e carregam o material 

cenográfico. O seu manuseio é realizado por um jogo de cordas ou cabos de aço, chamados de 

manobras, que são contrapesadas para permitir uma ação rápida de entrada ou saída do cenário. 
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mudanças não param, estão em permanente processo ou num tempo contínuo de criação. 

Os laboratórios de criação da cena da rede - que teve como local a sala de corpo 

(figura 29) - iniciaram utilizando redes
98

 de dormir, mas com a aproximação do dia da estreia, 

os ensaios foram realizados nas redes confeccionadas com material de rede de pesca, 

utilizadas no espetáculo.   

No processo de criação dessa cena, cada intérprete-criadora apresentava sua célula 

coreográfica, e todas iam dando opiniões sobre quais movimentos eram possíveis de ser 

realizados e como “colá-los”, para então construir as frases coreográficas, que depois eram 

unidas a outras, compondo a cena. 

Na cena final (figura 30), a estratégia para configurar a ideia de término veio de uma 

solução encontrada nos laboratórios de criação provocada pela decisão do grupo em retomar 

as frases de movimento das cenas anteriores.   

 

Figura 30 - Construção da cena final de Outros Olhares. 

 

Fonte: Eleonora Leal, 2005. 

 

Na imagem acima, ao centro, os intérpretes-criadores Fábio da Purificação e Baety 

Magalhães
99

 (lado esquerdo e direito respectivamente), logo atrás Augusto Corrêa e Maurício 

Souza e, no lado direito Marília Araújo. Essa cena criou um clímax de intensidade que 

                                                 
98

 Rede de dormir é um utensílio de origem indígena, muito comum na região. Serve para o repouso e 

também está relacionada ao lazer, quando adultos embalam crianças e contam-lhes histórias. 
99

 Considerei o nome artístico Baety Magalhães todas às vezes que me refiro ao intérprete-criador 

Joebson Marques Magalhães, conforme sua preferência.  
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remeteu a um grand finale, característico não só na dança como também na música, no teatro 

e na ópera. 

Diante de todas as atitudes relatadas nos laboratórios de composição das cenas, a 

opinião de Salles (2008a, p. 48) é bem esclarecedora quando diz que “o processo de criação é 

um ato permanente de tomada de decisão”. A autora se refere às constantes reflexões e 

observações realizadas pelo artista, não necessariamente com o outro componente do grupo, 

mas também com ele mesmo nos momentos de decisão. 

 

4.3.1 Estímulos para a criação coreográfica  

 

O trabalho realizado nos ensaios laboratórios buscou instigar os intérpretes-criadores, 

propiciando uma atmosfera na qual eles poderiam experimentar e investigar o seu próprio 

movimento. Nesse ambiente, as professoras-coreógrafas apresentavam um problema a nível 

espacial ou uma questão relacionada ao contexto da feira, a uma ideia da cena ou, até mesmo, 

aconselhava-os a trabalhar a memória, a fim de recordarem as sensações durante a pesquisa de 

campo. Com isso, novas situações eram propostas para o elenco. 

Os intérpretes-criadores puderam, então, improvisar movimentos, até que a ideia se 

manifestasse; outros preferiram partir de sonoridades oriundas do corpo ou, ainda, de uma 

música ou de objetos cênicos (figura 31). Passaram, enfim, a descobrir caminhos para 

impulsionar a sua criação. 

Figura 31 - Laboratório de experimentação com a bola. 

 

Fonte: Eleonora Leal, 2005.  
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A fotografia acima revela o laboratório de experimentação com objeto, na sala de 

dança, com as intérpretes-criadoras Nyl’ Lords, Marinelma Pinheiro e Mayrla Andrade. Nesse 

laboratório foi utilizada a bola de tamanho grande, denominada de bola Suíça
100

.  

A movimentação surgiu do improviso com o objeto, o qual era tocado por diferentes 

partes do corpo e, depois de vários experimentos, as intérpretes-criadoras selecionaram os 

movimentos e estruturaram a coreografia. 

A improvisação na criação de movimentos inicia a partir de estímulos por meio de 

frases, imagens, ideias, filmes, música, dentre outras formas particulares do intérprete. Em tal 

contexto, essa relação acontece da seguinte forma:  

 

[...] intuitiva ou por associações livres e por sucessivas tentativas. Há 

múltiplas variantes no modo como a improvisação ocorre. Normalmente 

através da tentativa e erro, de modo a colecionar uma diversidade de 

possibilidades, das quais é selecionado o movimento que resiste, que não é 

deixado fora e que vem a tornar-se parte componente do espetáculo 

(GALHÓS, 2010, p. 119). 

 

Entendo que a sequência de movimento, nesse processo de criação, resultou de vários 

experimentos, o que fez com que os intérpretes passassem a colaborar de modo criativo e 

particular, estabelecendo uma correspondência com o seu vocabulário corporal. 

Sinalizo mais um elemento que serviu de estímulo para a criação: o poema de Martins 

(2001) intitulado Ver-o-Peso, apresentado ao elenco pela intérprete-criadora Luciene 

Cerqueira, destacado no folder (figura 32) do espetáculo.  
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 Bola Suíça: recebeu esta denominação por terapeutas da América do Norte, que a viram ser usada 

em 1960, na Suíça. Essas bolas, de 55 ou 65 cm de diâmetro, eram inicialmente usadas na Europa, 

no tratamento de problemas ortopédicos. Atualmente, são utilizadas em academias de ginástica 

para trabalho de condicionamento físico e em clínicas de reabilitação, em sessões de Reeducação 

Postural Global - RPG e na técnica do Pilates. 
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Figura 32 - Folder do espetáculo. 

 

Fonte: Arquivo Maria Ana Oliveira, 2005. 

 

Além do poema, o folder do espetáculo apresentou a ficha técnica e a relação dos 

intérpretes-criadores. Nos versos, fica visível, como assunto central, a feira de peixe, retratada 

como zona de trânsito e comércio de uma prática exercida especificamente na Pedra.  

Todavia, é importante sublinhar o que Calvino (1990, p. 99) diz a respeito dos 

processos imaginativos, principalmente, o “que parte da palavra para chegar à imagem visiva 

e o que parte da imagem visiva para chegar à expressão verbal”. Ao operar com o jogo da 

repetição das palavras, Martins (2001) transporta o leitor a uma imagem literária na qual 

elucida as práticas cotidianas dos vendedores de peixe, na feira do Ver-o-Peso. 

Destaco que, do poema apresentado, utilizou-se a palavra como elemento indutor para 

o processo de criação coreográfica. Especificamente na cena dos peixeiros, podia-se ver 

movimentos originados do gestual cotidiano de pescadores e vendedores de peixe, 

possibilitando a visualização de um conjunto de tarefas que foram traduzidas para e pela 

dança. 

Essa proposta não só resultou em um estímulo à criação, como desencadeou uma 

movimentação corporal ritmada, condizente com a cultura local em diálogo com o universal. 

Significa dizer que os movimentos encenados podiam ser comparados a outros vendedores de 

peixe de outras feiras. 

Durante o processo, a criação forneceu tanto estímulos externos, que são referências 

que vem de fora, como textos, imagens, pesquisa de campo, sons, ruídos, músicas, palavras; 
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quanto estímulos internos, provocados pelas sensações corporais originárias de alguma parte 

do corpo, que serão melhor comentadas a seguir.  

 

4.3.1.1 Associações, sensações e percepções  

 

Nos laboratórios de criação, os estímulos variaram a cada cena, explorados pela 

improvisação com ou sem objeto, dialogando com as sensações e as percepções, além das 

constantes associações realizadas pelos intérpretes-criadores, traduzidas coreograficamente. 

No processo criativo do espetáculo, à medida que os objetos cênicos iam sendo 

apresentados para o elenco, os intérpretes-criadores tinham a oportunidade de escolher, dentre 

eles, com quais iriam iniciar a sua pesquisa, estabelecendo, assim, uma relação de 

identificação, a exemplo do carro de mão. Com isso, cada intérprete-criador tinha toda a 

liberdade de pesquisar e investigar as possibilidades de movimento a partir da interação com o 

objeto.  

Do exemplo acima, a intérprete-criadora Luciene Cerqueira
101

, que escolheu trabalhar 

com o carro de mão, relatou em entrevista que, para a pesquisa de movimento com esse 

objeto, recorreu às lembranças da época do seu pai, conforme o seguinte depoimento: 

 

Eu cresci com a visão do carro de mão, vendo o carro de mão todo dia, 

brincando com ele. Isso não era distante para mim. Então, eu fui lembrando 

do que eu fazia no carro de mão, eu lembrava que eu brincava muito com o 

carro de mão, ele emborcado, eu brincava com os braços e com a roda. Então 

comecei a experimentar o equilíbrio do meu corpo nos braços (do carro de 

mão) e eu comecei a pegar uma gestualidade de apoio nos braços, depois eu 

subia no carro de mão, exatamente como quando criança. Sendo criança, o 

carro de mão parecia uma coisa monstruosa para mim, para o meu corpo. Eu 

era pequena, subia e descia, e trouxe isso para a criação, para a cena. 

(informação verbal) 

 

O ponto de partida para a criação foi a lembrança do que ela fazia com o carro de mão 

de seu pai, que trabalhava com este material. Quando ele chegava em casa, ela brincava com o 

mesmo de diversos modos, pulando sobre ele, subindo, mexendo em sua roda, nos seus 

braços, enfim, movimentos próprios de brincadeira de criança.  

A memória auxiliou a intérprete-criadora a reconhecer fatos acontecidos na sua 

infância, recuperando situações pessoais vividas no passado que, por meio do imaginário, 

viabilizaram ideias para sua criação. 
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 Entrevista concedida à autora, no dia 27 de maio de 2010, em sua residência, em Belém-PA. 
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Constatei que “as percepções interagem com a experiência passada, portanto, não é 

divorciada da memória. As sensações têm papel amplificador, permitindo que certas 

percepções fiquem na memória” (SALLES, 2010, p. 23). A intérprete-criadora tinha 

registrado em sua memória a brincadeira com o carro de mão e, ao fazer uso disso, 

transformou em cena de dança.   

Verifico também que, no caso, a autobiografia da intérprete-criadora Luciene 

Cerqueira deixa de lado a sua característica pessoal, passando a ser compartilhada, como diz 

Santana (2007). A ideia de ser compartilhada parte do princípio de que, embora os 

movimentos tivessem sido criados com base em um relato pessoal, eles foram alterados, 

ajustados e partilhados com o grupo, tornando o discurso pessoal um discurso grupal, pois foi 

dividido com os integrantes daquela cena. 

Entendo que a dança extrapola a execução de passos e gestos e passa a representar 

uma forte lembrança do passado ou, conforme Rodrigues (1997, p. 30), "a dança exerce a 

função de revivificar a memória”, alimentando o processo criativo coreográfico e enfatizando 

o relacionamento do intérprete com a obra, em diferentes intensidades e graus de 

proximidade. Acrescento que esse entendimento refere-se à memória não como um espaço 

apenas de lembranças, mas sim um lugar no qual “as redes de associações, responsáveis pelas 

lembranças sofrem modificações ao longo da vida” (SALLES, 2008b, p. 69). 

Fica evidente que a memória seleciona e guarda certos acontecimentos passados. No 

entanto, há uma relação permanente entre memória e percepção, que modificam-se 

mutuamente; “não há percepção que não seja impregnada de lembranças, não há lembranças 

que não sejam modificadas por novas impressões” (SALLES, 2008b, p. 70). 

Assim, a intérprete-criadora levou para o palco as suas memórias ou um pouco dela 

própria, imprimindo, nos movimentos encenados, imagens da vida cotidiana. O significado 

das percepções sobre o carro de mão estabeleceu sintonia com a sua história, utilizada como 

propulsora do seu processo de criação.  

Para a construção da personagem mucura, a intérprete-criadora Nyl’ Lords se 

interessou pela história narrada pelo feirante do Ver-o-Peso José Luís de Freitas Pedreira - 

conhecido como Seu Rolha -, aos intérpretes Baety Magalhães e Augusto Corrêa, durante a 

pesquisa de campo à noite.  

O feirante contou que a mucura era uma mulher com problemas mentais que andava 

pela feira. Ela era professora, porém, depois do parto ficou mentalmente perturbada. Usava 

uma bolsa que continha caneta, papel velho, caderno, batom e pente, mas quando alguém 

puxava a sua bolsa, se aborrecia, gritava e cuspia. Hoje em dia ela sumiu da feira e ninguém 
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sabe o seu paradeiro. 

Contudo, Nyl’ Lords se apropriou dessa história e da observação de uma mendiga que 

ficava na porta do Colégio Estadual Paes de Carvalho, onde estudava. Cobria-se com muitos 

panos rasgados e segurava uma panelinha, que batia quando alguém passava por perto; na 

maior parte do tempo ela ficava lendo os jornais e as revistas que levava dentro de um saco. 

Da associação entre a história narrada pelo feirante e as investigações feitas no seu 

cotidiano, surgiu a movimentação da intérprete, a qual será descrita na análise da primeira 

cena do espetáculo. 

As ideias dos intérpretes-criadores iam se configurando a cada criação. A partir das 

relações “entre sensação, percepção e ação, começam a nascer os movimentos dançados, 

providos de imagem e memória, desabrochando-se em uma criação em dança” (LOBO; 

NAVAS, 2008, p. 77).  

A correspondência existente entre a sensação e a percepção no ato de criar, na dança, é 

bastante clarificada no depoimento da intérprete-criadora Paula Lisboa
102

: 

 

Aquela parte em que eu passava a mão pelo meu corpo, dobrava de um lado 

e de outro, só sei que eram três partituras corporais que eu fazia e que repetia 

até o final, na diagonal, que era a questão da sensação daquela fruta, quando 

passei pelo meu corpo e as sensações que eu sentia, que foi feito depois da 

visita ao Ver-o-Peso. Que é a questão da fruta, não a fruta passando pela 

minha boca, eu comendo, mas a sensação da textura, se ela era gelada ou 

quente, molhada, se o cheiro agradava no meu corpo ou só na minha boca. 

Então, foi um trabalho totalmente diferente, não a fruta para comer, mas a 

fruta que foi passada no meu corpo, a sensação no meu corpo. (informação 

verbal) 

 

Na entrevista, a intérprete-criadora narrou que havia passado manga no seu corpo, no 

quintal da sua casa. Esse experimento revelou como o toque, especificamente, da fruta no 

corpo, ao entrar em contato com a pele, proporcionara diferentes sensações, a partir de sua 

textura, forma, temperatura e cheiro, os quais interferiram no processo criativo da intérprete. 

Demonstra-se, assim, que esse processo, além de estar ligado a uma experiência sensorial, 

também resultou na formação de ideias ou frases coreográficas.  

O experimento foi o mote para o exercício de criar na dança, fazendo com que ela 

percebesse as suas possibilidades de movimento a partir das sensações do sumo da manga 

conforme ia secando e grudando no seu corpo. Diante dessas percepções, a intérprete-criadora 

pesquisou sua movimentação, apresentada na primeira cena do espetáculo. 
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Outros Olhares envolveu práticas dentro de um grupo que, na tessitura da 

singularidade humana, estavam vinculadas à subjetividade de cada um, envoltos por suas 

sensações e percepções, em um processo contínuo de trocas que se entrelaçavam como uma 

rede de ideias para a composição das cenas. 

As investigações corporais propostas nos laboratórios evidenciaram as estratégias 

desenvolvidas na construção do espetáculo, a fim de propor novos modos de organização de 

criação, multiplicando ideias e ações relacionadas à realidade dos intérpretes-criadores.   

 

4.4 ESTRATÉGIAS DA DANÇA CONTEMPORÂNEA  

 

A estratégia coreográfica emerge durante a criação na linguagem da dança 

contemporânea, porque esta permite uma ampla liberdade de escolhas e a possibilidade de se 

criar situações novas a cada processo, sem desconsiderar o trajeto antropológico de cada 

intérprete. É compreendida como uma composição de elementos e recursos que provocam 

uma abertura para novas combinações, inclusive, relacionando questões sobre o corpo, 

conectado em redes de criação particulares de cada processo. Nesse sentido, “a estratégia 

produz-se durante a ação, modificando, conforme o surgimento dos acontecimentos ou a 

recepção das informações, a conduta da ação desejada” (MORIN, 2008, p. 70). 

Sublinho que as estratégias de criação na dança contemporânea não se apresentam 

listadas, porque o que essa linguagem pretende é romper com as molduras academicistas (o 

balé clássico e a dança moderna) de processo de criação, inovar nas temáticas e na relação 

com os espaços, dialogando, também, com outras artes.  

As estratégias utilizadas no espetáculo objetivaram instigar práticas associadas à 

experiência corporal do intérprete-criador, o qual precisou valer-se da sua vivência pessoal em 

dança e na experiência sensível frente à pesquisa de campo realizada na feira do Ver-o-Peso. 

 Destaco, a seguir, as estratégias da dança contemporânea, sinalizando, inicialmente, a 

liberdade criativa como objeto de reflexão, cujo modo de pensar a cena tornou-se um grande 

desafio para o elenco, envolvido pela pluralidade de ideias para a construção coreográfica. 

 

4.4.1 A liberdade criativa  

 

Atualmente, a liberdade criativa encontra-se presente nas construções em dança, 

podendo-se destacar que toda a sua ebulição é originária dos princípios do pós-modernismo 

artístico. Por volta de 1960, os artistas de vanguarda formaram, por meio da arte, uma 
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comunidade constituída do seguinte modo: “Era uma comunidade alternativa, que considerava 

os estilos folclórico, popular e subcultural ou transgressor, assim como, o rito religioso, como 

meios de rejeitar, tanto a geração de artistas precedente, como o sistema sociopolítico”. 

(BANES, 1999, p. 23). 

O movimento libertário e transgressor iria se multiplicar nesse período. Em cena, 

havia bailarinos e não-bailarinos, rompendo com a visão da cena formada por corpos 

advindos das técnicas de dança e que expressassem somente o virtuosismo. 

Especificamente em Outros Olhares, e em relação à liberdade criativa, grifo a 

característica da não negação de linguagens, quando, por exemplo, se via movimentos da 

dança popular ou da dança de salão diluídas nas cenas do espetáculo. 

Essas diferentes linguagens de dança apresentadas pelo elenco fizeram com que o 

processo buscasse valorizar o potencial de cada um dos componentes do grupo, respeitando as 

suas limitações e o que cada um tinha de melhor, como ressaltou a intérprete-criadora Mayrla 

Andrade
103

, em entrevista, no seguinte depoimento: 

 

Mas o que era muito legal da nossa turma era que cada um vinha mesmo de 

uma área diferente. Por exemplo, o Fábio vinha de uma área popular, o 

Gleidson vinha de uma área do folclore, junto com a Ghislaine, o Augusto 

vinha da área do balé clássico, mas com o jazz muito forte no corpo dele, eu 

vinha da área do balé clássico, mas com a dança contemporânea já 

introduzindo isso, essa liberdade de movimento, a Domitila vinha do balé 

clássico muito forte, era especificamente clássica. Vinha o Roberto com a 

cultura popular muito forte, o Baety que tinha uma experiência com alguns 

estilos de dança, mas que vinha de uma formação de conseguir passear pela 

quadrilha e pela dança de salão, o Maurício que veio especificamente da 

dança de salão, junto com a Marília, que é da dança de salão, inclusive, 

fizeram a cena da dança de salão. Essa pluralidade de estilos foi a grande 

sacada de Outros Olhares. (informação verbal) 

 

O modo de condução do processo teve como objetivo acolher as contribuições de 

corpos tão diversos enquanto ponto de colaboração, troca e, também, como um motor 

propulsor da pesquisa de movimento, reunindo, no contexto da obra, as características 

individuais peculiares, de forma harmoniosa. Então, cada um, com seu repertório de 

possibilidades, contribuía para a criação. 

 

O grupo heterogêneo oferece aprendizado para todos os envolvidos no 

processo. As vivências de diferentes linguagens de dança de cada um dos 

intérpretes-criadores trouxeram para o espetáculo um diferencial. Nessa 
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condição, os mesmos carregavam, em seus corpos, além de suas 

características biopsicossociais, a conectividade destes com as linhas de 

movimento relativas às suas experiências corporais
104

. (informação verbal)  

 

Daolio (1994, p. 39) explica que “no corpo estão inscritas todas as regras, todas as 

normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário 

do indivíduo com o ambiente que o cerca”. Sob esse aspecto, no corpo dos intérpretes-

criadores estavam registradas as informações particulares de cada um, que refletem diferentes 

modos e estados de ver, sentir e de estar no mundo.  

No processo em questão, não havia uma preocupação em trabalhar com uma técnica 

específica de dança - o balé clássico ou a dança moderna, por exemplo - como base para a 

criação coreográfica, mas sim, instigar o intérprete a explorar a sua disponibilidade corporal 

ou a sua entrega para atuar como criador nos processos coreográficos.  

Na seguinte assertiva, Nachmanovitch (1993, p. 30) esclarece que “entregar-se 

significa cultivar uma atitude de não saber, nutrir-se do mistério contido em cada momento, 

que é certamente surpreendente e sempre novo”. A entrega aconteceu em todas as fases do 

processo de criação e, principalmente, durante a pesquisa de movimento, nos laboratórios de 

criação, como um exercício de especulação, donde brotavam novos movimentos e 

descobertas, provocando uma abertura para o desconhecido e para a experiência reflexiva do 

movimento. 

Foi a partir dessa possibilidade de entrega que os intérpretes-criadores tiveram a 

oportunidade da criação de acordo com as suas idiossincrasias. Sob esse ponto de vista, os 

mesmos se aproximaram da pesquisa e da experimentação de movimento na busca de um 

gestual que correspondesse às necessidades de expressão próprias dos seus corpos e mais 

próxima dos movimentos cotidianos da feira. 

Dessa liberdade criativa, algumas características vão ser recorrentes na linguagem da 

dança contemporânea, como lista Mundim (2008). Fundamentada em tais características, 

relacionei as que se encontram presentes no espetáculo, nos comentários a seguir. 

A (des) hierarquização do corpo significa que o movimento pode iniciar de qualquer 

região corpórea, sem necessariamente partir do eixo central da coluna. No espetáculo, essa 

característica foi percebida em diferentes cenas e, principalmente, naquelas que foram 

improvisadas.   

Nos laboratórios de criação, os intérpretes-criadores, além de terem experimentado 

diferentes pontos de apoio a cada posição do corpo no espaço, evidenciaram distintas partes 
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corporais como propulsoras do movimento - por exemplo, o quadril, o ombro, a cabeça e 

outros.  

A (des) hierarquização do espaço é a compreensão de que em uma mesma cena 

muitas situações acontecem ao mesmo tempo e o espectador escolhe onde focar o olhar. No 

espetáculo, via-se microcenas distribuídas no palco, descartando a ideia do bailarino principal 

ao centro, e o corpo de baile ao fundo, como nos balés de repertório. 

Quanto ao posicionamento do corpo no espaço, os intérpretes-criadores utilizaram 

vários pontos de referência, como diagonais, frente e atrás, tomadas por meio de 

deslocamentos e movimentos que aproximavam-se de uma gestualidade cotidiana da feira.  

Rolamentos ocorreram no chão, imprimindo à gestualidade uma horizontalidade. 

Nesse aspecto, sublinho que as coreografias tiveram, em sua composição, a exploração dos 

níveis baixo, médio, alto e aéreo (no caso das redes).  

A pesquisa corporal teve como investigação o gestual do dia a dia dos feirantes, 

fregueses, carregadores e vendedores de peixe do Ver-o-Peso, a partir de um processo de 

observação do movimento.  

Enfatizo que os gestos cotidianos tornaram-se importante fonte de construção de 

movimento na dança desde o século XVIII, a partir dos trabalhos de Noverre
105

, passando 

pela dança moderna, a exemplo de Doris Humphrey
106

, e na dança pós-moderna, fruto do 

movimento americano que procurou construir repertórios gestuais sem relação com as formas 

de dança existentes.  

Silva (2008, p. 195) comenta que “um dos conceitos-chave da dança pós-moderna é 
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 Jean-Georges Noverre (1727-1810) foi o criador de uma obra teórica, escrita em forma de carta 

intitulada Cartas sobre a Dança, na qual expôs várias reflexões sobre o balé clássico. Noverre 

propôs o balé de ação para estabelecer os fundamentos para as modificações na dança. No balé de 

ação, a dança faz uso do gestual e da pantomima, opondo-se ao simples mecanismo de passos. 

Após ter sinalizado a necessidade de uma ação conjunta de todos os elementos que compõem um 

espetáculo de dança, Noverre conferiu maior autonomia à dança cênica. Laban (1990) destacou o 

trabalho de Noverre, apontando como uma de suas grandes ações, a de apreender gestos e 

movimentos cotidianos de sua época e levá-los para a cena, procurando criar novas expressões de 

movimento. Dessa forma, Noverre já relacionava os movimentos de dança aos movimentos ligados 

ao trabalho e ao cotidiano, pois compreendia que os movimentos realizados pelas danças 

campestres e pela nobreza eram inadequados para o homem dos centros industriais que começava a 

despontar. Nesses lugares, os homens se especializavam em desenvolver tarefas no interior das 

fábricas, empregando movimentos repetitivos e pouco diferenciados. 
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 Doris Humphrey (1895-1958) foi aluna da Denishawn School e sua técnica tinha um princípio 

básico relacionado à queda e à recuperação. Essa artista concebeu a dança a partir dos movimentos 

da vida. Para isso, estudou os gestos e classificou-os em gestos sociais, que são os gestos do dia a 

dia; gestos funcionais, ligados aos do trabalho, competindo ao bailarino apreendê-los e recriá-los 

simbolicamente, sem que percam suas ações originais; gestos rituais, os quais se referem à magia e 

à religião e, por fim, os gestos emocionais, que são aqueles de que não se tem modelos porque 

emanam de nosso mundo interior.   
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justamente celebrar e levar ao palco o movimento na sua naturalidade cotidiana, buscando 

realizar leves abstrações para que ele se torne identificável pelo público”. Os artistas passaram 

a reconhecer, nos movimentos e ações do dia a dia, como sentar, correr, caminhar, vestir-se e 

outros gestos, anúncios de uma dança que dialogava com a realidade cotidiana. 

A improvisação ocorre como manifestação criativa e também é realizada no momento 

da cena. Assinalo que na década de setenta, Steve Paxton iniciava o Contact Improvisation, 

técnica cujo principal fundamento é dançar com alguém de um modo não planejado e, sim, 

por meio do contato com o outro. O movimento nasce espontaneamente e cada um dos 

intérpretes está livre para criar. O improviso pode surgir do contato do corpo com os 

elementos do espaço que o cercam, ou do contato com o próprio chão ou com o objeto. 

Na criação do espetáculo a improvisação foi utilizada tanto individualmente, voltada 

para a pesquisa de movimento, quanto com objetos e com o corpo do outro. Nas cenas do açaí 

e das erveiras, os intérpretes-criadores improvisaram, como uma espécie de composição 

instantânea, realizada no momento da cena.  

Algumas indicações foram dadas para a improvisação na cena, por exemplo, a 

delimitação do espaço, os níveis em que os intérpretes-criadores poderiam executar o 

movimento, constituindo um improviso estruturado ou estudado. As improvisações estudadas 

são aquelas que podem ser “revisadas e reestruturadas durante certo tempo, antes que o 

público possa desfrutá-las” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 19). Nesse caso, havia uma 

marcação que não impedia a livre improvisação no ato da cena. 

A valorização do singular na relação com o coletivo propõe que as possibilidades 

técnico-criativas de cada intérprete-criador trazem contribuições significativas para o trabalho 

com o grupo. Logo, todos que dançam são valorizados. 

O processo do espetáculo envolveu práticas dentro de um grupo que, na tessitura da 

singularidade humana, estavam vinculadas à subjetividade de cada um, envoltos por suas 

sensações e percepções.   

Assim, compreendo que ao proporcionar experimentações e pesquisas, durante a 

criação, o intérprete-criador deixa suas marcas, revelando seus encaminhamentos, suas 

escolhas e suas próprias maneiras de se relacionar com os objetos, com o espaço e com os 

outros, ampliando a rede de significados na cena coreográfica. 

A valorização do processo na relação com a obra é reconhecida nesse espetáculo, 

principalmente por se tratar de uma montagem prática resultado de uma disciplina de curso. O 

processo ganhou importância a fim de que as experiências compartilhadas e os laboratórios 

vivenciados servissem como exercício cênico para os intérpretes-criadores.  



131 

 

Acrescento às características acima comentadas, a interdisciplinaridade como algo que 

acolhe, no momento da construção, elementos do teatro, do circo (tecido aéreo), das artes 

plásticas. Particularmente em Outros Olhares, é uma característica percebida a partir do uso 

da voz diante do texto falado e do recurso do vídeo, utilizado como cenografia.  

Esse espetáculo tratou de um processo que não excluiu ninguém; ao contrário, foi 

capaz de acolher diferentes linguagens de dança dos intérpretes-criadores em uma mesma 

montagem. Com isso, insere-se no cenário da dança contemporânea, associando, a esse 

aspecto, outras possibilidades de movimentos e de gestuais, no trânsito livre de ideias e 

experimentações, proporcionando cenas carregadas de certa comicidade, como retrato da 

feira, as quais foram convertidas em cena coreográfica. 

 

4.4.2 A comicidade na cena da dança  

 

O cômico, na dança contemporânea, tem se apresentado de diferentes maneiras. 

Algumas vezes está vinculado a clichês de estereótipos e produtos culturais no que se refere a 

gênero, consumo e ideal de corpo, interpretado por movimentos e gestuais engraçados. Diante 

dessa possibilidade, aponto, como exemplo, o grupo Dimenti, de Salvador, que se utiliza de 

algumas características dos desenhos animados para a criação.  

No espetáculo, a comicidade esteve presente em determinadas situações cênicas, por 

exemplo, quando entravam os pregões (comentados na próxima seção), revelando a cultura 

cabocla característica do Ver-o-Peso, a partir do 

 

[...] estereótipo do tipo caboclo com seus costumes, a maneira de andar, falar 

e vestir que reforçam a ação cômica e expõem o jeito simples do povo 

paraense que vive no interior, com sua forte e ímpar cultura ribeirinha, de 

regras restritas na alimentação, no cozinhar e no aplicar dos condimentos 

(PEREIRA, 2004, p. 56). 

 

O caboclo do Ver-o-Peso é muito brincalhão, costuma zombar dos outros, contar 

piadas, inclusive envolvendo aspectos da feira. Esse jeito de fazer graça é evidenciado em 

várias situações do cotidiano, como na maneira de vender o seu produto, expresso tanto na 

fala quanto no gestual. Sobretudo ao narrar uma história, ele cita detalhes, faz gestos, enfim, 

recheia de criatividade o seu relato sobre um determinado fato.    

Sublinho que o modo próprio do caboclo paraense é reconhecido e representado em 

outros contextos cênicos, como na peça teatral Ver de Ver-o-Peso, encenada desde a década 
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de oitenta, até os dias de hoje, e no Pássaro Junino
107

, no qual ganha destaque no quadro dos 

matutos.    

A comicidade também foi visualizada na microcena apresentada pelos intérpretes-

criadores Rose Marques e Augusto Corrêa que, além do gestual, recriaram a fala de dois 

bêbados, emitindo as seguintes palavras: “leão” e “papão”. Esses nomes referem-se a dois 

times rivais de futebol da cidade de Belém, respectivamente, o Remo e o Paysandu, times que 

são, constantemente, alvo de discussões entre os feirantes da feira do Ver-o-Peso. Para 

enfatizar a relação existente entre essa feira e a torcida organizada de um dos times, destaco a 

torcida Ver-o-Remo, do clube do Remo, que participa da maioria das partidas de futebol do 

clube. 

Na cena dos bêbados, foi possível observar uma mudança na forma de se deslocar no 

espaço, provocada pelo desequilíbrio corporal, em um andar cambaleante, com uma leve 

curvatura na região dorsal da coluna. Percebo que, nessa cena, a comicidade surgiu como uma 

forma de encenar o não-sério ou o desvio do padrão de comportamento de outras pessoas, na 

feira. “No cômico, o corpo se faz presente, tem movimento, ações e peso; os defeitos, por 

mais leves que sejam nos fazem rir, pois todo o desvio é cômico [...]” (PEREIRA, 2004, p. 

74). 

Por sua vez, essa estratégia foi utilizada como uma maneira de aproveitar o potencial 

cômico do gestual dos intérpretes-criadores, os quais se apropriaram da espetacularidade do 

comportamento de bêbados que comumente transitam no espaço da feira. Nessa perspectiva, 

os intérpretes-criadores perceberam o caráter espetacular nos corpos de pessoas embriagadas, 

que falam alto e fazem tudo para chamar a atenção e serem vistas. Trata-se de uma 

espetacularidade do cotidiano, ou seja, não é arte, porém apresenta uma forma específica 

espetacular evidenciada, sem ter a função artística como dominante, conforme foi explicado 

na segunda seção. 

Ao retomar o assunto da comicidade, agora em outra cena do espetáculo (figura 33), 

essa característica foi reconhecida quando um casal de intérpretes-criadores dançou no ritmo 

da guitarrada
108

, cujo som parecia vir de um microsystem posicionado na lateral do palco. 
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 Pássaro Junino é uma forma de teatro popular, também denominado de Pássaro Melodrama 

Fantasia. Essa manifestação acontece no período junino, em Belém do Pará e em outros 

municípios do estado. Tem em seu enredo a perseguição de um pássaro, e gira em torno da sua 

caça, morte e ressurreição. O espetáculo estrutura-se a partir de quadros que necessitam de um 

espaço apropriado para a sua encenação, com palco, camarim e cortinas. 
108

 Guitarrada é um gênero musical paraense, criado pelo Mestre Vieira, nascido em Barcarena, 

município do Estado do Pará. Caracteriza-se por apresentar temas instrumentais em ritmos como o 

carimbó, o merengue e a cumbia.  
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Figura 33 - Experimentação e pesquisa de movimento da cena dos vendedores ambulantes de CD. 

 

Fonte: Eleonora Leal, 2005. 

 

Nessa cena, o intérprete-criador Baety Magalhães, como vendedor ambulante de CD, 

executou gestos e movimentos da dança de salão realizados de forma cômica. No lado oposto, 

estava o intérprete Fábio da Purificação, também como vendedor ambulante.   

A cena se desenrolou como um jogo entre os vendedores, que disputavam quem 

possuía as melhores músicas desse gênero. Enquanto o casal de intérpretes, Marília Araújo e 

Maurício Souza, dançava no centro do palco as músicas tocadas no microsystem, em meio a 

outros intérpretes que apenas transitavam pelo espaço da cena.  

A dose de comicidade apareceu nos gestos realizados pelo casal e pelos intérpretes 

vendedores de CDs, pois quando o casal estava dançando, um dos intérpretes-criadores, como 

vendedor, trocava a música.  

Na troca da música, a intérprete Marília Araújo, aparentemente, aborrecia-se e logo 

retomava a dança com outra movimentação ainda mais agitada, frenética e engraçada, 

realizando giros e movimentos dos pés, com testa encostada sobre a testa do seu parceiro. De 

modo cômico, ela demonstrava que não gostava de certos gestos do seu parceiro, por isso 

dava um tapa no rosto dele, depois o empurrava com as nádegas e, também, levantava o 

joelho no meio das pernas dele.  

Em entrevista, a intérprete-criadora Marília Araújo revelou que os movimentos 
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realizados por ela, nessa cena, têm o seu próprio jeito de ser brincalhona e engraçada. O 

cômico está sempre presente no seu comportamento diário, por isso decidiu, durante o 

processo de criação, levá-lo para a cena. Além disso, seus movimentos coreografados 

caracterizavam o gestual do caboclo, o seu modo de dançar nas festas dos interiores e nos 

bairros periféricos da cidade de Belém. 

De acordo com as cenas do espetáculo de dança descritas acima, concordo com o que 

diz Sampaio (2007, p. 37): “ele (o cômico) pode se aproximar muito da dança e, mais 

especificamente, da dança contemporânea, quando o corpo assume a impossibilidade de 

respostas definitivas”. Nesse caso, o corpo do intérprete-criador elabora variações de estados 

corpóreos, tornando o risível um estímulo para a criação coreográfica. 

 

4.4.3 A construção do corpo pela via do processo criativo 

 

Da forma como vem sendo pensada nos dias de hoje, a dança contemporânea 

caracteriza-se por princípios que incluem, principalmente, questões corporais como mola 

propulsora do movimento e da criação. Nesse sentido, a dança vai se organizar de acordo com 

o pensamento que norteia a obra, a qual abrange uma construção particular de corpo.  

Silva (2005, p. 193) esclarece essa ideia no seguinte discurso: “o corpo na dança, hoje, 

constrói-se separadamente para cada montagem e nele estão inscritos as particularidades do 

seu momento, da sua cultura, das suas possibilidades, que são inúmeras”. As montagens, em 

dança contemporânea, não se preocupam em reproduzir um vocabulário de movimentos 

predeterminados como os estabelecidos pelo balé clássico e pela dança moderna, mas sim, em 

mostrar um corpo resultado da pesquisa e da experimentação dos laboratórios corporais a 

partir da própria esfera sensível e cultural de cada intérprete-criador.  

Para se preparar o corpo ou criar na dança contemporânea sem, meramente, reproduzir 

uma técnica, muitos coreógrafos têm buscado, para cada processo, diferentes práticas que vão 

da Educação Somática
109

 a outras atividades corporais. 

Os métodos de Educação Somática se tornaram um aliado da dança contemporânea, ao 

buscar ampliar as possibilidades de movimento para a cena. Ainda nessa relação, surge um 
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 A Educação Somática, de uma maneira geral, está comprometida em promover o bem-estar e a 

saúde corporal, levando em consideração o indivíduo como um ser complexo, a partir de seus 

domínios físicos, emocionais, sociais, psíquicos e espirituais. Essa educação se desenvolveu a fim 

de reeducar os movimentos para que o indivíduo realize-os com o máximo de aproveitamento e o 

mínimo de esforço, com um olhar voltado para a percepção do seu corpo.  A Educação Somática 

corresponde a diferentes métodos de trabalho corporal como, por exemplo, o Feldenkrais, a técnica 

de Alexander, a Ideokinesis, entre outros. 
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procedimento voltado para a escuta do próprio corpo e o respeito ao corpo do outro, 

conduzindo o intérprete-criador a um grau maior de liberdade da estrutura, da funcionalidade 

e da percepção corporal. 

A pesquisa de movimento e as constantes experimentações constituíram-se como 

preparação e treinamento dos intérpretes-criadores. A construção corporal se fez no próprio 

processo criativo coreográfico, à semelhança de muitos grupos, como o grupo Tran Chan, de 

Salvador, exemplificado por Silva (2005), em seu livro Dança e Pós-Modernidade. 

Ressalto que no processo do espetáculo, não se trabalhou com um corpo delineado por 

uma linguagem específica de dança, mas, principalmente, buscou-se a dança no corpo de cada 

intérprete-criador.     

Consequentemente, os corpos não seguem um modelo estereotipado do corpo da 

bailarina clássica e nem modelos específicos para determinado gênero. “A dança parece 

querer, de fato, expressar a multiplicidade corporal feita de músculos, ossos, nudez, 

imperfeições e qualidades do ser humano, para uma plateia que se identifique com o que vê” 

(SILVA, 2008, p. 36). Logo, na dança contemporânea, não há mais um padrão a ser seguido. 

O elenco do espetáculo possuía integrantes jovens e magras, ao lado de outras mais 

maduras. Os corpos dos intérpretes-criadores eram diversos, havendo diferentes estaturas e 

pesos corporais.  

A construção dos corpos dos intérpretes-criadores foi conduzida pela via do processo 

criativo do espetáculo, resultado das relações de troca e de articulações de saberes entre eles, 

que se encontravam em diferentes estágios de amadurecimento. 

A conversão dos gestuais dos feirantes, dos objetos e de situações do dia a dia da feira, 

apoiou-se em uma tradução do cotidiano para tornar-se cena coreográfica, o que significa 

dizer, uma transfiguração. Na seção seguinte, esse processo será desenvolvido a partir do 

conceito da conversão semiótica como revelador da cena diária do Ver-o-Peso e da criação na 

dança. 
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5 O VER-O-PESO NA CONVERSÃO SEMIÓTICA DE OUTROS OLHARES 

 

[...] O corpo na dança se faz um duplo ser, 

unidos braço a braço, perna a perna, 

torso e ventre, ventre e torso, 

unidos corpo e dança, dança e corpo, 

casto coito entre o sonho e a realidade. 

Ora um ora outro torna-se visível. 

A dança é língua enquanto o corpo é fala. 

A dança, como um pássaro voando, 

é sempre a solidão sem asas de um abismo. 

Contemplá-la é contemplar as nuvens 

atados à terra que nos prende ao chão. 

Impossível separar dança e imaginário. O 

gesto que dança do corpo na dança [...]  

(LOUREIRO – Hino à Dança)
110

 

 

Nesta seção, demonstro, por meio da aplicação do conceito da conversão semiótica, 

dos estudos de Loureiro, a transfiguração do cotidiano da feira do Ver-o-Peso no espetáculo 

Outros Olhares. Sobre esse aspecto, apresento o trânsito da dominância simbólica de um 

signo de uma dimensão para outra, como, por exemplo, do prático para o estético. 

Com base neste estudo, utilizarei a expressão semiótica coreográfica, com a intenção 

de tornar clara a compreensão relativa à investigação dos processos coreográficos do 

espetáculo do qual participei como professora-coreógrafa. 

Entendo a semiótica coreográfica como uma linha segmentar da conversão, o que 

implica dizer que de acordo com o pensamento de Deleuze e Guattari (1995, p. 11), não é 

uma linha de ruptura, mas de “articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades”. Ela 

é percebida como parte do todo, articulando-se aos fundamentos da conversão semiótica, sem 

pretender ser uma linha de fuga, mas apresenta uma complementaridade relacionada à análise 

coreográfica. 

Do processo criativo, verifiquei que, tanto no ato colaborativo explanado na segunda 

seção, quanto nas criações apresentadas na quarta seção, a construção coreográfica foi 
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 Trecho do poema Hino à Dança, de autoria de João de Jesus Paes Loureiro, retirado dos anexos da 

obra de Mendes (2010a). 
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conduzida pelo caminho da transfiguração, neste momento reveladora do dia a dia da feira por 

meio da visualidade e da sonoridade, bem como da movimentação dos intérpretes-criadores 

no espetáculo. 

Desse modo, descrevo as doze cenas, levando em consideração os gestuais e os 

deslocamentos dos intérpretes-criadores em suas sequências coreográficas. Para isso, parti da 

análise das fotografias e do vídeo, acrescida das informações que compartilhei no processo de 

criação. 

 

5.1 SEMIÓTICA COREOGRÁFICA: LINHA SEGMENTAR DA CONVERSÃO 

 

Para compreender os parâmetros teóricos que norteiam a ideia da semiótica 

coreográfica, inicialmente é necessário apresentar o significado da palavra semiótica. Tal 

definição vem do grego semeion, que quer dizer signo. De modo geral, o signo passou a ser 

seu o objeto de estudo. Enquanto a palavra coreografia é composta pela junção dos termos 

choreia e grapho, os quais expressam, respectivamente, dança e escrita.  

A fim de entender a conversão semiótica na dança, proponho a semiótica coreográfica 

como elemento esclarecedor e complementar, especificamente direcionada para os signos 

gestuais. Contudo, ilustro que o significado do gesto está relacionado ao contexto 

coreográfico a partir dos movimentos corporais executados pelos intérpretes-criadores, em um 

diálogo com a cultura e o grupo social a que pertencem. 

A semiótica coreográfica, no meu entendimento, consiste na transposição de 

movimentos e gestuais do plano do conteúdo que, organizados e explorados, criam 

significações no plano da expressão a partir das qualidades do movimento. Essa compreensão 

foi norteada pela conversão semiótica, a qual é alicerçada pelos estudos de Jakobson
111

 e 

Mukarovsky.  

Enfatizo que a conversão semiótica, em seu amplo conceito, é empregada na cultura e 

na arte, enquanto a semiótica coreográfica limita-se à dança, transportando o sentido da 

transfiguração nas composições coreográficas. 

Assinalo, dos estudos de Mukarovsky (1993, p. 119), a colaboração baseada em sua 
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 Roman Jakobson (1896-1982) nasceu em Moscou e dedicou-se ao estudo da linguística, 

vinculando-o à poesia e à arte. A noção de dominante dos estudos de Jakobson contribuiu para a 

formulação do conceito da conversão semiótica. A dominante é o elemento que se destaca, que é 

determinante em um conjunto sistêmico, convertendo os demais elementos em subordinados, por 

exemplo: “a função poética não é a única função da arte verbal, mas tão somente a função 

dominante, determinante, ao passo que, em todas as outras atividades verbais, ela funciona como 

um constituinte acessório, subsidiário” (JAKOBSON, 2010, p. 163). 
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definição de estética como “a ciência que estuda a função estética, as suas manifestações e os 

seus portadores”.  

Esse conceito tem os seguintes princípios: 1. O estético não é uma característica real 

das coisas
112

 e, principalmente, não está relacionado com nenhuma das características das 

coisas; 2. A função estética não se encontra completamente sob o domínio do indivíduo, 

muito embora, a partir de um determinado ponto de vista, qualquer coisa pode vir a adquirir 

uma função estética; 3. A estabilização da função estética está condicionada à coletividade, 

logo, a função estética é compreendida pela coletividade humana e sua relação com o mundo.   

Para Mukarovsky (1993), uma determinada função está ligada a uma atitude adotada 

diante de um fato, o que significa que as informações do mundo são captadas e reorganizadas 

a partir de uma determinada intenção e para um dado fim.  

Esse autor classifica as funções na arte em: Função Prática: refere-se à própria 

realidade e à influência que exercemos sobre ela; Função Teórica: é aquela que relaciona os 

objetos com os conceitos; Função Mágico-Religiosa: nesta, o peso não reside no símbolo, 

mas no poder invisível por ele encarnado e, por último, a Função Estética: aquela que 

desperta prazer em sua contemplação. O peso principal está no próprio signo ou no signo-

objeto. 

Loureiro (2007) associou a esse estudo a noção de dominante de Jakobson. A 

dominante irá caracterizar a função dada a um fenômeno ou a um objeto. Nesse aspecto, ela é 

que determina ou transforma um elemento em arte.  

De outro modo, a função dominante relacionada a um objeto, por exemplo, se 

estabelecerá pela relação existente entre o homem e a realidade, em função daquilo que lhe dá 

sentido. Essa compreensão sugere que a visão de mundo do homem se transforma, 

modificando o sentido dos signos. 

Ao se deparar com a realidade, o homem compreende aquilo que oferece um 

significado para o seu entendimento pessoal. O olhar apreende algumas das múltiplas 

informações que estão ao seu redor ou no cotidiano, criando sistemas simbólicos. “É a 

realidade que estimula e aciona o processo simbolizador” (LOUREIRO, 2007, p. 13). 

Em referência a essa transformação que ocorre de uma linguagem para outra, entendo 

como uma transposição intersemiótica, tal como a explicação de Jakobson (2010), 

exemplificada como uma passagem da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a 
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 Optei por manter o termo coisa, o qual é utilizado pelo autor ao referir-se à explicação de que a 

obra de arte é algo que existe na forma de materialidade, revelando-se em símbolos portadores de 

significados. 
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pintura.  

Mukarovsky (1993, p. 123) esclarece que “não é só a arte que é portadora da função 

estética: qualquer fenômeno, qualquer produto da actividade humana, se pode converter, para 

um indivíduo ou para toda a sociedade, em signo estético”. Sendo assim, os gestuais do 

cotidiano podem vir a ter a sua função transformada. 

Sublinho que o gestual dos feirantes do Ver-o-Peso possui a dominante utilitária, pois 

o que eles fazem tem uma função, um fim, que é vender o seu produto. Para os feirantes, as 

ações executadas em sua atividade rotineira existem como condição necessária à sua 

subsistência.  

No instante em que os intérpretes-criadores do espetáculo em questão utilizam o 

movimento do dia a dia, de função prática, para transformá-lo em gesto de dança, a dominante 

passa a ser a artística, pois o gesto transfigurado em dança existe para a observação gratuita e 

contemplativa, seguindo-se uma linha kantiana
113

. 

Outros Olhares foi uma investigação coreográfica que dialogou com o ambiente da 

feira, traduzindo-a artisticamente e tornando-a visível em toda a construção da dramaturgia 

cênica. Nesse sentido, a dominante recai sobre a função artística, e portanto, estética, que 

converteu o cotidiano do Ver-o-Peso em cenas de dança.  

Estabeleceu-se, no espetáculo, o processo de transfiguração da função prática em 

estética.  

 

No caso do signo estético, a atenção é dirigida, pelo contrário, sobre a 

própria realidade que é convertida em signo: aparece aos nossos olhos toda a 

riqueza das suas características e, por conseguinte, também toda a riqueza e 

toda a complexidade do acto através do qual o observador percebe a 

realidade concreta em questão. A coisa se converte em signo estético 

descobre aos olhos do homem a relação que existe entre ele e a realidade 

(MUKAROVSKY, 1993, p. 122). 

 

Da explanação de Mukarovsky, analiso que o gesto cotidiano não possui como 

característica dominante a função artística, como quando apresentado em cena. Em se 

tratando de dança, a função artística é algo que se estabelece não somente pela atitude estética 

do seu executor, mas, sobretudo, pelo valor estético atribuído à sua execução, que é artística e 

esteticamente contemplável. 
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 Immanuel Kant (1724-1804) filósofo alemão que se destacou a partir de suas principais obras: 

Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Em referência à obra de arte, 

Kant considera que a satisfação estética é gratuita e desligada de qualquer interesse, portanto, é 

uma atitude contemplativa, de caráter desinteressado.  
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Remarco que a movimentação corporal dos intérpretes-criadores para compor o 

espetáculo foi concebida a partir do gestual cotidiano dos feirantes do Ver-o-Peso, traduzido 

em movimentos coreográficos em um processo que “[...] é sempre um caso de conversão 

semiótica. Traduzir é converter semioticamente algo ou uma linguagem em uma outra 

realidade [...] (LOUREIRO, 2007, p. 49).  

Esse movimento tradutório ocorrido durante a criação é também compreendido a partir 

dos argumentos da crítica genética, de Salles, que diz: 

 

[...] Observa-se na intimidade da criação um contínuo movimento tradutório. 

Trata-se, portanto, de um movimento de tradução intersemiótica, que, aqui, 

significa conversões, ocorridas ao longo do percurso criador, de uma 

linguagem para outra: percepção visual se transforma em palavras; palavras 

surgem como diagramas, para depois voltarem a ser palavras, por exemplo 

(SALLES, 1998, p. 115). 

 

O processo de conversões por que toda obra passa “é o instante limite de mudança de 

significação de algo, no processo de construção e reconstrução de sentidos, realizado pelo 

homem no exercício de invenção e recriação simbólica da realidade que o contém” 

(LOUREIRO, 2007, p. 79). Logo, a transformação ocasionada por um signo, cuja dominante 

muda de uma determinada função para outra, ocorre pela conversão semiótica. 

Entendo a semiótica como uma ciência cujo campo de investigação é toda e qualquer 

linguagem, ou seja, é a ciência que examina um signo. Do que se depreende que na dança, a 

produção de sentidos acontece pela articulação entre os signos, resultado da junção do plano 

do conteúdo e da expressão.  

No espetáculo, o plano do conteúdo refere-se às particularidades do cotidiano da feira 

do Ver-o-Peso, incluindo os gestuais e outros elementos percebidos nesse ambiente. “Pode-se 

dizer que o conteúdo é o assunto em profundidade tornado significante em seu apelo à 

sensibilidade e, por isso mesmo, provocador da experiência estética” (LOUREIRO, 2002, p. 

63). 

Destaco que os elementos do plano do conteúdo forneceram as matrizes geradoras dos 

movimentos coreográficos. Segundo Salles (2008b), no ato da criação, há um cruzamento de 

matrizes vindas de diferentes combinações. Sobre isso, a autora esclarece que “a natureza dos 

dados das matrizes é que oferece a possibilidade de falarmos em singularidades processuais” 

(SALLES, 2008b, p. 125). As matrizes contêm informações distintas e resultam em 

procedimentos de confecção diferentes. 

Por mais que a matriz do movimento tenha sido a mesma para dois ou mais 
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intérpretes-criadores, o modo como cada um concebeu e depois executou, produziu uma 

maneira particular de dançar, de acordo com as suas idiossincrasias. 

O expressivo é visualizado no corpo dos intérpretes-criadores através dos movimentos. 

A partir dessa qualidade, considero o plano da expressão como “a manifestação de um 

conteúdo por meio da forma, captada pelo homem, por via de sua sensibilidade estética” 

(LOUREIRO, 2002, p. 65).  

No processo de criação coreográfica, o formar consiste em “executar, produzir e 

realizar, que é ao mesmo tempo, inventar, figurar, descobrir” (PAREYSON, 1997, p. 26). 

Desse modo, não se tem um fazer que seja igual em todos os processos coreográficos, mas, 

enquanto se coreografa, inventa-se uma maneira particular, e é apenas no fazer que a dança é 

concebida.   

A criação coreográfica para a montagem do espetáculo iniciou pela análise dos 

gestuais dos feirantes e de suas movimentações. A conversão dessas formas para a 

composição coreográfica é entendida pela dialética da forma formante e forma formada, de 

Pareyson. Significa dizer que, antes de existir como formada, a organização da sequência dos 

movimentos coreográficos operou como formante, sendo experimentadas, principalmente, nos 

laboratórios corporais, pois nesses espaços, concebe-se executando. 

Para que a dança se realize, há um esforço que vem das ações dos intérpretes-

criadores. A palavra esforço foi mencionada por Laban
114

, ao elucidar que o movimento 

corporal não é só mecânico; há uma pulsão acontecendo dentro do corpo, que apresenta 

sensação, pensamento e emoção, bem como sentimentos. Com isso, uma atitude interna vem à 

tona em forma de movimento. 

Laban (1990) desenvolveu a Teoria do Movimento com base na observação dos 

movimentos corporais, fossem eles artísticos ou não. Sendo assim, as ações corporais estão 

presentes, tanto no cotidiano quanto na dança. Ele denominou-as de ações básicas
115

, as quais 
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 Rudolf Von Laban (1879-1958): teórico do movimento que criou uma metodologia a qual 

propiciou uma multiplicidade de possibilidades de movimento a partir do que ele denominou de 

Eukinética, que trata das qualidades dos movimentos e da Corêutica, que se volta para o estudo do 

espaço interno e do espaço ao seu redor. Os princípios de sua teoria são revelados a partir dos 

seguintes questionamentos: O que se move? É todo o estudo do corpo e suas partes; Como nos 

movemos? Refere-se à qualidade das dinâmicas impressas no movimento; Onde nos movemos? 

Trata do espaço interno e externo e, por último, com quem nos movemos? É a relação do corpo do 

intérprete com o corpo do outro. 
115

 Ações básicas: ao analisar as ações corporais, combinadas aos fatores do movimento, Laban 

classificou-as em: deslizar, flutuar, pontuar, sacudir, pressionar, torcer, socar e chicotear.   
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representam as possíveis combinações das qualidades do movimento
116

. 

As combinações dos fatores peso, tempo, espaço e fluxo relacionados à qualidade do 

movimento, geraram dinâmicas diferentes a partir das ações de esforço, além de propiciar 

expressividade ao corpo em movimento. No entanto, isso não quer dizer que todos esses 

fatores sejam enfatizados ao mesmo tempo.   

A forma da execução dos movimentos está associada a uma ou mais dimensões 

(comprimento – alto/baixo, largura – direito/esquerdo, profundidade – atrás/frente) ocupadas 

por eles no espaço, variando a intensidade, o tempo de reação e a duração.  

Diante disso, os movimentos podem tomar a seguinte forma, segundo Nanni (1995): 

pendular (movimento semelhante a um pêndulo), vibratório (possui característica de 

tremido, sacudido e vibrado), lançado (desloca parte do corpo) e sustentado (caracteriza-se 

pela manutenção uniforme da força durante a execução do movimento), desenhando, assim, 

movimentos retos, curvos, angulares ou sinuosos.   

Dos planos do conteúdo, da expressão e da compreensão teórica que envolve a 

semiótica coreográfica, esquematizei o quadro a seguir (figura 34), como uma retomada das 

ideias envolvidas: 

 

Figura 34 - Esquematização da semiótica coreográfica. 

PLANO DO CONTEÚDO PLANO DA EXPRESSÃO 

Provocador Forma 

Realidade cotidiana Transfiguração 

A dominante é a função prática A dominante é a função artística 

Fonte: Arquivo Maria Ana Oliveira, 2011. 
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 Qualidade do movimento está inserida na categoria Expressividade, dos estudos de Laban e refere-

se aos fatores fluência, espaço, peso e tempo. O fator de movimento fluência trata da relação entre 

os músculos tensionados e, não, especificamente, pela presença da tensão no corpo. Nesse sentido, 

refere-se à tensão muscular por meio da qual o movimento é capaz de fluir independente da 

qualidade utilizada, que pode ser livre ou controlada. Quanto ao fator espaço, está relacionado ao 

foco do movimento. A qualidade de esforço em relação a esse fator depende do tipo de foco no 

espaço, podendo ser direto, segundo o qual é definido como aquele que mantém uma direção a um 

ponto, ou multifocado, quando várias partes do corpo vão em diferentes lugares ao mesmo tempo. 

O fator peso apresenta como qualidades a leveza e a firmeza. Esse fator auxilia na percepção 

corporal de si e dos outros, quanto à distribuição do peso e revela-se na intensidade da 

movimentação ou do toque nas pessoas e nos objetos. Enquanto as qualidades do fator tempo 

podem ser sustentadas ou súbitas, conhecidas também como lentas ou rápidas ao referir-se à 

velocidade do movimento, seguido de sua duração, processada num contínuo que varia de muito 

curta a muito longa. 
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Há uma correlação ou uma interdependência entre os planos da expressão e do 

conteúdo para dar sentido à dança. A transfiguração reconhecida no plano da expressão é a 

transformação de uma matéria, ou seja, do movimento humano, organizado a partir da 

combinação entre o tempo, espaço, peso e fluência, decorrentes de uma solicitação durante a 

criação coreográfica. 

Compreendo que coreografar é o ato de manipular as qualidades do movimento de 

forma diferente a cada sequência, exploradas em distintos níveis de execução, cuja dominante 

é sempre a função artística. 

Quanto ao plano do conteúdo, os intérpretes-criadores reconheceram, nos movimentos 

e ações do dia a dia da feira, importantes expressões corporais, como carregar caixas de peixe 

na cabeça, caminhar apressado, cortar coco ou castanha do Pará, arrumar os produtos na 

barraca, ficar de cócoras para realizar tarefas e tantas outras, que poderiam ser convertidas em 

movimentos de dança, estabelecendo assim, uma relação com a realidade cotidiana.  

Além dos aspectos ligados aos gestuais dos feirantes, outras percepções do cotidiano 

foram provocadoras de sentido e tratadas artisticamente pelos intérpretes-criadores, como os 

cheiros, os sons e a visualidade da feira. 

A dança é uma forma de expressão artística que se organiza no corpo, através dos 

movimentos executados no tempo e no espaço. Siqueira (2006, p. 4) clarifica que a dança é 

um “fenômeno estético cultural e simbólico, que expressa e constrói sentidos através dos 

movimentos corporais”. Logo, os sentidos construídos coreograficamente por meio dos 

movimentos e dos gestos dos intérpretes-criadores são inerentemente estéticos. 

Entretanto, o movimento corporal só acontece devido a estímulos do meio ambiente 

em um processo que ocorre no sistema nervoso e integra o corpo na sua totalidade, 

envolvendo a sensação, a percepção, a cognição (pulsão – desejo de agir) e a realização do 

movimento em si. Dessa forma, a cada estímulo, esse processo se repete, resultando em outros 

movimentos.  

Na dança, o corpo realiza rolamentos, giros, saltos e outros, executados durante a 

coreografia. Tudo isso só é possível devido à complexa estrutura que constitui o mecanismo 

do corpo em movimento, como ossos, articulações, tendões, ligamentos e músculos, os quais 

estão interligados ao sistema nervoso. 

Sublinho a importância de considerar aqui o estudo da motricidade, não como um 

fenômeno natural do corpo humano, mas também cultural, pois à medida que se apreende um 

movimento, este transforma-se em gesticulação cultural. 

Em cena, o intérprete-criador realiza movimentos de dança que se fazem e se 
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desfazem com rapidez, desmancham-se assim que se formam, quase instantaneamente. Ao 

dançar, ele entrega seu corpo ao impulso do movimento, deixando-se transformar, tal como as 

formas das nuvens, que se fundem e se dissolvem, vão e vêm. Ressalto que essa analogia, 

desenvolvida por Gil (2004, p. 99), entende a nuvem como “uma concreção movente e móvel, 

submetida a transformações imperceptíveis; assim como o sentido apreendido nos gestos do 

bailarino, a forma de nuvem é geralmente instável e efêmera”. 

As nuvens estão sempre em movimento, em contínua transformação, implicando em 

uma alteração na sua forma. Do mesmo modo ocorre com os movimentos dos intérpretes-

criadores, os quais se deslocam no espaço, jogam com o tempo, com o peso, provocando 

dinâmicas singulares.  

O término de um movimento pressupõe o início do outro, ou melhor, o movimento 

seguinte é resultado imediato e consequente do seu antecedente.  O corpo que dança realiza 

movimentos que aparecem e desaparecem, sugerindo conexões de sentido na coreografia. 

Gil (2004) compreende que a transformação pela qual as nuvens passam, reflete 

também a concepção de sentido na dança, como nuvens de sentido. Essas “são antes formas 

de expressão específica de sentido” (GIL, 2004, p. 101). Entendo que as nuvens de sentido 

ajudam a transformar os signos em outros, bem como as formas visíveis sugerem formas 

virtuais. 

Enquanto dançam, os intérpretes-criadores executam gestos reais que são, ao mesmo 

tempo, virtuais. Langer (1980, p. 182) esclarece que o “gesto é a abstração básica pela qual a 

ilusão da dança é efetuada”. Na dança, eles diferenciam-se dos gestos cotidianos e colocam-se 

como virtuais. Langer (1980, p. 189) novamente explica que 

 

Na dança, os aspectos reais e virtuais do gesto estão misturados de maneira 

complexa. Os movimentos, evidentemente, são reais; brotam de uma 

intenção, e, nesse sentido, são gestos reais; mas não são os gestos que 

parecem ser, porque parecem brotar do sentimento, como de fato não o 

fazem. Os gestos reais do dançarino são usados para criar uma semelhança 

de auto-expressão e são, destarte, transformados em movimento espontâneo 

virtual, ou gesto virtual. A emoção em que tal gesto começa é virtual, um 

elemento da dança, que transforma todo o movimento em um gesto de 

dança.  

 

Ao realizar um gesto, o intérprete-criador opera com a abstração do movimento, 

modificando seu uso cotidiano em prazer contemplativo. Dessa forma, o gesto não é realizado 

como no dia a dia, mas sim, transfigurado, de modo a abstrair tal movimento, a ser levado 

para a cena. Os movimentos do cotidiano, transformados em dança, adquirem forma, força e 
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dimensão suficientemente expressivas. Exemplifico, nesse caso, a corrida (figura 35) 

realizada no espetáculo. 

 

Figura 35 - Primeira cena do espetáculo. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Nessa cena, a corrida executada pela intérprete-criadora Domitila Bastos, que se 

encontra do lado esquerdo, transformou-se a serviço da dança. A maneira como foi realizada 

ofereceu sentido e significado, assim como o gesto de agachar ou ficar de cócoras, da 

intérprete-criadora Rose Marques (na frente), e o de carregar, logo atrás, por Maurício Souza 

e Nyl’ Lords, foram retirados do cotidiano, tornando-se movimento coreográfico. 

A dominante dos movimentos cotidianos tem função prática porque possui uma 

finalidade que não é artística. Estabelecida a diferença entre um gesto cotidiano e o mesmo 

gesto interpretado pela dança, remarco que este configura-se por uma dimensão artística que o 

caracteriza e lhe dá sentido.  

No caminho da criação, os intérpretes-criadores estiveram diante de uma atitude 

estética, o que significa que “qualquer realidade, todo o universo, pode ser percebido e 

experimentado segundo o modo como o homem percebe e experimenta um dado facto real 

perante o qual adoptou uma atitude estética” (MUKAROVSKY, 1993, p. 122-123). Do 

cotidiano da feira, foram retiradas as matrizes para a criação coreográfica, que esteve 

impregnada de experiências anteriores, lembranças e associações.  

De modo geral, na análise do referido espetáculo, os intérpretes-criadores deslocaram-
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se no espaço, demonstrando a tridimensionalidade do corpo. No entanto, quanto à forma, os 

movimentos variaram de sinuosos a linhas retas. Os intérpretes locomoveram-se em direções 

que alternavam-se a cada sequência.     

Para a análise coreográfica das cenas do espetáculo, associei ao que assisti no registro 

em vídeo com o conhecimento sobre o assunto abordado. Portanto, ao investigar 

conjuntamente o plano do conteúdo e da expressão da semiótica coreográfica, resultou a 

linguagem estética da obra. 

Enfatizo que o corpo dos intérpretes-criadores se organizou para executar as 

coreografias por meio de um conjunto de gestos e movimentos que expressaram sentidos na 

dança, passando a apresentar um comportamento espetacular, o qual não é de natureza 

inconsciente.  

No contexto da dança, o comportamento espetacular, dos estudos da Etnocenologia, 

relaciona-se ao modo como o corpo se organiza para o espetáculo, de modo intencional, para 

o olhar do outro que observa.  

A noção de cena está vinculada à própria denominação da Etnocenologia e, 

principalmente, à categoria da espetacularidade; a palavra é originária do grego skenos, cujo 

sentido refere-se ao espaço cênico. Nesse contexto, há o corpo de quem atua, de um lado e, do 

outro, de quem assiste: o espectador.   

Entendo a cena como o corpo ocupando um espaço, mostrando-se e realizando um ato. 

No caso de um espetáculo cênico, a dominância produz resultados estético-artísticos, 

diferenciando-se da espetacularidade cotidiana, cuja dominante não é artística.   

Portanto, ao descrever as cenas de Outros Olhares, mostro a dimensão espetacular que 

as envolve, diante de uma montagem construída em colaboração. Ao mesmo tempo em que 

me reporto aos aspectos socioculturais contemplados pelo tema do espetáculo. 

Para a cena coreográfica, os intérpretes-criadores converteram o gestual dos feirantes, 

dos carregadores, dos peixeiros e de outros vendedores da feira do Ver-o-Peso, em cenas de 

dança, atribuindo significados, não só à movimentação corporal, mas também à visualidade e 

à sonoridade do espetáculo. 
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5.2 A CONVERSÃO SEMIÓTICA DO VER-O-PESO NA VISUALIDADE E NA 

SONORIDADE DO ESPETÁCULO 

 

5.2.1 Os figurinos 

 

O figurino combinou cores como o branco, o bege, o marrom e o mostarda, em 

modelos de vestidos, macacão curto, calça e blusa, confeccionados em malha, para as 

mulheres; calça e camisa para os homens, em tecido de algodão. A proposta do figurino foi 

apresentada pelo intérprete-criador Baety Magalhães
117

, o qual explicou da seguinte forma:  

 

A gente queria um figurino que se transformasse em dois até porque não se 

tinha muita grana. E como eu já havia dançado em várias danças, eu disse: 

Olha, a gente pode fazer um figurino tipo de grupos folclóricos, eles usam 

um figurino e só fazem virar do avesso e já tem um pedacinho de pano 

diferente do lado do avesso, que é para confundir o público, para dizer que é 

uma roupa nova. (informação verbal) 

 

Conforme essa sugestão, foi confeccionada uma calça comprida, conhecida como 

calça-pescador, constituída de dupla face para ser usada em mais de uma cena do espetáculo. 

Em uma das faces, a calça era toda branca, e do outro, tinha uma barra em tecido floral. A 

camisa foi confeccionada da mesma forma, como a usada pelo intérprete-criador Augusto 

Corrêa, do lado direito da fotografia a seguir (figura 36).  
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 Entrevista concedida à autora, no dia 11 de janeiro de 2011, na Escola de Teatro e Dança da UFPA, 

Belém- PA. 
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Figura 36 - Figurino da cena situações diversas. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Em primeiro plano, do lado esquerdo, a intérprete-criadora Paula Lisboa usava blusa 

sem mangas e calça-pescador, em malha branca tipo tela, enquanto Mayrla Andrade, ao 

centro, estava de vestido. 

O figurino compõe o imaginário cênico do espetáculo. A calça comprida enrolada no 

meio da perna transfigurou os costumes do caboclo ribeirinho, que desenvolve atividades 

cotidianas no rio e na floresta, comumente associadas à maneira de andar descalços, 

necessitando, para isso, enrolar a bainha da calça. 

Para os vestidos, Baety Magalhães relatou que sugeriu “um recorte de uma flor ou 

duas aplicado numa roupa com fundo liso”. Dessa ideia, eles foram confeccionados em malha 

e receberam aplicações na frente da saia, referindo-se aos vestidos de chita
118

 usados pelas 

mulheres ribeirinhas.  

As roupas do dia a dia do caboclo paraense foram convertidas em figurinos. Calça, 

blusas e vestidos foram transfigurados em peças de roupa para a cena. Essa transposição 

evidenciou um crescimento da função estética, enquanto há um decréscimo da função prática. 

No entanto, os figurinos estiveram associados à pouca maquiagem utilizada pelos intérpretes-

criadores para parecer o mais natural possível. 

                                                 
118

 Chita é um tecido de algodão estampado, do tipo floral, de cores fortes, usado para a confecção de 

roupas e indumentárias das danças populares paraenses. É utilizada na decoração de ambientes 

como vitrines de lojas, palcos e em outros espaços onde transitam criadores, os quais incorporam 

esse tecido em suas produções.  
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Identifiquei, no figurino, uma liberdade de ação por parte dos movimentos corporais 

executados pelas intérpretes-criadoras e a relação de bem estar entre corpo e tecido. Além 

disso, o vestido foi revelador da sensualidade feminina. 

O figurino era bastante prático, já que o elenco tinha pouco tempo para as trocas. Isso 

ocorreu, principalmente, com a intérprete-criadora Nyl’ Lords, que saía da primeira cena com 

o figurino da personagem mucura e retornava de vestido, na cena do popopô, mudando sua 

aparência.   

A proposta utilizada por ela para a primeira personagem caracterizou-se por tiras de 

tecido amarrados pelo corpo, remetendo a uma mulher com problemas mentais. O cabelo 

totalmente desarrumado deu a essa composição um aspecto molambento. 

Enquanto elemento visual, o figurino estabelece um elo de significação entre a 

personagem da cena coreográfica e o contexto representado por ela, a partir de um conjunto 

de formas e cores que intervêm no espaço da encenação.  

Pavis (2003, p. 164) elucida que o figurino é, ao mesmo tempo “significante (pura 

materialidade) e significado (elemento integrado a um sistema de sentido)”. Desse modo, 

constato que, por meio do figurino utilizado no espetáculo, há o reconhecimento dos aspectos 

socioculturais do ambiente do Ver-o-Peso e da cultura paraense. 

O macacão curto foi usado sozinho ou por baixo da calça e da blusa de malha das 

mulheres, ou ainda combinado a outros elementos, como a saia
119

 comprida vazada (figura 

37), na cena dos paneiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119

 A saia da cena dos paneiros foi criada e confeccionada pelo ator, bailarino, cenógrafo e figurinista 

Guilherme Repilla. Os demais figurinos foram confeccionados por Carlota Vale. 
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Figura 37 - Figurino da cena dos paneiros. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Nessa cena, as saias, confeccionadas com arame e revestidas com espuma eram 

manipuladas durante a coreografia, demonstrando a integração dos figurinos aos movimentos. 

No momento em que as intérpretes-criadoras pegavam na barra da saia e a suspendiam, 

consequentemente ela virava para cima, cobrindo o tronco e a cabeça; quando largada, voltava 

à sua posição e comprimento.  

Quando a saia era suspensa, lembrava um paneiro de grandes proporções devido ao 

seu trançado. Os paneiros (visualizados no plano de fundo da fotografia acima, na imagem 

projetada) são utilizados em vários setores do Ver-o-Peso e servem para carregar, transportar 

ou armazenar as frutas e outros produtos ali comercializados, inclusive animais, como os 

patos. 

Por outro lado, quando a saia cobria as pernas das intérpretes-criadoras, o 

comprimento e a forma arredondada pareciam um tutu romântico - saia longa usada pelas 

bailarinas clássicas, composta de várias camadas de tule. Essa denominação vem dos 

figurinos utilizados nos balés românticos, por volta de 1830 a 1870, conforme Caminada 

(1999), impregnados de leveza e de tons claros, refletindo o pensamento da época, que 

transpunha ao figurino pompa e romantismo.  

Na saia, percebo a conversão semiótica, pois ela se configura em um paneiro cuja 

função é prática, mas no contexto da cena transforma-se em figurino, adquirindo função 

estético-artística. 

 Na maioria das cenas, os intérpretes-criadores realizavam giros, saltos, corridas e 

outros movimentos de dança descalços sobre o linóleo - piso próprio para espetáculos de 
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dança -, com exceção dos intérpretes Marília Araújo e Maurício Souza, que calçaram sapatos 

na cena dos vendedores ambulantes de CD. 

 

5.2.2 Os objetos de cena 

 

Em Outros Olhares, os objetos cênicos foram usados desde a primeira cena. Não 

apareciam apenas como um complemento, mas, principalmente, como elementos integrados à 

movimentação coreográfica e, ao mesmo tempo, retratavam o ambiente da feira do Ver-o-

Peso. 

Os intérpretes-criadores utilizaram os seguintes objetos de cena: o carro de mão, que 

transporta frutas e verduras, dentre outras mercadorias; o carrinho de feira (de ferro), para 

carregar compras; caixotes de madeira, usados para armazenar frutas e verduras; o alguidar
120

 

em formato redondo e de barro, e uma bacia inox. No entanto, outros foram colocados no 

espaço cênico, e depois usados pelo elenco, como bolas de diferentes tamanhos e tecidos.  

Ao entrarem em cena, esses objetos perderam sua função prática-utilitária e o 

significado transfigurou-se, transformando-se em signo artístico, passando a ter a função 

estética como dominante e a anterior como subdominante. 

Entendo por objeto de cena “tudo o que pode ser manipulado pelo ator” (PAVIS, 

2003, p. 174). O intérprete-criador realiza a movimentação coreográfica associada ao objeto. 

Por isso, ele precisa fazer parte da convivência criativa do intérprete para uma composição 

junto ao movimento, durante os laboratórios de pesquisa. 

No início do processo de construção, as professoras-coreógrafas não previram todos os 

objetos de cena apresentados no espetáculo. Contudo, “o objeto varia em função da 

dramaturgia empregada e ele se integra – se for bem utilizado – ao espetáculo do qual é o 

suporte visual e um dos significantes essenciais” (PAVIS, 1999, p. 265). Os objetos foram 

surgindo nos laboratórios de criação, quando os intérpretes-criadores passaram a experimentá-

los e, em seguida, incorporá-los na cena. 

Na fotografia subsequente, o carro de mão e o caixote de madeira (figura 38), como 

frequentemente são vistos na feira do Ver-o-Peso.  

 

 

 

                                                 
120

 Alguidar é um recipiente feito de barro utilizado para muitos fins e, principalmente, para a imersão 

das ervas, no preparo para o banho.   
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Figura 38 - Carro de mão na feira do Ver-o-Peso. 

 

Fonte: Maria Ana Oliveira, 2009. 

  

O carro de mão é utilizado por vendedores ambulantes que percorrem a feira 

oferecendo frutas, legumes e hortaliças, em vários espaços. No entanto, ele foi convertido 

para a cena da dança, na qual tinha as mesmas proporções daqueles encontrados na feira do 

Ver-o-Peso. Sempre empurrado por um intérprete que simulava um carregador (figura 39), ele 

entrava e saía do palco.  

 

Figura 39 - Objetos de cena do espetáculo. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

 No primeiro plano da fotografia acima, os intérpretes-criadores Luciene Cerqueira e 
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Gleidson Carreira construíram suas sequências coreográficas numa relação de coerência entre 

a função prática do objeto no cotidiano, por um lado, pois o carro de mão carrega 

mercadorias, e por outro, eles traduziram para a cena o fato do intérprete ser transportado pelo 

carro de mão.   

Esclareço que esse objeto em cena foi convertido semioticamente a partir do momento 

em que a sua função prática foi subtraída pela dominante estética, o que significa que “a esse 

instante de passagem reordenadora da função simbólica, em que uma coisa se torna e é 

recebida como outra, sob a dominante de nova função, é que denominamos de conversão 

semiótica” (LOUREIRO, 2007, p. 7).  

Na cena, o carro de mão esteve sob a dominante estética, à semelhança de outros casos 

de conversões na arte, como o urinol de Marcel Duchamp, exemplificado por Loureiro 

(2007), quando trata da conversão de objetos de função prática em arte.   

A cena do açaí (figura 40) teve como objetos duas bolas vermelhas e as demais, que 

caíram de uma das varas do teatro, eram roxas.   

 

Figura 40 - As bolas na cena do açaí. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Compreendo que, nesse momento, ocorreu outro caso de conversão semiótica, pois as 

bolas menores foram transfiguradas para a cena da dança, adquirindo uma dimensão estética, 
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convertendo-se no fruto do açaí ou nas sementes, vendidos no Ver-o-Peso.  

Já as bolas maiores e vermelhas representaram as bandeiras de açaí, colocadas na 

frente do estabelecimento, identificando os pontos de venda do produto, em diversos locais da 

cidade de Belém e no interior do estado.  

Os tecidos foram visualizados na cena dos casais (figura 41). Duas faixas cruzavam o 

espaço da cena e os intérpretes-criadores não só dançavam entre eles, mas interagiam criando 

relações entre movimento e objeto. 

 

Figura 41 - O tecido na cena dos casais. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Esses tecidos em malha, na cor amarela, atravessavam o palco e eram utilizados de 

forma bastante integrada aos movimentos coreográficos dos casais; transfiguraram o rio que 

compõe a paisagem da feira, sendo também o meio que estabelece a ligação do caboclo 

ribeirinho com a cidade. Convertido no rio, o tecido permitia que a movimentação dos 

intérpretes-criadores fosse realizada à semelhança do fluxo de sua correnteza feita de 

calmarias e turbulências, cujos movimentos lançavam-se no tempo e no espaço. 

Além desses objetos, destacaram-se o carrinho de feira e as redes de dormir, 

confeccionadas em dimensões maiores que as do cotidiano e utilizadas na penúltima cena do 

espetáculo. Ambos tiveram suas funções práticas transfiguradas em estético-artísticas. 
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5.2.3 O vídeo 

 

No espetáculo pesquisado, um vídeo foi produzido e projetado no fundo do palco, 

sobre o ciclorama
121

. O resultado da captação de imagens e da edição realizada por André 

Mardock foi mostrado em cinco cenas. 

As imagens apresentaram-se sob dois aspectos: o primeiro mostrou o Ver-o-Peso por 

meio dos barcos, do rio e dos produtos vendidos na feira, enquanto o segundo revelou não só 

o ambiente da feira, mas também os intérpretes-criadores dançando nesse espaço. 

Diante disso, as imagens do vídeo criaram uma espécie de cenografia, apresentando 

ambientações distintas da feira. Campos ([s. d.], p. 32) explica que “os elementos do cenário 

podem ser construídos, projetados ou sugeridos pela presença de detalhes simbólicos de 

espaço e tempo”. Sendo assim, nas cenas de Outros Olhares, o vídeo mostrou-se integrado à 

proposta da obra e como um elemento da visualidade cênica, constituindo, portanto, a própria 

cenografia do espetáculo.    

A imagem projetada (figura 42) resultou das possibilidades técnicas da câmera, aliada 

aos efeitos visuais criados na edição. A câmera penetrou no ambiente da feira com todos os 

seus recursos.  

 

Figura 42 - Imagem do vídeo visualizada na cena do popopô. 

 

Fonte: DVD do espetáculo Outros Olhares, 2005. 

 

Da imagem acima, percebe-se a tomada da cena do pescador em um plano de cima 

para baixo, enquanto a tela ia escurecendo gradativamente até o completo desaparecimento da 

imagem. Esse recurso foi utilizado para marcar o final do vídeo-cenografia na cena do 
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 Ciclorama é uma tela na cor branca, fixada no fundo do palco. 
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popopô. Para Comparato (1995), esse tipo de efeito é intitulado fade out, o qual produz a 

sensação de término de um período ou de uma ideia da cena. 

Os intérpretes-criadores prepararam-se para o momento de captação de imagens na 

feira ensaiando algumas sequências de movimento na sala de dança, porém, não foi possível 

definir a coreografia naquele espaço. Quando chegaram ao Ver-o-Peso, foi preciso fazer 

adaptações em função do piso, das interferências dos transeuntes e do próprio ambiente. 

A gravação foi feita no espaço a céu aberto e no Solar da Beira. Longe da casa teatral, 

a cena não estava protegida pelo ambiente privilegiado da caixa preta do teatro. Nesse 

contexto, os intérpretes-criadores eram obrigados a incorporar as especificidades do lugar à 

dança. 

Na feira, os intérpretes-criadores se movimentavam sobre o chão de cimento, sobre o 

carro de mão e, ainda, na escada que dá acesso ao setor dos bares. Puderam, então, 

experimentar os riscos provenientes do acaso
122

 no fluxo da criação, quando, por exemplo, um 

homem bêbado sentou no carro de mão no qual os intérpretes-criadores realizavam a 

sequência de movimentos. A solução encontrada por eles foi continuar, embora levando em 

consideração esse elemento inesperado ou o acaso. 

Ressalto que o acaso, na dança, tal como era proposto nas obras de Cunningham, tinha 

regras estabelecidas na coreografia, decidindo, assim, a ordem de sucessão das frases de 

movimento, a duração do tempo, bem como a distribuição dos bailarinos no espaço. 

Entendo que, em situações imprevistas, a dança é criada no instante em que é 

executada e capaz de resolver questões durante o seu fazer. No momento da filmagem, o 

espaço da feira provocou uma abertura no processo criativo para incluir o transeunte que 

passava na hora da cena, e até os feirantes.  

A imagem a seguir (figura 43) é um recorte do vídeo projetado na última cena do 

espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122

 O acaso vem de um jogo, o I Ching, composto por um certo número de cartas, com desenhos 

simbólicos, podendo ser jogado com varetas e moedas. Nesse jogo oriental, Azevedo (2004) 

comenta que as respostas do oráculo dependem da concentração e da intuição do jogador, além da 

maneira como ele arruma as cartas. 
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Figura 43 - Imagem do vídeo com os intérpretes-criadores na feira. 

 

Fonte: DVD do espetáculo Outros Olhares, 2005. 

 

Ao observar a imagem acima - na qual um intérprete executa o movimento de parada 

de mão e o outro empurra o carro -, é possível identificar o efeito reconhecido como o do 

espelho, ou seja, a metade da imagem da direita reflete a esquerda e vice-versa. No plano de 

fundo há a sobreposição de outra imagem, na qual é possível visualizar pessoas encostadas no 

parapeito, olhando a baía. 

No Solar da Beira (figuras 44 e 45), os intérpretes-criadores realizaram sequências de 

movimentos retiradas das coreografias de diferentes cenas do espetáculo.  

 

Figura 44 - Imagem do vídeo visualizada na cena final (1). 

 

Fonte: DVD do espetáculo Outros Olhares, 2005. 
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Figura 45 - Imagem do vídeo visualizada na cena final (2). 

 

Fonte: DVD do espetáculo Outros Olhares, 2005. 

 

A profusão de imagens da figura 44 só poderia ser obtida com o tratamento de edição, 

pois, às imagens captadas de dentro do Solar da Beira, especificamente no seu andar térreo, 

cuja frente é a rua (Boulevard Castilhos França), sobrepôs-se a visão da baía, do lado de trás 

desse prédio. 

Quanto à figura de número 45, mais de três imagens compuseram o trabalho de edição, 

incluindo, além da visão da baía e das janelas do Solar da Beira, um barco e o sombreamento 

das barracas da feira a céu aberto. 

Utilizou-se, na edição das imagens, o efeito de fusão e outros, produzindo a ideia de 

afastamento ou de aproximação, relativo ao efeito do zoom, e ainda quando se percebia que a 

imagem perdia a intensidade, ficando mais clara até que desaparecesse para o surgimento de 

outra. 

Ao aplicar o conceito da conversão semiótica, entendo que as situações do dia a dia do 

Ver-o-Peso, dos produtos vendidos nas barracas, o rio, os barcos, ou seja, as paisagens da 

feira, ao serem captadas pela câmera, resultaram em uma alteração da dominante, revelando-

se em outro campo, o estético-artístico a partir do vídeo-cenografia. As imagens projetadas 

mostraram cenas cotidianas da feira traduzidas para o campo visual, na cena da dança. 

 Nesse sentido, o processo de conversão surgiu pelo novo lugar que uma determinada 

função passou a ocupar, ou seja, o que era percebido sob uma dominante, ao ser transferido a 

outro contexto, tornou evidente uma nova função.   
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5.2.4 A iluminação 

 

O recurso da iluminação nos espetáculos teatrais teve início por volta do século XVII, 

ganhando impulso com a descoberta da eletricidade. Sua função principal está em delimitar o 

espaço cênico. Isso significa dizer que, quando um feixe de luz incide sobre um determinado 

ponto do palco, é nesse momento que ocorrerá a ação. 

Dessa forma, a iluminação estabelece relações entre os intérpretes-criadores e os 

objetos, entre os intérpretes-criadores e o contexto da cena, dentre outras propostas na qual o 

recurso da luz é utilizado como uma leitura simbólica. 

A fim de transmitir o clima do espetáculo, “uma observação rigorosa das colorações 

relatará o efeito produzido sobre o espectador e a construção emocional do espetáculo” 

(PAVIS, 2003, p. 180). No espetáculo, no geral, a iluminação buscou recriar a coloração da 

luz do dia e da noite. Para isso, utilizou-se a cor vermelha, que ofereceu um clima quente, de 

agitação e de dinamismo na feira, transfigurando a luz do dia, enquanto a cor azul remeteu a 

um clima frio, sombrio e noturno, traduzindo a luz da noite. 

No início, a iluminação sugeria a progressão do dia, criando uma atmosfera de 

amanhecer; a luz lateral vinha do chão das coxias, formando um corredor iluminado. 

Especificamente na segunda parte da cena de abertura, a luz foi clareando lentamente até o 

tom vermelho ficar mais evidente e incidir sobre o ciclorama. Concomitantemente, os 

intérpretes-criadores entravam em cena, possibilitando uma conversão do dia a dia dos 

feirantes arrumando a sua barraca, ao clarear da manhã.   

Nas cenas em que o vídeo era projetado no fundo do palco, a luz para os intérpretes-

criadores vinha dos refletores posicionados nas varas do teatro e nas laterais do palco, na cor 

branca. Nessa situação, o espaço da cena mantinha-se pouco iluminado. Em outros momentos, 

foi visível a utilização do foco central, o qual delimitava o espaço de movimentação dos 

intérpretes-criadores, como na cena do jogo e das erveiras.  

Na primeira, a iluminadora Patrícia Gondim acompanhou o início da movimentação 

dos intérpretes-criadores, destacando o centro do palco, onde ocorria o encontro entre eles. 

Enquanto na cena das erveiras, ao colocar o foco central sobre a bacia e a intérprete Ghislaine 

Araújo, ela deixou na penumbra as que dançavam ao redor.  

Observo o fenômeno da conversão semiótica na iluminação, na medida em que as 

cores e os desenhos realizados pela luz projetados na cena adquirem como dominante a 

função estético-artística, deixando a função prática e utilitária no plano secundário. Por essa 

razão, o entendimento desse conceito implica em reconhecer a modificação da função, no 
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caso da luz em seu estado atual para outro, que o domina. 

O recurso da iluminação fez com que o espectador percebesse sensorialmente o 

contexto abordado, o que valorizou, além da ideia da cena, o figurino e a movimentação dos 

intérpretes-criadores. As cores utilizadas pela iluminação em cada cena serão comentadas na 

próxima subseção.  

 

5.2.5 A sonoplastia  

 

A sonoplastia refere-se aqui ao conjunto sonoro composto pelas músicas, barulhos de 

objetos e ruídos presentes no espetáculo. No início da primeira cena, os intérpretes-criadores 

movimentavam-se em silêncio. 

Em seguida, entrava uma voz (texto em off
123

) vinda da coxia e ruídos como barulho 

dos pés no chão, colher batendo na panela e ainda percussão corporal executada pelas batidas 

no peito dos intérpretes-criadores, que lembravam o barulho do motor dos barcos. Além 

desses, outros sons foram feitos pela boca como assobios, que são frequentemente realizados 

pelos carregadores no dia a dia da feira.  

A utilização estética dos sons obtidos com utensílios domésticos e com o corpo, na 

cena da dança, representa um caso de conversão semiótica, no sentido em que ocorre uma 

mudança na função prática e utilitária desses ruídos, constantemente verificados em situações 

rotineiras da feira, para outra função dominante contemplada cenicamente.  

Quanto à seleção musical, ressalto que foi definida a partir das músicas sugeridas pelas 

professoras-coreógrafas e pelos intérpretes-criadores. Ainda na primeira cena, a música 

misturava a polifonia do ambiente da feira, como por exemplo, buzina e arranque de carro, 

motor de barco e outros sons próprios do cotidiano desse lugar.  

Foram utilizadas músicas do grupo Barbatuques
124

, especificamente nas cenas do 

popopô, do açaí e das situações diversas. Esse grupo compõe a partir de percussão corporal, 

com sons de palmas, assobios, estalar dos dedos, batidas no peito, nas bochechas, sapateados 

e outros produzidos pelo corpo.  

Ainda foram usadas combinações de trechos de músicas da trilha sonora do CD 

intitulado O cineasta da selva, e do percussionista Mapyu, nomeado Tocar. Em ambos, 

instrumentos de percussão misturam-se a vozes, criando uma textura sonora que lembra os 

                                                 
123

 Texto em off refere-se a voz de alguém que encontra-se fora do campo visual em questão.  
124

 Barbatuques foi criado em 1996. No espetáculo, foram utilizadas as músicas Andando pela África 

(4’14”), Do mangue a manga (5’) e Peixinhos do Mar/Marinheiro Só (2’48”), do CD intitulado 

Corpo do som, produzido no ano de 2002. 
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barulhos encontrados na mata, como sons de grilo, barulhos de chuva, trovão e rugido de 

onça. 

Cada cena, do espetáculo, foi construída a partir de uma estrutura de ações cotidianas 

completadas com a trilha sonora, que cumpria o papel de transfigurar o ambiente sonoro da 

feira do Ver-o-Peso para a cena coreográfica.  

Segundo Pavis (2003, p. 130), em um espetáculo, a música “cria uma atmosfera que 

nos torna particularmente receptivos à representação”, fazendo uma ligação direta e 

estabelecendo indícios do que trata a cena, além de complementar o trabalho coreográfico dos 

intérpretes-criadores. 

Entendo a sonoridade realizada no espetáculo de acordo com o pensamento de 

Marques (2010), como um conjunto de sons que são criados por fontes sonoras ou não, 

capazes de dialogar com a cena da dança. Nesse sentido, “a percussão corporal, o andar 

pesado e barulhento dos intérpretes, ao contrário, podem ser construções sonoras corporais 

intencionais das paisagens sonoras da cena criada de dança” (MARQUES, 2010, p. 123).  

Portanto, as paisagens sonoras criadas pela sonoplastia do espetáculo ampliaram as 

possibilidades de movimentação coreográfica e criaram uma relação com a sonoridade da 

feira. 

 

5.2.6 As verbalizações 

 

Trato, nesse momento, das verbalizações emitidas em Outros Olhares. Nesse grupo, 

estão inseridas as palavras leão e papão - já comentadas anteriormente -, o texto em off e os 

pregões enunciados pelos intérpretes-criadores em diferentes cenas do espetáculo, fazendo 

referência ao contexto da feira do Ver-o-Peso. 

A voz ouvida em off, no decorrer da primeira cena, era do intérprete-criador Baety 

Magalhães, que ocupava um espaço na coxia. A fala não acompanhava o início da 

movimentação dos intérpretes-criadores até o fim da cena, ou seja, aconteciam primeiramente 

algumas movimentações de passagens dos intérpretes-criadores no palco durante o silêncio, e 

depois de algum tempo, o texto entrecortava a cena em diferentes momentos e, em seguida, 

uma pausa era dada e a movimentação realizava-se no silêncio. 

As frases revelavam aspectos do Ver-o-Peso percebidos nas seguintes composições 

das palavras: “Sucede que a vida, toma pelo rio, encontrando mercado de aliança, mercado de 

peixe”; “Olhares, alguidares, peneiras, peixes, mangas rosa, eis a mãe sobre todas as coisas”.  

Essas frases também anunciavam os produtos ofertados na feira. 
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Esse jogo de palavras que se repetia foi construído pelos intérpretes-criadores a partir 

de poemas referentes ao Ver-o-Peso. De tom grave, a voz de Baety Magalhães não foi bem 

compreendida algumas vezes, em virtude de ter coincidido, aqui e ali, com a sonorização 

(barulho de colher batendo na panela) realizada pelos intérpretes-criadores em uma de suas 

passagens pelo palco. 

A entonação da voz era ensaiada a cada passagem de cena em que haveriam as 

verbalizações, pelos intérpretes-criadores Ghislaine Araújo, Baety Magalhães, Augusto 

Corrêa e Rose Marques. No final do mês de novembro, com os pregões já memorizados, eles 

ainda sentiam algumas dificuldades, principalmente em entrar no momento exato da cena. 

Quanto aos pregões, “são o reclame que os mercadores da capital gritam em alta voz, 

dando-lhes uma forma ritmada e rítmica; cada “pregão” particular é uma quadra destinada a 

propor uma mercadoria e a louvar-lhes as qualidades” (BAKHTIN, 1987, p. 156). O pregão é 

uma forma de chamar atenção e, também, de distrair e de fazer rir o freguês. 

O anúncio da qualidade do produto vendido pelo feirante ficou visível no pregão 

verbalizado ao final da cena do popopô, na passagem para a cena do jogo, por meio da 

seguinte fala da intérprete Ghislaine Araújo: “Venha aqui minha freguesa! O jambu tá uma 

beleza! Moça bonita não paga, mas também não leva!” (informação verbal).    

Observo que a intérprete-criadora utilizou-se da propaganda feita pelo feirante em voz 

alta e com um caráter brincalhão, destacando o falar do caboclo do Ver-o-Peso, inspirado no 

uso de um linguajar regional.   

Os pregões verbalizados no espetáculo não foram os únicos ouvidos durante a 

pesquisa de campo na feira; os intérpretes-criadores ouviram muito mais, no entanto, foram 

esses os traduzidos para a cena da dança.   

Alguns apresentavam certa melodia, como o que era dito no final da cena do jogo:  

 

Olha a bala de café, fé, fé, fé, fé! Quem quer comprar bala de café, fé, fé, fé, 

fé! É dez centavos a bala de café, fé, fé, fé, fé! Umbora comprar minha 

freguesa, a bala é de café, fé, fé, fé, fé! Tem jujuba a cinquenta centavos, 

mas a bala é de café, fé, fé, fé, fé! Umbora comprar bala de café, fé, fé, fé, 

fé!
125

 (informação verbal) 

 

Esse pregão é caracterizado pela forma rítmica do jogo das palavras, muito comum 

nos pregões do dia a dia da feira. Assim, o exemplo acima transfigurou a fala de vendedores 

ambulantes do Ver-o-Peso.  

                                                 
125

  Fala do intérprete-criador Baety Magalhães, retirada do DVD do espetáculo Outros Olhares. 
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A linguagem cotidiana do pregão foi convertida para outro campo, sendo resultante de 

um estado dominante para outro. No entanto, a “ideia de conversão semiótica tem raízes na 

compreensão do mundo e da cultura como movimento, compreensão dinâmica e não estática 

da realidade e do sentido de correspondência entre os fatos da cultura” (LOUREIRO, 2007, p. 

48). Dessa forma, ao saírem da realidade cotidiana e serem transferidos para a cena, os 

pregões exemplificam mais um caso de conversão semiótica. 

 

5.3 CENAS DA FEIRA TRANSFIGURADAS EM CENAS DE DANÇA  

 

Cena da feira refere-se à posição tomada pelo corpo no agir cotidiano, compreendida 

pela teatralidade, cujos gestos apresentam “uma consciência mais ou menos clara, mais ou 

menos confusa de organizar-se para o olhar do outro” (BIÃO, 2009, p. 93), perceptíveis em 

situações rotineiras e no jogo de papéis sociais.  

Dessa forma, as cenas da feira são aquelas que fazem parte do dia a dia do Ver-o-Peso, 

presente nas ações dos feirantes, dos carregadores, dos peixeiros, das erveiras e dos 

vendedores ambulantes, as quais foram convertidas para a cena da dança e que nesse 

momento serão analisadas a partir da movimentação e do gestual dos intérpretes-criadores no 

contexto coreográfico. 

 

a) Cena 1: Abertura 

 

A primeira cena do espetáculo foi dividida em duas partes para melhor compreensão e 

análise. Essa cena tratou do cotidiano da feira do Ver-o-Peso nas primeiras horas do dia, ainda 

na madrugada, quando a movimentação começa num ritmo moderado, e as pessoas surgem de 

diversas direções. Aparecem os carregadores de peixe, transportando o pescado fresco na 

Pedra, com caixotes na cabeça, carregadores com cestas de açaí na Feira do Açaí, feirantes 

arrumando as mercadorias em suas barracas, outros limpando, fregueses procurando o melhor 

produto e o melhor preço, e pessoas que simplesmente passam pela feira. 

Os intérpretes-criadores usaram diferentes figurinos, combinados aos gestuais 

executados por cada um, variando em vestidos, macacão curto, calça e blusa, para as 

mulheres; calça-pescador e camisa, para os homens. 

A primeira parte da cena se desenvolveu por meio de uma composição coreográfica 

assinalada por sucessivas passagens dos intérpretes-criadores pelo palco, executando suas 

sequências. A feira e seu burburinho revelavam-se na movimentação apressada. 
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Com ausência de trilha sonora, o ir e vir dos intérpretes-criadores teve seu ritmo 

marcado, em alguns momentos, por um texto pronunciado pelo intérprete Baety Magalhães 

(voz em off), entrecortado pela sonoridade produzida com utensílios  domésticos como panela 

e colher, e pelos sons emitidos por partes do corpo, como o bater dos pés dos intérpretes 

atravessando o palco. Remarco que o texto declamado falava do cotidiano da feira e dos 

produtos vendidos, e a proposta de incorporá-lo na cena era mostrar um ambiente confuso. 

O palco estava escuro e, com a entrada do primeiro intérprete-criador, Augusto 

Corrêa, foi desenhado um corredor de luz que vinha da lateral direita do palco da última coxia 

e ia até o lado oposto. Aos poucos, surgiam outros corredores, acompanhando a entrada dos 

demais intérpretes na cena por outras coxias. Na metade dessa cena um pequeno foco de luz 

vermelha incidia no ciclorama. 

Ao entrar em cena, o intérprete realizou uma sequência de movimentos coreográficos 

nos níveis alto e médio. Ele deslocava-se com os braços realizando movimentos de puxar, de 

empurrar e de carregar. Este último era executado quando ele flexionava o tronco para baixo, 

com as pernas afastadas, primeiro de frente para o público e depois de costas, numa sequência 

repetida em um fluxo contínuo. Essa movimentação sugeriu o desembarque do açaí na feira 

pelos carregadores. 

Dois intérpretes-criadores, Fábio da Purificação e Larissa Boulhosa, atravessaram o 

palco andando durante a ação do primeiro intérprete, com passadas firmes em um ritmo de 

intensidade forte. Eles seguiam um após o outro e carregavam um caixote de madeira sobre os 

ombros como se estivessem transportando frutas. Já em sua segunda passagem, eles faziam 

uma sonoridade com uma colher batendo na panela, olhando para um lado e para o outro, 

numa referência ao feirante que grita e faz barulho, com o objetivo de chamar atenção para a 

sua barraca.  

Antes da saída do primeiro intérprete, Augusto Corrêa, entrou pelo mesmo lado a 

intérprete-criadora Paula Lisboa, que iniciou sua movimentação sempre nos níveis alto e 

médio, lançando a perna direita para realizar um grand battement
126

, com a perna de base 

flexionada. Sua mão direita deslizou no ombro esquerdo, no braço até a mão, e executou 

movimentos circulares, com o tronco flexionado para baixo. Esses movimentos traduziam a 

sensação de saborear uma fruta, numa referência ao costume dos feirantes de oferecer uma 

prova ao freguês, demonstrando seu sabor e sua qualidade. 

                                                 
126

 Grand battement: a palavra battement, na terminologia do balé clássico, significa a extensão da 

perna e sua volta ou quando a perna se afasta e se fecha, enquanto que grand (grande) quer dizer 

que a perna é erguida a uma altura de 90º. No grand battement a perna é lançada para frente, para o 

lado e para trás, formando um ângulo de 90º. 
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Depois, o movimento retornou para os ombros, ainda com a mão deslizando no braço. 

No nível alto, em deslocamento, ela realizou um giro e movimentos de pêndulo com o tronco 

e a cabeça, em uma diagonal voltada para o público, como se estivesse inebriada pela delícia 

das frutas. Em seguida, iniciou novamente a sequência, atravessando o palco.   

Da lateral esquerda, entrou a mucura, carregando um pedaço de pau. A intérprete-

criadora Nyl’ Lords trazia uma expressão que representava muitas pessoas que vagam pelas 

ruas de Belém, e especificamente, no Ver-o-Peso, a mucura (apelido de uma mulher com 

problemas mentais) perambulava pela feira com uma fisionomia amarga e sofrida. Para a 

criação da personagem, a intérprete precisou construir um gestual próprio de pessoas com 

transtornos mentais. Sobre isso, Nyl’ Lords relatou em entrevista
127

 que “ficava olhando os 

mendigos e estudando os movimentos deles” (informação verbal). 

Na cena, “a ilusão primária da dança é a esfera virtual do Poder – não um poder real, 

exercido fisicamente, mas aparências de influência e atividade criadas pelo gesto virtual” 

(LANGER, 1980, p. 184). O gestual da personagem mucura foi criado a partir de semelhanças 

com os pesquisados no cotidiano. Deslocava-se em movimentos contidos, com passos 

pequenos e apressados como o andar característico da mucura descrito na fala do feirante (Seu 

Rolha) do Ver-o-Peso. Em outros momentos, ela fazia pequenas paradas e mudanças de 

direção, além de bater intensamente o pé ao reclamar ou chamar atenção das pessoas. 

Em uma de suas entradas, chegou carregando outra intérprete (Mayrla Andrade). Em 

outra situação, coçou a cabeça num gesto de quem para pra pensar ou se atrapalha nos seus 

pensamentos. Já em outro deslocamento, ainda nessa cena, ela entrava segurando uma panela 

pequena que, ao balançar, produzia um som agudo.  

Os sons criados pela personagem repetem atitudes de uma mendiga observada pela 

intérprete. Segundo conta, ele vagava pela frente do colégio onde estudava, balançando uma 

panelinha com comida. Quando isso ocorre, “a função material, prática, das atitudes 

desdobra-se semioticamente em atitudes governadas pela função estética” (LOUREIRO, 

2007, p. 51). A intérprete passou a executar gestos estéticos com características dos gestos 

reais da mendiga.  

No momento seguinte, o intérprete-criador Roberto Tavares entrou no palco andando 

com os braços para cima em desenho arredondado, depois parou e realizou movimentos de 

torção do tronco para os lados direito e esquerdo. Esse gesto lembrou o dos carregadores de 

peixe com a mercadoria sobre a cabeça. 

                                                 
127

 Entrevista concedida à autora, no dia 25 de fevereiro de 2011, em sua residência, em Belém-PA. 
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Na sequência, ele flexionou e inclinou o tronco para a lateral esquerda e balançou os 

ombros como se revirasse o pescado. Ao voltar ao nível alto, executou novamente a torção do 

tronco e um grand battement com a perna direita. Em seguida, girou e ficou de lado para a 

lateral do palco, deslocando-se com o tronco flexionado à frente e os braços para baixo. Nessa 

posição, mexeu os braços, os quais acompanhavam o ritmo das pernas. Ele reportava-se aos 

carregadores da feira, mais especificamente aos encontrados na Pedra. 

A intérprete-criadora Mayrla Andrade, que havia servido de “trouxa” carregada pela 

personagem mucura, entrou pela lateral direita do fundo do palco. Sua sequência foi 

desenvolvida na diagonal e iniciava direcionando o braço direito para trás que, ao ser 

conduzido para frente, dava impulso para executar uma pirueta en dedan
128

. Finalizado esse 

movimento, ela deu um passo para trás e girou com os braços redondos, dispostos à sua 

frente. Em seguida, fez uma passagem pelo chão (nível baixo) girando, para retomar a 

sequência inicial. Sua movimentação lembrava a sensação agradável de aromas na feira. 

Na diagonal oposta, entraram, deslocando-se em bloco, um grupo de quatro 

intérpretes-criadores (Fábio da Purificação, Larissa Boulhosa, Luciene Cerqueira e Marinelma 

Pinheiro), batendo com a mão no peito, ao mesmo tempo em que os pés movimentavam-se 

como se estivessem desenhando pequenos círculos imaginários no chão. Saíram pelas laterais 

contrárias por onde entraram, reproduzindo o barulho do motor dos barcos que navegam na 

Baía do Guajará. Essa cena se caracterizou pelo uso da repetição de frases de movimentos, 

pois cada intérprete-criador repetia a sua sequência com toda intensidade e qualidade a cada 

vez que entrava no palco. 

 

A repetição é um dos procedimentos para a potencialização dos sentidos no 

movimento, abrindo a possibilidade de instaurar mais de um sentido para 

cada movimento. Isto não impede que cada movimento seja único e 

intraduzível, guardando apenas a potencialidade de ser realizado, vivido, 

sofrido e desfrutado (DANTAS, 1999, p. 93). 

 

A cada repetição, novas alterações ocorriam nos corpos e no ritmo do movimento. 

Entendo que a repetição, em Outros Olhares, teve como proposta modificar gradativamente a 

ideia da cena, pois o que, no início, parecia um trânsito livre de pessoas de fluência moderada, 

foi se modificando e se alterando em um fluxo conturbado e apressado. Destaco também que 
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 Pirueta en dedan: pirueta é dar uma volta completa sobre o seu eixo, equilibrando-se numa perna. O 

termo en dedan é o oposto de en dehors, o que significa dizer que é o movimento de rotação 

direcionado para dentro. Nesse caso, a pirueta foi realizada na direção da perna que se encontrava 

apoiada no chão, isto é, com o apoio na perna esquerda, a pirueta foi executada para o lado 

esquerdo. 
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a repetição pôde ser vista em vários momentos do espetáculo, caracterizando-se como uma 

marca de sua estética. 

Ressalto que o gesto cotidiano e a repetição do movimento na cena da dança foram 

procedimentos bastante frequentes nos anos oitenta, nas peças de Pina Bausch
129

, discípula de 

Kurt Jooss que, por sua vez, era discípulo de Laban. Nas obras de Bausch, logo 

 

Nas primeiras repetições, o gesto gradualmente se mostra dissociado de uma 

fonte emocional espontânea. Eventualmente, as exaustivas repetições 

provocam sentimentos e experiências nos dançarinos e na plateia. 

Significados são transitórios, emergindo, dissolvendo e sofrendo mutações 

em meio a repetições (FERNANDES, 2007, p. 28). 

 

Por outro lado, assinalo que, diferentemente desse processo, a repetição no espetáculo 

consistiu em revelar cenas do cotidiano da feira e situações rotineiras reproduzidas ao longo 

do dia. 

A cena de abertura transfigurou a rotina diária da feira do Ver-o-Peso, que inicia antes 

do amanhecer, por volta das três horas da madrugada, horário em que atracam os primeiros 

barcos que chegam ao cais do porto, trazendo frutas, peixes e outros produtos das ilhas 

próximas à Belém.  

A sequência coreográfica dos intérpretes-criadores converteu ações cotidianas 

realizadas pelos carregadores logo no início do dia, em movimentos de dança. Desse modo, 

ocorreu um processo de mudança na qualidade e função prática desses gestos, resultante da 

conversão semiótica. Reforço que esse conceito é definido pelo movimento de passagem, no 

qual as funções se organizam e se exprimem sob outra dominante.  

A segunda parte da cena caracterizou-se pela composição de microcenas, ou seja, os 

intérpretes-criadores espalharam-se em vários espaços do palco, realizando movimentos e 
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 Pina Bausch (1940-2009): O processo de criação utilizado por Bausch era constituído por perguntas 

colocadas aos bailarinos. Eram questões muito diversas, respondidas à maneira de cada bailarino e 

com o seu tempo, evidenciando o modo colaborativo de criação. No entanto, as questões nem 

sempre eram formuladas de forma interrogativa. Como resultado desse processo, surgem as 

respostas dos bailarinos, os quais se envolvem com toda a sua estrutura emocional, pessoal, criativa 

e intelectual, nas suas peças. Bausch deixa claro que não lhe interessava como as pessoas se 

movem, mas, sim, o que move as pessoas. Além da formação na Alemanha, com Kurt Jooss, Pina 

Bausch também estudou na Escola Julliard, em Nova Iorque. Lá, teria contato com a dança norte-

americana, inclusive, dançando obras de coreógrafos como Paul Taylor. Apesar disso, Bausch situa 

uma clara dicotomia entre a dança alemã e a norte-americana. A primeira, de estrutura 

fragmentária, mantinha um conteúdo real e emocional, enquanto a segunda, de característica 

experimental e mais abstrata, era uma dança mais conceitual. No período de 1968 a 1973, Bausch 

assume a direção do Wuppertal Ballet, denominação modificada por ela para Tanztheater 

Wuppertal. 
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gestuais diferentes, destituídos de hierarquia ou foco central. 

A simultaneidade instigava o público a olhar uma multiplicidade de ações no mesmo 

espaço, embora também pudesse deter-se em um foco específico, por algo que lhe chamasse 

atenção naquele momento. As movimentações foram executadas com uma trilha musical 

composta por uma confusão de vozes, ruídos, barulhos de buzinas de carro e outros sons. 

A intérprete-criadora Rose Marques iniciou, entrando pela lateral direita do palco e 

caminhando em direção à lateral esquerda. Em uma breve pausa, impulsionou o braço direito 

e depois o esquerdo para frente, desenhando com eles uma forma redonda e depois os sacudiu, 

desmanchando o desenho no ar.  

Sua sequência coreográfica explorou os apoios dos pés, ao se deslocar, com os braços 

ao lado do corpo e, no momento em que deu uma volta ao redor de si, passou a mão direita 

sobre a testa, expressando cansaço físico. Assim, parou de frente para o público. Lentamente, 

ela flexionou os joelhos e chegou no nível baixo e, na posição de agachada ou de cócoras, 

executou transferências de peso, movimentando o quadril para um lado e para o outro, 

virando a cabeça para o lado contrário.  

Assinalo a posição de cócoras ao costume do caboclo ribeirinho de herança indígena, 

os quais sentam sobre os calcanhares como se fossem bancos. Essa posição é solicitada em 

várias situações do dia a dia, para conversar, executar tarefas e até descansar. Entendo que 

essa posição cotidiana transposta para a cena da dança reforçam a distinção entre o cotidiano e 

o extracotidiano, conforme Barba e Savarese (1995), explanados na terceira seção.     

Na continuidade da cena, ela saltou e retomou a postura de pé no nível alto, 

balançando o braço direito para frente e para trás. Com o impulso desse movimento, ela 

executou uma circundução
130

 dos dois braços, alternadamente. Ao virar de lado para o 

público, ela finalizou com a mesma movimentação dos braços do início da sequência, em um 

tempo mais acelerado, fazendo referência aos vendedores de farinha na feira, quando o 

feirante balança a saca do produto.   

A intérprete continuou sua sequência, enquanto da lateral esquerda, do fundo do palco, 

entrou outro intérprete, o Augusto Corrêa. Ele esfregou o calcanhar direito no pé esquerdo, 

depois, ao mesmo tempo, esfregou o pé esquerdo na perna direita e a mão esquerda no braço 

direito. Com movimentos de rotação dos ombros de forma alternada ele flexionou o tronco 

para frente e as mãos movimentaram-se como se estivessem mexendo em algo. Logo depois, 

                                                 
130

 Circundução: esse movimento é realizado pela articulação do quadril e do ombro, e reconhecido 

quando a movimentação executada por uma dessas articulações citadas delineia um cone. Essa 

compreensão sugere que a base do cone é desenhada pela extremidade do osso em movimento e o 

ápice está na cavidade articular. 



169 

 

deslocou-se para frente com as mãos para o alto, repetindo os mesmos gestos, com alternância 

para baixo e para cima, até chegar ao centro do palco, assemelhando-se à ação de transportar 

algo que está no nível baixo, para o alto. Então, girou e passou para o nível baixo, apoiando 

no chão a mão esquerda e o pé direito e estendendo a perna esquerda. Para sair dessa posição 

e voltar à posição de pé, ele executou uma volta em torno de si, com o apoio da mão direita no 

chão. 

No decorrer dessa sequência, uma dupla de intérpretes-criadores (Maurício Souza e 

Marina Nascimento) vieram da plateia em direção ao palco, como se chegassem de longe 

naquele momento. Para essa entrada, o fosso do teatro foi coberto por um estrado de madeira, 

fazendo a ligação da plateia com o palco. Ele entrou em cena carregando-a sobre as costas e 

assobiando, gestual que traduziu coreograficamente o transporte de mercadorias pelos 

carregadores na feira.   

Do lado direito do palco, a intérprete-criadora Ghislaine Araújo movimentava a perna 

esquerda, combinando com giros, depois parava e balançava os dois braços juntos para o lado, 

como se estivesse varrendo o chão. Essa movimentação se repetiu até o final de sua passagem. 

Enquanto isso, o intérprete-criador Gleidson Carrera atravessou o palco carregando 

um caixote de madeira sobre os ombros e, em seguida, entrou a intérprete-criadora Domitila 

Bastos caminhando na frente do palco, movimentando os braços erguidos à sua frente.  

Com a mão direita, ela realizava o movimento de despejar algo sobre a esquerda e 

assim sucessivamente, com suavidade e leveza. Depois, a velocidade desse movimento passou 

do desacelerado para o acelerado. Em seguida, bateu palma e saiu de cena. Essa 

movimentação também se referiu à venda de farinha na feira, quando o vendedor despeja o 

produto no saco para mostrar sua qualidade.  

Os intérpretes Rose Marques e Augusto Corrêa, que haviam permanecido na cena 

desde o início, executaram, em uma diagonal, a sequência inicial do Augusto Corrêa, junto 

com o intérprete Fábio da Purificação, que entrou pelo lado esquerdo do palco.   

No início, a movimentação dos três era igual, depois, somente a intérprete Rose 

Marques e o Fábio da Purificação continuaram a sequência até o final. Nesse instante, o 

intérprete Augusto Corrêa fez uma pausa e olhou para a intérprete Marília Araújo, que se 

deslocava sentada, em uma postura firme, com as pernas estendidas à frente, enquanto o braço 

direito realizava a ação de cortar, de modo direto. Seu gestual transfigurou o dos vendedores 

de castanha do Pará. 

Com o olhar fixo e direto na ação da vendedora de castanha (Marília Araújo), o 

feirante (Augusto Corrêa) observava-a quando, de repente, iniciou uma sequência de 
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movimentos rápidos com os braços, com intensidade forte, como se estivesse varrendo as 

cascas da castanha que são jogadas no chão da feira. Essa mudança de ritmo chama atenção 

para a variedade de velocidade das ações que acontecem simultaneamente na feira, as quais 

não seguem uma linearidade. 

Outro tipo de carregador foi visualizado nessa cena, aqueles que transportam suas 

mercadorias no dorso. O gestual do carregador (Maurício Souza) foi realizado em uma 

passagem pelo palco, carregando nas costas a intérprete Marina Nascimento.   

Em uma movimentação de jogo de contato, dois intérpretes (Augusto Corrêa e Patrícia 

Silmara) dançavam no ritmo desencadeado pelo toque no outro e a resposta a esse toque, em 

diferentes partes do corpo. Eles percorreram uma trajetória linear, com uma movimentação de 

fluxo livre, interagindo numa espécie de jogo corporal, revelando um contato improvisação. 

Essa segunda parte da cena de abertura transfigurou o cotidiano da feira do Ver-o-

Peso, mais especificamente por volta do meio dia, quando o fluxo de pessoas é intenso e a 

pressa é um dos elementos-chave. A agitação gira em torno do corre-corre dos feirantes e dos 

carregadores que passam apressados com suas mercadorias. Os gestuais convertidos para a 

cena da dança foram o bater palmas dos feirantes para chamar a atenção dos fregueses, o 

movimento de varrer, os gestos de transportar mercadorias e de cortar, comumente 

visualizado pelos vendedores de castanha do Pará. 

O processo de conversão semiótica torna-se claro na transfiguração ocorrida nos 

gestos do dia a dia da feira, de função prática e utilitária para a estético-artística, que passou a 

ser dominante, revelando-se em gestos coreografados. 

A passagem da primeira cena para a segunda ou, como denomina Comparato (1995), a 

cena de transição, culminou com a travessia do intérprete Gleidson Carrera empurrando o 

carro de mão, enquanto os intérpretes Augusto Corrêa e Fábio da Purificação olhavam 

assustados. Escutavam o barulho do motor de barco, da trilha sonora, com um gestual que 

procurava enxergar a embarcação, em um ritmo lento. As demais intérpretes continuavam 

executando suas sequências no mesmo ritmo, sem perceber o que estava acontecendo.   

 

b) Cena 2: Popopô 

 

A cena batizada de popopô, também denominada de barco, abordou a chegada dos 

caboclos ribeirinhos na feira, bem como situações comumente ocorridas em viagens de barco. 

Durante a coreografia, imagens de embarcações atravessando o rio, peixes e outros aspectos 

da feira eram projetados no ciclorama. Em virtude disso, o palco foi escurecido, 
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permanecendo apenas as luzes da lateral.  

Deslocar-se de barco faz parte do cotidiano do caboclo ribeirinho e é o único meio de 

transporte para a maioria das comunidades. Nas viagens, são comuns as conversas, o jogo 

para distrair e as redes de dormir, atadas no salão do barco. “Conectivo entre o homem e a 

vida amazônica, as embarcações, especialmente no Pará, representam admiravelmente a 

circulação integradora de bens e serviços adequados a uma terra entrecortada de rios” 

(LOUREIRO, 2001, p. 179). 

Participou dessa cena um grupo de sete intérpretes-criadores em uma movimentação 

de conjunto que remetia à ideia de um barco. Os figurinos foram os mesmos utilizados na 

cena anterior, com exceção do macacão curto, aquele usado pela intérprete Marina 

Nascimento na cena em que era carregada pelo intérprete Maurício Souza.  

A cena iniciou com a entrada de um grupo de intérpretes-criadores deslocando-se no 

nível alto, pela última coxia do lado direito do palco. Enquanto na frente visualizavam-se dois 

subgrupos: um no lado direito, onde estavam os intérpretes-criadores Marília Araújo, Fábio da 

Purificação e Augusto Corrêa, e no lado esquerdo, Domitila Bastos e Rose Marques, todos 

executando ações do cotidiano dos feirantes, como cortar, arrumar e mexer, no nível baixo.  

Os intérpretes-criadores do grupo (no fundo do palco) estavam de mãos dadas. 

Aparentemente, não formavam uma roda, mas permaneciam misturados em uma corrente, 

realizando movimentos ondulatórios com os braços e o tronco. Ao final, eles foram 

desfazendo essa composição e ficou nítida a figura de um círculo. 

Depois, soltaram as mãos e começaram a se deslocar, organizando-se no espaço, 

batendo no peito, emitindo sons semelhantes ao do motor de um popopô e ainda balançavam 

o corpo, lembrando o desequilíbrio corporal causado pela maresia. Esse movimento foi 

repetido três vezes e, no final, eles paravam dispersos cada um em uma pose. Na última vez, 

além da pose, o intérprete Baety Magalhães simulou uma pessoa vomitando, emitindo o som e 

projetando o tronco e a cabeça para frente sobre outra intérprete. Diante dessa situação, os 

demais intérpretes expressaram nojo em sua fisionomia, passaram a mão pelo corpo como se 

estivessem se limpando e outros demonstraram ânsia de vômito. 

A coreografia do grupo se desenvolveu em uníssono, o que significa dizer que todos 

os intérpretes executavam o mesmo movimento ao mesmo tempo. Depois, formaram uma 

diagonal (figura 46) que caminhava para a frente direita do palco, com o tronco flexionado 

sobre o corpo do outro.  
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Figura 46 - Cena do popopô. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

A imagem capturada da cena do popopô apresenta, no centro, o casal de intérpretes-

criadores (Roberto Tavares e Larissa Boulhosa) em uma movimentação coreográfica com 

passos da dança do carimbó
131

. Já na lateral esquerda à frente, estava um subgrupo 

executando movimentos cuja matriz geradora foram os gestuais dos feirantes em sua labuta 

diária. 

O grupo que estava na diagonal se desfez, e os intérpretes se deslocaram para trás, 

formando uma linha reta, que atravessava transversalmente o palco. Nessa figuração, eles se 

encontravam de frente para o público e inclinaram o tronco para a lateral, caindo um sobre o 

ombro do outro, em cânone
132

. Depois, viraram-se de lado para o público e flexionaram o 

tronco para frente, segurando no quadril do intérprete que estava adiante. 

Nessa posição, quando os intérpretes se movimentavam para frente, subiam na meia 

ponta dos pés, e para trás, apoiavam-se no calcanhar. Nesse momento, as intérpretes Nyl’ 
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 Carimbó é uma dança de par solto que se desenvolve em círculo. Damas e cavalheiros volteiam-se 

livremente e quantas vezes queiram. As damas executam movimentos de giros com uma saia longa 

e larga, do tipo volta ao mundo, além de balançar os quadris. Ambos dançam descalços marcando o 

ritmo com a perna direita e arrastando a esquerda. O acompanhamento musical é realizado pelo 

curimbó (denominação indígena, formada pelas palavras curi = pau e mbó = furado, significando 

pau que produz som), que é um tambor feito de um tronco escavado. Sobre uma de suas aberturas é 

aplicado um couro ou pele de animal. O curimbó é tocado com o músico sentado sobre ele. Além 

deste, o banjo, o ganzá, maracás e a flauta são instrumentos utilizados na percussão rítmica do 

carimbó. 
132

 Cânone ou cânon é assim denominado quando uma célula de movimento ou uma frase coreográfica 

é repetida por mais de um bailarino, como uma corrente, um após o outro. 
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Lords e Larissa Boulhosa pulavam e acenavam com uma mão e com as duas, para os 

intérpretes que estavam sentados, na frente do palco. Esses respondiam em uma velocidade 

que variava do acelerado para o desacelerado.  

Situações ocorridas em viagens de barco foram convertidas para a cena da dança, 

visualizadas, por exemplo, na maneira de acenar, nos momentos de despedida ou de 

reencontro, na saída ou chegada dos barcos, nos portos localizados na feira do Ver-o-Peso. 

Os gestuais transfiguraram pessoas passando mal devido à viagem de barco, o balanço 

do corpo causado pela maresia, a ação do feirante em despejar a farinha no saco e outros 

realizados anteriormente, como a ação de cortar, executada pela vendedora de castanha do 

Pará. Em todos esses gestuais ocorreu uma alteração na função dominante, ou seja, os 

movimentos passaram da função prática e utilitária para a estético-artística. 

Na passagem para a cena seguinte, um pregão foi verbalizado, durante a saída dos 

intérpretes que simularam o barco, enquanto outros se deslocavam em cena, em gestuais 

diferentes, alguns já realizados em sequências anteriores.  

Outros intérpretes executaram diferentes situações que traduziam o dia a dia da feira, 

como o deslocamento de fregueses procurando produtos, e carregadores transportando suas 

mercadorias. Esses, aos poucos, também foram se retirando da cena. 

 

c) Cena 3: Jogo 

 

Esta cena se referiu ao momento em que os feirantes jogam cartas, dama, dominó e 

outros jogos perto de suas barracas, para se distrair no ambiente da feira durante as horas 

vagas, o que geralmente ocorre no turno da tarde ou da noite. 

Ela teve a participação de três intérpretes-criadores que desenvolveram a sequência 

coreográfica sentados em caixotes de madeira, em um espaço delimitado por um foco, no 

centro do palco, vestidos de calça-pescador e blusa.  

O acompanhamento rítmico foi executado por batidas de palmas e de pés dos 

intérpretes que estavam no palco, e pela sonoridade produzida pelos que estavam na coxia: 

batidas com uma colher em uma barra de ferro e em panelas, e o balançar a colher dentro da 

panela, resultando em sons fortes e agudos. 

Inicialmente, dois intérpretes-criadores (Paula Lisboa e Augusto Corrêa) entraram com 

seus caixotes sobre os ombros e a cabeça, respectivamente. Sentados, começaram a bater os 

pés, combinados com palmas e movimentos de cabeça, cada um realizando uma sequência 

diferente, porém ao mesmo tempo, de frente para a plateia e no lado direito do palco.  
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Nesse momento, entraram em cena os intérpretes Gleidson Carrera e Marina 

Nascimento. Ele, como um carregador empurrando um carro de mão, ficou observando o 

início do jogo; ela, puxando um carrinho de ferro, parecendo uma freguesa caminhando pela 

feira, deu uma volta pela parte da frente do palco, e logo saiu, sem estabelecer nenhuma 

relação com o que estava acontecendo.   

Em seguida, os dois intérpretes do início da cena foram para o centro com seus 

caixotes. Gleidson Carrera, que trouxe o seu em cima do carro de mão, pegou-o e levou-o, 

unindo-se aos outros dois, deixando o carro no fundo do palco. Juntos, os três realizaram as 

mesmas células de movimento executadas anteriormente pelos outros dois, só que dispostos 

em um semicírculo, assemelhando-se ao início de outra partida de um jogo.   

Compreendo essa cena como uma transfiguração do dia a dia da feira para a cena da 

dança. Especialmente o momento em que os feirantes (figura 47) aproveitam o período em 

que não há movimento de fregueses em suas barracas.  

 

Figura 47 - Feirantes jogando no setor da farinha. 

 

Fonte: Maria Ana Oliveira, 2009. 

 

É um momento lúdico, em que os feirantes jogam, por exemplo, o jogo da 

“porrinha”
133

, visualizado na fotografia acima, como uma maneira de passar o tempo ou se 

distrair, à espera do freguês. Diante disso, apresenta-se uma das funções do jogo, que é a de 
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 Porrinha: nesse jogo, cada participante possui três palitinhos. Ao sinal, os jogadores colocam para 

frente uma das mãos que estava para trás, fechada, para apostar quantos palitinhos todos os 

jogadores terão nas mãos, enquanto a outra permanece para trás, com ou sem palitinho, 

dependendo da aposta do jogador.  
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ser dispensável, ou seja, “jamais é imposto pela necessidade física ou pelo dever moral, e 

nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas horas de ócio” (HUIZINGA, 2000, p. 

11). 

A conversão semiótica na criação coreográfica conferiu ao lúdico o fato de ser 

apreciado esteticamente. Nesse caso, o jogo foi transfigurado, ocorrendo a mudança na função 

prática da brincadeira para outra diferente, a função artística. 

Quando os intérpretes-criadores assumiram a base de pé, apoiaram as mãos sobre os 

caixotes (figura 48) e impulsionaram o corpo, lançando as pernas para cima.  

 

Figura 48 - Cena do jogo. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Depois desse movimento, eles voltaram a bater os pés e as palmas como no início da 

cena, recomeçando o jogo. A regra principal parecia estar na atenção de uns com os outros ou 

na brincadeira das batidas rítmicas. 

Quando os intérpretes ficaram de frente para o público, ao final da imagem da 

fotografia acima, posicionaram-se novamente sentados nos caixotes, em um semicírculo, e 

finalizaram a sequência de movimento somente com batidas de palmas. Os três estabeleceram 

uma espécie de competição rítmica, afirmando a transfiguração de uma situação do cotidiano 

para a cena coreográfica, na medida em que participaram diretamente, como em uma disputa. 

O corpo dos intérpretes criou um jogo de ações, evidenciando que o último jogador a 

entrar não acompanhou a jogada. Então levantaram-se e saíram com seus caixotes, carregando 

um sobre o ombro, outro sobre a cabeça e o outro no carro de mão. 
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A passagem da terceira para a quarta cena aconteceu quando o intérprete Baety 

Magalhães anunciava a venda de balas por meio de um pregão. Nesse momento, os outros 

intérpretes no palco executavam ações cotidianas da feira. 

 

d) Cena 4: Situações diversas 

 

A cena denominada de situações diversas apresentava como proposta mostrar vários 

momentos da feira, quando tudo acontece ao mesmo tempo. Os intérpretes-criadores 

representaram feirantes cansados, carregadores e fregueses, além de situações de pequenos 

furtos e de um ônibus lotado. 

A iluminação recriou a luminosidade do dia, sob o sol forte, com tons que iam do 

laranja ao vermelho. A trilha sonora era composta por sons que remetiam a barulhos de motor, 

arranque de carro, buzinas e outros ruídos, sugerindo um trânsito caótico e perturbador. 

De forma dinâmica, os intérpretes-criadores entravam em cena, trocavam de lugares e, 

com isso, preenchiam os espaços do ambiente cênico, desenvolvendo microcenas (figura 49), 

compostas de solos, duos e trios, em ações simultâneas.  

 

Figura 49 - Microcena pequenos furtos. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

A movimentação das intérpretes-criadoras registrada nessa imagem transfigurou um 

momento de furto na feira. Na cena, Domitila Bastos foi seguida pela Marília Araújo, que 
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permaneceu bem atrás dela, imitando os seus movimentos, como se estivesse esperando um 

descuido para se apropriar de algum pertence seu, enquanto a Domitila Bastos tentava 

desviar-se, procurando outras direções e caminhos para fugir da perseguição.  

Essa cena converteu pequenos furtos ocorridos na feira em situações de tumulto, de 

muita gente, quando o contato físico e a proximidade entre as pessoas são constantes, como 

no final da manhã, momento propício para o roubo de objetos, principalmente dos mais 

desprevenidos.  

Durante uma conversa, o feirante conhecido como Seu Rolha - dono de uma barraca 

no setor de produtos de mercearia -, queixou-se dessa situação a que estão expostos feirantes e 

fregueses. Os roubos e a violência prejudicam as vendas, uma vez que os fregueses se 

afastam. Com isso, aumenta a imagem de insegurança do local, sobretudo à noite, quando 

diminui a movimentação na feira. 

Na continuação da cena, as intérpretes saíram pela lateral direita do palco e, em 

seguida, entraram Augusto Corrêa e Rose Marques, os quais encenaram o desequilíbrio 

corporal de dois bêbados falando alto (diziam leão e papão), flagrados pela estratégia da 

comicidade, abordada na seção anterior. 

Essa cena seguiu com a fala de Ghislaine Araújo com um pregão. Nesse momento, o 

ritmo dos gestuais dos intérpretes foi desacelerando, culminando com a entrada de Mayrla 

Andrade e Marinelma Pinheiro. Cada uma delas segurava um alguidar e realizava 

movimentos circulares de braços e tronco, lembrando o preparo do banho de ervas, pelas 

erveiras. A sequência evoluiu com giros na diagonal em deslocamento com o objeto. 

Logo depois, ao som da buzina de carros e ônibus, e do barulho de motor de carro 

dando partida, iniciou, na plateia, a microcena do ônibus (figura 50). Nas laterais do palco, 

estavam os carregadores sentados sobre os caixotes, executando células de movimento da 

cena do jogo. 
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Figura 50 - Microcena do ônibus. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

A fotografia acima mostra os intérpretes-criadores, com os braços para cima, bem 

juntos, simulando o movimento dos passageiros em um transporte coletivo lotado, no qual as 

pessoas se empurram umas contra as outras.  

A movimentação realizada em bloco se deslocou em passos pequenos para a lateral 

esquerda e depois para o centro do palco. Com seus corpos à procura de espaço, eles 

transfiguraram um ônibus lotado e em movimento. No final dessa microcena, a intérprete Nyl’ 

Lords veio correndo da plateia e subiu no palco, acenando para o ônibus, na tentativa de 

embarcar.  

Assim, entendo que “o artista apropria-se da realidade externa e, em gestos 

transformadores, constrói novas formas” (SALLES, 1998, p. 95). Nessa cena, as sequências 

coreográficas converteram diferentes situações do dia a dia da feira, inclusive repetindo 

alguns gestuais de outras cenas. Contudo, a repetição não aludiu a um tempo linear 

progressivo do dia, mas sim ressaltou as múltiplas interferências de acontecimentos em vários 

momentos do cotidiano do Ver-o-Peso. 

Posicionaram-se ao fundo, alheias à passagem do ônibus e repetindo a sequência com 

os alguidares, as intérpretes Mayrla Andrade e Marinelma Pinheiro, enquanto Marina 

Nascimento retornava com seu carrinho de feira. Na sua frente, as intérpretes que encenaram 

a ocorrência de furto, além dos carregadores com o carro de mão, na parte do palco mais 

próxima à plateia.  
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Os gestuais coreografados - de bêbados, carregadores, feirantes e de tantos outros 

frequentadores da feira descritos acima - foram exibidos para a contemplação, sem nenhum 

interesse de função prática ou utilitária. Nesse caso, a função dominante recaiu sobre a 

estético-artística. 

O bloco da microcena do ônibus se desmanchou e todos os outros intérpretes foram 

surpreendidos pela queda de uma bola grande e vermelha, lançada da primeira coxia para o 

centro do palco. Nesse momento, a movimentação ficou mais lenta e aos poucos foi 

adquirindo uma velocidade contínua.  

 

e) Cena 5: Açaí 

 

A cena do açaí, como o próprio nome diz, fez menção ao fruto do açaí. Para isso, 

foram utilizadas bolas pequenas e grandes, nas cores roxa e vermelha, respectivamente. A 

composição coreográfica realizada por cada intérprete surgiu a partir de um improviso 

estudado, conforme Nachmanovitch (1993), abordado na seção anterior. O impulso do 

movimento se desenvolveu do centro do corpo para a periferia, como braços e extremidades 

das mãos passando pelos níveis alto, médio e baixo. 

A iluminação foi trabalhada a partir da concepção da cena anterior, utilizando as 

mesmas cores (do laranja ao vermelho). A trilha sonora iniciou com batidas fortes em um 

tempo lento, passando pelo médio até o moderado, combinando com a queda das bolas roxas 

de uma das varas do teatro. 

No centro do palco, um trio de intérpretes improvisava com a bola maior (figura 51), 

enquanto os outros se distribuíram livremente no espaço, posicionando-se em direções 

diferentes.  
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Figura 51 - Cena do açaí. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Os intérpretes que estavam ao redor do trio traçaram percursos variados, mas sempre 

evidenciando movimentos leves de braços e pernas, em um fluxo indireto, que ao mesmo 

tempo retirava as bolas do palco. Nessa cena, “a poeticidade não está nos objetos observados 

mas no processo de transfiguração desse objeto” (SALLES, 1998, p. 95). A conversão mais 

direta aconteceu sobre o objeto cênico, as bolas roxas, que transfiguraram os caroços de açaí. 

Ocorreu, então, uma nova organização na estrutura do signo, que adquire outra função 

dominante, sem perder inteiramente a sua natureza original, conforme definição do conceito 

da conversão semiótica, de Loureiro (2007).     

A abstração dos movimentos valorizou a dimensão significativa desse fruto na 

culinária paraense e os gestos coreográficos foram criados a partir de uma experiência do real, 

relacionada à degustação do açaí, semioticamente convertida em dança. 

Durante a queda das bolas roxas, o intérprete Baety Magalhães estava com o corpo 

erguido e os braços para cima, parecendo querer subir em um açaizeiro
134

. Quando esses 

objetos tocaram no corpo dos demais intérpretes-criadores, geraram um estado de êxtase, 

referindo-se ao prazer de degustar o açaí. 

Com a entrada de mais uma bola grande, os intérpretes que estavam espalhados no 

palco foram saindo, rolando pelas laterais. A partir disso, duas duplas de intérpretes (Mayrla 

                                                 
134

 Açaizeiro: para apanhar os cachos de açaí, adultos e crianças ribeirinhas sobem descalços 

abraçando a árvore com as mãos, e usando nos pés a peconha (tipo um cinto de cipó trançado), 

como auxílio para chegar ao topo. 
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Andrade e Marinelma Pinheiro, Paula Lisboa e Patrícia Silmara), cada uma com uma bola 

grande, iniciaram uma mesma sequência de movimentos.  

Esperava-se que as bolas roxas escorregassem para frente, deixando o espaço central 

livre para as duplas. No entanto, isso não ocorreu e a solução encontrada pelos intérpretes-

criadores foi entrar rolando para a retirada das bolas. 

As intérpretes-criadoras se posicionaram, ficando uma dupla ao fundo, do lado 

esquerdo do palco, e a outra mais à frente, do lado direito. A sequência se apresentou por 

meio do contato de uma delas com a bola, quando as intérpretes deslizaram sobre o objeto, 

sentaram, rolaram e realizaram apoios com diferentes partes do corpo. 

Ao final, apenas duas intérpretes (Paula Lisboa e Mayrla Andrade) ficaram em cena no 

contato com a bola. Quando saíram pela lateral esquerda, em oposição a elas, entraram as 

intérpretes da cena seguinte.  

 

f) Cena 6: Paneiros 

 

A cena nomeada de paneiros se reportou ao objeto que é encontrado na feira. A 

movimentação coreográfica executada só pelas mulheres se deteve em fazer e desfazer o 

gestual de carregar o paneiro sobre a cabeça. 

O vídeo-cenografia exibiu a imagem de frutas dentro desse objeto, destacando o seu 

trançado característico, também presente no figurino das intérpretes, sendo o mesmo para 

todas. Elas usaram um macacão curto e uma saia que se assemelhava a um paneiro. 

O palco ficou mais escuro, apenas com luzes vindo das laterais. A composição 

coreográfica criou desenhos espaciais como colunas, círculos, diagonais e fileiras, 

acompanhados por uma trilha sonora composta de variações rítmicas.  

De mãos dadas, três intérpretes adentraram o palco, correndo em direção à lateral 

esquerda, sendo que a do meio correu mais rápido que as da ponta. Depois, estas puxaram a 

do meio, mas ela conseguiu novamente avançar mais do que as outras. Elas repetiram, e a que 

estava na ponta correu para trás e saltou sobre as mãos das outras. Esse movimento foi 

realizado mais de uma vez, quando chegaram do lado esquerdo do palco.  

Elas executaram uma sequência igual de cabeça e braços, de frente para o público e, 

ao segurar na ponta da saia e levantá-la, deslocaram-se correndo e formaram uma diagonal no 

fundo do palco, iniciando outra movimentação. Pela lateral direita, na frente do palco, quatro 

intérpretes-criadoras entraram segurando a saia da mesma forma que o outro grupo e se 

mantiveram de frente, executando uma sequência com giros. 
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Os grupos trocaram de lugar girando, ou seja, o que estava na frente passou para trás e 

vice-versa. Depois, desmancharam esse desenho e construíram duas colunas de frente para o 

público, as quais se cruzaram, passando no intervalo entre uma e outra e, com isso, trocaram 

de lugar. Ao sair desse desenho espacial, elas formaram dois grupos que executaram 

sequências diferentes, sendo que um continuou com as saias voltadas para cima, enquanto o 

outro largou, deixando-as no seu formato inicial. 

Esses grupos evidenciaram movimentos de braços quando a saia não estava suspensa, 

e de pernas, quando a saia estava para cima. Depois, juntaram-se e desenharam um círculo 

(figura 52) de mãos dadas.  

 

Figura 52 - Cena dos paneiros. 

 

Fonte: DVD do espetáculo Outros Olhares, 2005. 

 

O círculo é uma forma que cria a imagem de união, de processo cíclico e de harmonia. 

Associei essa imagem não só ao formato redondo dos paneiros, mas à continuidade de ações 

envolvendo esse objeto, como transportar e armazenar, ocorridas todos os dias na feira. O 

grupo partiu para uma diagonal, evoluindo em uma coreografia de conjunto, com momentos 

em cânones de largar a saia, em um fluxo contínuo. A diagonal desmanchou-se com os corpos 

girando e saindo pelas laterais do palco.  

Considero o gestual de suspender a saia como um ato de conversão, pois, além da 

mesma transfigurar o paneiro, o deslocamento das intérpretes-criadoras no espaço traduziu o 

carregamento desses objetos sobre a cabeça.  

Desse modo, “a dança cria um jogo de forças, torna visível no corpo e nos 

movimentos todo um universo de ações e significados diversos do cotidiano” (DANTAS, 
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1999, p. 17). Na cena dos paneiros, o gestual cotidiano foi transfigurado para a movimentação 

coreográfica, estabelecida por meio de uma reorganização da função, resultando, assim, na 

estético-artística. 

Na passagem dessa cena para a dos peixeiros, dois intérpretes entraram, sendo que um 

deles, Luciene Cerqueira, executou movimentos como se estivesse fotografando. Em seguida, 

mais duas intérpretes se juntaram e continuaram atravessando o palco na diagonal, fazendo 

poses para fotos até o lado oposto, quando saíram de cena.  

A descontração e alegria foram enfatizados; os intérpretes mudavam os ângulos, ou 

seja, alteravam as direções do corpo no espaço, transfigurando a movimentação de turistas 

que visitam o Ver-o-Peso e, admirados com o que vêem, fotografam tudo, o local e eles 

mesmos.  

 

g) Cena 7: Peixeiros 

 

A cena dos peixeiros foi encenada apenas pelos homens, que se apresentaram com o 

tronco desnudo. Abordou o cotidiano dos vendedores de peixe, e também as tarefas realizadas 

pelos carregadores na Pedra, como o transporte e o descarregamento do pescado. 

Uma roda laranja meio avermelhada foi desenhada no ciclorama, lembrando o clarear 

do dia. Aos poucos, os intérpretes-criadores ingressaram no palco, gritando como fazem os 

vendedores de peixe em meio ao burburinho de pessoas no mercado: “Olha a gó, freguesa! 

“Olha a gó, tá fresquinha!”, “Vamos levar essa gó pra mesa!”, “Olha a pratiqueira!”, “Olha a 

piramutaba!”, dentre outras falas.   

Os gestuais dos intérpretes-criadores simulavam movimentos rápidos e curtos, com o 

braço direito flexionado sobre o braço esquerdo, em uma tradução do gestual dos vendedores 

de peixe (figura 53). 
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Figura 53 - Box de venda de peixe. 

 

Fonte: David Oliveira Júnior, 2011. 

 

Nessa fotografia, a imagem emoldurou o box dos vendedores de peixe e o balcão inox 

no qual os peixes ficam expostos. Esses são tratados pelo peixeiro, que, utilizando um 

terçado, corta a cabeça do peixe com golpes certeiros e rápidos, e com uma escova de pregos 

retira as escamas. Em seguida, trata a gosto do freguês e verifica o seu peso na balança.  

Esse movimento de descamar foi traduzido para a dança pelos intérpretes-criadores, 

culminando em um processo de conversão semiótica. Esses gestos fazem parte de uma 

atividade do dia a dia, e têm função prática. No palco, os mesmos gestos ganharam um 

tratamento estético-artístico, estruturando-se dentro do vocabulário da dança.  

Logo depois, os intérpretes realizaram o mesmo movimento em outra sequência em 

conjunto, com movimentos de braços (gestual de descamar) iguais ao da entrada, combinados 

com voltas e giros.  

Em seguida, a cena (figura 54) se desenrolou com cada intérprete executando gestuais 

diferentes, que remetiam aos movimentos dos carregadores na Pedra.  
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Figura 54 - Cena dos peixeiros. 

 

Fonte: DVD do espetáculo Outros Olhares, 2005. 

 

Nessa cena, a força masculina está relacionada à labuta dos homens na feira, 

principalmente nas atividades em torno da comercialização do pescado. A presença masculina 

é visível e predominante no Mercado de Peixe e na Pedra, em tarefas que exigem força. 

Percebo que o gênero masculino na cena dos peixeiros transmitiu, por meio do seu 

alinhamento postural e de sua movimentação no espaço, uma potência viril, em movimentos 

virtuosos e vigorosos como saltar na horizontal (com os apoios das mãos e dos pés), rolar, 

correr e carregar. 

Em seguida, os intérpretes-criadores realizaram uma movimentação na diagonal que 

transfigurou o desembarque do peixe no cais do porto. O pescado era passado de mão em mão 

de diferentes maneiras, destacando-se a agilidade na realização das passagens, sobre a cabeça 

ou virando e entregando de frente para o outro. Nesse caso, “o significado de um gesto é dado 

por um contexto coreográfico, pela dança como um todo e o todo da dança está estreitamente 

relacionado à cultura, à sociedade na qual está inserida” (DANTAS, 1999, p. 69). 

Em outra sequência, executada em conjunto, sobressaíram-se os giros, além de 

movimentos de braços e tronco, acompanhados de mudanças de direção do corpo, em 

diferentes níveis e, até, um tour en l’air
135

 foi realizado.  

A cena finalizou com a saída dos intérpretes em direções distintas repetindo as falas do 

início. Essa situação converteu o ambiente do Mercado de Peixe e da Pedra, pois devido à 

concorrência, os peixeiros falam alto e gritam para chamar a atenção do freguês e divulgar o 

                                                 
135

 Tour en l’air é um passo da técnica do balé clássico, cuja movimentação caracteriza-se pela 

execução de um giro no ar, durante um salto na vertical.  
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seu produto. Nesse caso, a função dominante foi a estética e a outra assumiu um papel 

acessório. 

 

h) Cena 8: Erveiras 

 

Ao contrário da anterior, somente as intérpretes-criadoras participaram da cena das 

erveiras, usando vestidos curtos. Ela teve como mote as atividades exercidas pelas vendedoras 

de ervas, principalmente aquelas relacionadas ao preparo do banho.  

Devido à projeção, a luz foi suavizada. As imagens focalizaram as ervas e os vidrinhos 

coloridos com as essências, vendidos nas barracas. As intérpretes-criadoras improvisaram, em 

mais um caso de improviso estudado, deixando-se levar pelo fluxo do movimento, lançando-

se no tempo e no espaço, conduzidas pelas sensações, pelas lembranças e o pelo imaginário 

criativo, em diálogo com a trilha musical. 

Uma bacia inox desceu no centro do palco. Contendo ervas diversas, o objeto estava 

atado a uma corda de nylon adornada de ervas até a metade do seu comprimento, presa na 

vara do teatro.  

A primeira intérprete-criadora a entrar em cena foi Ghislaine Araújo, que executou 

movimentos como giros e balanços do corpo ao redor da bacia, onde também entrava e saía, 

permanecendo no centro do palco até o final da coreografia. 

Logo em seguida, outras intérpretes-criadoras foram entrando em cena e interagindo 

com a bacia, mas depois saíam, pela lateral do palco. Realizaram uma movimentação no nível 

médio e alto, com giros, balanços e movimentos de braços, onde se situa o “centro de leveza” 

do corpo, como bem indica Rengel (2005, p. 31).  

Na segunda entrada da intérprete-criadora Marília Araújo em cena, dirigiu-se ao centro 

do palco onde estava Ghislaine Araújo. Então, ambas executaram movimentos como se 

estivessem jogando água nos seus corpos, lembrando ações do ato de tomar banho ou o banho 

de cheiro (figura 55).  
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Figura 55 - Cena das erveiras. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Os movimentos do banho foram convertidos para a dança, transformando o gesto 

cotidiano em artístico. Como resultante desse processo coreográfico, ocorreu a transfiguração. 

“Na coreografia, o gesto padrão e utilitário é convertido semioticamente em gesto artístico, da 

pura gratuidade da expressão de uma beleza que acontece na brevidade do olhar” 

(LOUREIRO, 2007, p. 52).  

A diferença entre uma ação cotidiana e a mesma ação executada pelo corpo que dança 

concentra-se na dimensão artística da qual a segunda se reveste. É essa dimensão que faz o 

gesto cotidiano, transformado em dança, extrapolar seus sentidos e adentrar em uma situação 

contemplativa.  

Na cena cotidiana da feira, os banhos são preparados e vendidos pelas erveiras. O 

freguês pode comprar o banho já pronto, ou comprar as ervas (manjericão, catinga de mulata, 

alecrim, chega-te a mim, chora nos meus pés e outras), as essências (cheiro do Pará, água de 

colônia e água de chama) e preparar em casa. Esses banhos contêm folhas, flores, cascas, 

raízes e essências que, misturadas, segundo as erveiras, têm o poder de trazer felicidade, 

proteger contra o mau olhado, atrair amor, sorte e dinheiro. 

Vale destacar que, no Pará, duas épocas do ano marcam bem a tradição dos banhos: o 

dia de São João, quando se usa os banhos de cheiro para trazer sorte, prosperidade e 

namorado para as moças casamenteiras, e o fim do ano, quando são utilizados os banhos de 

descarrego. 

Na cena das erveiras, foi possível visualizar movimentos do ato de tomar banho 
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convertidos em dança no gestual das intérpretes-criadoras que estavam no centro do palco. 

Enquanto as outras, que simplesmente atravessavam, pareciam movimentar-se a partir das 

lembranças de aromas que, vez por outra, invadiam as narinas, produzindo recordações de 

cheiros específicos, guardados na memória, como os da infância, do perfume de uma pessoa e 

muitos outros.  

A bacia saiu de cena, puxada pela corda da vara do teatro, e as intérpretes saíram 

girando pela lateral do palco, em movimentos que expressavam a sensualidade feminina. Foi 

então que entraram dois intérpretes-criadores (Marília Araújo e Roberto Tavares), cada um 

com um tecido enrolado ao tronco. À medida que eles giraram em deslocamento, com os 

braços para cima, os tecidos amarelos iam se desenrolando, abrindo e quando chegaram na 

outra lateral, os panos ficaram estendidos, dando início ao momento seguinte. 

As cenas dos peixeiros e das erveiras evidenciaram a existência de uma divisão sexual 

de trabalho na feira do Ver-o-Peso, expressa em atividades desenvolvidas só por homens e só 

por mulheres, embora seja possível encontrar erveiros no setor das ervas. Seus gestuais 

cotidianos serviram de referência para a cena coreográfica, por meio de uma gestualidade 

associada às suas técnicas corporais, conforme o estudo de Mauss (1974). 

 

i) Cena 9: Casais 

 

A proposta da cena dos casais foi revelar o encontro de namorados à beira do rio, na 

feira. Para representá-lo, foram utilizados dois tecidos amarelos, que se integravam aos 

movimentos dos intérpretes.  

Os tecidos permaneceram estendidos na horizontal, atravessando o palco, seguros 

pelos intérpretes que estavam na coxia. Conhecendo a coreografia, eles os suspendiam ou os 

baixavam, para fazer sobressair os movimentos realizados pelos intérpretes, bem como os 

balançavam, fazendo com que o objeto vibrasse e permanecesse bastante flexível. 

A iluminação em tons de amarelo-coral recriou o clima do pôr do sol. A trilha musical 

era a mesma da anterior, e não subtraía a ideia dessa cena, mas sim, colocava em relevo a 

sensualidade feminina no enamorar. Em grande parte, a coreografia apresentou um trabalho 

de conjunto realizado por três duos. Os homens usavam a calça-pescador e as mulheres, 

vestidos. 

No início, as intérpretes-criadoras entraram executando movimentos coreografados, 

cada uma com seu repertório individual, com muita sensualidade. Em seguida, os 

deslocamentos demonstraram o convite ao namoro, pois culminavam com a aproximação 
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entre os casais e os giros ombro a ombro. O jogo do olhar traduzia a tentativa de conquista, na 

interação com o corpo do outro e com o tecido.  

Durante a coreografia, foram realizadas quedas com giro no chão e rolamentos, no 

nível baixo e, no oposto, saltos sobre o tecido (figura 56), como o executado pelo intérprete 

Augusto Corrêa.  

 

Figura 56 - Cena dos casais. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

Os intérpretes (namorados) no nível alto executaram pegadas suspendendo a intérprete 

(namorada) e giros, carregando-a, em uma relação de constante desejo pelo outro, pois na 

cena da dança, esses passos são convencionalmente característicos de encontros entre um 

homem e uma mulher. 

O modo como os movimentos foram explorados e combinados nessa cena são 

compreendidos sob a ótica de Gil (2004), que trata das nuvens de sentido na dança. 

 

[...] As nuvens de sentido que aquele que olha apreende o movimento 

dançado não condensam nelas um sentido confuso ou “informe”, anuviado 

ou indiscernível (assim qualificado por comparação com as significações da 

linguagem articulada); mas concreções bem definidas de sentido que se 

“articulam” entre elas à maneira das nuvens. Estas combinam-se e conectam-

se à medida que se transformam [...] (GIL, 2004, p. 101). 
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Os gestos dançados pelos casais foram realizados de forma dinâmica e com 

intensidade forte, com os intérpretes deslizando os braços e depois o tronco sobre o tecido, 

ressaltando momentos de sedução que se transformavam em um encontro amoroso.  

Depois, o intérprete (namorado) que estava atrás da intérprete (namorada), enrolou o 

tecido na cintura dela e a suspendeu. No impulso desse movimento, ela lançou as pernas 

afastadas para cima e terminou encaixada na cintura dele, e ambos, abraçados, movimentaram 

os corpos juntos. 

Na análise dessa cena, observo que a conversão semiótica dos movimentos realizados 

na situação da feira é compreendida pela transfiguração do encontro de casais de namorados à 

beira do rio no Ver-o-Peso, como bem pretendia a proposta inicial. 

O tecido foi convertido no rio, em uma passagem da função prática para a estético-

artística. O rio, como testemunha dos encontros, no encantamento de sua paisagem, da 

calmaria das águas e da brisa do vento, torna o lugar propício para o namoro e a conversa a 

dois.   

Na passagem à cena seguinte, as intérpretes saíram puxando o tecido para a lateral 

direita do palco, enquanto eles se direcionavam à saída pela esquerda. Os namorados (os 

intérpretes) se olhavam, mas separados, cada um seguiu o seu caminho, deixando para trás a 

sedução, a conquista e o namoro. 

 

j) Cena 10: Vendedores ambulantes de CD 

 

A cena dos vendedores ambulantes de CD trouxe para o palco não apenas a situação 

da venda, mas também do que acontece ao redor desses vendedores: pessoas que param e 

ficam escutando a música emitida por um aparelho de som, outras se aproximam a fim de 

comprar e ainda o trânsito de pessoas na feira. 

A luz adquiriu uma coloração vermelho-escura, caracterizando o final da tarde, em 

seguida passou para azul e, no ciclorama, foi desenhada uma bola branca, sugerindo o 

anoitecer e o aparecimento da lua. Os figurinos foram os mesmos usados em outras cenas, 

com exceção da calça comprida e da camisa em tons de marrom, do intérprete-criador 

Maurício Souza. 

A cena iniciou quando a personagem mucura entrou em cena, numa movimentação 

apreensiva e, logo atrás, o intérprete-criador Maurício Souza, trazendo um caixote sobre a 

cabeça. Este se deparou com a mucura, ficou olhando-a assustado, ela caiu no chão e o 

intérprete dirigiu-se ao centro do palco, sem lhe dar importância. Ele ficou sentado no caixote, 
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à espera de alguém. 

Do lado esquerdo do palco surgiu o intérprete Fábio da Purificação e, da plateia, Baety 

Magalhães. Cada um entrou com um microsystem sobre os ombros, dançando noritmo agitado 

do tecnobrega
136

. Esse ritmo é tocado pelas aparelhagens
137

, em festas realizadas durante o 

ano todo nos bairros periféricos da cidade de Belém e no interior do Pará. Segundo Costa 

(2009, p. 29), no início da década de 1980 as aparelhagens “assumem o papel de divulgadoras 

do brega”. 

Na cena, os intérpretes disputavam um espaço para a venda do seu produto, 

reproduzindo cenas corriqueiras facilmente observadas na feira. O intérprete Fábio da 

Purificação empurrou o aparelho do Baety Magalhães, que estava no chão, para outro lado e 

este também fez o mesmo com o microsystem do outro. 

Da plateia veio a intérprete-criadora Marília Araújo, que subiu no palco dançando no 

ritmo do tecnobrega. Porém, o intérprete Fábio da Purificação trocou a música tocada no 

aparelho e o intérprete Baety Magalhães se aborreceu, mas logo todos voltaram a dançar.  

No contexto do Ver-o-Peso, frequentemente registra-se a atividade de vendedor 

ambulante de CD (figura 57), os quais percorrem os espaços da feira.  

Figura 57 - Vendedor ambulante de CD na feira do Ver-o-Peso. 

 

Fonte: Maria Ana Oliveira, 2009. 

                                                 
136

 Tecnobrega é uma batida de ritmo acelerado, constituída pela fusão de sons eletrônicos do teclado e 

da mesa de som, em diversos estilos musicais como o funk, o pagode, o próprio brega e outros. 
137

 Aparelhagem é um tipo de som de grande proporção e alta potência, com Djs e estilos musicais 

próprios. Os produtores culturais dessas aparelhagens apropriam-se de diferentes estilos, alguns já 

conhecidos na mídia nacional e internacional e criam novos arranjos que passam a ser gravados e 

comercializados. Entre as aparelhagens mais conhecidas, destacam-se: Tupinambá, Pop Som, Rubi, 

Príncipe Negro, Trovão Negro, Ouro Negro, Matrix e Ciclone. 
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Para essa atividade, o vendedor ambulante fez uma adaptação da bicicleta cargueira 

para o transporte e exposição do seu produto. Com um microfone e uma caixa amplificada, 

ele anuncia a mercadoria e o freguês interessado tem a oportunidade de escolher e testar o 

CD. 

Além da bicicleta cargueira, carrinhos de supermercado circulam pela feira ou são 

instalados provisoriamente em alguns pontos onde se vende produtos importados, cigarros e 

até caranguejo. Também há isopor usado para a venda de água mineral, refrigerantes e sucos. 

Entendo que, na passagem dessa situação do Ver-o-Peso para a cena da dança, em 

meio a uma disputa musical entre os intérpretes, ocorreu o fenômeno da conversão semiótica. 

A função prática do dia a dia foi transfigurada na dominante estético-artística, revestindo-se 

de gestuais coreográficos para o olhar do público. 

Em cena, quando o intérprete Fábio da Purificação colocou para tocar uma guitarrada, 

a intérprete-criadora Marília Araújo dançou com Maurício Souza (figura 58), no centro do 

palco.  

 

Figura 58 - Cena dos vendedores ambulantes de CD. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

A intérprete-criadora Marília Araújo executou movimentos com os pés deslizando 

muito rapidamente, num ritmo frenético. Ainda sob o ponto de vista da movimentação, o casal 

aproximava os corpos, dançando juntos e, inclusive, com a dama de costas para o cavalheiro. 

Nessa cena, a comicidade potencializou a situação de um casal dançando em uma 

festa, sendo que a mulher é do tipo que não leva desaforo para a casa, e o homem é aquele que 
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quer tirar proveito dela, “apalpando-a”. Coreograficamente, a dama responde de modo 

indefinido, ou melhor, explode e exagera sua atitude, empurrando e batendo no cavalheiro.  

O cômico esteve presente por meio das atitudes corporais do casal, em reações 

inesperadas como disse Sampaio (2007), em sua reflexão sobre a estratégia da comicidade na 

dança contemporânea, na seção anterior. 

A movimentação do casal esteve associada à leveza e a movimentos da dança de salão. 

Alguns intérpretes pararam e ficaram olhando para o casal dançando, outros, simplesmente, 

passaram próximo, sem dar importância ao que estava acontecendo.  

 Mukarovsky (1993, p. 26) esclarece que “na arte, a função estética é a função 

dominante, enquanto que, fora dela, estando embora presente, tem um papel secundário”. 

Portanto, os casais dançando no ritmo de uma guitarrada apresentaram como dominante a 

função estética; diferentemente, em outra situação, no caso de uma festa, essa função passaria 

a ter um papel secundário, prevalecendo o da diversão. 

Ainda sobre a cena, apenas uma intérprete encenou a compra de um CD com um 

vendedor ambulante. Já a personagem mucura mexeu no aparelho de som do vendedor 

ambulante que estava do lado direito do palco (Baety Magalhães), o qual a empurrou e ela 

logo saiu. 

A passagem dessa cena para a seguinte ocorreu quando se ouviu o barulho da chuva, 

momento em que os intérpretes saíram de cena pelas laterais do palco, correndo dispersos. O 

vendedor de CD da lateral esquerda saiu com uma sombrinha, outros com jornal cobrindo a 

cabeça; o casal de intérpretes que estava dançando também se protegeu, saindo com o caixote 

de madeira sobre as cabeças. Tal situação transfigurou, para a cena coreográfica, a chuva, que 

comumente ocorre no cotidiano da cidade de Belém, algumas vezes pegando as pessoas 

desprevenidas. 

Mesmo já não acontecendo com a precisão de quando se marcava o encontro antes ou 

depois da chuva, continua a chover à tarde, à noite, seja breve ou torrencialmente. Enquanto 

cai, colore as ruas com guarda-chuvas e sombrinhas de vários tons.  

A transição para a penúltima cena culminou quando três intérpretes homens 

carregaram as intérpretes-criadoras, colocando-as nas suas respectivas redes, descidas das 

varas do teatro.   

 

k) Cena 11: Redes  

 

A cena das redes fez referência ao ato de descansar ou dormir, no ambiente da feira. 
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Nela, o corpo se acomoda em uma variedade de posições podendo ser balançado de diferentes 

maneiras. Para isso, foram utilizadas, como objetos cênicos, três redes confeccionadas com 

material de rede de pesca, que é bastante resistente e que deu transparência para o corpo em 

movimento.  

  A iluminação se manteve azulada como a anterior, mas com o palco escurecido. 

Somente uma projeção no início da cena permaneceu no fundo do palco, mostrando diferentes 

tipos de varandas de rede ou franjas, bordadas, pintadas e em crochê. A atmosfera sombria foi 

reforçada pela sonoplastia, que reproduziu sons de grilo, rugido de onça, desenhando 

sonoramente uma paisagem constituída de um ambiente de mata, no período noturno, em um 

clima ameaçador.   

As intérpretes-criadoras usaram um macacão comprido, de mangas compridas, para 

que não se machucassem com o material e para que seus movimentos deslizassem melhor na 

rede durante a coreografia. Três intérpretes-criadoras executaram movimentos de espreguiçar, 

de rolar, de se virar de um lado para o outro, procurando uma posição para dormir, deixando 

para fora da rede alguma parte do corpo, e de se espantar ao ouvir algum barulho.  

A cena aconteceu com as intérpretes movimentando-se o tempo todo na rede (figura 

59), marcando a estética de um corpo suspenso no ar, e que, para estar lá, precisava equilibrar 

tensões nas diversas posições tomadas pelo corpo. 

 

Figura 59 - Cena das redes. 

 

Fonte: DVD do espetáculo Outros Olhares, 2005. 

 

Deitadas na rede, executaram, por exemplo, movimentos de sentar rapidamente, 

posição em que se percebia o impulso interior do gesto, devido à tensão no corpo, resultando 
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em uma reação de espanto. 

Para esse momento de equilíbrio, “a força é necessária, mas é importante saber utilizá-

la na medida ideal para obter um equilíbrio de tonicidade e saber como se apoiar, seja em um 

objeto ou em si próprio, de diversas maneiras” (RAMOS, 2007, p. 32). Os apoios do corpo na 

rede colocaram as intérpretes numa situação em que elas tiveram que lidar com o medo, a 

insegurança, e até mesmo com a possibilidade de uma queda, o que gerou um estado de 

atenção no corpo. 

Os gestuais das intérpretes converteram ações realizadas no ato de dormir em rede em 

gestuais artísticos. Assim como a cena transfigurou esse costume rotineiro nas casas e, 

principalmente, nos barcos aportados no cais do porto e durante as viagens, quando 

passageiros atam suas redes no salão das embarcações.  

No caso da conversão, ao entrarem em cena, as redes perderam sua função prática-

utilitária e o significado transfigurou-se, transformando-se em signo artístico, passando a ter a 

função estética como dominante e a anterior como subdominante. 

A cena finalizou quando as intérpretes desceram dos objetos e saíram rolando pela 

lateral. Nesse momento, o intérprete Gleidson Carrera atravessou o palco empurrando o carro 

de mão, que continha, além de caixotes de madeira, a intérprete-criadora Luciene Cerqueira, 

enquanto as redes eram suspensas pelas varas.   

 

l) Cena 12: Final  

 

A última cena do espetáculo foi a única que envolveu todos os intérpretes-criadores. 

Caracterizou-se pela colagem de trechos de outras cenas, tendo sido constituída pela repetição 

de frases de movimentos executados anteriormente. Apresentou-se como o coroamento do 

processo da conversão semiótica.  

Inicialmente, as sequências foram realizadas de modo que os intérpretes atravessavam 

o palco em movimentos de passagem, e tendo ao fundo o vídeo-cenografia com imagens dos 

intérpretes-criadores na feira.   

Os primeiros a entrar foram três intérpretes encenando a movimentação dos 

carregadores. De uma passagem da lateral direita do palco para a outra, realizavam 

movimentos de suspender e ultrapassar o outro, emitindo gritos a evidenciar o trabalho que 

exigia força, bem como transfigurou a ação de desembarque de produtos na feira.    

Em seguida, vieram da lateral esquerda três intérpretes-criadoras repetindo a 

movimentação realizada na entrada da cena dos paneiros, depois elas suspenderam a saia e 
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deslocaram-se até a outra lateral em movimentos circulares. Enquanto isso, Baety Magalhães 

atravessava o fundo do palco segurando uma sombrinha, olhando para cima, observando o 

tempo. 

Também cruzaram o palco duas intérpretes-criadoras realizando batidas no peito, 

executadas na cena do popopô; outras duas, rolando e saltando sobre a bola grande da cena do 

açaí. Em seguida, entraram os pares da cena dos casais, movimentando-se com o tecido, com 

duas intérpretes enroladas em cada ponta do tecido e os homens puxando-as pelo objeto. 

Desse bloco de microcenas, a última a passar foi a intérprete Marinelma Pinheiro com 

o alguidar, realizando movimentos circulares de tronco e braço, porém, no fundo do palco, 

permaneceu o intérprete-criador Gleidson Carrera, interagindo com o carro de mão. 

Depois disso, os intérpretes que entravam no palco ficavam nos seus espaços 

realizando a sua movimentação (figura 60). Aos poucos, o ambiente era preenchido pelos 

intérpretes, distribuídos em microcenas.  

 

Figura 60 - Cena final do espetáculo. 

 

Fonte: Marcelo Seabra, 2005. 

 

A repetição transfigurou o dia a dia dos feirantes no Ver-o-Peso, que apresenta um 

círculo de continuidade, uma movimentação constante, como um ciclo, um recomeçar todo 

dia, que não para, pois tudo volta a acontecer na cotidianidade do labor. “O elemento dessa 

transposição é a abstração do movimento incorporada pela observação dos intérpretes-

criadores, cujo resultado é uma necessidade interior de expressão com uma finalidade 



197 

 

artística”
138

. (informação verbal) 

O espetáculo foi finalizado sem projeção, a luz foi lentamente diminuindo, as frases de 

movimento eram concluídas aos poucos e, antes do black out tomar conta do palco, o 

espetáculo terminou com as seguintes falas: 

 

Esta é a nossa feira, feira de Belém do Pará, seu nome é Ver-o-Peso, do peso 

da carne, do peso do peixe, do peso da vida que é trabalhar. Olha a gó! Olha 

gó! A gó tá fresquinha freguesa! Aí, dona Tereza, vamos levar essa gó pra 

mesa? A canoa traz o peixe, o peixe vem da canoa, umbora comprar, minha 

freguesa, que a pescada é da boa! A pescada está barata, a pescada está é 

dada, compra logo, varejeira, pra fazer a caldeirada
139

. (informação verbal) 

  

No decorrer das cenas desse espetáculo, foi possível visualizar a feira do Ver-o-Peso 

descortinada a partir da cultura cabocla ribeirinha, dos seus costumes e hábitos alimentares. O 

gestual dos intérpretes-criadores revelaram, principalmente, o comportamento espetacular dos 

feirantes, dos carregadores e dos vendedores ambulantes. 

Para Loureiro (2008, p. 56), “o Ver-o-Peso é a epifania da cultura ribeirinha na cidade. 

É o encontro/reencontro com as origens, com a infância, com a nostalgia, com a imaginação, 

com a saudade, com uma espécie de paraíso ainda não perdido na selva da cidade”. 

 Outros Olhares foi um espetáculo de dança contemporânea que utilizou a palavra 

verbalizada através de pregões, e também o recurso do vídeo, que pode ser comparado a uma 

cenografia em movimento, além da transfiguração do cotidiano da feira na cena coreográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138

 Trecho retirado dos Diálogos de Orientação (orientanda), gravados em sessões de orientação.  
139

 Fala dos intérpretes-criadores Ghislaine Araújo, Augusto Corrêa e Baety Magalhães, retirada do 

DVD do espetáculo Outros Olhares. 



198 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

OLHARES, PROCESSOS E CRIAÇÕES EM DANÇA 

 

O processo criativo de Outros Olhares revelou-se uma trama de conexões que se 

cruzaram ao longo do caminho, me fazendo entender que as redes de criação estão inseridas 

nos corpos dos intérpretes-criadores a partir de suas informações estabelecidas no ato de 

colaborar. A cada ideia surgida, seu percurso modificava-se, expondo não somente um 

processo, mas a pluralidade na sua construção.  

Esta pesquisa foi, sobretudo, uma experiência de encontros, aberta a distintos olhares, 

na tentativa de apreender um processo artístico. O estudo refez uma trajetória ocorrida no ano 

de 2005 e que hoje, permanece viva nas imagens e na memória dos participantes.  

Ao longo do caminho da criação, percebi que, no processo, se apresentaram situações 

nem sempre previsíveis, mas que levaram os intérpretes-criadores a descobertas, superando as 

expectativas na construção de suas danças. 

A princípio, a disciplina Etnocenologia foi a propulsora desse estudo, uma vez que o 

espetáculo tratou do dia a dia na feira do Ver-o-Peso. Neste momento, torna-se fundamental 

afirmar o cotidiano como força viva e motriz da atitude estética, cujo contexto foi provocador 

permanente da criação coreográfica. 

Dos três subgrupos que compõem a Etnocenologia, pontuei as artes do espetáculo e as 

formas cotidianas como categorias analisadas. Nessas, a compreensão do espetacular foi 

assumida conforme Bião (2009), diferenciando-as por duas classes gramaticais. No primeiro 

grupo, o espetacular é compreendido de forma substantiva, no qual a dança está inserida, 

enquanto que no segundo estão os objetos adverbialmente espetaculares, como os da rotina 

social. Estes, dependendo do olhar de um espectador, podem vir a se tornar extraordinários.   

Na perspectiva etnocenológica, entendo que o sentido de corpo está para além do 

corpo da cena ou do cotidiano, pois ambos estão no seu campo de atuação em atitudes 

reveladoras de um comportamento espetacular. O corpo da cena não é o único a emanar um 

comportamento espetacular, porém é unicamente gerado pelo signo artístico, e portanto, 

estético.   

Para a escrita da tese, fui ao Ver-o-Peso, caminhei pelos setores, fotografei os feirantes 

e conversei de modo informal com os vendedores das barracas de fruta, de farinha, de 

camarão e outros, pois, fazendo coro às palavras de Ildone (1979, p. 1) “se me mandassem 

pesar o peso que a vida tem, eu passaria minha vida a Ver-o-Peso em Belém”.  



199 

 

O Ver-o-Peso, como lugar histórico, foi construído para conferir (ou ver) se os preços 

e os impostos estavam certos. O espaço ocupado por ele produziu olhos próprios para ver a 

espetacularidade cotidiana, nas manhãs e nas madrugadas, no pôr do sol e no anoitecer e, 

durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a fé dos que caminham em procissão. Ver-o-

Peso é ver uma cidade movimentando-se entre o rio e a rua, no convívio com as culturas 

urbana e caboclo ribeirinha. 

O Ver-o-Peso não é uma feira de bairro, também não é igual àquelas realizadas em 

dias fixos e locais determinados, como acontece em outras cidades. Ela é permanente desde o 

século XVII e está localizada no bairro da Cidade Velha, onde se concentra o centro histórico 

de Belém, margeada em toda a sua extensão pela Baía do Guajará.  

A proximidade entre as barracas, que possuem o mesmo produto e de qualidade 

semelhantes, implica no feirante recorrer a estratégias de venda eficientes para garantir a 

preferência do freguês. O diferencial entre uma barraca e outra é a maneira como o feirante 

espetaculariza a venda. Identifiquei, nesse comportamento cotidiano, a espetacularidade não 

como função dominante estético-artística, mas de expressão social e de função prática. 

Como objetivo principal dessa pesquisa, propus analisar o processo de criação do 

espetáculo Outros Olhares sob a lente da conversão semiótica, de Loureiro. Desse modo, 

acredito haver contribuído, ao longo do estudo, para a construção de conhecimento na área da 

dança, dentro do ambiente universitário, ao ressaltar a criação coreográfica, resultado da 

disciplina Prática de Montagem II, do Curso Técnico em Dança da ETDUFPA. 

Lancei a hipótese de que o referido espetáculo, sob o ponto de vista da estética de sua 

criação coreográfica, foi concebido a partir do pensamento que rege o conceito da conversão 

semiótica. Constatei que a transfiguração do gesto cotidiano em gesto de dança não se 

apresentou como uma mera forma de repetir ou imitar o real, mas sim como possibilidade de 

transformar a realidade, conferindo-lhe sentidos na esfera do sensível.   

Para se compreender a conversão, faz-se necessário um olhar atento à passagem da 

função dominante de um objeto ou de um gesto, a outro campo. No caso do gestual do dia a 

dia, quando convertido para a dança, revela novos sentidos à ação cotidiana, mostrando-se 

para a “satisfação contemplativa e sem interesse utilitário” (LOUREIRO, 2007, p. 52).  

Do conceito de rizoma de Deleuze e Guattari (1995), ressalto que este trouxe para o 

entendimento da criação na dança a ideia de crescimentos múltiplos, ou seja, a construção 

coreográfica em colaboração gerou constantemente novos pensamentos e proposições 

desdobrados durante o processo. 

Somado a esse conceito, foram desenvolvidos outros, alicerçados no pensamento da 
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crítica genética de Salles (2008a, p. 34 e 35), que trata do movimento criador na arte e possui, 

como objeto de estudo, refazer “os diferentes momentos do percurso construtivo da obra, com 

a intenção de reconstituí-lo e compreendê-lo”. Além desses, recorri a outros autores, cujas 

teorias permeiam esta tese.  

Do movimento criador, verifiquei que a construção do espetáculo se processou no 

entre, no agenciamento de ideias estabelecidas nas redes de conexões, transformando-se e 

adquirindo novas matizes. 

As memórias trazidas à cena pelos intérpretes-criadores trouxeram ao espetáculo uma 

somatória de experiências e vivências que foram compartilhadas e revigoradas por novas 

possibilidades poéticas.   

A partir da colaboração, a criação foi norteada pela liberdade, com isso, os intérpretes-

criadores fizeram uso do seu trajeto antropológico e desenvolveram ferramentas que os 

levaram a transcender em suas pesquisas de movimento. Nessa prática, esteve implicada a 

disponibilidade para aceitar as intervenções do outro e até mesmo do acaso. 

O processo criativo do espetáculo descrito ao longo da tese compreendeu uma série de 

informações em seu percurso gerador, proporcionando visibilidade aos procedimentos 

desenvolvidos pelas professoras-coreógrafas, definindo-se da seguinte forma: 1. Escolha de 

um tema central aceito coletivamente; 2. Realização da pesquisa de campo na feira do Ver-o-

Peso; 3. Desenvolvimento do roteiro do espetáculo; 4. Laboratórios corporais caracterizados 

pelo espaço no qual os intérpretes-criadores puderam experimentar e investigar gestuais e 

movimentos, bem como trazer objetos próprios do contexto pesquisado; 5. Compartilhamento 

da criação nos laboratórios, respeitando a individualidade de cada um; 6. Montagem 

coreográfica na qual os intérpretes-criadores puderam apresentar propostas para a iluminação, 

a sonoplastia, o figurino, dentre outros aspectos da dramaturgia cênica.  

Considero importante pensar a disciplina Prática de Montagem II como um espaço 

capaz de proporcionar a observação, a análise e a pesquisa do gesto cotidiano como temática 

para a criação em dança e de diálogo do fazer coreográfico, que, no trabalho colaborativo, 

envolve todo o elenco em ações de decidir, avaliar, a fim de reconhecer limites e 

possibilidades do dançar e da criação em dança. 

O papel das professoras-coreógrafas destacou-se por orientar e supervisionar, em 

detrimento de repassar o conteúdo e coreografar. Portanto, a criação coreográfica na Prática 

de Montagem II mostrou-se, também, uma ação transformadora, principalmente das pessoas 

que dela participaram, como enfatiza a intérprete-criadora Nyl’ Lords, quando disse, em 
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entrevista
140

, que aprendeu a “saber lidar com certas situações. Saber lidar com as pessoas. 

Saber ter paciência” (informação verbal). Sua participação no espetáculo compreendeu a 

necessidade de dialogar, conviver e dividir com o outro a criação. 

Seguir os rastros de um processo colaborativo na dança vivenciado pelas professoras-

coreógrafas, com a professora Eni Corrêa, na Faculdade de Educação Física e, 

especificamente, a professora Eleonora Leal, no Grupo Coreográfico da UFPA, foi um 

exercício renovador. Por mais que o espetáculo guarde vestígios desses processos, ele não 

ocorreu da mesma forma, porque as pessoas, as experiências e o contexto foram distintos. 

A ideia da semiótica coreográfica - fundamentada na conversão semiótica -, como 

elemento de análise da dança, foi compreendida pelos signos gestuais resultados da 

transfiguração do plano do conteúdo no plano da expressão. No entanto, acredito que a 

abordagem realizada neste estudo não se esgota aqui, mas abre caminhos para trabalhos 

futuros, a fim de entender o propósito norteador da criação na dança. 

Para aplicar a conversão semiótica nas doze cenas do espetáculo, relacionei o plano da 

expressão com o do conteúdo. Isso significa dizer que, ao analisar a sequência coreográfica 

dos intérpretes-criadores, visualizei, na movimentação destes, a transfiguração do gesto 

cotidiano de função prática em gesto estético-artístico. 

Embora os intérpretes-criadores tivessem partido do mesmo gestual do cotidiano como 

matriz geradora de movimento, a diferença do resultado artístico foi proveniente do uso do 

tempo, do espaço, do peso e do fluxo, qualidades de movimento que, no decorrer da 

composição, criam combinações próprias aliadas às características individuais. 

Ainda na análise das cenas do espetáculo, percebi a referência à cultura cabocla 

ribeirinha, convertida por meio dos elementos da visualidade como o figurino, os objetos de 

cena e o vídeo, e da sonoridade do espetáculo. Foi possível reconhecer cenicamente as roupas, 

os costumes, o modo de falar e outros aspectos relacionados à cultura local. 

O espetáculo utilizou as estratégias da dança contemporânea, compreendida como uma 

linguagem que dialoga com a atualidade, de modo a restaurar poeticamente a cena cotidiana. 

Em Outros Olhares, não há uma linearidade dos fatos, e sim uma multiplicidade de ações em 

um mesmo espaço cênico, bem como a presença da comicidade e da fala, além da conversão 

do cotidiano da feira para a cena da dança. 

Olhares que vieram do rio para a feira e da feira para o rio, a fim de ver a cena 

cotidiana na dança, revelando que, além do olhar, há vários olhares. Nesse caminho, seguiram 
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os processos de construção coreográfica governados pelos sentidos, sensíveis aos odores, às 

cores, aos sons, e principalmente, às lembranças, aos gestuais, ao modo de fazer, em um olhar 

para a vida. 
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APÊNDICE A – Diálogos de Orientação
141

 

 

1) Orientador: Porque você resolveu retomar o estudo desse procedimento em nível de 

aprofundamento teórico da experiência? 

 

Orientanda: O meu interesse em retomar esse procedimento veio a partir dos estudos da 

conversão semiótica e da Etnocenologia, nos quais venho me aprofundando, desde a época do 

mestrado, nas disciplinas cursadas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas.  

 

2) Orientador: Na época em que você planejou e decidiu a realização do espetáculo no 

final do curso com os alunos e em parceria com a Eleonora Leal, como é que se deu essa 

proposta conjunta de realizar o espetáculo? 

 

Orientanda: Em 2005, eu e a Eleonora ficamos responsáveis em ministrar a disciplina Prática 

de Montagem II. Essa disciplina propunha, em sua ementa, a participação dos alunos como 

criadores no processo de construção de um espetáculo de dança. Nesse sentido, começou aí a 

parceria com a Eleonora e os alunos, pois nesse processo eles também teriam que, não só 

pensar na criação coreográfica, mas também na iluminação, na sonoplastia, no figurino e nos 

outros elementos que fazem parte da dramaturgia da dança.        

 

3) Orientador: Quer dizer então, que a gente pode considerar dois momentos, aquele do 

trabalho conjunto com a Eleonora e os alunos como um procedimento necessário à 

disciplina, e este momento agora, em que você, algum tempo depois, resolveu estudar 

teoricamente a experiência realizada naquela fase?     

 

Orientanda: Sim. Penso que a proposta deste estudo permita uma reflexão e contextualização 

teórica, buscando, a partir disto, analisar, identificar e descrever os elementos da composição 

como o tema, a estrutura das cenas, o gestual e outros assuntos referentes à criação 

coreográfica.  

 

                                                 
141

 Trechos dos principais pontos dos diálogos de orientação do 1º e 2º blocos correspondentes às 2ª e 

3ª seção, gravados durante a orientação. Por indicação do Prof. João de Jesus Paes Loureiro, esta 

estratégia metodológica possibilitou incluir fragmentos de diálogos no corpo do texto como 

reflexão a respeito do que está sendo tratado nesta tese.   
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4) Orientador: Você acha que, na experiência de encenação, as teorias que vocês já 

tinham estudado e que faziam parte do acervo acadêmico e intelectual seu e da 

Eleonora, apareciam de uma forma instrumental para ajudar na concepção do 

espetáculo e encaminhamento dele, e agora deslocado da experiência de criação da 

forma formante do espetáculo, as teorias é que passam a se tornar o elemento mais 

importante para poder analisar o trabalho realizado?  

 

Orientanda: Acredito que sim. Na época do espetáculo nós não apresentamos teorias como, 

por exemplo, da conversão semiótica e da Etnocenologia, para os alunos. No entanto, durante 

o processo, trabalhamos com teorias sobre a construção do espetáculo, fizemos pesquisa de 

campo, musical e outras. Entendo que agora, na descrição do processo, é que essas teorias 

passam a explicar uma criação colaborativa, transformando os dados em análise.  

 

5) Orientador: Como se configura para você esses dois momentos de uma experiência 

pessoal: a primeira, preocupada com o processo de criação, e a segunda preocupada em 

compreender e explicar aquele processo pelas teorias aprofundadas e adquiridas depois?     

 

Orientanda: Considero esses dois momentos bastante estimulantes. A primeira experiência é 

algo que me dá muita motivação e me proporcionou muitas vivências e descobertas, tal como 

está sendo este momento de escrita da tese. Nesse sentido, a segunda experiência foi se 

aprofundando na medida em que as teorias e os conceitos começaram a dialogar com a 

descrição do processo. Em síntese, tal como o processo de construção coreográfica, eu penso 

que a escrita da tese é uma potência criativa e expansiva. 

 

6) Orientador: Como você, ao longo desse processo na primeira parte, sentiu a 

importância do conhecimento teórico para a prática artística no momento da criação, e 

agora, nessa segunda parte, como é que você sente a importância da criação artística 

para instigar e enriquecer a reflexão sobre ela? 

 

Orientanda: Há um livre jogo entre o conhecimento teórico e a prática da criação. Eu penso 

que um alimenta o outro, ou seja, os conceitos sobre dança contemporânea, roteiro e outros 

utilizados na montagem representaram um enriquecimento para o processo criativo e, agora, a 

criação artística é de fundamental importância para a reflexão, contextualização e 

compreensão da análise. 
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7) Orientador: Ao analisar com esse distanciamento do tempo e do compromisso 

acadêmico a construção do espetáculo, você percebeu ângulos novos para você que não 

tinha se quer imaginado na época? 

 

Orientanda: Certamente. Hoje, percebo como de suma importância o diálogo no fazer 

coreográfico, que no trabalho colaborativo envolve todo o elenco da montagem, em ações de 

pesquisar, decidir e avaliar, pois a criação coreográfica em colaboração gerou constantemente 

novos pensamentos e proposições que se desdobraram durante o processo. 

 

8) Você considera que essa experiência poderá ter sido importante nesse ângulo de 

estímulo e demonstração para os alunos? 

 

Orientanda: Sim. Acredito que esse procedimento proporcionou maior liberdade para a 

criação, com isso, ofereceu autonomia e independência aos intérpretes-criadores no processo 

de construção coreográfica, bem como essa experiência planta uma motivação, ou melhor, 

demonstra um caminho a ser percorrido.  

 

9) Orientador: Como é que você percebeu, nesta prática estabelecida no processo 

artístico, a relação entre Arte e Conhecimento?   

 

Orientanda: Entendo que o conhecimento da realidade é fundamental para o processo 

artístico, pois este tem a intenção de compreendê-la e recriá-la, favorecendo o fortalecimento 

criador. Nesse sentido, para que se possa expressar por meio dos movimentos coreografados é 

preciso que se tenha não só um pertencimento à cultura, mas um envolvimento com ela. Na 

busca desse conhecimento é que foram programadas visitas ao Ver-o-Peso, para que o 

cotidiano desse ambiente servisse de material indutor para a criação coreográfica.   

  

10) Orientador: Você chegou a perceber, na evolução desse processo com seus alunos, 

um momento, um resultado criativo da parte deles, na medida em que eles foram 

penetrando, conhecendo mais a realidade do Ver-o-Peso, convivendo com ela numa 

perspectiva de criação artística? 

 

Orientanda: Antes da pesquisa de campo no Ver-o-Peso eles não sabiam exatamente como 

iam tratar sobre o assunto, mas à medida que foram ocorrendo as visitas, as ideias começaram 
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a aflorar. Então, a vivência em campo possibilita maior clareza para o que o intérprete deseja 

fazer, favorecendo o tratamento que será dado ao tema. 

 

11) Orientador: Pelo que eu percebi não só no seu texto, mas, sobretudo, pelo seu 

depoimento, essa maneira de construir o espetáculo permite que todo mundo se 

beneficie e aprenda com o processo. Como você se sentiu como a professora, assim 

também na mesma condição de aprendizado com seus alunos naquele momento?  

 

Orientanda: Em várias situações, porque eu e a Eleonora, nós estávamos numa posição de 

orientadoras do trabalho e em alguns momentos provocadoras. Em algumas situações as 

descobertas dos alunos eram minhas também. Nesse processo, aprendi a lidar com o outro e 

eu compreendo que esse modo de condução trouxe muito aprendizado que foi além da 

questão coreográfica.   

 

12) Orientador: Você sentiu, então, que esse procedimento humanizou mais a relação 

entre o grupo, professor e alunos com a própria evolução das etapas? 

 

Orientanda: Certamente. Acredito que esse entrosamento que eles tinham não só entre eles, 

mas entre as professoras, contribuiu sobremaneira para o processo de criação. As discussões 

internas com o grupo, realizadas em rodas de conversa ao final do dia, o respeito com as 

ideias e ao próprio limite corporal do outro foram dando fôlego ao processo. Desse modo, o 

trabalho foi ganhando um formato, ou seja, cenas foram se organizando por meio das 

experiências de cada intérprete-criador em uma montagem colaborativa.   

 

13) Orientador: Nesse caso, esse respeito pelo outro, essa valorização pelo outro 

fortalece o processo da criação do grupo. De que maneira nós poderíamos conceituar 

uma forma simplória do processo? Você acha que essa metodologia ela é de uma 

dimensão autoritária ou democrática? 

 

Orientanda: Completamente democrática, e eu acrescentaria que foi um processo 

compartilhado. Nós compartilhávamos as experiências, as dúvidas, as dificuldades, e juntos 

solucionávamos as questões.  
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14) Orientador: Você acha que, com esse procedimento, você sentiu um despertar de 

maior vibração com o grupo, maior entrosamento? 

 

Orientanda: Sim. O envolvimento do grupo participante no processo criativo constitui-se em 

um procedimento que atraiu todos os intérpretes-criadores, porque envolveu e comprometeu o 

elenco na assinatura da criação, junto com as professoras-coreógrafas, evitando a imposição 

de apenas uma ideia. Nesse sentido, o resultado cênico foi uma proposta mista, produto da 

reunião de várias acepções acatadas pelo grupo.  

 

15) Orientador: Você acha que esse processo, pelo fato de lidar com situações 

heterogêneas, pessoas que têm níveis diferentes ou de iniciativa criadora ou mesmo de  

tendência para aquela arte, no caso da dança, ou que tem mais disponibilidade criativa 

então, portanto necessariamente um grupo heterogêneo. Você acha que isso pode correr 

o risco de diminuir um pouco o nível de criação artística resultante do grupo? 

 

Orientando: O grupo heterogêneo oferece aprendizado para todos os envolvidos no processo. 

As vivências de diferentes linguagens de dança de cada um dos intérpretes-criadores 

trouxeram para o espetáculo um diferencial. Nessa condição, os mesmos carregavam, em seus 

corpos, além de suas características biopsicossociais, a conectividade destes com as linhas de 

movimento relativas às suas experiências corporais.        

 

16) Orientador: Que dificuldades principais você sentiu nessa experiência ao longo desse 

processo no trabalho em grupo? 

 

Orientanda: As dificuldades vieram em diferentes momentos do processo. Primeiramente foi 

na questão do roteiro, porque cada um observou uma gestualidade dos feirantes do Ver-o-

Peso e se interessou por um ângulo específico, por exemplo, o vendedor de farinha, o 

carregador e outros. Então, a dificuldade veio em como organizar as ideias, já que cada um 

pensava de uma forma. Em outro momento a dificuldade apontava para a passagem de uma 

cena para outra. Esse foi o grande nó vivido por todos, porque em algumas situações nem os 

alunos nem eu conseguíamos propor, e na questão da iluminação também.    
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 APÊNDICE B - Roteiro das entrevistas dos intérpretes-criadores 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Local da entrevista: 

Data: 

Dados Pessoais: 

 

a) Nome Completo:  

b) Nome artístico: 

  

1. Quando e como você iniciou seus estudos em dança?  

2. Você participava de algum grupo de dança na época do espetáculo? Qual?  

3. Descreva como foi a pesquisa de campo no Ver-o-Peso. 

4. Em que cenas do espetáculo você participou? 

5. Como foi o processo de criação dessas cenas?   

6. Explique como foi a construção do seu gestual?   

7. Comente sobre o figurino do espetáculo. 

8. Comente sobre a iluminação do espetáculo.    

9. Comente sobre os objetos de cena do espetáculo.  

10. Você já tinha dançado no Teatro da Paz? 

11. Como era o seu relacionamento com os colegas, na época do espetáculo?  
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ANEXO A - Entrevista da professora-coreógrafa Eleonora Leal 

 

Local da entrevista: residência da professora. 

Data: 18/08/2010 

Nome completo: Eleonora Ferreira Leal. 

 

1) Fale da sua experiência profissional na dança e como ela contribuiu para a atuação 

como professora-coreógrafa no processo do espetáculo Outros Olhares?  

 

Eleonora: Comecei tarde, dançando, mas, quando eu comecei, já tinha uma formação em 

professora de Educação Física, então, tudo aquilo que eu fui aprendendo no decorrer desse 

meu entrosamento com a dança, já foi com o olhar de aprender como ensinar também, não só 

aprendia, mas já tinha esse olhar de como ensinar. E, assim, eu fiz muitas aulas de várias 

linguagens da dança, mas o que predominou muito foi o Moderno e, também, posso dizer, o 

Balé Clássico, como aula. Nunca dancei o Balé Clássico, mas fiz muitas aulas. Quanto à 

Dança Moderna, além de fazer as aulas, fiz cursos de Dança Moderna e, nos grupos de que eu 

participei, dancei coreografias voltadas para essa linguagem. No final de 1990, comecei a ter 

umas experiências com metodologias e técnicas corporais do contemporâneo, e uma 

experiência que, para mim, valeu muito, foi ter participado do Grupo Coreográfico da UFPA. 

Porque lá eu aprendi como trabalhar no processo colaborativo, todos participavam do 

espetáculo, na montagem, a gente coreografava, mas todo mundo dando sugestões. Para cada 

cena, a professora Eni dividia o grupo e esse grupo ia pensar, fazer pesquisa de movimento, 

antes disso, estudava-se a música. Após ter estudado a música e a proposta dessa cena, o 

grupo era dividido e cada um voltava a pensar e fazer sua pesquisa de movimento. Em 

determinado momento, nós retornávamos e mostrávamos o que tinha sido feito. A partir daí, a 

professora ia lapidando o que era interessante, o que não conversava, não só a professora, mas 

nós todos dávamos sugestões do que ficava bom ou não e juntando frases por frases, às vezes, 

de uma ou mais pessoas. Isso pra mim foi fundamental como processo de aprendizagem e 

essa experiência dentro do Grupo Coreográfico foi importante para mim, como professora, 

auxiliou-me muito a estar contribuindo com esse primeiro espetáculo, que foi do curso 

técnico. Aprendi também como organizar porque eram muitos alunos, cada um vinha de uma 

experiência, de uma linguagem de dança diferenciada, nem todos tiveram uma vida num 

sentido de um currículo, de passar muitos anos com uma técnica ou várias técnicas ou a 

dominar essas técnicas. Uns tinham mais, outros menos, então a preocupação da gente era 
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montar o espetáculo a partir de um grupo bem heterogêneo, como tornar, dar uma unicidade 

ao espetáculo, à coreografia, a uma composição a partir disso. 

 

2) Comente sobre o processo de criação do espetáculo. 

 

Eleonora: Bem, a partir do momento em que foi definido qual era o tema, a primeira coisa 

que eu achei que seria interessante, assim também conversando com a professora Maria Ana, 

foi de a gente visitar o local, por quê? Até eu mesma ia muitas vezes lá, passava pelo Ver-o-

Peso, ia ao Ver-o-peso, mas, o que tinha no Ver-o-peso? Eu não tinha uma atenção, uma 

consciência maior do que havia de interessante no Ver-o-Peso e, com certeza, tinha muita 

coisa. Assim, achei que a primeira coisa que a gente precisava fazer, era visitar o Ver-o-peso, 

ver, ter outra percepção desse Ver-o-Peso. Uma coisa que já vinha acontecendo nesse período, 

era que costumava ir uma vez por mês ao Ver-o-Peso com meu pai, mas eu, praticamente, não 

ficava comprando, era ele quem comprava, eu ficava observando o que tinha. Então, o que me 

chamava muito atenção era o silêncio do rio, os pescadores na água, as pessoas que 

chegavam, os ribeirinhos que vinham de barco e tomavam banho ali mesmo, quando a maré 

estava mais seca. A própria feira, as pessoas com os vários carrinhos, uns carrinhos que eram 

de supermercado e outros feitos de madeira, os homens transitando quase sem roupa, de short, 

as senhoras com aquelas roupas de lycra toda apertadinha e tudo mais. O modo como eles 

vendiam e como se articulavam ali, o barulho que vinha do lado que eu digo que é a parte 

urbana da cidade, as músicas que tocavam nos alto falantes que ficavam espalhados na feira. 

Lembro do cheiro, porque no primeiro semestre, como chove muito, o cheiro das ervas, das 

comidas e das próprias frutas é muito forte. A história também de estar passando muito cedo e 

já os encontrando praticamente almoçando, tomando açaí. Teve outra coisa, também que, pra 

mim, era interessante, e eu achei que para eles seria interessante também, era visitar o Ver-o-

Peso à noite, por eu ter participado de um espetáculo, então a gente ia ensaiar à noite, no Solar 

da Beira. Quando eu chegava, às nove horas da noite, para o ensaio no Solar da Beira, 

encontrava caminhões chegando, deixando as verduras e frutas. Eles já arrumando tudo isso. 

Uma vez, que coincidiu de eu chegar às dezoito horas, vi a oração que era dada, eles se 

benzendo, orando muito. Parece-me que de dez à meia noite, eles arrumavam e quando 

terminavam de arrumar, começavam a jogar ou ficavam vendo jogo pela televisão. Tinha uma 

história de que lá, tudo não acontecia só de dia, mas também à noite. Quando eles escolheram 

o tema do Ver-o-Peso, eu conversei com a Maria Ana e, assim, a gente achou interessante que 

eles não só vissem o Ver-o-Peso de dia, mas também à noite, porque essa feira está ativa vinte 
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e quatro horas, eles não param de vender e têm toda uma organização para essa venda que 

acontece na maior parte de dia. Visitar a feira, olhar tudo isso que eu tinha observado e outras 

coisas que eu não tinha, claro, e eram muitas, assim como eram muitos os alunos. Portanto, 

acabamos dividindo o tempo, e os espaços, assim: você fica só com as frutas; tu vais olhar ali 

a parte de legumes; você veja a parte de peixe e você veja lá o Solar da Beira, porque ele é um 

prédio que, em baixo, tem outras lojinhas, então, tinha a parte de vendas de material de 

umbanda, a parte do material das ervas que vende, do cheiro do Pará. Tudo isso eu lembrei e a 

Maria Ana também foi lembrando, a gente foi subdividindo o grupo e dando tarefas para eles 

irem observando essas outras partes. Cada parte da feira tinha um ponto interessante, então eu 

lembro que a gente foi fazendo isso. Depois da primeira visita, nós fomos sentar num local e 

conversar o que cada um tinha visto, o que tinha chamado atenção e foram muito interessantes 

as respostas deles, porque, a partir dessas respostas, nós fizemos anotações, para ir 

organizando e começar as primeiras ações e elaboração de um roteiro, como seria isso para 

gente e como a gente iria arranjar estímulos e estratégias para eles darem atenção para isso 

que eles falaram para gente e montar o roteiro deles. À noite também foi interessante, não 

foram todos, mas a gente viu que as pessoas que têm acesso, que dentro da feira tem um setor 

de alimentação e nesse setor as pessoas diziam, conversando com a gente, que tinha vendedor 

que dormia lá, que a barraca dele era como se fosse a sua casa. Tinha pessoas que trocavam: 

de dia, deixavam suas barracas fechadas e iam vender à noite, porque existia uma clientela 

que aparecia. Comentaram com a gente sobre uma senhora que vivia nessa feira e que era 

dada como uma pessoa louca, doente mental, mas que tinha uma história muito particular com 

todas as pessoas que estavam envolvidas e que trabalhavam dentro desse espaço.  

 

3) O que você sabe sobre a história dessa mulher? 

 

Eleonora: Foi na feira, à noite, que comentaram com a gente sobre essa mulher e outras 

pessoas que a gente foi encontrando, como um dos senhores que vendia, comentou que ela 

existia. Os meninos acharam fantástica a história dela, realmente, era uma história fantástica. 

Alguns voltaram lá para saber mais sobre ela. A Nyl foi a que ficou mais interessada. E, assim 

como era um elemento, que a gente sabe que existe porque essa é uma entre outras pessoas 

que existem do jeito deles, nessa feira, a gente achou interessante. Ela também fazia parte da 

feira, porque a feira não é só vender, é um local de vendas, mas tem todo um universo de 

pessoas, de afetos e de relacionamentos. Tudo que acontece lá existe um afeto muito grande 

entre eles, todo mundo que mora, que vive ali, mesmo não sendo um feirante, ele acaba 
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fazendo parte daquela comunidade. Então esse afeto que eles já tinham com essa senhora, 

chamou muita atenção da gente, em particular da Nyl, e a gente achou interessante incluir. A 

visita foi um grande estímulo, enriquecido com a própria conversa que a gente teve, eu acho. 

As histórias deles, porque alguns já conheciam a feira, e outras lembranças que vieram para 

eles serviram de estímulos também para esse processo coreográfico de cada um. O que 

também me chamou atenção e de que nunca me esqueço é daquele menino, o Maurício. Ele 

disse que o que chamou atenção dele foi ver os feirantes cortando, descascando castanha e 

mandioca, lá todos durinhos, e se acontece algum barulho, alguma coisa diferente daquilo que 

é normal, eles levantam a cabeça e continuam descascando. Ele disse: pô, ele não se cortou, é 

uma coordenação motora que já está tão embrenhada neles é algo tão automático, próprio 

deles, que olham outra coisa e continuam, é tão automático no corpo, como é próprio do fazer. 

 

4) No que se refere às aulas. Como elas foram orientadas? 

 

Eleonora: Acho que no primeiro momento das aulas, foi levar para eles o que é um 

espetáculo. O que é coreografia. Qual é o processo de você elaborar um espetáculo. Então, eu 

lembro que, para eles terem essa noção, a gente falou o que é o roteiro, o que era espetáculo, o 

que é tema, o que é sinopse e nós pedimos também para eles exercitarem, criarem sinopses. 

Convidamos professores que poderiam falar sobre o que é cenografia, como é um espaço de 

um teatro e, ao mesmo tempo, aproveitando para falar do provável teatro da apresentação do 

nosso trabalho que, no caso, acabou sendo o Teatro da Paz, como utilizar o espaço desse 

teatro? O que ele nos oferece? A parte dos objetos cênicos. O que seria um objeto cênico? 

Como aproveitar esse objeto cênico? Como aproveitar esse espaço cênico ou outros espaços 

que poderiam ter, ou não, para a cena. Sobre a parte da iluminação, a gente chamou um 

professor para conversar. Qual a importância da iluminação para toda essa dramaturgia? 

Como ela conversa, complementa que não é só o caso da coreografia. Também para eles 

terem uma noção do que seria um diretor de cena, quer dizer diretor de palco. Qual a função 

desse diretor de palco? Eu acho que a grande preocupação da gente com eles, era que  

tivessem essa noção do que é ser um diretor de um espetáculo. Que ele precisa ter uma 

compreensão de tudo isso e que para ser diretor precisa de uma equipe montada por 

cenógrafos, figurinistas, costureiras, iluminador e, se for possível, um diretor de palco, que é 

uma pessoa que vai ajudá-lo muito. Precisa também de um assistente que vá complementar, 

com quem ele possa estar discutindo. Além dos bailarinos, do elenco que vai estar dentro 

desse processo, a gente fala do intérprete que é colaborador. Do intérprete-criador, mas que é 
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colaborativo, que participa, dos próprios bailarinos ou dançarinos que irão também estar 

conversando, dialogando com toda essa equipe. Então, é importante que esse diretor tenha, se 

possível, uma equipe, mas se não tiver, que ele possa ter o mínimo desse domínio do que é a 

importância da cenografia, da iluminação, do costureiro, de toda essa equipe para montagem 

de toda a dramaturgia de uma cena, da cena de um espetáculo. Depois, a gente foi visitar esse 

espaço físico, para eles terem uma noção do Teatro da Paz porque havia alunos que nunca 

tinham dançado no Teatro da Paz, não tinham noção do que era esse teatro, então, foi muito 

bom visitar o teatro, ver como é o espaço, ver quais os recursos que ele tem.  Porque era 

importante eles saberem que para se montar um espetáculo, precisa-se escolher o espaço 

físico, saber os recursos para se elaborar o espetáculo. Não adianta se ter muitas ideias e na 

hora não se ter os recursos apropriados para o espaço que se deseja. No decorrer do processo, 

quando eles montaram o roteiro, dividimos o grupo. Nessa divisão, de forma bem 

democrática, perguntamos quem gostaria de participar de tal cena e como organizar o grupo 

para eles começarem a desenvolver e fazer as pesquisas para a coreografia. Isso também foi 

bem legal, porque eles foram se organizando, quem se conhecia mais e até menos ou aqueles 

colegas, assim, que eram mais tímidos, que falavam menos, que participavam menos. O 

próprio grupo e as pessoas começavam a puxar, assim, tu podes ficar nisso, tu podes 

participar disso, tu pesquisas isso para a gente. Por outro lado, a gente estimulava porque o 

importante era que todos, de alguma forma, participassem do processo, não só da coreografia. 

No geral, eu observava que, para eles, o espetáculo era a coreografia, tinha que ser uma 

excelente coreografia, eles tinham que coreografar e o que a gente procurava chamar a 

atenção é que a coreografia não era tudo, era um elemento importante, sim, mas que eles 

tinham que ter uma visão do todo, saber desse todo e como inserir a coreografia nesse todo, 

como fazer para que essa coreografia dialogasse com todos os outros recursos. Nos 

laboratórios, a partir daquilo que eles nos informaram sobre o que perceberam na feira, na 

primeira cena, o que chamou atenção foram as pessoas, os ribeirinhos chegando. Então, quem 

quer falar desse ribeirinho? Como é a chegada desse ribeirinho? Um grupo se mobilizou e 

disse: Nós queremos falar, porque até entre eles existiam alunos que eram de outros 

municípios e que chagavam em Belém de barco, passavam pela feira e viam esse movimento. 

Como seria isso? E para os outros foi interessante, porque eles, também, na visita que foi 

feita, viram pessoas chegando, observaram e já tinham tido uma experiência de sair de barco 

para outros municípios e chegar a Belém e ir pela feira. Outros observaram como era vender 

farinha, isso chamou atenção deles. Eu me lembro de uma coisa, que eles vinham de 

experiências de espetáculos, mais muito isoladas. No contato que eu tive com eles, o que eu 
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percebia é que eles tinham essa percepção isolada, decupada e, o que eu achava interessante 

para eles perceberem era que, dentro de uma cena, podiam acontecer várias outras coisas, 

situações próprias da cena da feira, onde não se encontra alguém vendendo farinha 

isoladamente. O que é essa farinha? Como é que ele vende farinha? Você vê gente vendendo 

farinha, gente passando com carrinho, gente gritando e vendendo as hortaliças, gente 

chegando de barco. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que eu, 

particularmente, achava muito rico isso e acho que estava conversando com a proposta, com 

as características da Dança Contemporânea, da multiplicidade, de várias coisas que você vê na 

cena, que você pode organizá-las de modo que dê uma unicidade, para não ficar muita 

informação para o público, para quem está assistindo. Ao mesmo tempo, você vê muita coisa 

e não vê nada, mas deve organizar a partir daquelas referências que eles trouxeram e que 

chamaram atenção, organizar isso na cena e mostrar esse múltiplo. Lá tem um que fala do 

Paysandu, outro fala do Remo, clubes importantes daqui, ou o paraense é Paysandu ou é 

remista e isso também eles viram acontecer lá. É o bêbado que passa, é o cara que está 

vendendo farinha, pessoas que passam com tabuleiros na cabeça, vendendo seus produtos ou 

carregando as compras de gente que os contratou. Tudo isso, acontecendo ao mesmo tempo, 

coisas assim, gente chegando na feira, vinda pelo rio, alguém que vai passando com o 

carrinho. Quer falar? Então monta, vai pra lá e pensa como você pode alterar esse movimento; 

o vendedor de farinha, que movimento ele faz com aquele objeto que ele traz e coloca dentro 

do saco e tira, você vai pensar nesse gestual dele e pesquisar como é que você vai trazer para 

a cena. As alterações de movimento corporal que tinha visto na disciplina de Composição 

Coreográfica, do Laban, sobre peso, fluência, que movimento é esse do corpo, pequeno, 

grande, se é leve, se é pesado, se é um movimento contido ou livre, você vai trazer essas 

referências para o laboratório. Eu lembro que a gente foi designando cada um para uma tarefa, 

para desenvolver uma coisa. Aqueles que ficavam em dúvida, que nunca sabiam o que fazer, a 

gente perguntava o que lhes chamou mais atenção, a gente sempre estava perguntando o que 

chamava mais atenção, o que tinha interessado mais, o que eles gostariam de falar. Teve um 

grupo que foi para outra sala. Também a gente os dividia no espaço todo da escola, era uma 

loucura. Tínhamos uma música e para surpresa nossa, quase no final da aula, eles chegaram e 

disseram: “professora, já montamos a coreografia em que a gente fala do ribeirinho que 

chega”, eles mostraram. O insight daquele grupo, naquele momento, estava tão fluído que eles 

montaram uma coreografia em uma aula. Isso foram processos que a gente foi desenvolvendo 

com eles para a parte coreográfica, além de estimulá-los todos a participarem da pesquisa 

musical. Eles precisavam entender que não se pode trazer qualquer música, que o espetáculo 
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tem que ter também unicidade nessa trilha sonora, que, pelo que eles próprios nos deram de 

informação, não era só a música, tinha outros sons referidos, aqueles existentes próprios da 

feira que era interessante virem para cena, como à própria fala deles (dos feirantes), os 

pregões. A trilha sonora foi composta de música, de pregões, de sons que eles pesquisaram. 

Agora vamos ver como é que fica na cena, que elementos vão entrando, o que os feirantes 

estão fazendo, onde é oportuno colocar esses sons. Tudo isso foram coisas que a gente fazia a 

cada aula e a cada passo, a cada vez que a gente conseguia andar, com todo o processo. A 

gente estimulava e organizava. Nessa aula já conseguimos montar, a primeira cena e a 

segunda cena, o que seria a terceira, no roteiro que foi elaborado, como a gente ia organizar 

antes de começar cada ensaio ou cada processo de pesquisa. Para a coreografia, primeiro, nós 

sentamos conversamos sobre o que a gente fez, o que a gente não fez, o que cada um ia fazer 

e organizar e, em determinada hora, todo mundo trouxe a sua pesquisa e a gente, como 

professor olhava e, mostrava para eles o que era interessante. Foi importante a ajuda de alguns 

alunos que estavam mais livres, pois eles viam também com a gente, não foi só o nosso olhar 

de lapidar a coisa, mas o olhar dos outros alunos, dos alunos que estavam disponíveis ou até 

dos alunos que tinham muito mais experiência em coreografia, em participar de espetáculos. 

Eles opinavam também: não, olha, isso não ficou legal, Eleonora; ou então: olha, o que vocês 

acham disso? o que é para você, como público, o que você vê nisso? o que lhe chama 

atenção? Como era importante eles terem essa visão e, tinha uma coisa que eu acho 

interessante porque era o processo do intérprete- criador. O aluno é, ao mesmo tempo, o 

intérprete e o criador. Num momento, ele está elaborando, está executando, interpretando 

aquilo e, no outro momento, está como diretor, como coreógrafo. Apesar de muito se ouvir 

dizer que ser intérprete não é ser coreógrafo, mas ele está com olhar de coreógrafo, porque 

está vendo espaço, tempo, movimento, fluência, gestos; está com o olhar de diretor, porque 

está tendo uma noção desse todo, como se relaciona com a música; ele está preocupado com 

esse espaço na cena com os demais colegas, com o todo e cada um vai compondo essa cena. 

Então, assim, foi todo um processo longo, além disso, eu me lembrei de uma coisa que a 

gente trouxe e que eu achava bonito: os tecidos. Os tecidos tinham uma relação com o rio, era 

esse rio que está do lado da feira, que conversa, dialoga com a feira. O rio era uma referência, 

então como a gente vai tratar desse rio? Aí, veio a ideia dos tecidos, um grupo se determinou 

a fazer toda a pesquisa com os tecidos. Foi muito legal, mas acho que foi um processo 

cansativo, porque o tempo da gente era muito pequeno, as ideias eram muitas, nós, 

professoras nos envolvemos muito, ao mesmo tempo em que a gente tentava se distanciar, 

orientando-os, vendo o espetáculo como um todo, a gente estava dentro e se envolvia porque 
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tinha coisas que surgiam, ideias lindas e maravilhosas e eu, Eleonora, pensava, como ia 

aproveitar isso. Veio a ideia das bolas e até encontramos bolas no tom do açaí. E uma enorme 

que era esse grande açaí para a gente, para esse imaginário. O processo também não foi de 

compor coreografias, mas de uma coisa de improviso. E nós trabalhamos o improviso. Nós 

dizíamos para eles: Olha, a queda dessas bolas configura-se nesse líquido, o açaí, que era isso, 

essa situação dos líquidos, das bolas que caíam, eles estavam lá no fundo e como cada um 

sentia esse líquido no corpo, que era o açaí, então eles vinham num processo todo até a frente 

do palco e isso era improvisado. O que é um líquido no corpo? Ele nunca tem uma forma ou 

ele passa por uma forma. Existiram momentos para a gente em que a coisa fluía, não 

precisava organizar, coreografar, estruturar frases, porque era como se fosse algo do próprio 

corpo. O corpo, inconscientemente, já fala aquilo que está relacionado com a nossa cultura. O 

que é o açaí para nós? Nascemos ouvindo as pessoas falando e tomando o açaí o tempo todo. 

Ele é um líquido, que sai de uma fruta, de uma casquinha, ele é batido e tudo, mas ele é um 

líquido com o gosto de uma raiz, ele é muito forte, ele está muito inserido no nosso corpo. Eu 

penso agora o que é isso? O que é dar a forma? Acho que era impossível, naquele momento,  

dar forma, porque é algo que está no dia a dia. Naquele momento, eles não conseguiam 

coreografar, o trabalho ali era o espaço que tinham que percorrer em níveis diferentes e por 

isso eles improvisavam. E eles foram fazendo e organizando. Interessante, também, foi 

perceber que, como eram corpos diferentes, a expressividade era de grande riqueza. Havia 

meninas ali com pouca experiência de técnicas, mas a expressão delas era tão verdadeira. 

Tinha uma riqueza muito interessante no que eles todos faziam. Não era só o menino 

dançarino, que já tinha passado por várias técnicas, que tinha um domínio corporal muito 

bom, mas mesmo aquele que não tinha esse grande domínio, vinha com uma expressividade 

muito própria que fazia parte da cultura dele, que estava impressa no corpo dele e aí ficava 

bonita a cena. Eu lembro que a gente foi trabalhando tudo isso. Outra coisa interessante foi a 

parte do vídeo. Eu vinha vendo e lendo coisas de vídeos que me interessavam, falei sobre isso 

com a Maria Ana e com eles e todos acharam interessante. O que é vídeo? O que é dançar 

para o vídeo? Como organizar isso? Foi uma experiência interessante para mim, para a Maria 

Ana e para eles, porque acabamos elaborando outras coisas, e quando chegou na feira com o 

videomaker, que era o Mardock, as coisas mudaram, então, a partir do espaço físico e o que 

acontecia dentro desse espaço físico, nós fomos pensando, organizando. Também houve um 

trabalho de colaboração do videomaker e dos próprios intérpretes-criadores. Olha, nós 

podemos fazer isso, fica melhor esse ângulo, do Mardock eu vou e volto, entrou a situação do 

carrinho do senhor que chegou, conversou e nós aproveitamos. Aquilo era um improviso, 
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aconteceu por acaso. Lá, no próprio Solar, os meninos carregando as meninas, aquilo era uma 

configuração, conversão do que eles (os carregadores) carregavam, saco de farinha, sacos de 

batata, sacos de outras coisas que geralmente eles traziam no ombro. Isso tudo foi aproveitado 

nos movimentos realizados pelos intérpretes-criadores, subindo e descendo as escadas. O 

Mardock aproveitou aquelas imagens e ficou bonito. Lá em cima (do Solar), o movimento 

corporal lembrava o pessoal que vende peixe, no mercado de peixe. Foram várias situações, 

que eu acho que foi muito rico. Falar do Ver-o-Peso, para mim, foi uma grande experiência, 

que até hoje muita gente fala. No teatro, às vezes, na dança as pessoas trazem aquilo, mas 

muito folclorizado. A proposta da gente foi ter esse olhar diferente. Eu acho que ainda teria 

outro olhar em cima disso, outras coisas que eu via, que podia trabalhar no espetáculo, mas 

devido ao tempo, a gente não podia buscar mais, trazer mais. Mas há muito o que falar ainda 

do Ver-o-Peso e, ele não é uma coisa que está parada no tempo, esse tempo dele é contínuo, 

então, as mudanças que vão acontecendo na própria cidade, na sociedade vai fazendo com que 

essa feira mude. Falar do Ver-o-Peso lá em dois mil e cinco não é falar do Ver-o-Peso de dois 

mil e dez, então tem muita coisa que deve ter mudado, acontecido, mas eu acho que o 

processo da gente foi tudo isso. Acho que poucos alunos perceberam a importância de não ser 

só o intérprete-criador, eu, particularmente, gostaria que eles soubessem o que é ser diretor, 

por isso a gente sempre chamava para olhar, o que vocês estão vendo, o que a gente pode 

melhorar. Acho que a riqueza desse intérprete-criador, que é coreógrafo, que é co-autor, que é 

autor também, que é diretor, que é assistente, está na multiplicidade de tarefas de categorias 

que estão inseridas nele.  

 

5) Fale das práticas cotidianas da feira do Ver-o-Peso e como essas práticas foram para 

cena.  

 

Eleonora: Dos feirantes, o que se tinha: as vendas das frutas, os senhores, os rapazes dos 

carrinhos de mão, as cestas ou os paneiros. A história dos paneiros foi bem interessante, a 

cena só das mulheres. As ervas, têm a referência do banho de cheiro e tudo o que elas 

proporcionam aos sentidos: beleza, sorte, enfim elas fazem bem em vários sentidos. Além de 

ser bom para o corpo, para a saúde, porque ali tem ervas que são benéficas para a saúde, tem o 

lado afetivo também, porque o banho de cheiro pode atrair namorado, marido, mil coisas 

podem acontecer nesse tempo de um relacionamento amoroso. Esse banho de cheiro pode 

trazer trabalho, negócios, dinheiro, sorte nos estudos. Ele tem vários fins, tanto do lado afetivo 

como do lado profissional e até para o bem estar da minha família, porque esse banho de 
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cheiro não é só para o corpo, mas também a casa. O banho de cheiro pode ser usado nas 

peças, nas roupas. Para mim, ele retratava tudo isso que se configurou em uma cena pequena. 

Eram os benefícios, todas as coisas boas, de pensamentos bons que existem ali que as 

senhoras vendem. Eu acho que ali não tem nada que a gente possa pensar de coisa ruim ou 

que faça mal, não, é tudo que é de bom que tem na natureza. É interessante, também, falar que 

ali se retrata a Amazônia na sua biodiversidade, a ecologia. É um local em que os estrangeiros 

vêm e logo se apropriam, querem saber de tudo. E essa era uma coisa muito nossa, da gente 

que é referência da nossa cultura, do povo indígena, do que tem de índio na gente, da cultura 

indígena, do que a gente conhece. Não importa ser católico ou judeu, mas quem nasce aqui 

tem essa cultura. Quem é que não quer se lavar um pouco com água de cheiro? quem é que 

ainda não passou ali? E algumas ervas são interessantes porque, às vezes, a gente só lembra 

dessa história do benefício do banho, mas existem ervas que são comestíveis e que quase não 

se tem essa noção. Como o manjericão, é bom para isso, para aquilo, para não sei o que, e até 

para comida. Então, a nossa cultura não utiliza o manjericão para comida, a gente utiliza para 

o banho e para outras benfeitorias que ele nos dá, mas não como uma erva que é excelente 

para degustar e aproveitar nos pratos. Eu acho que isso é o mote da cena, ela traz muitas 

memórias e essas memórias são dos benefícios daqueles banhos, das ervas e de outros 

produtos. Ah! É o olho da cobra, não sei o que da cobra, é o dente disso, do boto, é um dente, 

é a pele daquilo, não sei do que. Tudo vai compor também esse banho. Acho que ver esse lado 

da biodiversidade, o quanto a gente já chama atenção no espetáculo com essa história. 

 

6) Você poderia comentar sobre o processo colaborativo do espetáculo? 

Eleonora: O processo colaborativo que eu percebi, era quando eles estavam fazendo algo que 

chamava atenção e que eles gostavam muito. Uma cena, uma música, a que eles estavam se 

referindo naquela coreografia. O processo colaborativo deles acontecia de um modo muito 

produtivo, tanto que algumas coreografias se criavam em uma aula. Em outros momentos de 

trabalho, no processo colaborativo, eu percebia que, para a maioria era uma novidade, embora 

eles já viessem tendo algumas experiências no decorrer do curso, com as próprias disciplinas 

práticas que a gente tinha. Mas montar um espetáculo todo, assim, era novidade. 

 

7) Teve alguma resistência de algum deles (intérpretes-criadores) quanto ao processo 

colaborativo? Explique melhor isso.  

 

Eleonora: Eu lembro que a Marinelma, certa hora, ficou apática, não é uma resistência de 
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briga, não, mas mostrou certa apatia. Outra menina, a Gemille, uma vez chegou a falar para a 

gente, que ela não estava acostumada a criar coreografias, ela estava acostumada que alguém 

coreografasse para ela, aí ela dançava. Para a Gemille, foi difícil esse processo e ela não 

chegou a dançar, tanto é que ela foi embora. Deveria ser uma coisa difícil para alguns, porque 

estavam tratando de uma novidade e, ao mesmo tempo, estavam inseridos em algo que é 

muito sério, que se tinha de ver, era o nome do grupo e o dele, produzindo algo para uma 

comunidade maior, externa, interna assistir. Então, o que era isso? Tinha horas que eu os 

notava apáticos, eu estou falando no modo geral, não que todos tivessem ou apresentassem 

isso, mas alguns deles foram assim. Eu me lembrei que, um dia, a gente chegou lá como já 

tinha proposto, e a Mayrla com a Marinelma ficaram sentadas, aí eu me ataquei e isso é um 

problema no colaborativo. Falei com eles: pô, a gente não tinha determinado vocês para 

pesquisarem, o que vocês estão esperando? A gente não vai coreografar. Lembro que eu 

repetia muito: eu não estou aqui para coreografar nem a Maria Ana, a gente está para 

colaborar também. Apesar de em alguns momentos, a gente intervir no processo criativo, a 

gente ainda ajudava na coreografia, a gente colaborava. Existiram momentos assim, mas a 

grande ênfase que a gente dava era para o intérprete-criador coreografar. E a colaboração 

também vem de quem está de fora e vê as cenas que iam acontecendo. Para eles, era difícil 

entender isso, e alguns até diziam: mas eu já estou dançando, já coreografei então eu não 

preciso de mais nada, vou ficar quieto no meu canto. Se você é o intérprete-criador, se a 

proposta é você sair do curso, é você elaborar seus próprios trabalhos, precisa ter uma 

experiência de direção, precisa ter uma experiência desse olhar. Manter esse afastamento. 

Tentar estranhar o próprio trabalho, tentar ver de outra maneira, para ver o que é bom e o que 

não é. O que serve, o que não serve. O que pode ou não. Para eles era muito complicado isso. 

Às vezes, eles achavam a gente muito chata. Eu era o coronel, eu era a chatice. E ao mesmo 

tempo, alguns ficavam um pouco mais satisfeitos, e diziam: não estou fazendo errado. É 

porque outros deles vinham e faziam o que a gente estava pedindo porque achavam que 

estavam aprendendo. Eles diziam que precisavam aprender isso porque quando eles saíssem 

iriam trabalhar em tal lugar e tinham consciência de que deveriam saber isso e que estava 

sendo muito rico e oportuno eu estar dando sugestões. Alguns se aborreciam com a gente, mas  

era uma inexperiência deles, era um processo “novo” para eles, mas era também um processo 

“novo” para a gente, porque estar dentro de uma turma, montar um espetáculo com 

determinado prazo e nesse prazo estimular os alunos para criarem e eles não tinham essa 

experiência, não estavam acostumados. Para todo mundo era um processo “novo”, para mim 

também, eu ficava pensando, como eu vou fazer? que estratégia usar para que, no dia 
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seguinte, eles entendessem que precisavam coreografar porque lá fora é isso que eles vão 

fazer, não vai ter o coreógrafo, pois tem grupos que querem pessoas experientes, que 

participem, que conversem, que dialoguem e não alguém que é mudo, que fica só esperando a 

coreografia  pronta. Não se pensa mais dessa maneira. Mas como chegar até eles e fazê-los 

entender isso? Eu chegava em casa e ficava pensando, como? Sem ser a professora chata, 

horrorosa, que fica no pé. Por outro lado, era uma grande experiência para mim, como 

desvencilhar esse problema, como chegar com o aluno e fazê-lo despertar para a criação, 

entender todo esse processo, então era uma coisa também nova para mim. Apesar de tanta 

experiência no Grupo Coreográfico da UFPA, mas eu era bailarina, tinha um diretor e aí eu 

também fui percebendo as complicações que esse diretor passava, que complicações eram 

essas? Porque realmente existe uma hora em que a gente chegava com mais disposição, eu 

também os via dispostos, mas tinha outra hora em que eles não estavam com essa disposição 

toda e, como a gente tinha prazo de estreia, então o nosso processo colaborativo nesse 

trabalho com uma turma tinha que ser muito criativo. Era necessário ter criatividade, ter o 

domínio como professora, saber usar certas estratégias para mostrar para o aluno o quanto 

eram importantes aqueles conhecimentos e também fazer com que isso não fosse algo tão 

pesado, uma carga pesada. 

 

8) Quanto ao cenógrafo, você poderia comentar sobre a sua participação no processo. 

 

Eleonora: Do aluno de cenografia eu só me lembro dele no dia do espetáculo. Do cenógrafo, 

o professor Paulo de Tarso foi um grande colaborador. Ele veio, falou do teatro, conversou, 

deu todas as instruções, fez as propostas dele. Eu acho esse universo da gente, na dança, 

dentro do espaço físico, trabalhando com objetos cênicos, diferente de quem trabalha para o 

teatro. Ele colaborou naquilo que ele podia, dentro do que ele conhecia, dentro da experiência 

dele.  Então, o Guilherme veio conversar com a gente: como é um figurino para dança, que 

objetos cênicos são esses que nos auxiliam na coreografia, que acompanham? Eu lembro 

quando veio a ideia das redes. Ele disse: “Olha, Eleonora, não pode ser qualquer rede, tu 

podes até ensaiar, experimentar, fazer a pesquisa numa rede com as meninas, mas não pode 

ser essa rede por causa do tamanho do teatro”. Tinha que ser uma rede grande, mas só tinha 

em Fortaleza, a gente não tinha nem dinheiro, nem tempo para mandar buscar em Fortaleza. A 

ideia que o cenógrafo deu foi de trabalhar o tecido da rede de pesca e aí essa rede de pesca 

veio para a cena.  
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9) Sobre o figurino e a iluminação, você poderia comentar. 

 

Eleonora: Do figurino as ideias foram dos próprios alunos, de ver tecido. Eles viram essa 

história da luz. Eu lembro que eles me perguntavam que luz seria mais própria e outras coisas 

mais. Eles tiveram uma participação muito efetiva na construção do espetáculo como um 

todo, eles participaram muito. Isto é para a formação. O intérprete-criador precisava entender 

que aquele figurino não podia ser em qualquer tecido, que não se podia desenhar qualquer 

ideia, mas desenhar algo que conversasse coma a coreografia e, claro, com a proposta no 

geral, mas que facilitasse para o bailarino dançar. Não se podia pegar um tecido pesado, que 

não desse para dançar, para se jogar sem que ele se machucasse e de repente encolhesse no 

corpo. Então, esse figurinista tinha que ter essa visão. E a costureira tem que entender isso 

para saber. Agora, o intérprete-criador tem que ter esse conhecimento porque, se não, 

atrapalha. Qual é a ideia para essa linha, para esse meu fazer para esse meu espetáculo? E a 

partir disso, dialogar com eles e encontrar um denominador.   

 

10 Comente sobre as cenas do espetáculo. 

 

Eleonora: Da primeira cena eu lembro os detalhezinhos das entradas. Como no Ver-o-Peso 

são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, a gente queria dar essa ideia da ligação, 

das costuras das cenas, de algo que não é interrompido por coreografias, e isso era a coisa que 

eu achava super importante eles entenderem, existia a coreografia, mas muitas coisas estavam 

acontecendo fora de cena. Eu lembro que eles diziam: “Olha, eu tenho tal coisa que me 

chamou atenção, como o gestual cotidiano”, então, a gente foi percebendo isso, pegando essas 

montagens particulares deles e foi introduzindo como algo que vai iniciando. Como é que isso 

vai abrir o espetáculo? Como se fosse abrindo no primeiro plano. Um plano dessa filmagem e 

aí entra uma pessoa andando aqui e aparece alguém que vai descendo uma escada ou alguém 

que vai gritando. A ideia seria isso, algo que ia acontecendo e então passava. Eu me lembro 

do Augusto entrando, a Rose com a história da farinha, como o universo dali: ia amanhecendo 

e as pessoas iam entrando, compondo essa feira. (O que seria essa feira?) Achei legal aquilo 

também, ficou interessante com as luzes, com o menino que entra com o carrinho, porque o 

carrinho fazia parte e, a partir do momento em que eles foram entrando e passando é que veio 

(se eu não me engano), uma sequência em que aparece o rio por traz da filmagem. Entrou o 

pregão. O Gleidson com a irmã, a Ghislaine, elaboraram o texto que foi dito em off. Eles 

trabalhavam com dança, com cultura popular. Nas danças populares, se repete o gestual do 
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cotidiano da cultura daquele local, então, para eles, era muito fácil. Já na cena dos paneiros, 

houve um complicador: elas não tinham as saias para ensaiar. As saias realmente chegaram às 

vésperas, porque nós estávamos o tempo todo na dependência do Paulo e ele não dava uma 

resposta e nós não tínhamos dinheiro para fazer. Na primeira cena, as entradas foram como 

iniciar algo, como na feira. Como se fosse o amanhecer, a movimentação do início da feira. 

Esse primeiro trânsito é calmo, depois começa e vira um fusuê, torna-se uma muvuca esse 

espaço. Depois dessas entradas, vem a cena do barquinho, ele chegando, vem de novo uma 

outra cena, compondo, porque são várias coisas que vão acontecendo, vem a coreografia do 

barquinho, alguns já ficam em cena e outros vão compor a cena de quem está chegando de 

ônibus, que era aquele empurra, empurra. Não tinha história ali. O espetáculo mostrava 

situações da feira, momentos do decorrer do dia ou do decorrer de vinte e quatro horas da 

feira. A gente apresentou de uma forma como se estivesse amanhecendo e começasse aquela 

agitação, as demais sequências de cena que vinham eram de situações que foram evidenciadas 

na feira, mas nada contando com uma lógica narrativa com início, meio e fim, não, eram 

situações que foram observadas e que a gente foi colocando. A mulher, por exemplo, que 

vivia na feira, entrou em várias cenas, mas isso não quer dizer que era uma história dela, que 

ela só vivia em tal local, não se contou a história dela. Na cena dos paneiros, foi-se mostrando 

uma situação que envolvia frutas e cestos. Havia muito para mostrar: o chegar, assim como 

mostrou o chegar na feira pelo barquinho, o chegar na feira de ônibus, e esse ônibus lotado, 

todo apertadinho. A Nyl fez aquela que vem de barquinho e, ao mesmo tempo que ela fez a 

coreografia do barquinho, ela fez a mulher da cidade que chega na feira, só que ela foi 

chegando pela plateia. Então, a gente mostrava situações que via na feira, cada coisa que foi 

vista e que chamou a atenção foi mostrada nas cenas. Eu gosto muito da primeira cena, 

chamou muita atenção. Na última cena, eu gostei de ver, achei muito legal, os meninos que 

fizeram as pessoas que trabalham no mercado de peixe, os pescadores, os feirantes, os 

vendedores de peixe. Achei legal porque eles conseguiram se organizar de uma forma que 

montaram a coreografia em um dia, eu acho. Gostei também da cena do tecido que tinha uma 

relação com o rio, das frutas, do açaí. E tinha outros momentos com várias coisas que 

aconteciam, os carrinhos, o que eles carregavam. Mostrava vários tipos de pegadas, mas isso 

era uma conversão que a gente fazia dos homens que carregavam frutas ou as compras para as 

pessoas. Tinha ainda a história da chuva. Mas antes disso, teve a história dos vendedores de 

CD. Porque lá na feira tem muitos que ficam vendendo os CDs das músicas e tem até briga. 

Então os intérpretes-criadores entravam, circulavam, vendiam, eles contracenavam entre o 

Fábio e o Baety. Eles contracenavam dançando, cada um dizendo que a sua música era 
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melhor. A gente ressaltou a nossa música e a música que é mais popular do Pará, que é o 

brega e as guitarradas. Os CDs de quem está no sucesso, naquele momento, é que eles 

vendem. Também ressaltou-se essa história da dança do brega, quando entrou o Maurício com 

a Marília dançado esse ritmo. Foi legal isso. Depois, veio a cena da chuva, em seguida 

montou-se as cenas das redes, como um sonho. Ouvia-se muito barulho: o barulho da onça, o 

barulho da chuva, do trovão. Tudo isso faz parte daquela feira, do Ver-o-Peso. O Ver-o-Peso 

não é só um complexo de vendas, ele está inserido em todo mundo, no universo. Por que 

colocar a rede? Porque eles dormiam lá. Dormiam também nos barcos que chegavam. A gente 

falava disso. Depois, da última cena, a gente retornava com todas as cenas da feira, mostrava 

a cena do vídeo, dos barcos, dos homens levando as frutas, dos meninos dançando no Solar da 

Beira. Eles entravam, cada um com um determinado trecho de uma cena, compondo, 

lembrando que a feira é tudo aquilo e terminava com falas dos intérpretes-criadores.   

 

11) Qual a sua opinião sobre o espetáculo? 

 

Eleonora: Eu gosto, hoje, eu acho que tinha muita informação e nós não tivemos tempo de ter 

o distanciamento, porque o espetáculo, durante a montagem só teve um ensaio no local, nós 

não tivemos um ensaio prévio no teatro. Tínhamos, uma sala que tentávamos adaptar para 

tudo. Fomos montando, o que a gente precisava para lapidar, para poder fechar. Nós levamos 

isso direto para um ensaio, para uma montagem, para uma única apresentação. Eu acho que se 

eu olhasse o espetáculo hoje, diria: ele está demais. Mas também diria: eu podia melhorar 

aqui, lapidar aqui, cortar, ajeitar ali, mas, no geral, para mim, como processo, eu achei 

maravilhoso. Tenho saudade, para falar a verdade, eu lembro que, entrevistando a Rosangela, 

ela disse: “porque eu fiquei com ódio, como é que eu não entrei na primeira turma, o 

espetáculo completo no Teatro da Paz, todos falaram que foi um espetáculo tão bonito. Eu 

podia ter entrado na primeira turma”. E de lá para cá eu participei, nós duas participamos do 

outro, foi legal, foi uma experiência bem interessante, mas, o primeiro sempre é o primeiro, 

sempre marca a gente e o Ver-o-Peso foi uma experiência muito legal. Outra coisa, também, 

que passei a perceber em mim é que eu gosto de trabalhar com essa história da cultura, trazer 

essas referências culturais para o espetáculo. Montar, mudar, fazer essas conversões 

semióticas é uma coisa que me agrada e me estimula. E o trabalho foi tudo isso, foi toda uma 

conversão do que a gente via do gestual do cotidiano, dos objetos, do cenário para o palco. 

Tinha uma identificação com as propostas do grupo, com o que o grupo queria mesmo. Em  

alguns momentos isso foi difícil para mim. Mas teve outros momentos, lá na frente, com que 
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me identifiquei, porque também tem essa história de se identificar com tais cenas, com 

momentos da minha própria cultura, o que, às vezes, eles não valorizavam, não percebiam o 

quanto era importante, o quanto tinha seu valor, sua riqueza. Uma vez, eu conversando com a 

Mayrla, ela disse: “Poxa, eu aprendi tanta coisa naquele momento, foi tão bom pra mim, 

chamar atenção disso, daquilo e tudo mais”. Quer dizer, às vezes, não é nem no processo, mas 

depois a pessoa, com o amadurecimento, vê como foi importante aquela prática, quanto 

contribuiu para sua formação profissional.    



231 

 

ANEXO B - Entrevista da erveira Robertina Soares da Silva
142

 

 

Local da entrevista: Setor de ervas da feira do Ver-o-Peso. 

Data: 21 de outubro de 2009.  

 

1) Quando você começou a trabalhar no Ver-o-Peso e como é o seu dia a dia? 

 

Roberta: Me chamo Robertina Soares da Silva, mas eu gosto que me chamem de Roberta. 

Aqui, no Ver-o-Peso, todo mundo me conhece só como Roberta. Isso começou quando eu 

ainda era moça, solteira. Eu achava bonito esse nome e só me apresentava com ele. Então, eu 

sou a Roberta. Tenho 41 anos, sou mãe de quatro filhos, todos criados daqui do meu trabalho 

com ervas. Porque eu nem cheguei a casar, eu fiquei um tempo com o pai deles, mas não deu 

muito certo, não, a gente brigava muito, era dor de cabeça. Aí, ele foi embora e eu nem fui 

atrás. Segui minha vida, com meus quatro filhos. Não foi fácil, não digo para ninguém fazer 

isso. A vida é difícil, mas criei meus filhos no caminho do bem, minha família me amparou e 

Deus me deu força, porque sem Deus não tem gente que aguente. E foi do Ver-o-Peso que eu 

sobrevivi a tudo isso. Eu comecei a trabalhar aqui quando eu tinha 16 anos, era novinha, vinha 

para cá com minhas irmãs, tias, minha mãe e avó. Aqui, no Ver-o-Peso, está toda a minha 

família. Ali, naquela barraca, fica a minha tia Juraci, depois dela, a minha prima Sheila e tem 

mais uma tia minha, a Glória, que fica mais ali pra frente. Fora os meus sobrinhos, que 

também trabalham aqui com elas. Estamos todos em família, a gente sempre se ajuda. Tem 

dias que eu ajudo eles, tem dias que eles me ajudam. Coisa bem de família. Às vezes, chega 

um freguês meu e quer uma erva ou algum perfume que está em falta para mim, mas se elas 

têm, sem problema nenhum, eu pego na barraca delas. E, aqui, na minha barraca, elas fazem 

assim. Eu chego aqui no Ver-o-Peso umas 5:30h, para arrumar tudo e receber as ervas, e saio 

umas 18 horas. A vida da gente não é fácil, não, mas já melhorou bastante. Eu digo para os 

meus filhos estudarem, eles estudam, mas não tem serviço, não. E aqui é para sempre, minha 

mãe foi criada com dinheiro daqui, eu fui criada aqui também, meus filhos estão sendo 

criados aqui e meus netos serão também. Porque isso aqui é um conhecimento nosso e vai ser 

assim até o fim. Eu lembro muito da minha infância, minha mocidade, quando a minha mãe 
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sempre levava para a casa as ervas, lavava as garrafas, cortava as raízes. Aprendi essa coisa 

com a minha mãe e a minha mãe aprendeu com o meu avô, entendeu, os antigos. Daqui, 

minha mãe morreu e agora tô criando meus filhos, assim, e daqui meus filhos vão crescer e 

cuidar os deles também, porque é de mãe para filha que vai passando. Crescemos vendo ela e 

minhas tias mais minha avó com meu avô fazendo as garrafas e os perfumes. Eles nem 

perguntaram se nós queríamos, ensinaram e pronto. Meu avô se chamava Miguel, ele me 

contava que o avô dele contava para ele que, antigamente, aqui era muito sujo, que quando a 

maré enchia levava tudo porque as ervas ficavam no chão. Não tinha isso aqui, não, essas 

barracas, esses plásticos aqui em cima não tinha nada. Quando chovia ficava só lama, era o 

jeito vender assim mesmo. Mas isso não deixou o valor do Ver-o-Peso diminuir para a minha 

família, nós devemos muito a tudo isso. Eu acho importante ver o Ver-o-Peso assim, em 

tantos trabalhos, muita gente já passou aqui. Alguns de nós gostamos de falar, outros nem 

tanto. Eu falo porque eu vejo que isso aqui é da cultura, é parte da gente e tem que ser levado 

para muitos lugares. Mas tem que ser levado com a nossa permissão. Muitos de nós não falam 

mais para todo mundo que vem aqui. Antes, todos estavam abertos para falar, gostavam até, 

pois se achavam importantes mais ainda. Mas aí, nós tivemos um problema bem grande com 

isso. Nós temos uma associação, depois de alguns problemas que a gente teve, criamos nossa 

associação. Essa nossa associação só foi criada porque uma empresa de cosméticos muito 

famosa, a Natura, veio e fez umas entrevistas com cinco ou seis erveiras há uns dois anos 

atrás, dizendo que a finalidade era saber sobre o conhecimento popular e a preservação disso. 

Mas, na verdade, ela queria saber o segredo da floresta, para montar uma linha só com 

produtos que fossem naturais. Levou tudo, sem pedir para ninguém. Levou a priprioca, o breu 

branco e o cumaru, tudo para fazer perfume e ganhar dinheiro em cima da cultura Amazônica. 

Procuramos nosso direito, entramos junto com a Associação dos Feirantes do Mercado do 

Ver-o-Peso e o Governo do Estado do Pará, com uma ação em cima dessa empresa. No final 

de tudo, ganhamos e ela teve que pagar para cada vendedora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) e criar a nossa associação. Aí, depois disso, ficou difícil o pessoal querer falar. Ainda 

mais quando vocês vêm cheios de câmeras para fotografar, gravar então, quase ninguém fala. 

Eu tô aqui conversando com você, falando de mim, da minha rotina, mas porque você me 

explicou, você chegou com verdade. Mas tem algumas de nós que ama falar, são mais 

populares, vivem em TV, gente famosa lá da TV Globo já veio nas barracas delas. Elas falam, 

elas adoram falar. Mas só por um tempo mesmo, pois a gente leva muito a sério esse trabalho. 

E se agente não fizer isso, não confiar em nós mesmas, no nosso trabalho, nisso que foi 

passado de geração para geração, vamos é ter perdido tempo. 
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 ANEXO C - Entrevista do feirante José Luís de Freitas Pedreira 

 

Local da entrevista: Setor de mercearia da feira do Ver-o-Peso. 

Data: 25/11/2011. 

 

1) O que o senhor sabe a respeito da mucura? 

 

Seu Rolha: A mucura era brava. Ela passava aqui. Então, o que eu soube a respeito, o que nós 

sabemos aqui na feira, é que ela teve um parto, aí desse parto o pessoal fala que sobe a 

cabeça, né. Aí, ela ficou perturbada e veio morar aqui pra feira. O pessoal apelidava ela, 

pegava muito no pé dela, chamavam: mucura, mucura, mucura. Ela ficava brava. Depois, 

vieram os familiares dela, um rapaz e uma moça, vieram buscar e levaram, passou um tempo 

mas, depois, não teve jeito, ela tornou a voltar. Ficou aqui na feira rodando, rodando, depois 

sumiu. Daí para frente eu não sei mais, não sei se ela faleceu ou se os familiares dela tomaram 

conta de vez dela. Ela ficava aqui, de dia e de noite. Eu posso até procurar saber com o 

pessoal aqui, aqueles que ficam aí direto, pode ser que eu pegue alguma informação e eu 

posso passar para você, mais ou menos. Eu não sei mais dela, entendeu, eu nunca mais a vi, 

por aqui pela feira, eu não sei se ela faleceu ou se os parentes dela a levaram. Ela era 

professora e chamavam para ela de mucura. Eu trabalho aqui desde garoto, no Ver-o-Peso. Eu 

fui o único filho que quis ficar com essa barraca, que era da minha mãe. Tem muitas histórias 

aqui no Ver-o-Peso. Ela andava tipo mendiga, uma roupa bem suja, era uma blusa, uma saia 

comprida e uma bolsa. Alí, naquela bolsa, ela guardava negócio de caneta, papel velho, 

caderno, pente, essas coisas, que ela guardava nessa bolsa. Quando alguém tirava essa bolsa 

dela, ela ficava muito brava, Deus o livre, queria bater no pessoal, pegava uma vassoura, 

queria bater porque tiravam a bolsa dela. Eu nunca mais soube nada a respeito dela. Nunca 

mais soube, eu não sei se o pessoal do bombeiro levaram. Eu não sei, afinal, qual foi o final 

dela. A última vez que eu vi falar tinha vindo dois filhos dela buscá-la. Ela passou muito 

tempo, Deus o livre, muito tempo, eu acho que, mais ou menos, uns vinte anos aqui no Ver-o-

Peso. Eu era rapazote e já conhecia ela assim. O pessoal chamava olha a mucura, mucura, 

mucura. Eu não sei se ela foi para algum abrigo também. Porque tem um abrigo aqui que, às 

vezes, quando esse pessoal fica rodando muito aqui eles vêm buscar, é o abrigo João de Deus. 

Eu só trabalho à noite, agora, mas eu já trabalhei de dia, de manhã até umas duas horas (14h). 

Só que quando eu comecei a trabalhar aqui eu não tinha muita freguesia, era muita 

concorrência, então eu escolhi a noite, porque à noite é mais tranquilo, não tem muita 



234 

 

concorrência. Eu acho que a mucura deve ter falecido. Além, dela ser perturbada, ela chamava 

nome. Quando ela não conseguia alcançar o cara, ela fazia um chiado (passava o dedo na 

boca, jogando o cuspe) é por isso, que eu acho que chamavam para ela de mucura. 
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ANEXO D - Desenho da proposta da cenografia para o espetáculo Outros Olhares 
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ANEXO E - Matéria de divulgação do Espetáculo Outros Olhares no Jornal Amazônia, 

no dia 16 de dezembro de 2005 
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