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RESUMO

Esta pesquisa tem como ponto de partida epistemo-metodológico a etnopesquisa. Como o foco 
é a prática exercida pelos professores de dança da Escola de Teatro e Dança da Universidade 
Federal do Pará - ETDUFPA, conjunto do qual faço parte, insiro-me aqui na tentativa de realizar 
uma autoetnografia, complementada com um Estudo de Caso. Desse modo, pretendo responder 
a seguinte pergunta: A colaboração em Dança é apenas um fenômeno do mundo contemporâneo, 
presente em diversas áreas do conhecimento, ou pode ser descrita como um dispositivo teórico-
-metodológico, tanto artístico quanto pedagógico? O objetivo, portanto, é mapear e discutir este 
saber-fazer presente na prática docente da escola, o Processo Criativo Colaborativo – PCC como 
meio de aprendizagem artística e acadêmica. Trata-se de um saber-fazer introduzido pela docente 
e dançarina Eni Corrêa, na década de 1970, no Grupo Coreográfico da ETDUFPA, e desenvolvi-
do pelos novos artistas-professores nos cursos livres e que permaneceu no curso técnico, com o 
propósito de potencializar a criação individual e coletiva dos intérpretes-criadores. Para afirmar 
que esse saber-fazer está há mais de duas décadas na escola, o estudo reúne, de modo analítico, 
os procedimentos aplicados para o PCC na condição de dispositivo teórico-metodológico em 
dança. Registra também os procedimentos desenvolvidos pelos docentes para o aprendizado do 
PCC, a partir dos vestígios encontrados nos mais diversos tipos de documentos existentes na 
escola, como fotografias, reportagens e relatos das experiências dos docentes introdutores desse 
processo artístico-pedagógico. A colaboração é tomada como um eixo norteador das atividades de 
ensino e de aprendizagem dos processos criativos dos docentes de dança da ETDUFPA. Ampliar 
o horizonte teórico sobre PCC pode viabilizar o treinamento de um dispositivo que ainda não 
se encontra formalizado em livros e textos acadêmicos; permitirá também que o abordemos 
metodologicamente em sala de aula, nas escolas de dança e em processos artísticos. A história 
da ETDUFPA e o trajeto dos seus professores auxiliam a evidenciar o dispositivo teórico-meto-
dológico do PCC nesta escola.
Palavras-chave: Processo Criativo Colaborativo; Experimentação em Dança; Dispositivo; 
Artes Cênicas. 



ABSTRACT

This research has as an epistemo-methodological starting point the ethno-research. As the focus 
is on teaching activities in the School of Theatre and Dance at the Federal University of Pará-
Brazil- ETDUFPA, to which I belong, I herein attempt, in part, a self-ethnography, complemented 
with a Case Study. Thus, I intend to answer the following question: the Collaboration in Dance 
is only a phenomenon of the contemporary world, present in various areas of knowledge, or can 
be described as a theoretical-methodological device both artistic and pedagogical? The aim is 
to map and discuss this know-how, present in our teaching practice, the Collaborative Creative 
Process – CCP, as a means of artistic and academic learning. It´s a know-how introduced by 
teacher and dancer Eni Corrêa, in the 1970s, in the Choreographic Group of ETDUFPA, and 
developed by new artist-teachers in free courses who remained in the technical course in order 
of empowering the individual and collective creation of artist-creators. To say that this know-
how is asserted for more than two decades, at the school, the study gather analytically applied 
procedures to CCP, in condition of theoretical-methodological device in dance. It chronicles the 
procedures developed by dance teachers for learning of CCP, from the remains found in various 
types of documents, in the school, such as photographs, reports and accounts from experiences 
of pedagogical-artistic method of teachers introducers. The collaboration is taken as a guiding 
axis of teaching and learning activities of dance teachers’ creative processes of ETDUFPA. 
Broading the theoretical horizon of CCP can facilitate the training of a device that has not yet 
been formalized in books and academic texts; will also allow our methodological approach 
in classroom, in dance schools and artistic processes. The ETDUFPA history and his teachers 
journey help to highlight the CCP device in this school.

Keywords: Collaborative Creative Process; Experimentation in Dance; Device; Performing Arts.
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1. INTRODUÇÃO

A beleza de tocar junto com alguém é 
a possibilidade de encontrar a unidade.
Stephan Nachmanovitch

Mudanças no contexto social, histórico, político e cultural, no século XX, instigaram os artistas 
da dança a buscarem as suas próprias grafias corporais de como sentiam, pensavam e compre-
endiam a dança. Essa procura individual os fez encontrar muitos meios para conceber distintas 
estéticas de criação em dança. Várias técnicas e métodos surgiram desses processos criativos e, 
assim, o corpo de quem iniciava na dança não estava mais direcionado ao aprendizado de uma 
linguagem da dança artística, mas à de várias. O acesso a esses aprendizados pulverizava-se no 
Ocidente e Oriente; surgia a oportunidade de pesquisar novos vocabulários; informações que 
atravessavam o corpo de um bailarino, em Belém, se encontravam em outros corpos bem lon-
ge. Com isso, a dança tornava-se compartilhada; a criação artística individual ia dando lugar à 
criação coletiva, para buscar outras formas de gerar dança.

Dentro de tal contexto, os vestígios dessa busca foram deixados e contaminaram bailarinos que 
procuravam seu modo de criar, ensinar e entender a dança. Por isso, esta pesquisa revela os rastros 
que nos conduziram ao processo criativo colaborativo, vividos na UFPA e na Escola de Teatro e 
Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), que despertaram a nossa sensibilidade para 
esse tipo de processo de criação artística e pedagógica. Como Pereira (2010) comenta, nos rastros 
não estão inclusas, apenas, as pegadas e marcas, mas “as vivências, as histórias, as interações” 
(PEREIRA, 2010, p.72) que construíram o nosso pensamento, o gosto pela criação e o desejo de 
propagar esse dispositivo por meio dos alunos da ETDUFPA. Nesse sentido, começo discorrendo 
sobre os motivos que me levaram a escrever sobre o Processo Criativo Colaborativo (PCC).

Vários foram os motivos que conduziram meu aprender a criar, a estudar e a trabalhar conjunta-
mente, mas suponho que o próprio contexto da contemporaneidade favoreceu essa possibilidade 
que hoje se destaca e que se chama colaboração ou processo colaborativo. As experiências que 
vivi em grupos artísticos, todas, perpassam pelo PCC. Entretanto, a percepção dessa prática, de 
modo consciente, ocorreu em dois momentos.

O primeiro foi durante a escrita de um texto para uma disciplina no curso do Doutorado, ao 
refletir sobre o processo de condução de criação colaborativa do Grupo Coreográfico da UFPA 1, 
dirigido por Eni Corrêa. O destaque ao seu trabalho deve-se ao fato de vários artistas-professores, 
dentre os quais me incluo, terem vivido a experiência de um processo criativo colaborativo como 

1  O Grupo Coreográfico da UFPA foi criado por Marbo Giannaccini e Eni Corrêa em 1968. A terceira seção trará 
mais informações sobre o grupo e seus diretores.
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aluno e bailarino, o que nos influenciou bastante em nossas carreiras artísticas e também nas 
nossas atuações como docentes.

O segundo momento de reconhecimento desse aspecto no processo criativo ainda se deu no dou-
torado, alguns meses depois, através da leitura do texto de Lynn Alves, Aprendizagem em rede e 
a formação do docente (ALVES, 2008), no qual ele aborda a colaboração como uma perspectiva 
para a prática docente na construção de saberes no coletivo. Foi então que me conscientizei de 
fato de que o processo de trabalho entre os professores do nosso curso era e é colaborativo; além 
de sê-lo por nossa formação, o PCC está incluído formalmente na construção das práticas de 
montagens dos espetáculos artístico-didáticos dos estudantes.

O propósito tornou-se tão central e natural em nossa prática pedagógica, que na época não 
pudemos perceber que havíamos inserido um novo aspecto no processo criativo coletivo: a 
colaboração. Olhando retrospectivamente, percebo que no meu segundo ano como docente da 
ETDUFPA 2, em 1994, comecei a incluir, em minhas aulas, atividades para criação, juntamente 
com duas colegas professoras que trabalhavam comigo.

Essa prática desenvolveu-se, no decorrer dos anos, em oficinas, cursos, atividades artísticas de 
extensão e, assim, propagou-se entre os novos colegas que entravam para o ensino da dança. 
Desse modo, incentivar a criatividade tornou-se um princípio fundamental no nosso fazer, uma 
rede de criação que se diferenciava das escolas de dança não formais ou formadoras dos baila-
rinos clássicos.

Consciente da prática do PCC, apenas no percurso do doutorado, percebi que ele norteou todo um 
processo vivido, experimentado e criado por nós, professores, ao propormos uma abertura para 
o conhecimento de diversos gêneros da dança, da teoria e da ênfase na criatividade, possibilitan-
do ao aluno ser um intérprete-criador. Esse propósito se tornou um diferencial de aprendizado 
dos alunos que passam pela ETDUFPA, na cidade de Belém do Pará, haja vista que escolas de 
dança tradicionais ainda se encontram alicerçadas no padrão do ensino do balé que, por sua vez, 
envolve a aprendizagem de códigos preestabelecidos de movimentos corporais. Nesse sentido, 
vejo oportuno trazer esse percurso, aqui descrito e analisado de modo teórico-prático, para 
fundamentar o esclarecimento de uma prática que vem, por mais de dez anos, se constituindo.

Portanto, veremos como o desenvolvimento do PCC chegou ao curso técnico e prossegue incor-
porando novos docentes ao processo. Mostrar o sentido da produção prática desse trabalho, que 
cresceu ao longo dos anos, como um hábito comum de quem trabalha na casa e é conduzido a 

2  A ETDUFPA foi inaugurada em 1993, com a junção da existente Escola de Teatro com a nova Escola de 
Dança, criada pela Profa. Eni Corrêa. Em 2006 foi integrada como subunidade do Instituto de Ciências da Arte da 
Universidade Federal do Pará. Desde 2004, oferece Cursos Técnicos de Teatro e Dança; em 2005 iniciou o Curso 
Técnico de Cenografia e, em 2010, o Curso Técnico de Figurino, além dos cursos de Graduação em Licenciatura 
de Dança (2008) e Teatro (2009).
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impulsionar o PCC dentro da ETDUFPA, é elucidar, neste caso, procedimentos realizados por 
nós, docentes na área pedagógica da dança.

O sentido de hábito comum que menciono, no entrelaçamento dos termos, é quase uma redun-
dância, pois hábito é uma ação tornada comum. Entretanto, ressalto o comum no sentido de 
não ser fixo ou individual, mas sim, compartilhado e “[...] que serve de base para a produção 
futura numa relação expansiva em espiral” (HARDT; NEGRI, 2005, p. 256), que está sempre 
em processo, ao ser produto e produtivo, em virtude da troca de relações e ideias existentes en-
tre a comunidade envolvida. O hábito, como uma prática do comum, também é compartilhado 
e social. Nesse sentido, “produzido e reproduzido em interação e comunicação com os outros 
[...] os hábitos nunca são realmente individuais ou pessoais, [...] só se manifestam com base na 
conduta social, na comunicação, no agir em comum” (ibid.).

Assim, a prática do PCC delineou o hábito e espraiou-se em rede entre os docentes de dança 
na nossa escola por meio dos diálogos sobre o nosso fazer em sala de aula, nas reuniões, nos 
corredores e ao dividir as tarefas de uma mesma turma. Ao se tornar um hábito, isto é, uma ação 
naturalizada, não demos a devida atenção de que se tratava de uma prática emergente em grupos 
artísticos e nas escolas de dança contemporâneas.

Por outro lado, observo, mais uma vez, que o hábito de nossa prática pedagógica não é tão comum 
nas escolas de dança em Belém do Pará; por isso, considero um dever dividir esse saber muito 
próprio da casa (Escola) na qual trabalho, compartilhando referências de práticas pedagógicas 
em dança com os alunos do curso de graduação em Licenciatura em Dança, principalmente no 
nível técnico-profissionalizante.

Ademais, ao refletir sobre o PCC, surgiram as seguintes questões: de que forma começou essa 
prática em dança na Escola? Como se introduziu a criação colaborativa na história da dança na 
ETDUFPA? Que tipos de colaboração existem dentro dessa Escola de arte em dança? Houve 
influência direta de alguém na formação desses professores? Que circunstâncias os conduziram 
a essa prática de PCC? Quais são os procedimentos utilizados pelos professores para que os 
alunos participem do PCC nas disciplinas de criação coreográfica? O que leva um grupo a co-
laborar? Como esse processo de colaboração se materializa no ato criativo? O que se aprende 
no ato de colaborar? A colaboração em Dança hoje é mais um fenômeno do mundo contempo-
râneo, presente em diversas áreas do conhecimento, ou pode ser descrita como um dispositivo 
teórico-metodológico, tanto artístico quanto pedagógico?

Tratar do tema PCC, tal como desenvolvido na prática dos professores da nossa Escola, é rastrear 
um trajeto da história desses profissionais e da própria dança na UFPA e ETDUFPA. É também 
identificar as transformações do ensino e aprendizagem da arte da dança, foco dos cursos dessa 
Escola. Além de mostrar parte dos caminhos de uma equipe e as próprias transformações de 
quem as transforma: professores e alunos. Como diz Gadamer (apud SOUZA; FORNARI, 2008, 
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p. 112), “[...] um horizonte não é uma fronteira rígida, mas algo que se desloca com a pessoa e 
que convida a que se continue a caminhar”.

Esta tese, que busca compilar analiticamente o saber-fazer do PCC na condição de dispositivo 
teórico-metodológico em Dança na ETDUFPA, situa-se justamente nesse espaço, visando pre-
encher a lacuna existente nos relatos acadêmicos e atender às demandas de esclarecimento de 
como se estabelece tal processo: uma estratégia de criação, um método de ensino, uma prática 
empírica experimental de professores-artistas que envolve o saber-fazer artístico-colaborativo.

O processo colaborativo apresenta grande complexidade por reunir distintos pensamentos, diver-
sas subjetividades e fatores históricos e sociais dos participantes que realizam uma determinada 
tarefa em um determinado tempo. Nesse sentido, vale ressaltar que o termo “colaboração” reúne 
os seguintes elementos: co – labor – ação. O sentido do CO é de comunhão, divisão, de fazer 
algo com outro. O LABOR, de origem latina – labore, significa trabalho, tarefa, atividade. A 
AÇÃO é a disposição ou capacidade para agir, modo de proceder, comportar. Colaborar é estar 
predisposto a trabalhar com alguém, assim como a criação colaborativa é a disposição de criar 
com parceiros de igual para igual, trocando conhecimentos, experiências e vivências e, ao mesmo 
tempo, tendo a humildade de aprender com o outro.

Diante dessa prática existente e das várias questões aqui já levantadas, vislumbramos a possibi-
lidade de registrar de que maneira o PCC vem sendo construído como: (a) dispositivo teórico-
-metodológico dos professores que iniciaram a dança na ETUFPA e que se encontra implícita no 
Curso Técnico de Dança através das disciplinas de práticas criativas; (b) dispositivo de criação 
artística.

Para evidenciar tal hipótese nesta pesquisa, apresento, em primeiro lugar, o percurso do processo 
pedagógico dos professores, pautado na história da Escola de Dança e dos profissionais que dela 
fazem parte. Essa contextualização inicial ajudará a elucidar os procedimentos criados por nós, 
para a aprendizagem do processo criativo sob o aspecto colaborativo. Assim sendo, descrevo 
em primeiro lugar atividades e estratégias que presumo terem sido inicialmente experimentais, 
visando à participação e à aprendizagem do processo criativo e, em seguida, como essas práticas 
foram progressivamente se tornando um dispositivo (WEINMANN, 2006; DELEUZE, 2011), 
isto é: linhas de força que tanto podem sedimentar, fixar práticas, quanto produzir variações e 
derivações. Tais vetores, de acordo com Deleuze (ibid.), entrelaçam três componentes: o saber, 
o poder e a subjetivação.

Assim, busco evidenciar que não se trata de um fazer recente e, sim, que vem sendo aperfeiçoado 
no decorrer dos anos, chegando ao curso técnico com um objetivo mais direcionado e com um 
propósito maior, que é preparar o intérprete para ser um colaborador na criação de espetáculos. 
Um modo de aprendizagem que conta com a participação dos docentes e alunos compartilhando 
uma mesma criação.
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Para chegar a essa meta, busco, como objetivo geral, registrar os procedimentos desenvolvidos 
pelos docentes de dança para o aprendizado do processo criativo colaborativo, desde os cursos 
livres até ao curso técnico, a partir dos vestígios encontrados nos mais diversos tipos de docu-
mentos existentes na ETDUFPA e com os professores, assim como com os associados aos relatos 
de experiências e vivências dos docentes introdutores desse processo pedagógico, para a análise 
constatativa e reconhecedora de uma prática iniciada para a motivação criadora.

Para atingir o que pretendemos no objetivo geral, temos os seguintes objetivos específicos: (1) 
tecer uma articulação conceitual entre criação, processo criativo e colaboração; (2) contextualizar 
o termo colaboração e apontar rastros de colaboração na história da dança cênica na UFPA; (3) 
relatar o percurso formativo dos professores que iniciaram a abordagem dessa prática na UFPA 
e na subunidade ETDUFPA; (4) descrever procedimentos direcionados para o processo criativo 
colaborativo dos cursos livres e técnico em dança na condição de dispositivos teórico-metodo-
lógicos; (5) analisar os procedimentos e o trajeto que propiciou aos docentes estabelecerem o 
PCC no Curso Técnico de Dança.

1.1. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A REVISÃO DA LITERATURA

Trazer a colaboração como um dispositivo teórico-metodológico para o campo da docência em 
artes, especialmente da dança, possibilita, ao tratar de processos criativos em grupos de criação 
coletiva de espetáculos, visibilizar uma prática presente contemporaneamente na educação e 
nas artes.

Como já dissemos acima,, a colaboração é tomada como eixo norteador das atividades de ensi-
no e de aprendizagem dos processos criativos dos docentes de dança da ETDUFPA. Ampliar o 
horizonte teórico sobre PCC viabilizará o tratamento de uma temática que ainda não se encontra 
em livros e textos acadêmicos; permitirá também que o abordemos formalmente em sala de aula 
nas escolas de dança.

As informações obtidas quanto a esse aspecto de processo criativo são encontradas tanto na 
mídia eletrônica, quanto em divulgações de espetáculos cujos processos são de criações colabo-
rativas. Encontramos poucos trabalhos acadêmicos, como a tese de Leonardo Sebiani Serrano, 
denominada Corpografias: uma leitura corporal dos intérpretes-criadores do Grupo Dimenti 
(2010), e a dissertação de Iara Cerqueira Albuquerque: Estratégias Coreográficas no Processo 
Artístico de Marcelo Evelin (2010), que versa sobre o processo criativo em colaboração. Artigos 
e comunicações sobre projetos artísticos com a interação de outras áreas da arte são escassos. 
As produções teóricas ainda são poucas, mas tendem a crescer.

Este estudo se construíu apoiado nas teorias relacionadas à arte (dança) e em teorizações so-
cioeducacionais. A interdisciplinaridade é imprescindível em estudos nos quais a teoria está 



18

intimamente relacionada à prática; neste caso, a prática de docentes cujo processo para mobilizar 
a criatividade trouxe novas perspectivas para o ensino-aprendizagem de intérpretes-criadores 
em PCC na UFPA. Assim, no que se refere à criação, fizemos um entrelaçamento de estudos 
da psicologia que evidenciam resultados para compreender processos que geram a criação 
(ALENCAR; FLEITH, 2003), e o ponto de vista do artista (OSTROWER, 1987) que traz uma 
teoria aliada a uma experiência vivida da criatividade em um contexto mais amplo e pertencente 
à condição humana, cuja potencialidade para criação deve ser motivada. Dão suporte às nossas 
análises sobre o processo criativo, Salles (2009) e Iannitelli (2000), além de Pareyson (1997), 
que discute as normas estabelecidas durante a criação.

Na conjuntura que versa sobre a colaboração em estudos contemporâneos no campo da educação 
(TRACTENBER e STRUCHINER, 2010), mostro de forma mais ampla o entendimento desse 
fenômeno contemporâneo que necessita que o sujeito apresente qualidades de relações, ética, 
competências e interações para construir esse saber-fazer. Mas a fim de substanciar esse assunto 
específico, trago Morin (2007) com os conceitos de autoética e complexidade, e o princípio da 
inclusão e exclusão para compreender a relação do sujeito com o eu e o outro na atuação como 
colaborador.

As experiências no trajeto formativo e profissional dos artistas-professores nos conduzem ao 
processo criativo e cunham a colaboração; assim, passamos por vários tipos de experiências: 
estética, educativa e a experiência compartilhada. Dewey (2009) diz que o conhecimento for-
maliza-se a partir da experiência vista como uma interação do organismo com o ambiente, que 
promove algo inusitado, propiciado mais pelo meio em favor do sujeito.

Os procedimentos utilizados pelos docentes potencializam a criação; contudo, para que se perceba 
o desenvolvimento desse aprendizado, necessário se faz mencionar como isso acontece com os 
alunos inseridos no PCC. Para tal entendimento, trago a abordagem de Zona de Desenvolvimento 
Proximal, de Vigotski (2007), conceito que elucida a possibilidade da realização de uma atividade 
com o auxílio do professor ou dos próprios colegas mais experientes.

Incorporei ao estudo uma importante discussão do filósofo Gilles Deleuze, no artigo O que é 
um dispositivo (1990), no qual ele nos esclarece, a partir de Foucault, as características de um 
dispositivo, termo com o qual buscamos sustentar nossa hipótese.

Quanto a questões específicas da Dança, integram o corpo teórico, Isabel Marques (2010) e 
Márcia Strazzacappa (2006), pelos discursos que apresentam acerca do ensino da dança como 
arte, a formação do artista em cursos livres e técnicos, os diferentes direcionamentos e níveis de 
formação sobre a prática da Dança, a composição curricular na perspectiva interdisciplinar. Tais 
abordagens nos conduzirão a compreender a tessitura da história da Escola de Dança da UFPA.
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1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa tem como ponto de partida epistemo-metodológica a etnopesquisa, cuja base é a 
etnografia. Entendemos, de acordo com Boumard (1999), que a etnografia tanto pode ser ope-
racionalizada em termos de método de investigação, num sentido estrito, como também num 
sentido mais amplo, como postura do investigador. Ao enfatizar a junção da metodologia e da 
epistemologia a partir da colaboração dos contextos do interacionismo simbólico e da análise 
institucional, Boumard afirma: “o etnógrafo da escola trabalha sobre os contextos, as situações, 
as perspectivas, as culturas, as carreiras etc.” (BOUMARD,1999, s/p). Como a pesquisa versa 
sobre uma prática exercida pelos professores da Escola de Teatro e Dança, conjunto do qual faço 
parte, insiro-me aqui na tentativa de realizar, em parte, uma autoetnografia.

Nesse sentido mais amplo, trazemos o olhar etnográfico como postura, por unir-se ao método da 
investigação, com o objetivo de mostrar os caminhos, nem sempre conscientes, para mostrar uma 
realidade construída por nós professores. Assim, necessário se faz trazer a história desta Escola, 
onde nossas ações propiciaram uma prática poética sobre o processo criativo, no propósito de 
elucidar relações professor-escola, professor-aluno e entre os próprios professores.

Como a pesquisa aconteceu dentro de uma comunidade - a Escola de Teatro e Dança -, coaduna 
a postura etnográfica com outra estratégia metodológica, o Estudo de Caso, tendo como unidade 
de análise os procedimentos utilizados para o PCC, construídos por alguns docentes da Escola 
de Dança da UFPA. As evidências do trabalho desenvolvido por cada um ajudam-nos a mostrar 
que houve um ponto comum em seus fazeres que desaguam no PCC. Este Estudo de Caso tem 
a finalidade descritiva e explanatória, ao possibilitar revelar etapas e o contexto que propiciaram 
tais procedimentos, além de documentá-los, pois o método de estudo de caso

permite que os investigadores retenham as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais de 
vida, o comportamento dos pequenos grupos, os processo organizacio-
nais e administrativos, a mudança de vizinhança, o desempenho escolar 
(YIN, 2010, p. 24).

A coleta dos dados teve como materiais documentos, registros de arquivos, entrevistas, fotogra-
fias, DVDs e relatos de histórias de vida, os quais são utilizados de acordo com as necessidades 
desencadeadas no desenvolvimento da pesquisa.

Para atingir seus desdobramentos, elaboramos as seguintes etapas:

1. A fim de compreender como é construída uma criação, seja artística ou em outra área, o primei-
ro passo foi identificar e mapear a literatura que aborda aspectos do processo criativo, tanto no 
âmbito da psicologia como na arte. Diante da organização dessa linha de pensamento, buscamos 
textos acadêmicos em livros, revistas e mídia eletrônica, especificamente sobre a colaboração na 
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arte, sobretudo em dança e na educação. O processo de pesquisa na área da dança mostrou-nos 
pouco material sobre o assunto; contudo, os encontrados direcionavam-se ao processo criativo 
colaborativo em grupos artísticos e a projetos de artistas que buscavam interações com outras artes.

2. No campo da educação, encontramos vários artigos acadêmicos ressaltando a colaboração 
como processo de abordagem para a aprendizagem, para interação e troca de conhecimento entre 
professores e para a gestão escolar, assim como um panorama contextual da inserção da colabo-
ração no mundo contemporâneo e a dinâmica de inclusão em vários campos de conhecimento. 
Os textos de Tractenberg e Struchiner (2010), Lynn Alves (2008), Luis Abreu (2008) e a tese 
de Maria Albertina Grebler (2006), entre outros, nortearam o entendimento da colaboração na 
educação, no teatro e na dança-teatro, além de servirem de parâmetro para construir a relação 
das teorias da educação com o fazer do processo criativo em dança, levando em consideração o 
processo coletivo e colaborativo ao se tratar de uma escola.

3. Para fazer uma abordagem sobre o processo colaborativo na História da Dança, buscamos 
livros e teses que tratassem da história da dança moderna e contemporânea, objetivando encontrar 
pistas de como e por que surge o PCC.

4. Paralelamente às buscas sobre colaboração, outras descobertas foram acontecendo em decor-
rência das reflexões sobre o PCC na Escola de Dança da UFPA, ou seja, ao ampliar a consciência 
sobre nossos próprios procedimentos aplicados nas turmas como estímulos criativos, contamos 
com as lembranças das professoras Waldete Brito e Maria Ana Azevedo, buscando recuperar 
como ocorreu o processo criativo da montagem de um espetáculo mediado pela professora Eni 
Corrêa no Curso de Licenciatura em Educação Física, do qual ambas haviam participado. Ao 
constatar que as experiências eram parecidas com as minhas, iniciamos uma série de entrevistas 
voltadas para a história de vida da docente, com destaque à formação e experiências profissionais. 
Visávamos confrontar nossa hipótese de que a professora Eni tinha, de fato, inaugurado esse 
procedimento no Grupo Coreográfico da UFPA e no curso de licenciatura.

5. Os dados sobre Corrêa foram recolhidos através de múltiplas fontes de evidências, como entre-
vistas em profundidade e focais, específicas para o estudo de caso (YIN, 2010). Observação direta 
no Programa Ribalta 3, que tratou sobre a história de sua vida, com ênfase no trabalho artístico 
e docente realizado com a Dança na UFPA. Os documentos complementares estavam contidos 
no DVD do referido programa, na tese de Giselle Moreira Sinapses Rizomáticas: A história da 
dança em Belém do Pará no período de 1950 a 1990 (2009), em notas e recortes de notícias 
da mídia de massa – jornais locais, a respeito das obras artísticas dirigidas por Eni Corrêa. As 
entrevistas com a professora me propiciaram insights para reflexões sobre o esclarecimento do 
trabalho desenvolvido por ela, na condição de artista e docente de dança.

3  Programa Ribalta é um projeto da ex-diretora do Teatro Universitário Cláudio Barradas, Margaret Refkalefsky. 
Tem por finalidade homenagear artistas que se destacaram no Teatro e na Dança da cena paraense. É um programa 
que conta com a participação de convidados e do público para entrevistar o artista homenageado.
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6. No decorrer da organização das técnicas para obter dados sobre os professores, solicitei seus 
memoriais, por ter conhecimento de que neles havia o relato de suas histórias profissionais e 
acadêmicas. Dois professores me enviaram o material. Complementei esses dados com entrevis-
tas focais, de menor duração, com perguntas mais diretivas para complementar as informações.

7. Com a Professora Maria Ana Azevedo, fiz uma entrevista exclusiva sobre os cursos livres e 
o curso técnico para lembrar e confirmar alguns dados. Recorri à professora por ser a única que 
lembrou com mais clareza os fatos vividos na Escola.

8. Os professores que não me enviaram o memorial concederam entrevistas para narrar suas 
histórias relacionadas à formação acadêmica e profissional. Entrevistei os quatro professores a 
fim de conhecer cada experiência nas disciplinas do curso técnico.

9. Foram cedidas fotografias dos arquivos da ETDUFPA e dos professores, para ilustrar os fatos 
narrados no texto da tese.

10. Documentos e registros dos arquivos da Escola foram colhidos para exame do processo de 
crescimento da área de Dança, no período 1990 - 2000, nos âmbitos do ensino e da extensão; 
assim, pude observar que o processo criativo estava inserido nos cursos desse decênio.

11. A partir da coleta desse material, elaborei três quadros sinópticos para verificar o grau de 
aproximação das atividades de capacitação acadêmicas e profissional dos docentes, antes e durante 
suas atuações como professores na ETDUFPA. Num dos quadros, estão identificados quais os 
professores de dança iniciaram nossa formação em Belém, que relações de envolvimento ha-
viam acontecido com a dança na UFPA antes de surgir a ETDUFPA. A construção dos quadros 
teve como objetivo levantar motivos semelhantes em nossos interesses e conhecimentos que 
nos conduzissem a incentivar e investir em procedimentos fomentadores do processo criativo 
colaborativo. Os quadros complementam o entendimento do texto da tese da terceira e quarta 
seção, e constam nos apêndices da tese.

12. Com os dados obtidos com os professores nas entrevistas, elaborei um texto compactando 
mais objetivamente a história de cada professor no que se refere à formação profissional e artís-
tica, o qual também consta nos apêndices.

1.3. ESTRUTURA DA TESE

A introduçãoconsta de questões que nortearam a investigação, objetivos, o método da pesquisa, 
os autores que fazem parte do arcabouço teórico da pesquisa e a sua estrutura textual.

O primerio capítulo discorre sobre o conjunto de elementos que constituem a criação, no que diz 
respeito às operações que estruturam o momento criativo ao considerar motivações, fatores intra e 
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interpessoais, o pensamento criativo, o conhecimento, a dedicação, somatórios para que haja criação. 
Como ocorre por meio de um processo, apontamos outros aspectos possíveis do processo criativo 
proveniente do coletivo, além da colaboração, foco deste trabalho. Assim sendo, apresentamos 
uma abordagem contextual do processo colaborativo como um meio para a criação, não somente 
para fins de produções artísticas amadoras ou profissionais em dança, mas como recurso para fins 
educacionais na formação de artistas. Nesse último sentido, vamos construindo a hipótese de que a 
colaboração pode se constituir num dispositivo, um conceito tal como o entende Wenmann (2006) 
e Deleuze (2011). Complementamos a busca dessa relação, dança e PCC, com momentos adjacen-
tes na história da dança em nossa Escola, na cidade de Belém e nos principais centros do mundo.

O segundo dapítulo traz a história de Eni Corrêa em maior destaque, por estar diretamente 
relacionada com o início da Dança na UFPA, com o Grupo Coreográfico da UFPA e com os 
professores, também sujeitos da pesquisa, de forma direta e indireta, como será visto. Trago os 
cinco professores da ETDUFPA através de suas histórias, de forma simultânea e analítica sobre 
e entre eles. Busca evidenciar, a partir das histórias, momentos nos quais vivenciamos processos 
criativos nos grupos artísticos pelos quais passamos e/ou no decorrer da capacitação em cursos. 
Além disso, ressaltamos a identificação profissional para a Dança e as experiências no PCC nos 
grupos artísticos dos quais alguns participaram. Acompanha esse processo dos professores a 
história da Dança na UFPA; como extensão e complementação, culminando com a transformação 
em Escola de Dança, inserida na ETDUFPA.

O terceiro capítulo ocupa-se em discorrer sobre o percurso de nossa prática pedagógica e, com 
ela, os passos e caminhos trilhados para chegarmos ao PCC como dispositivo pedagógico, além 
de como aprimoramos esse saber-fazer. Nessa trilha, começamos pelos cursos livres de curta 
duração e o de longa duração, denominado Curso Livre Experimental de Dança para a Formação 
de Bailarinos – CLEDFB e, por último, o Curso Técnico Profissional, no qual afirmamos a prá-
tica do PCC. Em relação ao CLEDFB, mencionamos a experiência de ensinar a dança, também 
ao fomentar a criação e como essa prática nos levou a outros meios de processo criativo para 
chegar ao colaborativo. Ao tratar do curso técnico, mostramos alguns pontos importantes de sua 
constituição, o porquê de ser habilitação em intérprete-criador, a estrutura curricular e como o 
perfil do curso propicia a formação de um criador colaborativo. Aponto as disciplinas que coa-
dunam para fomentar o aprendizado desse processo, a importância da Prática de Montagem I e 
II e do Fundamento da Cultura Popular I e II, que favorecem a prática do PCC junto aos alunos 
como ação principal da elaboração coreográfica e do espetáculo. Por fim, mostro a interrelação 
dos procedimentos do PCC com a disciplina e o professor.

As considerações finais compõem-se de questões relevantes e problemáticas que surgem nessa 
prática, assim como uma reflexão de tais procedimentos no curso técnico, transformações surgidas 
ao longo do aprimoramento do PCC, o qual faz parte da arte-educação. Tais tópicos comporão 
as considerações finais, onde ainda proporemos aberturas a futuros trabalhos.
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2. PISTAS DA CRIAÇÃO COLABORATIVA NA DANÇA

A colaboração nos processos criativos em dança, atualmente, está para além da discussão dos 
interesses estéticos que dela resultam nas produções artísticas, por se tratar de um processo que 
soma ideias e fazeres artísticos a partir de duas ou mais pessoas. Requer um conjunto de fatores 
que compõe o processo de criação, assim como aperfeiçoa a ação ao contar com o outro, otimi-
za-se o tempo e possibilita-se um aprendizado com base na troca sistematizada de experiências. 
É por esses motivos que, em algumas escolas, gestores e professores a inserem em suas práticas 
pedagógicas. Assim, nessa junção entre arte e educação, compreendemos o processo de criação 
em colaboração desenvolvido por professores-artistas no Curso Técnico de Dança da ETDUFPA 
como um dispositivo, conforme buscaremos demonstrar mais adiante.

Para explicitar e formalizar o que entendemos por esse tipo de criação, esclarecemos em que 
contexto se desenvolveu o PCC e como se processou a atuação do colaborador em grupo. Para 
tanto, propomos diálogos interdisciplinares visando apreender de modo mais integral esse com-
plexo processo que não diz respeito apenas a grupos artísticos, mas estende-se também às ações 
práticas de professores-artistas em cursos de artes.

Reunir pistas de um trajeto prático não estruturado formalmente serve aqui para organizar e 
alicerçar a base sobre a qual construímos o processo criativo colaborativo, permitindo assim sua 
permanência e, esperamos, seu reconhecimento. Nesse sentido, partimos da criação, abordando 
a necessidade de sua realização no fazer do ser humano e, mais especificamente, destacando a 
complexidade organizacional dos fatores internos e externos que viabilizam a criação e todo o 
processo que a constitui.

Examinar esse mecanismo da criação do sensível nos conduziu a esmiuçar o processo coletivo 
em artes e, especificamente, em Dança, para, a partir daí, atingir esse novo patamar, agora cons-
ciente e sistematizado, que insere o dispositivo da colaboração como uma prática entre grupos 
artísticos ou artístico-pedagógicos que apostam em diferentes possibilidades de criação para a 
busca de distintas estéticas e que também permitem ao grupo explorar potencialidades criativas 
existentes por trás da história de cada um.

Tratar a colaboração na criação requer explicitar o que seja esse fazer; assim, a contextualização 
torna-se o caminho para evidenciar conceitos correlatos, possíveis motivos pelos quais tal dis-
positivo apresenta-se hoje em expansão nos meios artísticos e acadêmicos, que características 
positivas aparecem ao trabalhar ou criar dessa forma, que princípios constituem esse saber-fazer, 
que distinções podem existir na criação colaborativa entre grupos artísticos e grupos de alunos 
que realizam espetáculos dessa forma, em escolas de dança, e que experiências éticas e estéticas 
tornam-se possíveis com esse saber-fazer.
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A partir da tessitura que interliga as partes para dar compreensão de seu todo – PCC – partimos 
para investigar em que momentos da nossa história há vestígios e quais são os tipos de colabo-
ração na criação coreográfica ou de espetáculos com alguns recortes retirados da História da 
Dança, tendo como referência inicial os espetáculos que incluem a dança moderna até chegar 
ao processo criativo de Pina Bausch, no século XX.

Os momentos evidenciados são analisados objetivando um melhor entendimento do que pode 
ser descrito como colaboração, para assim distinguir como se processa a criação colaborativa na 
dança contemporânea. Assim subdividimos o assunto em dois: o primeiro versa sobre a criação 
e a colaboração; o segundo aponta traços de colaboração em uma parte do percurso da História 
da Dança.

2.1. PERCURSOS DO SENSÍVEL: DA CRIAÇÃO À COLABORAÇÃO

Os estudos teórico-práticos realizados por artistas-pesquisadores do teatro e da dança do século 
passado fizeram-nos perceber distintas possibilidades expressivas e de movimento do corpo que 
propiciavam novas proposições para se pensar processos criativos.

Do mesmo modo, possibilitou-nos ver o quanto o intérprete era um elemento importante da 
cena, pois suas experiências anteriores podiam contribuir para a criação de diferentes propostas 
estéticas, mais condizentes com as inquietações da contemporaneidade. Do mesmo modo, a 
perspectiva de compartilhar mudanças na elaboração de montagens de espetáculos propiciou 
outros processos de criação, dentre os quais inclui-se o PCC.

Para discorrer sobre o PCC, propomos fragmentar o termo-chave para compreensões básicas 
das partes que compõem esse todo, buscando evidenciar o quanto há de complexo nessa ação 
tão individual quanto coletiva de criação, pois o processo de criar requer disponibilidade para 
compartilhar. A partir desse entendimento, em seguida reunimos as peças para mostrar que trans-
formações surgem quando a colaboração é inserida no processo, não mais de um único sujeito, 
mas abrangendo dois ou mais sujeitos numa criação coletiva. Nessa perspectiva de iniciar das 
partes para o todo, começamos pela criação, à luz da psicologia e da teoria da arte.

A criatividade é uma habilidade básica e própria do ser humano, encontra-se presente em várias 
tarefas do cotidiano na casa, no trabalho, na escola e, de modo formal e sistematizado, na arte. 
Mas, apesar de inerente ao humano, pode ser desenvolvida e aprimorada para fazer emergir o 
potencial criativo existente em cada pessoa, seja esta um artista ou não. Assim, entendemos a 
criatividade como ação de inventar ou dar nova forma na utilização de algo. Essa ação especí-
fica reúne fatores intra e interpessoais para que haja uma composição, organiza-se de um modo 
distinto, muito próprio, daí Ostrower (1987) afirmar que criar é formar algo novo.
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A forma do novo que surge na criação não aparece, somente, de uma iluminação, de um insight. 
Segundo Alencar e Fleith (2003), requer amplo conhecimento, experiência e vivência na área em 
questão, envolvimento e paixão pelo que se está movido e determinado a fazer. É nessa junção 
de domínio do saber e da paixão que o artista trabalha a materialização de algo, cuja estrutu-
ração vem de forma inusitada e diferenciada, porém de modo coerente, com reconhecimento e 
significado novo.

Quando se percebe nesse momento criador, o ser humano passa a compreender sua faculdade de 
organizar etapas que sucedem esse fazer e o novo sentido que trará para ele e seu feito. Ostrower 
(1987) e Alencar e Fleith (2003) comentam que a criação também é transformação, pela forma 
dos elementos que a substanciam organizarem-se e configurarem-se de modo diferente. Sustentam 
que, no processo transformador da ação de criar, o homem se transforma, logo “formar importa 
em transformar” (OSTROWER, 1987, p. 11).

Desse modo, se há mudanças no criador, que alterações acontecem em um processo criativo 
colaborativo, quando se compartilha a criação com outro(s)? Maturana e Merleau-Ponty partem 
do mesmo pensamento ao sustentarem que todo criador passa por transformações ao interagir 
com outro, seja esse um ser, um espaço ou uma matéria a criar, (apud MEIRA, 2007). Sendo 
assim, a criação colaborativa já é profunda mudança no criador, afetado não apenas por um 
sujeito, mas por vários, além do material e do espaço a serem elaborados.

Criar também é ousar, é ter coragem de se expor a transformações e novas perspectivas. Nas 
artes, movimentos artísticos transgridem paradigmas de seu tempo, com novas técnicas, con-
ceitos, princípios de pensar a arte; com isso, obras surgem rompendo padrões de concepção e 
de estética. No século XX, temos na Dança, por exemplo, Isadora Duncan, Merce Cunningham, 
Pina Bausch, entre outros, que criaram sem temer o risco do novo, sem deixar que o medo ou 
a preocupação da opinião pública os limitassem, por acreditarem no seu modo de externar uma 
visão de mundo, com autoconfiança, autonomia e coragem para expressar ideias e propor trans-
formações não somente para si, mas para a cultura em geral.

Estudos a respeito dos traços da personalidade criativa, que incluem vários tipos de profissionais, 
inclusive artistas e cientistas, mostram que a determinação e o intenso trabalho dentro da área 
profissional são características que mobilizam à criação. Alencar e Fleith (2003), ao abordar esse 
assunto, apresentam trabalhos como os de MacKinnon (1964; 1975), Barron (1969), Roe (1975), 
Alencar (1998), cujos resultados das pesquisas revelam, mesmo em atividades profissionais dis-
tintas, certas características comuns na personalidade criativa: intuição, espontaneidade, maior 
grau de originalidade, maior abertura às experiências, tolerância à desordem e à complexidade, 
independência e sensibilidade.

Essas características presentes na personalidade criativa tornam-se cúmplices dos fatores mo-
tivacionais os quais conduzem ao invento. Para Alencar e Fleith (ibid.), são fundamentais para 
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o envolvimento consistente no trabalho a ser criado, por isso, apresentam a diferença de dois 
tipos de motivações, segundo a concepção de Amabile (1996), que as diferencia entre motivação 
intrínseca e extrínseca.

Na motivação intrínseca, o estímulo é tão desafiante e inspirador que propicia a busca da solução 
de um problema ou a criação de obra inédita, quando a pessoa se encontra altamente motivada. 
Nesse sentido, a dedicação eleva-se a ponto de o sujeito arriscar-se a desenvolver novas ideias 
e pô-las em prática. Na extrínseca, o estímulo provocado visa atender um objetivo que não é 
a criação propriamente dita, mas, sim, o que resultará dela, como status, dinheiro, troféu, uma 
bolsa de estudos etc.

A motivação intrínseca impulsiona mais quando o artista é movido por alguma questão indutora 
de explorações que possam vir do cotidiano, de um objeto, de uma frase ou uma palavra, de uma 
imagem, de algo que faça saltar a inspiração e mobilize profunda dedicação para a efetivação 
da criação. Porém, há momentos em que as duas motivações propiciam interesses comuns; o 
prazer de querer criar algo novo, inusitado, pode ser tão importante quanto o retorno de um 
benefício externo.

Exemplo dessa situação foi a minha participação no primeiro encontro Rumos/Itaú Cultural – 
Dança. A motivação de participar desse evento levou-nos – eu e Waldete Brito - à criação de 
uma coreografia e depois a um espetáculo que resultou numa estética totalmente inusitada para 
nós, em que nos descobrimos rompendo padrões dos nossos trabalhos artísticos anteriores. A 
aprovação do trabalho nos trouxe oportunidades, aprendizados e conhecimentos, que propiciaram 
novas ideias para a criação artística e transformações pessoais. Esse é um exemplo recorrente 
nos atuais prêmios promovidos por fundações e instituições.

Outro exemplo dessas motivações encontramos no Curso Técnico de Dança da ETDUFPA, nas 
disciplinas I e II de Prática de Montagem, sobretudo no momento da criação de um espetáculo. 
Para os alunos, construir a montagem representa fechar um módulo, terminar o curso, ter um 
certificado como intérprete-criador, mostrar à família que ele/ela estudou para se profissionalizar 
em dança, ganhar espaço e respeito entre a comunidade da dança, além de outros fatores que 
contribuem para reforçar o estímulo externo. O estímulo interno é, justamente, anteverem-se 
como criadores e intérpretes de algo que será gerado e produzido por eles. Uma oportunidade de 
vivenciar e experimentar o conhecimento e sua ativa participação ou mesmo todo o envolvimento 
sentimental e emocional que representa para eles, em que o prazer, o deleite e a determinação 
contabilizarão na mobilização interna; some-se a tudo isso o fato de que essa é provavelmente 
a primeira vez que um acontecimento desse porte ocorre para a maioria deles.

A distinção aqui apresentada dos tipos de motivação abre espaço para mencionarmos os fatores 
intra e interpessoais, elementos também primordiais para que ocorra a criação. Assim, compre-
endem-se como fatores intrapessoais, as características próprias do indivíduo e as adquiridas 
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no meio social, cultural, educacional e familiar, as quais englobam sensibilidade, percepção, 
intuição, cognição, afeto, emoção, sentidos, memória consciente e inconsciente, experiência, 
sensação de autonomia, autoconfiança, que fazem parte desse conjunto de elementos que se 
conectam para que haja o ato criador. Não há como separá-los dos chamados interpessoais, que 
nesse processo os complementam, no momento em que duas ou mais pessoas se relacionam e 
absorvem conhecimentos e expectativas do ambiente sociocultural que os cerca, uma presença 
também fundamental para a motivação global.

Tal processo, que abrange os dois fatores, só pode ser assim dividido para fins didáticos, pois é 
entendido que a consciência, o sensível e a cultura são qualidades que se unem para fundamentar 
“os comportamentos criativos do homem” (OSTROWER, 1987, p. 11). O consciente e o sensí-
vel fazem parte de nossa “natureza” humana e a cultura expressa as construções desse coletivo, 
sendo transmitidas para as gerações seguintes. Assim, é dessa interação complexa que vem a 
criação. Para a autora, essas três qualidades estão presentes no potencial criador em diferentes 
instâncias do processo ordenador para a sua concretização.

Para Alencar e Fleith (ibid.), duas distinções são necessárias para explicar o que se entende por 
criatividade ao considerar o potencial criador, a reunião de habilidades e de outros elementos 
que propiciam o pensamento criativo, caracterizado pela inovação e originalidade. Também 
argumentam que o pensamento criativo ocorre independentemente da exposição do produto, 
isto é, ele pode acontecer, mas não ser expresso. O pensamento criativo acontece pelas articu-
lações de habilidades intelectuais e cognitivas capazes de gerar um resultado e, dentre essas, se 
destacam as habilidades de produção divergente - HPD - que propõem muitas respostas para 
um problema ou, no caso da criação, várias possibilidades para defini-la. Entretanto, para isso 
acontecer, outras habilidades se destacam na colaboração, como fluência, flexibilidade e origi-
nalidade (GUILFORD apud ALENCAR e FLEITH, 2003).

Os funcionamentos dessas habilidades são tomados de modo independente; contudo, suas atri-
buições, em nosso ponto de vista, encadeiam-se em uma contínua organização fora dos para-
digmas do pensamento padrão, para tornarem-se pensamento criativo, ou seja, o pensamento 
fluente gera novas ideias, um canal aberto para receber imagens exploratórias e inspiradoras. 
No caso da flexibilidade, há alterações nos padrões habituais de pensamento, pois o pensamen-
to se rearranja de outra maneira propiciando ressignificações na interpretação, na utilização de 
algum artefato e na estratégia para realizar uma tarefa. Em relação à originalidade, ocorrem 
novas configurações no pensamento. Essa habilidade pode tornar-se consequência das demais, 
pois as respostas anteriores poderão contribuir para que ocorra um pensamento criativo original 
(ALENCAR; FLEITH, 2003).

Por outro lado, a tessitura de habilidades do pensamento criativo organizado na mente nem sempre 
é vista como criação; na opinião de Nachmanovitch (1993), ela deverá ser materializada para ser 
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reconhecida como tal. Se as grandes criações não fossem configuradas e expostas não saberíamos 
de sua existência, pois ficariam restritas ao pensamento e, portanto, seriam como inexistentes.

Esta breve abordagem sobre criação mostra um conjunto de operações organizadas de uma ma-
neira própria, acionadas de modo sucessivo e/ou simultâneo. Essas contínuas ações são vistas 
como fases ou etapas de uma construção, em que toda a transição entre o início e o produto 
final da criação é chamado de processo e, mais especificamente, processo criativo. A palavra 
processo, no dicionário (HOUAISS, 2004), tem o sentido de realização contínua e prolongada 
de alguma atividade (quanto ao aprendizado) ou de método, procedimento (quanto à criação). 
Um processo, em qualquer campo, implica um conjunto ordenado de passos no tempo, para se 
chegar a um objetivo.

A criação se dá num tempo que reúne aspectos, habilidades e fatores acima mencionados para 
chegar a um produto; logo, o processo de criatividade é “resultado da interação de fatores indi-
viduais e ambientais, que envolvem aspectos cognitivos, individuais, afetivos, sociais, culturais 
e históricos” (ALENCAR; FLEITH, 2003, p. 47). Nesse sentido, o processo de criação é uma 
consequência das contínuas conexões de fatores internos e externos do corpo-pensamento.

Na concepção de Ostrower, existem vários procedimentos para a criação: “Compreendemos que 
todos os processos de criação representam, na origem, tentativas de estruturação, de experimen-
tação e controle, processos produtivos onde o homem se descobre, onde ele próprio se articula à 
medida que passa a identificar-se com a matéria.” (OSTROWER, 1987, p. 53). A autora vai além, 
ao mostrar que existem muitas maneiras de organizar um fazer criativo, porque a cada ensaio do 
formar a ideia criativa o homem dialoga com sua criação, por ela se transformar e a ele também.

Em geral, a estruturação de cada processo criativo concebe-se distintamente, por mais que seja 
do mesmo criador, mas para o nível de estudo de como acontecem os trâmites para se chegar 
ao produto, há divisão por fases com distintas denominações, as quais se dissociam segundo a 
concepção de cada pesquisador.

Aqui, lembramos a figura de Helmholtz, fisiologista e físico alemão que, no final do século XIX 
contribuiu com a psicologia ao descrever, de acordo com sua formação em Ciências Naturais, 
as fases do processo criativo: saturação, incubação e iluminação. A outra forma de subdivisão 
é apresentada pelo educador e psicólogo social inglês do mesmo século, Wallas, cujos estudos 
repercutem até hoje. Ele as nomeou de preparação, incubação, iluminação e verificação. As 
fases mencionadas acima serviram de modelos para outros estudos e possibilitaram distintas 
denominações que surgiram após novas pesquisas. Tais subdivisões servem em sua maioria para 
os processos criativos de estudos científicos, mas quando se trata da arte, as etapas no processo 
criativo ganham distintas nuances de realização pelo artista; por isso, torna-se relevante mostrar 
um modelo das fases de criação pelo olhar e experiência de um artista e professor-pesquisador 
de dança.
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Para Iannitelli (2000), o que predomina nessas etapas ou fases cronológicas é a “superposi-
ção e simultaneidade de processos, bem como da imprevisibilidade de métodos e resultados 
obtidos em cada projeto” (ibid., p. 249). Em um processo artístico essas fases podem ou não 
ser lineares; por isso, é impossível determinar a sucessividade dos passos para a criação. 
Mas como seriam essas fases quando se trata de um processo criativo colaborativo em um 
espetáculo didático, no qual o fator tempo é determinante? Por sua experiência em projetos 
coreográficos, Iannitelli (ibid.) observou o desenvolvimento de diversas criações artísticas 
e delineou as fases percebidas durante esses momentos: geração, interpretação, exploração, 
seleção, avaliação e estruturação.

A geração requer dois procedimentos: o primeiro procura estímulos e/ou experiências que tenham 
significados para despertar e acentuar a grafia do corpo. A segunda emprega a improvisação, 
entendida como “movimentos não-intencionais, onde o artista pode formar e desvelar conteúdos 
significativos de fontes subliminares (inconscientes) da criatividade” (ibid., p. 253). Na inter-
pretação, a autora alude aos meios encontrados pelos sentidos para entender a qualidades e os 
conteúdos extraídos do processo. A fase exploratória é o momento consciente das experimentações 
do artista, em que se propõem pesquisas dos elementos da dança para inúmeras viabilizações 
do movimento corporal no tempo-espaço. Após a exploração, vem a seleção, em que a escolha 
do material nem sempre ocorre de modo consciente; há um motivo ou acontece de maneira 
intuitiva. Contudo, trata-se de uma etapa presente em todo o processo criativo. A avaliação é 
a instância da visão panorâmica e crítica do que está sendo feito em todos os sentidos, para a 
percepção do que ainda se pode explorar ou revisar, com intuito de dar unidade, consistência e 
sentido à criação. Por fim, a estruturação é a ordenação do começo, meio e fim das fases, com 
maior ênfase no processo final.

Na concepção de Iannatelli, essas fases apresentam conexões “dialógica e cíclica” (ibid., p. 252), 
integram técnicas e métodos no decorrer do processo. O relevante destas categorias ou fases é a 
possibilidade de adotá-las para viabilizar suas aplicações em espetáculos didáticos.

As elucubrações sobre fases decorrentes do processo artístico individual e de grupo, são inúme-
ras, mas quando se é impulsionado por uma ideia e se parte para a sua execução, inicia-se um 
processo cujas normas surgem na própria criação, pelo(s) seu criador(es) e cabe a ele(s) segui-las. 
Desse modo, Pareyson afirma: “Na arte a lei geral é a regra individual da obra a ser feita. [...] em 
arte não há outra lei senão a regra individual da obra.” (PAREYSON, 2001, p. 184). Como cada 
obra é única, o seu criador torna-se refém dela no decorrer do processo, pois ao criá-la estabelece 
suas regras, das quais não pode fugir, daí propor acordos que requerem flexibilidade e escuta da 
experiência do que é melhor para a obra, ao organizar as ideias para concluí-las com sucesso.

Diante de todo esse processo abordado sobre a criação individual, trazemos neste momento ou-
tro modo de concepção artística, a criação coletiva, que Salles (2009) diz ser uma manifestação 
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artística composta, com artistas da mesma ou de distintas linguagens, além de técnicos operadores 
que, juntos, realizam suas funções para elaboração da obra, ou seja, envolve a participação de 
todos os membros de um grupo para a montagem de um espetáculo.

O processo coletivo de criação é visto nas artes da cena (circo, teatro e dança), no cinema e na 
música, isto é, nos processos artísticos constituídos por equipes que discutem ideias, trocam 
sensibilidades, enfatizam a interação em dinâmica densa e complexa pelas seleções, restrições e 
consensos das escolhas pertinentes para construir a obra. Barba (2010) enfatiza que a criação não 
só envolve outros artistas, como há uma figura central que dirige os demais. Em sua concepção, 
esse tipo de processo é fundamental e característico do teatro: a reunião de pessoas imbuídas 
do mesmo projeto artístico; isto porque, por mais que haja um diretor ou encenador à frente da 
equipe, cada um tem a sua responsabilidade no desenvolvimento da criação.

O propósito da integração e participação dos artistas, da mesma e de diferentes linguagens, evi-
dencia uma arte coletiva no ponto de vista de Pavis (1999), Barba (2010), Salles (2009), entre 
outros. Entretanto, existe uma prática de criação coletiva no teatro em que todos são responsáveis 
pela criação com uma autoria assumida coletivamente.

Essa maneira de conceber no teatro surgiu no final da década de 1960, como um estímulo para 
o ator ter vez e espaço para mobilizar sua criatividade em todo o processo de um espetáculo, 
e, assim, evitar a centralização desse encargo no autor e no encenador, os concentradores do 
poder e da decisão de encaminhar a obra teatral. Por isso, Pavis (1999, p. 79) menciona que o 
“espetáculo não é assinado por uma só pessoa (dramaturgo ou encenador), mas elaborado pelo 
grupo envolvido na atividade teatral”.

Nesse procedimento, o improviso e a pesquisa são elementos determinantes desse modo de 
criação coletiva, assim como a objetividade e a “alta qualificação e polivalência dos participan-
tes” (PAVIS, 1999, p. 79). Em seu olhar sobre o assunto, torna-se relevante que os participantes 
tenham conhecimento sobre os elementos que compõem uma dramaturgia cênica para que suas 
sugestões e argumentações venham a ter o efeito colaborativo na criação.

A criação coletiva no Brasil nos anos 1970, para Abreu (2006), caracterizou-se como um pro-
cesso bastante experimental, informal, sem método e com excesso de subjetividade, o que 
propiciou implicações no aprendizado, na organização e no tempo de realização. Ainda assim, 
vários grupos teatrais se destacaram: Asdrúbal Trouxe o Trombone, Ornitorrinco, Mambembe 
etc. Contudo, problemas encontrados na condução de processos com as características acima 
descritas, levaram-nos a outros processos de criação de caráter coletivo com mais objetividade, 
apontando para o processo colaborativo.

Dentro desse caráter experimental, a criação coletiva na Dança existe, porém, a ênfase vai para 
os grupos contemporâneos, amadores ou profissionais, de porte menor, pois nas companhias de 
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dança internacionais e nacionais, em geral, temos a figura do coreógrafo. Os grupos que traba-
lham coletivamente o processo criativo aproximam-se mais do modo descrito por Salles (2009), 
com a presença do diretor artístico-coreógrafo.

Observamos que os grupos mais abertos à participação do elenco, os chamados experimentais, 
são oriundos de Escolas ou departamentos de Dança, em universidades ou de criações artísticas 
apoiadas por universidades. Uma das características mais marcantes desses grupos é o caráter 
democrático quanto à criação; com certa frequência, são formados por alunos ou por profes-
sores-coreógrafos e alunos. Do mesmo modo, há grupos particulares que estão em faculdades 
de dança ou passaram por elas, seja na licenciatura ou no bacharelado, exercitando o processo 
criativo coletivo coreográfico. Além disso, observamos em grupos menores a reunião de jovens 
bailarinos fora do ambiente universitário, experimentando a criação.

Diante desse novo procedimento de criação, abrimos um parênteses para ressaltar que os teó-
ricos em dança trouxeram outras denominações a respeito desse dançarino ou bailarino que se 
insere no processo criativo e auxilia o coreógrafo na pesquisa de movimento, ou faz parte da 
elaboração coreográfica no grupo. Sendo assim, encontramos nos textos os seguintes termos: 
bailarino-criador, intérprete-criador ou criador intérprete, coreógrafo-bailarino, dançarino-autor, 
bailarino-pesquisador-intérprete 4.

A partir desse esclarecimento, chamaremos o dançarino de intérprete-criador, por justamente 
participar da criação e ser um colaborador do processo coreográfico ou de toda a composição 
cênica. As qualidades e experiências do intérprete começaram a ser exploradas no momento em 
que este passa a ser visto como sujeito da criação, quando o corpo toma uma dimensão maior 
na cena, ou seja, quando encenadores e coreógrafos percebem o valor expressivo desses corpos 
por suas experiências e vivências, as quais lhes possibilitam dar uma qualidade diferenciada à 
experiência estética na criação. Nesse sentido, são convidados e motivados a criar junto com o 
coreógrafo.

Na Dança há uma tendência de a criação coletiva ter ênfase na coreografia, em virtude dos 
dançarinos se identificarem com a criação, ao invés das demais atividades de uma montagem 
de espetáculo, que exigem um domínio maior da organização da dramaturgia cênica. Deixam, 
geralmente, uma ou mais pessoas responsáveis pelas outras partes do processo, na função de 
diretor artístico. Porém, nem sempre a participação dos intérpretes-criadores é resumida à elabo-
ração coreográfica, pelo fato de existirem grupos cujo elenco participa de toda a etapa da criação.

Outro ponto observado é que a criação coletiva nos grupos de dança depende de quem está na 
direção. Se este quiser que o elenco manifeste suas ideias, anseios, questões, para que a dis-
cussão leve a um denominador que identifique o grupo quanto à linha de pesquisa acadêmica e 

4  Essa denominação surgiu da pesquisa desenvolvida por Graziela Rodrigues, que foi bailarina e atualmente é 
docente-pesquisadora da UNICAMP e coreógrafa.
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coreográfica, a criação será coletiva. Isto não impede que certos espetáculos sejam elaborados 
por coreógrafos; caso contrário, o produto final tomará o perfil do diretor.

Sobre esse assunto, lembramos de alguns grupos ou companhias que estiveram ou continuam 
desenvolvendo seus trabalhos artísticos pela criação coletiva: Grupo Coreográfico da UFPA que, 
em certos espetáculos e coreografias, optava pelo processo coreográfico coletivo; o Grupo de 
Dança Odundê 5, que desenvolvia criações coletivas; o Tranchan, grupo autônomo constituído por 
professoras-coreógrafas e, depois, por alunos e ex-alunos da Escola de Dança da UFBA, que já 
surgiu com a intenção da criação coletiva (SETENTA, 2008); o Grupo de Dança Contemporânea 
da Escola de Dança da UFBA, na atual direção, também apresenta espetáculos de criação cole-
tiva. Do mesmo modo, o Grupo de Dança da Universidade do Vale do Itajaí – SC, entre outros.

Outros tipos de processos criativos tornaram-se mais evidentes nas últimas décadas do século 
XX, quando se começa a ouvir falar em processo colaborativo, criação colaborativa ou arte 
colaborativa. Seria mais uma tendência de criação da arte contemporânea? Sim, mas também 
um fenômeno que emergiu em outros campos do conhecimento e nas organizações de trabalho. 
Nesse sentido, para abordar o processo criativo colaborativo, faremos uma revisão interdisciplinar 
desse fenômeno contemporâneo para retornar à criação artística.

2.1.1. Colaboração como fenômeno

Elucidar o que seja a colaboração e as diferentes denominações existentes para designá-la é um 
modo de expor algumas tessituras que entrelaçam o fenômeno colaborativo em diferentes cam-
pos do conhecimento,,e que apontam, sobretudo em textos acadêmicos, valores, características, 
problemas e distintos olhares sobre o assunto. A partir desse breve panorama sobre a colaboração 
em diferentes campos, entramos no contexto da dança apresentando-a como um decisivo aspecto 
do processo criativo.

A sociedade chamada pós-moderna valoriza o trabalho em equipe e, com isso, vemos desenvol-
verem-se investigações e abordagens teóricas que destacam a colaboração como um fenômeno 
contemporâneo, presente na mídia, na cibercultura, no jornalismo, na economia, na psicologia, 
na educação e na arte. A concentração de pesquisas a respeito desse fazer são predominantes em 
alguns dos campos citados. Artigos sobre a práxis colaborativa são encontrados nas bibliotecas 
virtuais ou em livros; do mesmo modo, teses abordam o processo colaborativo em vários campos 
do conhecimento (TRACTENBERG; STRUCHINER, 2010).

O crescimento desse fenômeno também se deve às pesquisas no campo da Psicologia Social e 

5  O Grupo de Dança Odundê surgiu em 1981, formado por alunos (de bacharelado e licenciatura) e professores 
da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, sob a direção da Professora Conceição Castro. Foi reativado 
em 2011.
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Organizacional que, ao longo dos anos, alega “benefícios para a flexibilização e o aumento da 
produtividade organizacional, para motivação dos trabalhadores e para a resolução de problemas 
e a realização de tarefas complexas” (ibid., p. 66). A investigação colaborativa ganha destaque 
na última década do século XX, em decorrência de todo um contexto de transformações sociais 
desse período (ibid.).

Com o tempo, percebeu-se que seria melhor compartilhar tarefas entre distintos e experientes 
especialistas, do que focar toda a responsabilidade em um único setor ou pessoa. Mais profis-
sionais pensando sobre o mesmo assunto trariam ideias mais consistentes e coesas para resolver 
um problema, armazenar informações, desenvolver projetos compartilhados. No caso especí-
fico da educação em artes, a troca de informações e trânsitos interdisciplinares entre docentes 
e artistas-pesquisadores e, entre seus estudantes, trouxe novos procedimentos pedagógicos à 
aprendizagem. Do mesmo modo, o trabalho colaborativo em artes oferece amplitude de suges-
tões a processos criativos, como a interação das tecnologias digitais com a dança etc. Assim, os 
compartilhamentos de tarefas nas TICs (Tecnologias da Informação) propiciaram o crescimento 
da ação colaborativa também nos campos artísticos e acadêmicos.

O ato de colaborar ganha amplitude e evidência, mas sempre esteve presente nas ações sociais 
organizadas por projetos do governo, organizações não-governamentais e sociedades beneficen-
tes, que reuniam e reúnem profissionais da mesma e de outras áreas para prestar serviços a uma 
comunidade, bem como quando algum país, estado ou localidade passam por uma catástrofe, em 
que a colaboração passa a vir de qualquer país ou pessoa que possa contribuir com sua habilidade 
particular para amenizar o problema.

Está presente, também, no cotidiano, por exemplo, em profissões nas quais o trabalho em equipe 
é indispensável, como em centros cirúrgicos, que reúnem vários especialistas, de acordo com 
sua capacitação, em uma cirurgia; nas coberturas de reportagens, em que, além do repórter e 
do cinegrafista, conta-se com um grupo colaborando para que o resultado da reportagem seja 
satisfatório; em jogos esportivos, ou em brincadeiras; em escolas, entre professores e gestores; 
em pesquisas científicas e artísticas; enfim, sob várias situações, direta ou indiretamente, por 
solidariedade ou pela necessidade de cumprir uma tarefa complexa.

O impulso, o interesse e a predisposição em participar e realizar a tarefa leva a uma ação, com 
ou sem consciência, que é uma colaboração, pois o importante é executar, integrar-se nesse 
fazer; contudo, reconhecer esse fazer, com frequência, torna-se difícil por estar tão incorporado 
ao nosso dia a dia. Assim, na maioria das vezes, não percebemos o quanto há de colaboração 
na atividade realizada. Colaborar implica ajudar, auxiliar, cooperar, participar com o outro em 
alguma tarefa. O termo toma uma proporção maior quando todos os integrantes trabalham em 
conjunto por um objetivo comum, sem apresentar hierarquia (Nitzke et al. apud TORRES; 
ALCANTARA; IRALA, 2004).
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No âmbito da educação, inúmeras pesquisas e textos surgiram sobre a colaboração e cooperação 
dando ênfase à aprendizagem colaborativa, como: Lynn Alves (2008); Francisco M. Sánchez 
(2003); Maria Paz P. Espinosa (2003); Charles Crook (1998), Marco Gerosa, Hugo Fuks & 
Carlos Lucena (2003); Lupion Torres e colaboradores (2004); Tractenberg e Struchiner (2010) 
etc. Nas artes, a tendência no processo de criação colaborativo expandiu-se consideravelmente 
na arte multimídia, digital, literatura, teatro e dança, com suas especificidades.

Observamos, em divulgações de espetáculos, textos com comentários sobre o processo criativo 
com os termos cooperação e compartilhamento como sinônimo de colaboração, o que subenten-
de que os membros do grupo ajudaram, contribuíram na criação e no compartilhamento entre 
os intérpretes-criadores, evidenciando a colaboração. Embora alguns textos provenientes do 
campo da educação discutam a sinonímia entre cooperar (ajudar alguém; auxiliar no trabalho; 
colaborar com) e colaborar, na arte nem sempre há distinção entre os termos, nem mesmo em 
trabalhos acadêmicos.

Como a fronteira entre um e outro – cooperar e colaborar – fica tênue quando a referência está 
no modo como os integrantes de um grupo se relacionam, é importante frisar o que entendemos 
por “colaboração” e por “cooperação” em grupo, e como esses conceitos, do ponto de vista de 
pesquisadores da educação, estão intrinsecamente relacionados ao processo criativo colaborativo.

A colaboração no processo criativo requer que todos os envolvidos tenham um mesmo objetivo 
para que as propostas apresentadas sejam discutidas, negociadas e aceitas conjuntamente. Para 
Espinosa (2003), o grupo colaborativo tem sucessivos acontecimentos de comunicação que os 
caracterizam como bidirecionais. A ideia sugerida ao grupo é analisada e retornada ao colaborador 
com aceite, ou não, para que ele tenha oportunidade de argumentar a favor do que foi proposto. 
O grupo cooperativo pode ser unidirecional, quando há um elemento com expertise que sugere 
ideias para a realização da atividade, ou multidirecional, quando elementos do grupo buscam 
juntos resoluções e soluções (ESPINOSA, 2003). As atitudes do grupo colaborativo e do grupo 
cooperativo se entrecruzam em diferentes momentos no processo criativo.

2.2. TRAÇOS DE COLABORAÇÃO NA HISTÓRIA DA DANÇA

A abordagem feita anteriormente mostrou que na atualidade há uma tendência global de ações 
colaborativas nos diversos campos de conhecimento e trabalho. Nesse sentido, no campo da 
Dança, diretores de grupos, geralmente coreógrafos, abriram a criação para seus pares ou até 
as estenderam para profissionais de fora virem auxiliá-los de algum modo no processo. Essa 
flexibilidade trouxe novas experimentações e propostas para serem discutidas a respeito de um 
assunto-chave e, com isso, reforçaram-se laços de confiança no grupo.

Os distintos modos de colaborar não são uma total novidade na História Social ou da Dança. O 



35

que se percebe é uma distinção dos procedimentos anteriores de colaborar com esse novo aspecto 
de criar conjuntamente na segunda metade do século XX, ao dar direito a todos se manifesta-
rem, ou seja, horizontalizar a participação dos integrantes do grupo. Mas ao rever a História da 
Dança com atenção, noto que a colaboração entre os pares sempre esteve presente de alguma 
forma, independentemente de ser horizontal ou flexível, ou mesmo sem ser concebida por quem 
participa, como tal.

A criação colaborativa surge em virtude do próprio contexto histórico, político, social e cultural 
em que a arte-dança se encontra, ao ter criado espaço para outra linguagem – dança contemporâ-
nea, que aceita os produtos artísticos de distintas estéticas, a partir das pesquisas para inovações 
de padrões de movimentos, também compartilhadas pelos intérpretes-criadores, tornando-os, 
assim, coautores das obras realizadas pelo grupo ou colaboradores efetivos de todo o processo, 
seja do processo coreográfico ou de toda a dramaturgia cênica.

Nas atividades direcionadas à Dança, encontramos outro tipo de processo colaborativo, que 
está além da criação artística, mas é pouco mencionado: são as interações existentes na área 
da Educação voltadas para a criação de currículos nas escolas de Dança, com a participação 
de artistas, nas universidades, compartilhando com jovens dançarinos suas pesquisas artísticas, 
técnicas e métodos criados e o trabalho colaborativo entre mestres e discípulos, alunos e amigos 
que desejaram desenvolver a Dança, não somente como arte, mas como um meio de educação 
pela Dança ou para a Dança, cujas importantes pesquisas resultaram em livros e na divulgação 
por seus colaboradores. Mostrar essa interação entre Dança e Educação é revelar a colaboração 
já existente de uma maneira específica, e que é desenvolvida na ETDUFPA, dentro do Curso 
Técnico em Dança.

Rastrear esses momentos de colaboração ajuda a esclarecer e a mostrar os tipos de processos 
colaborativos existentes. Nosso intuito aqui é fornecer elementos que nos ajudem a analisar e 
refletir como chegam à contemporaneidade e se desenvolvem especificamente nos procedimen-
tos dos professores da ETDUFPA. Assim, pontuamos algumas colaborações corolárias (aquelas 
que surgem como consequência de uma situação já esperada em uma atividade ou um projeto 
de duo ou equipe, mas que não ficam em evidência por não serem o motivo principal da ação), 
ao longo da História da Dança, analisando esse fazer.

A produção de um espetáculo de dança sempre precisou de técnicos e artistas de outras áreas 
da arte para se conceber a composição cênica. Essa afirmativa se sustenta a partir dos livros de 
História da Dança, ao mostrarem esse modo de fazer desde o século XVII na Corte Francesa, 
quando se promoviam grandes espetáculos artísticos com a participação de músicos, compo-
sitores, coreógrafos, pintores, cenógrafos e dramaturgos, em uma apresentação ou quando a 
dança cênica passou a ter montagem específica. Esse tipo de processo continua até hoje com 
um número maior de diferentes artistas para concretizar a obra. A Dança, o Teatro, a Música 
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e o Cinema são artes que demandam a participação criativa compartilhada de diversos artistas 
nos processos coletivos, na concepção de Salles (2009). Mas diante da exposição acima, existe 
colaboração nesse processo?

Penso que sim, mesmo quando há um coordenador à frente para verticalizar e hierarquizar a 
condução do trabalho artístico. No momento em que a criação artística depende de outros artis-
tas e esses trazem suas subjetividades, seus conhecimentos, habilidades técnicas e experiências 
para colaborar com a composição e o fazem de livre e espontânea vontade, eles são identificados 
como colaboradores de um processo criativo. Entretanto, o ato de colaborar estendeu-se para os 
bailarinos, dando outro sentido no processo de criação, o qual começou há um século.

Os esboços de mudança que transitaram entre os séculos XIX e XX, na sociedade, na economia, 
na política e, consequentemente, na filosofia e na ciência europeia, chegam à arte moderna com 
o propósito de romper com tradições existentes no pensar e expressar a arte: “o artista moderno 
queria ter a sensação de criar algo novo, de inventar e não copiar [...] buscava sua autonomia e 
liberdade criativa”, o que na sua concepção “de fato configurou-se como uma quebra absoluta 
de paradigmas estéticos” (SILVA, 2005, p. 50).

Com esse pensamento, os artistas da dança moderna começaram a procurar seu modo particular 
de expressar a dança. Nessa perspectiva, o experimento e a improvisação foram maneiras encon-
tradas para iniciar pesquisas pessoais e dar asas às criações, ou seja, serem criadores-intérpretes. 
Sujeitos com autonomia criativa, interagindo com sua subjetividade e o contexto, produzindo 
novos sentidos e significações ao interpretar uma obra. Esses artistas que começaram a desenvol-
ver pesquisas no corpo sobre a cultura local, propiciadora de suas inspirações coreográficas ou 
do contexto social, político e cultural, ou de leituras filosóficas que reverberavam nos princípios 
de sua obra artística, tornaram-se colaboradores entre si. Eles se permitiram o envolvimento 
em processos de estudo que englobavam aprender a digerir a informação e o conhecimento ad-
quirido, discutir com outras pessoas seus propósitos e inquietações, encontrar espaço para seu 
experimento, ver e absorver outras artes, estar aberto às descobertas, ao diferente, à escuta dos 
insights e estar motivado por si e para si.

Apesar da quebra de paradigmas em relação à criação e à estética coreográfica, com pouca re-
ceptividade do público norte-americano, a princípio, a dança moderna se firmou e ganhou espaço 
no meio artístico mais amplo da arte moderna, sem que o balé perdesse seu prestígio, como até 
hoje. Mas com as novas proposições dos artistas da dança moderna, que aspectos da colaboração 
são encontrados nesse período de sua ascensão?

Na Europa das primeiras décadas do século XX, a dança foi mobilizada e refletida a partir de pes-
quisas, estudos e experimentações sobre o movimento, realizados por Rudolf Laban. Reconhecido 
como um precursor do estudo do movimento, direcionado não somente para a Dança, mas para a 
Educação, a Saúde e a Indústria, este húngaro que teve experiências como bailarino, coreógrafo, 
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artista visual, arquiteto, envolveu-se com o mundo do Teatro e com os movimentos transgressores 
da arte na passagem do século XIX para o XX (Mommensohn, 2006).

Seus estudos, que poderiam ser direcionados tanto para o Teatro como para a Dança e, por que 
não dizer, para as outras artes, foram responsáveis pelo recrutamento de muitos alunos que 
mais tarde tornaram-se discípulos e, de certo modo, importantes colaboradores da pesquisa que 
desenvolvia e para a divulgação de seu legado à arte do movimento. Marques o qualifica de 
“modalidade técnica não-codificada” (2010, p. 90), por Laban não reconhecer como método 
seus estudos sobre a arte do movimento, pois para ele “o professor deve encontrar sua própria 
maneira de estimular os movimentos e, posteriormente, a dança” (ibid, p. 94).

Os colaboradores que iniciaram com ele a dança moderna na Europa, posteriormente reconhe-
cida como movimento expressionista, foram Mary Wigman, aluna que auxiliou a propagar seus 
estudos e ideias, Kurt Jooss e Sigurd Leeder. Os dois foram amigos e adeptos de suas pesquisas, 
além de difundirem seu trabalho nas escolas que fundaram: a Folkwang Schule de Jooss, Essen 
– Alemanha e a Escola de Dança da Universidade do Chile. Leeder e os dois organizaram cursos 
em uma escola de Dartington Hall – Inglaterra. Lisa Ullmann contribuiu na criação de escolas e 
na elaboração do livro para divulgar o método de Laban. Foi a impulsionadora de suas pesquisas 
na Educação. Aurel Von Milloss difundiu em São Paulo os conhecimentos desenvolvidos por 
este artista e educador, apesar de Milloss ser do balé.

Artistas de outras áreas colaboraram com Laban, principalmente, no Atelierfür Tanz und 
Bühnenkunst Rudolf Laban - Varalja, no Monte Verità em Ascona, como Maja Lederer (cantora), 
Suzanne Perrotet (música), Karl Weysel (pintor). No Teatro, compartilhou suas investigações e 
experimentações artísticas com Geraldine Stephenson e Joan Littlewood, além de Jooss e Leeder 
(MOMMENSOHN, 2006).

A rede de colaboradores de Laban estendeu-se significativamente na área das artes e na educação, 
campo que mais se debruçou sobre seus estudos e o que mais reverberou seus conhecimentos 
para a formação de professores e de artistas. Chama atenção o fato de muitas pessoas se agre-
garem às suas pesquisas, certamente em função de seu carisma e um fazer inovador, em que as 
experiências e a colaboração horizontalizaram-se num processo no qual alunos contribuíram 
com experiências, improvisando sobre as ideias do mestre e as suas próprias.

Em relação à Martha Graham, houve colaboração do músico Louis Horst e do compositor Aarom 
Copland, como também do escultor Isamu Noguchi, responsável pela cenografia dos espetáculos 
da coreógrafa, bem como os efeitos de suas criações sobre ela, pelos anos em que trabalharam 
juntos, pois um complementava a arte do outro (CAMINADA, 1999; SILVA, 2005). Esse tipo de 
colaboração, que Silva disse ser “uma via de mão dupla” (ibid., p. 102), é a dialogia necessária 
para que haja harmonia na criação, pois mostra decisão conjunta quanto às ideias propostas e 
criação de laços afetivos e confiança mútua.
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As condições positivas que contribuíram para a colaboração acontecer entre Graham e Noguchi 
parecem ter sido as mesmas que propiciaram a parceria entre Giorgi Balanchine e Jerome Robbins 
(ou Rabinowitz), bailarino, coreógrafo, roteirista e cineasta, ganhou vários prêmios como criador 
em dança, por temáticas que tratavam da sociedade contemporânea americana, além de terem 
adaptado para o balé musicais da Broadway e Hollywood. Nesse caso há, também, por Balanchine, 
o reconhecimento da potencialidade artística coreográfica do ex-aluno de balé que se tornou um 
reconhecido coreógrafo e seu sócio na companhia New York City Ballet.

Tais requisitos são importantes nos processos de montagens de peças e espetáculos de dança e 
estiveram e estão presentes, principalmente, entre casais, colegas e amigos cuja proximidade 
deu-se por dançarem juntos, pelo reconhecimento e respeito entre mestres e discípulos ou alunos, 
assim como pelo profissionalismo existente entre eles. Nessa recorrência, narrativas dos histo-
riadores sobre Doris Humphrey mostram que Charles Weidman foi um colaborador importante 
nas peças que realizaram juntos, sendo que sua concepção cênica em dança veio pela experiência 
do teatro (BOURCIER, 2006; SILVA, 2005).

Humphrey nos deixou, a partir de seus estudos, uma técnica que abria espaço para o aluno de-
senvolver a criatividade e assim inserir-se no processo de pesquisas coreográficas, algo que até 
aquele momento não havia despertado a sensibilidade criativa nos alunos de dança. Na concepção 
de Silva (2005), a técnica originada por Humphrey tinha laços com a criação e a composição. 
Talvez a aplicação de sua técnica tenha sido o indício de um aprendizado colaborativo entre 
alunos e professor-alunos. Em nossa opinião, tratava-se de um processo experimental permeado 
de procedimentos para motivar a improvisação e, nesse sentido, foi uma das mais importantes 
colaborações para o ensino da dança.

As relações existentes entre professores-coreógrafos com dançarinos geram aproximações por 
identificações, admiração, reconhecimento, compartilhamento de ideias e reflexões que, na junção, 
se transformam em amizades consolidadas, delas surgindo parcerias colaborativas que contribuem 
para o crescimento pessoal e profissional de ambas as partes. Os exemplos são muitos, como de 
José Limon, quando convidou Humphrey para ser a co-diretora de sua companhia, uma profis-
sional importante na sua formação, pois com ela estudou e aprendeu sobre dança e coreografia.

Em Nova York, a interação construída por identificações de um pensamento mais arrojado e ex-
plorador aproximou Merce Cunningham de John Cage, uma parceria que propiciou a Cunningham 
adentrar em pesquisas relevantes para uma nova estética coreográfica constituída pelo acaso, ao 
compor coreografias independentes da música, participar de movimentos artísticos de vanguarda, 
no caso do happening e da performance art.

Como pianista, Cage acompanhava as aulas de dança de Bonnie Bird ensinando divisões da 
música e a relação do tempo musical no espaço. Na turma, Cunningham teve oportunidade de 
presenciar uma aula de composição coreográfica de Cage que o impressionou. Anos depois se 
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encontram de novo e o músico o estimula a coreografar e a se apresentarem juntos; a partir desse 
encontro, a colaboração entre eles permaneceu por longos anos.

Cunningham participou de alguns happenings organizados por Cage, que compôs músicas para 
os solos e para a sua Companhia, assim como foram professores convidados de Black Mountain 
College, na Carolina do Norte, local que recebia artistas de ideias inovadoras e que possibilitou 
o contato com inúmeros “artistas, pensadores e cientistas”, auxiliando-o em sua formação “in-
telectual e artística, preludiando a tessitura da rica e singular colaboração interdisciplinar que 
caracterizou seu trajeto” (AMORIM; QUEIROZ, 2000, p. 86). O contato com outros artistas de 
vanguarda propiciou a Cunningham atrair colaboradores para suas peças de dança, como os artistas 
visuais Robert Rauschernberg, Jasper John, Andy Warhol, David Tudor (músico) entre outros.

O diferencial das participações nas peças de Cunningham era a independência de seus trabalhos 
em relação à dança do coreógrafo. Como dizem Amorim e Queiroz, a música, o cenário e o 
figurino não seriam “meros acompanhantes sublinhadores dos efeitos coreográficos” (ibid.). A 
colaboração nessa interação artística propiciava confiança entre eles, que pertenciam a uma co-
munidade que compartilhava dos mesmos movimentos que introduziram a arte contemporânea. 
A descentralização de movimentos e partes do corpo proposta pelo coreógrafo se estendia às 
demais linguagens que o acompanhavam e o processo da apresentação valorizava particularmente 
cada linguagem e todas ao mesmo tempo.

Paralelamente à Dança Moderna, vários movimentos promoviam acontecimentos artísticos de 
distintas linguagens. Assim, na década de 1950, o happening surge com a presença de alguns 
coreógrafos e dançarinos, como Cunningham, mencionado anteriormente. Como era um evento 
coletivo, mas promovido por um artista, ele contava com a colaboração de seus colegas de outras 
áreas que se dispunham a participar do show performático. Era um processo colaborativo do 
momento, ou seja, não havia ensaio; somente um prévio roteiro, cada convidado elaborava seu 
improviso estruturado, ou não, considerando o indicativo solicitado e no decorrer da apresentação 
todos ficavam em evidência sem perder a unidade.

A participação dos dançarinos nesse e em outros movimentos artísticos propiciou a interação 
entre eles e os colegas de outras artes, promovendo um intercâmbio de ideias, atividades, conhe-
cimento e posicionamento político, que os instigaram à liberdade de expressão, contrariamente 
aos padrões vigentes, tanto da dança moderna como do balé.

O destaque a um crescimento individual de cada criador e o interesse de personalizar obras, 
métodos e técnicas mostram a falta de proposição desses artistas em dividir o processo criativo 
com os dançarinos das companhias que fundavam. Mas o contínuo compartilhar entre músicos, 
cenógrafos e artistas plásticos permaneceu, firmando importantes colaborações entre coreógrafos 
e artistas das demais artes.
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No final dos anos 1950 e início dos 60, em Nova York, os mais destacados dançarinos de dança 
moderna como Taylor, Cunningham, Waring etc., buscavam autonomia para suas produções 
artísticas num propósito arrojado e, por que não, vanguardista, em oposição às ultrapassadas e 
dispendiosas obras existentes até então. Contudo, para alcançar seus objetivos, organizaram-se 
em pequenos grupos cooperativos para fazer frente a essa situação e, assim, produzirem e di-
vulgarem seus trabalhos.

No início da década de 1960, a produção cooperativa se tornou fundamental para os artistas da 
Judson Dance Theater, uma “instituição coletiva de coreógrafos livremente organizada”, na opi-
nião de Banes (1999, p. 94). O espaço destacou-se após a apresentação de encerramento de uma 
turma que estudara composição coreográfica com o músico Robert Dunn no estúdio de Merce 
Cunningham. Organizar apresentações dos trabalhos artísticos foi tão positivo que resolveram 
continuar no espaço e o tornaram experimental para composições coreográficas, concertos pú-
blicos e pequenas produções cinematográficas.

Na Judson, houve substancial interação artística entre músicos, artistas plásticos, poetas e cine-
astas, com coreógrafos e dançarinos, com efetivo compartilhamento de aprendizagem e conhe-
cimentos, o que possibilitou criações coreográficas até por quem não era do métier, segundo 
Banes (1999). Assim como foram permitidas experimentações de métodos e técnicas de criação, 
participação de bailarinos e não bailarinos, num movimento de integração jamais visto. Enfim, 
era o experimento do experimento. Essa forma de integração social apresentava um objetivo 
também partilhado: evidenciar a criação de seus produtos artísticos.

A mobilização desses artistas era um acontecimento coletivo e integrador de linguagens artísticas 
distintas e da mesma linguagem, no caso da Dança. A interdisciplinaridade artística propiciou 
trocas de conhecimento, informações, identificações ideológicas e políticas, otimização logística 
pelo compartilhamento de tarefas, aprofundamento de pesquisas de movimento e do corpo, novas 
experiências estéticas artísticas e do público. Nessa profícua criação, o movimento destacou-se 
pela autonomia que adquiriu e pela liberdade de fomentar uma maneira singular de fazer arte, 
não somente pela cooperação, mas também pela colaboração.

Ao ressaltar o trabalho coletivo e cooperativo como um modo de investimento na arte de-
senvolvida na Judson, Banes deixa subentender que toda a mobilização deles, tanto para a 
produção como para a criação, envolvia colaboração, até por existirem artistas de outras áreas 
experimentando a criação coreográfica, carecendo do auxílio de dançarinos, músicos e outros 
participantes para o processo criativo. Por outro lado, o termo cooperação aparece como si-
nônimo de colaboração, quando Banes comenta que a cooperação realizada entre eles era da 
“publicidade à iluminação” (BANNES,1999, p. 95). A ação conjunta para a apresentação de 
cada resultado artístico os fazia pôr em prática tarefas que poderiam realizar de modo informal 
e criativo.
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A pesquisa de novos padrões de movimentos, concepções estéticas do corpo e coreográficas 
requerem, no processo de criação, dedicação e tempo disponível para investigação, comparti-
lhamento das propostas surgidas da observação dos experimentos, corpos construídos para tais 
investigações, diálogos de pensamentos verbalizados e de corpos participantes, construção e 
desconstrução do fazer do corpo, conquistado por um processo criativo colaborativo.

Como já vimos anteriormente, o período dos anos 1960 que solicitava o trabalho em equipe 
dos dançarinos e coreógrafos já refletia um contexto de mudanças “no mundo das organiza-
ções e do trabalho, na transição para a chamada sociedade pós-moderna ou pós-industrial” 
(TRACTENBERG; STRUCHINER, 2010, p. 67). As transformações da sociedade pós-segunda 
guerra mundial contribuíram para o aumento de produtividade e competitividade, exigindo a 
formação de equipes com profissionais colaboradores, assim como favoreceu a “crescente in-
terdependência e valorização das formas cooperativas entre diversos atores econômicos” (ibid.) 
em função de uma maior demanda de produção.

As formas cooperativas ressaltavam a importância de uma equipe coesa, com comparti-
lhamento de ideias e tarefas, liderança descentralizada, respeito à subjetividade e às diver-
sidades e responsabilidade para com a atividade envolvida, como apontam Tractenberg e 
Struchiner (2010). Nesse sentido, os benefícios da produção dos artistas da Judson não se 
direcionavam a um órgão representante, mas às obras individuais de cada participante que, 
ao colaborarem nos processos criativos de modo interdisciplinar nas distintas coreografias 
e na organização dos eventos, alcançavam seus objetivos. Essa estrutura organizacional 
foi um paradigma que lhes deu reconhecimento e ficou reconhecida como um movimento 
de vanguarda.

A nova perspectiva de criação de Cunningham o fez ser reconhecido pelos teóricos e historia-
dores de dança como o precursor da dança pós-moderna; os coreógrafos que se destacaram e 
mobilizaram a Judson iniciam uma consolidação dessa nova linguagem que continua vigente até 
à atualidade. A princípio não foi fácil enxergá-la claramente; o que se percebia era a liberdade 
de criação de métodos e técnicas para a produção coreográfica. Cada coreógrafo ou dançarino 
que se dispusesse a experimentar, pesquisar distintos padrões de movimentos e de concepções 
cênicas, estava dentro desse novo contexto da dança pós-moderna 6.

O espaço de criação abriu-se tanto e com tal afirmação que diretores de companhias de balé 
convidavam coreógrafos pós-modernos a criar para seus bailarinos. O que não deixa de ser 
um tipo de colaboração, na medida em que Twyla Tharp, Lucinda Childs, Mark Morris, Laura 
Drean, entre outros, contribuíram para a viabilização do conhecimento e experimentação de uma 
dramaturgia coreográfica para além das composições do balé.

6  O termo dança pós-moderna é utilizado na América do Norte, por seus historiadores; entretanto, existe também 
a denominação dança contemporânea, utilizada tanto pelos europeus quanto pelos brasileiros.
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Sob uma ótica do novo, do diferencial, outras tendências surgem na Europa, Japão e Canadá, 
com denominações específicas, tais como: Danse Actuelle – França e Canadá, New Dance – 
Inglaterra, Tanztheater – Alemanha, Butoh – Japão. Com seus próprios princípios e características 
se afirmaram distintamente da dança pós-moderna.

Todo esse movimento estimulador de uma arte interdisciplinar chega ao final dos anos 1980 
inserido na cultura pós-moderna. Na década seguinte, todas as linguagens de dança passam a 
conviver com coreógrafos consolidados do balé, da dança moderna e pós-moderna, inserindo 
elementos novos à linguagem. Ainda nesse decênio, Silva comenta que uma “nova narrativa em 
dança [...] consolidou-se nos anos 90. A fusão entre dança e teatro se deu de forma tão natural 
que ficava difícil o espectador definir se um espetáculo era pertencente ao gênero teatral ou 
coreográfico” (ibid., p. 128).

A interação entre dança e teatro, nos gêneros conhecidos por dança-teatro e Nova Dança, tra-
zem significante importância para a inserção do intérprete no processo colaborativo. Mas essa 
história, segundo Grebler (2006), começa na década de 1980, quando artistas de dança e teatro 
“responderam a um novo pensamento com propostas de mudanças sociais libertárias e iguali-
tárias, ao mesmo tempo em que dividiram entre si muitos de seus princípios, tanto princípios 
estéticos como princípios políticos e deste modo, lograram forjar-se novas formas de apresenta-
ção” (GREBLER, 2006, p.17). Grebler comenta que coreógrafos da Alemanha, para criar uma 
distinta concepção estética da Dança-Teatro, motivaram-se a seguir os novos rumos do teatro, 
propondo espetáculos de narrativa não linear, incentivando os bailarinos à criação de personagem 
e de fala, além de incluir a improvisação teatral nos processos de criação. O procedimento foi o 
mesmo na França sob a “tendência do movimento cinematográfico da Nouvelle Vague, o cinema 
de autor, originando a Nova Dança Francesa” (ibid.).

Essa relação em que a dança vai apropriar-se de métodos teatrais voltados para o processo 
como para cena, propiciou distintos caminhos estéticos de criação, sem que se cristalizasse um 
modo de conceber e produzir. Assim como possibilitou a participação do bailarino no processo, 
valorizando as experiências da história de vida e as possíveis apreensões desse corpo diante de 
diferentes estímulos, seja ele da Dança ou oriundo de métodos e técnicas de outras artes. Dentro 
desse contexto,

Nos anos 80, a nova geração de artistas da dança empreendeu uma nova 
visão da arte, cuja realização emergiu na forma de projetos comunitários 
onde o coreógrafo buscava dividir as responsabilidades com seu grupo, 
através de uma relação de adesão de um grupo em torno de uma pro-
posta artística. Não se busca mais um tipo de virtuosismo abstrato, ou 
um movimento técnico, mas certa qualidade e autenticidade que emana 
da experiência e realidade dos intérpretes. O processo criativo ocorria 
então em grupo, entretanto concentrava-se na experiência do indivíduo 
como matéria-prima da criação (GREBLER, 2006, p. 31).
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Em busca de uma estética artística singular, os dois gêneros propõem uma criação coletiva co-
laborativa, não mais centrada somente nos artistas de outras artes, mas no próprio intérprete, o 
bailarino. Assim sendo,

as decisões estéticas e as responsabilidades pelo processo são compar-
tilhadas entre os participantes, que buscam realizar uma visão artística 
comum.[...] justificava-se na exploração de linguagens artísticas e no 
prazer da descoberta, aliando à liberdade a responsabilidade do ato cria-
tivo, elementos que favorecem os resultados inovadores (ibid.).

O processo de criação colaborativa na dança contemporânea europeia tornou-se evidente na 
dança-teatro Alemã e na Nova Dança Francesa, como exemplo de diretores e coreógrafos 
que aderiram a esse processo, tem-se Pina Bausch e Maguy Marin, entre outros. A tendência 
que se instalou nos anos 1990 consolidou-se mais entre coreógrafos e dançarinos europeus 
que entre os criadores americanos. Essa nova narrativa solicitava dos intérpretes experiências 
pessoais e profundo entendimento do conteúdo da peça, para o encadeamento natural da ma-
terialidade física e expressiva existente na interface dança-teatro. A dramaturgia coreográfica 
tornou-se mais propícia para os que tinham referências da dança expressionista e dança-teatro, 
que, para os dançarinos americanos, acostumados com o virtuosismo e a receber movimentos 
predeterminados.

Nessa nova perspectiva de gêneros, a ênfase nas temáticas das obras incide sobre questões sociais, 
humanísticas e do cotidiano, somada a um contexto político e econômico que favoreceu o cres-
cimento de políticas públicas culturais em certos países europeus, fomentou grandes eventos de 
dança, criando espaços para novos e reconhecidos coreógrafos. Alguns norte-americanos foram 
para a Bélgica, Alemanha e França, até para continuar inseridos nos movimentos artísticos que 
mobilizavam os demais continentes (ibid.).

Dentre os métodos de composições que surgiram nos Estados Unidos, o contato-improvisação 
de Steve Paxton, dançarino e coreógrafo, foi e é importante para a criação colaborativa, por 
necessitar integralmente do outro para que aconteça a dança. A comunicação que se estabelece 
entre dois ou mais corpos desenvolve-se a partir de um diálogo de movimentos improvisados 
de cada corpo “a partir das ‘perguntas’ postas pelo contato do outro; ‘resposta’ improvisada, 
mas que decorre do tipo de percepção que cada um tem do peso, do movimento e da energia 
do outro” (GIL, 2004, p. 110). Há uma amplitude dos sentidos e da percepção para captação da 
escuta do seu e do corpo do outro para que haja fluidez do movimento.

O diálogo que se inicia pelo movimento tem como ponto de partida a tomada do peso e desequi-
líbrio dos corpos pelo contato da pele. A leve pressão de um corpo sobre o outro estimula uma 
resposta, desencadeando uma coreografia improvisada. Para Gil (2005), o momento do contato 
é um tipo de comunicação em que se ganha experiência do outro de modo inconsciente. A alta 
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complexidade desse fazer leva à reciprocidade, no que se refere à crescente energia trocada que 
estimula possibilidades de perguntas e respostas, troca de sensações e de conhecimento.

Essa conversa que se estabelece só é possível pela condução de procedimentos que preparem o 
dançarino para a experimentação colaborativa. Para que diálogos se desenvolvam, tem de haver 
colaboração no processo da criação, o que significa domínio do método, entrega aos novos canais 
perceptivos dos sentidos, respeito, confiança, compartilhamento dos diálogos, identificação com 
o processo e o método, abertura aos experimentos e uma nova condução da experiência estética 
do que acontece no momento, pois os criadores não podem parar para ver o que fizeram. Eles 
atuam através do registro da memória do corpo, das sensações agradáveis que obtiveram, além 
de uma troca das percepções da emoção, dos afetos, do ritmo, da visão interna e externa das 
sensações reais que estão acontecendo. É esse conjunto de fatores que irá propiciar o processo 
criativo colaborativo no contato-improvisação.

A dança-teatro, por sua tênue relação entre as duas linguagens cênicas, trouxe distintos métodos 
de criação, mas o que havia em comum, apontado anteriormente, era o processo de criação com 
a colaboração dos dançarinos-atores ou atores-dançarinos. O corpo do intérprete teria de trazer 
referências tanto do teatro como da dança, sem ultrapassar os limites de ambos.

Diante de significativas transformações no contexto da arte e pelos contatos que, no decorrer 
de sua formação profissional fez no seu país, Alemanha, e em Nova York, na década de 1970, 
Pina Bausch fica em evidência. Suas obras coreográficas trazem um diferencial nada receptivo 
para um público acostumado a ver balé e bailarinos com excelente desempenho técnico. Suas 
criações se voltavam para os sentimentos humanos, valorizando a expressividade da vida; com 
isso, mostrava “no palco os bailarinos em sua fragilidade mais aparente, em suas próprias per-
sonalidades, e não como performers que representam tecnicamente um papel” (CYPRIANO, 
2005, p. 27). A dança-teatro seguia vivências e experiências de Bausch, num processo criativo 
colaborativo, com a participação de seus bailarinos, como assim os chamava.

No final dos anos 1970, durante o processo de criação de Barba Azul, Bausch começa a fazer 
perguntas aos bailarinos sobre uma determinada ópera. Eles tinham de responder com improviso 
(BENTIVOGLIO apud SILVA, 2009). Ao perceber que o procedimento atendia às suas expecta-
tivas, resolve adotá-lo para suas outras obras, o que também servia para integrá-los no processo 
criativo, ao vivenciar uma situação de não ser aceita pelos bailarinos no início de sua carreira no 
Teatro de Ópera Wuppertal. Trazer essa história a faz mobilizar o (des)temor de inovar, a relação 
do processo criativo entre coreógrafo e bailarinos e o estar junto para trabalhar a arte como um 
colaborador que projeta a ideia do outro.

Na história artística de Bausch é evidenciado um problema que faz refletir sobre dois aspectos: 
primeiro, que criar é uma questão de coragem como mencionam Ostrower (1999), Salles (2009) 
e Alencar e Fleith (2003), visto na primeira subseção e aqui mostrado como um bom exemplo 
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quando se trata de criação em Dança. Nos depoimentos de Arno Wüstenhöfer e da artista, é sur-
preendente, para ela, a rejeição do seu trabalho artístico, no que chamam de primeira fase. Ela diz:

Pela primeira vez eu sentia medo de meus bailarinos. Eles detestavam 
aquele espetáculo, não queriam compreender nem aceitar... Lembro-me 
de que uma vez a Viviane Newport, no final de um ensaio de Os sete 
pecados capitais, sozinha, no palco, gritava, gritava muito alto para mim: 
‘Já chega, não aguentamos mais, odiamos tudo isso’ (BAUSCH apud 
CYPRIANO, 2005, p. 26).

Bausch mostra que nem todos do Wuppertal estavam preparados para acompanhar as novas 
propostas estéticas da coreógrafa; tomando conhecimento dessa exclusão, ela seguiu investindo 
em seus propósitos criativos, tanto no processo como na produção final. Assim sendo, teve a 
coragem de romper barreiras, superar o medo e deixar fluir seus pensamentos criativos, procu-
rando meios para inserir os bailarinos no processo.

O segundo aspecto é quando ousa sair dos padrões existentes da criação, envolvendo bailarinos 
acostumados com padrões da linguagem do balé de repertórios com contos de fadas, e se defron-
ta com a rejeição, como ela relata. Essa situação demonstra a necessidade de prepará-los para 
o processo do novo, além de colaborar com outras possibilidades de elaboração de uma obra 
fora dos modos vigentes (mesmo ao saber que cada obra gera suas regras para ser elaborada), 
identificando-se com o processo criativo, com o trabalho do coreógrafo e com as temáticas que 
o motivam.

As motivações intrínsecas da coreógrafa em propor composições que abordassem os sentimen-
tos humanos vêm da sua formação de bailarina, do contexto político-social-cultural; porém, no 
momento em que divide com o elenco, precisa conhecê-lo, encontrar mecanismos que o façam 
entender seu processo, conquistar a confiança e trabalhar o sentido do grupo e da inclusão de 
novas perspectivas estéticas artísticas.

Essa experiência conturbadora a fez repensar e encontrar um meio de coreografar com a parti-
cipação ou colaboração criativa dos bailarinos, desde o início do processo, ao repassar tarefas 
através de perguntas a serem respondidas e, por meio destas, iniciar a criação de uma peça. As 
perguntas permanecem no decorrer da elaboração coreográfica ao procurar opiniões sobre um 
texto, um assunto, sentimentos, histórias de vida (PEREIRA, 2010). Um procedimento visto 
como método e considerado como a segunda fase da coreógrafa, porém sem codificações, mais 
subjetivo.

No processo de perguntas e respostas, Bausch deixava os bailarinos à vontade para responder. 
Tais respostas poderiam ser verbais, com movimentos ou ambos, porém ninguém era obrigado a 
responder sempre. Cada intérprete recebia sua tarefa, tinha um tempo para realizá-la. O resultado 
era gravado em vídeo, para seleção e reelaboração por ela com o bailarino, até chegar ao ápice 
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criativo desejado. Desse modo, colava as respostas trabalhadas e aperfeiçoadas para compor 
as cenas e as juntava com os colaboradores responsáveis pela cenografia, iluminação e efeitos 
solicitados para a dramaturgia geral (ADVENTO apud CYPRIANO, 2005).

É interessante comentar que nas peças que tratavam de locais distintos de seu país, Bausch cos-
tumava fazer pesquisa de campo, junto com seu elenco. A coreógrafa levava o elenco a observar 
costumes, hábitos, comportamentos e cultura local, para terem suas próprias opiniões e, com 
isso, auxiliá-la no processo de criação. Para tal compartilhamento, “incentivava cada bailarino 
a se posicionar individualmente, a obter seus próprios pensamentos, sentimentos e associações. 
Critérios de certo e errado não tinham a menor importância” (HOGHE apud SILVA, 2009, p. 37).

No processo criativo de Bausch, a colaboração tornou-se presente com a participação dos artistas 
que compuseram a equipe, contribuindo com a ideia principal do tema a ser desenvolvido na 
dramaturgia como um todo, assim como na integração dos bailarinos no processo coreográfico 
de forma mais branda, ao considerar que o esboço mostrado por cada integrante era lapidado até 
chegar ao produto almejado pela coreógrafa. Nesse caso, os bailarinos colaboravam com expe-
riências das suas histórias corporais, por meio das respostas dadas, aprimoravam e repassavam 
para outros colegas, sob orientação e organização de Bausch.

Sua direção é hierárquica, centro gerador do processo ao canalizar para si a criação do outro e 
junto com ele transformá-la, segundo sua concepção. Porém, criar para ela foi consentir e se 
permitir em determinadas fases da criação, o fazer, compartilhando com o bailarino, propician-
do-lhe expressar suas impressões sobre as questões que a instigavam. Assim, é uma experiência 
estética de construção e desconstrução colaborativa - tanto do coreógrafo como do bailarino - de 
uma produção artística em desenvolvimento.

Até o atual momento, buscamos mostrar que a ação colaborativa aparece em diferentes instâncias 
na Dança e está tanto no processo criativo colaborativo como em outros tipos de colaboração. 
Nesse percurso, o que há de comum é o compartilhamento com artistas convidados, contribuidores 
da estruturação do processo, mas à medida que o contexto se modifica, interesses e inquietações 
artísticas propiciam maneiras de criar distintos processos. Isso ocorre até surgir o interesse da 
criação coletiva, com a interação de todos no processo e, por fim, a tendência da colaboração, 
que a nosso ver, vem se constituindo num dispositivo teórico-metodológico que inclui conscien-
tização e organização do processo criativo coletivo, visando colocar não opiniões individuais, 
mas a produção da obra em primeiro plano.
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2.3. Colaboração como dispositivo na Dança

A abordagem sobre a colaboração mostrou a ascensão desse fenômeno contemporâneo e a rede 
propagada em distintas direções profissionais e de conhecimento. Na Dança, faz-se presente 
de diferentes maneiras, mas na atualidade sobressai-se nos processos criativos, seja como uma 
tendência geral de experimentar novos meios de criação coletiva, seja como dispositivo cuja 
intenção é provocar e promover “um conjunto heterogêneo de práticas de saber, de poder e de 
subjetivação” (Weinmann, 2006, s/p).

Conforme já mencionado na introdução, um dispositivo se compõe de linhas de força que podem 
sedimentar, fixar práticas como produzir derivações e novos dispositivos. Para Deleuze (2011), 
é Foucault quem desvenda os vetores inerentes ao dispositivo: o saber, o poder e a subjetivação. 
O saber ver e o saber dizer são condições de possibilidade de saber (Weinmann, 2006) e se en-
trelaçam, constituindo a dimensão do poder. Entretanto, essa trama saber-poder traz em si um 
outro componente que é a resistência ao sistema; uma terceira linha de força que é o processo 
de subjetivação. Trata-se, segundo Weinmann, de

uma linha de fuga, que transpõe o limiar de um dispositivo, que lhe abre 
uma fissura [...]. É nesse choque com as linhas de força hegemônicas 
que a subjetivação produz-se como uma prega, como uma dobradura dos 
regimes de saber e poder que nos atravessam (ibid).

Assim, Weinmann (ibid.) esclarece:

Deleuze aponta que é próprio à subjetivação resistir à sujeição e que ela 
não deixa de relançar a relação consigo redobrando-se, desdobrando-se, 
metamorfoseando-se. Nesse sentido, cartografar um dispositivo consiste 
em instalar-se sobre as suas linhas e delinear os processos mediante os 
quais se define o que somos (linhas de estratificação) e estamos deixando 
de ser e o que somos em devir (linhas de atualização), isto é, aquilo em 
que estamos nos tornando.

Vemos a complexidade e a produtividade do conceito de Dispositivo, que reforça a hipótese 
desta tese. Adiante iremos retomar essa discussão, após termos discutido esses primeiros ras-
tros do que pode ser um processo criativo e do que é solicitado de cada um e do grupo para ser 
colaborativo. Importa aqui delinear o movimento articulado em linhas de força que geram algo 
novo no coletivo, com a sabedoria de dividir e assumir juntos um pensamento criativo, onde 
personalidades, identificações, habilidades se unificam em prol de um objetivo artístico ou um 
aprendizado artístico-pedagógico.

No caso da colaboração, a aproximação torna-se fundamental para desenvolver uma ideia, por 
reunir interesses pessoais e coletivos visando atingir uma finalidade. Esse estar junto atende às 
necessidades básicas do ser humano como ser social. Nesse sentido, o grupo humano é percebido 
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como “aquela estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canaliza tanto as necessidades 
pessoais como as coletivas” (Martín-Baró apud GALLETTI, 2006, p. 72). O processo colabora-
tivo é bem-vindo ao grupo pelo espaço que abre para contemplar experiências e conhecimentos 
individuais e simultâneos, dele decorrentes.

A ação colaborativa exige que o grupo tenha uma organização interna para que normas pactuadas 
sejam cumpridas, tarefas distribuídas sejam realizadas e funções estejam designadas de acordo 
com a experiência dos integrantes, assim como estes tenham a consciência de pertencimento e 
identificação com o grupo, para os laços dos compromissos intensificarem-se (GALLETTI, 2006).

Para esse funcionamento, evidentemente constroem-se regras, estabelecem-se entendimento e 
respeito entre os pares; uma ética nem sempre discutida pelo grupo, aparece pela convivência, 
pelos vínculos que se vão formando entre os membros. Mas para vivenciar essa ética do grupo, 
da comunidade a qual se pertence, torna-se necessário vir à tona a autoética, que é uma “ética 
de si para si que desemboca naturalmente numa ética para o outro” (MORIN, 2007, p. 93).

A autoética é consequência do desenvolvimento da autonomia individual, que inclui éticas tradi-
cionais, integradas e encontradas na religião, na família e na comunidade; transmissão passada 
pelos costumes e hábitos de solidariedade que se constituem, hospitalidade e honra, diluídos no 
contexto histórico e cultural da sociedade contemporânea, permitindo que o indivíduo se respon-
sabilize ativamente por seus atos. A autoética mobiliza a consciência e as tomadas de decisões 
para fazer o bem para si e para o outro, ela aciona o altruísmo, a solidariedade e o dever para a 
comunidade de modo consciente e reflexivo (ibid.).

No sentido exposto acima, o indivíduo, quando autoético no seu trabalho ou no seu fazer artístico 
em um grupo ou equipe, colabora, porque ao ser solidário com os outros, ele também se beneficia; 
particularmente, há uma satisfação contemplada ao ajudar, cooperar, compartilhar com o outro.

Com o propósito de realizar um desejo de criação autoético, o integrante de um grupo, muitas 
vezes, compartilha da criação sem perceber como o faz; por isso, no campo da Dança, a distinção 
entre colaboração e cooperação é quase inexistente, pois o processo de criação compõe-se de 
ambos os momentos: horas em que predomina a cooperação e outras nas quais a colaboração 
se apresenta.

Na nossa experiência, isso é possível quando pensamos na qualidade do espetáculo ou da co-
reografia, pois o que é considerado na seleção do processo não é o meu querer, a minha ideia, 
mas a opinião dos membros do grupo e especialistas no assunto. Pois, geralmente, escutam-se 
os argumentos de quem tem mais experiência e de quem surge com ideias consideradas pelo 
coletivo como boas, para assim chegar a uma escolha por decisão conjunta. Nesse sentido, a 
seleção complexa de material, no decorrer do processo, é feita pelo grupo.
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Um exemplo prático de um iniciante sugerir algo importante para uma cena ocorreu no Curso 
Técnico em Dança na disciplina Prática de Montagem II. Na véspera do espetáculo, o iluminador 
disse ao grupo (alunos e professores) que não tinha equipamento para iluminar uma cena que 
abrangia uma parte do estacionamento da Escola e o calçadão externo. Diante do problema e das 
várias propostas dadas, o grupo acatou a ideia da aluna, cuja proposta foi utilizar os faróis dos 
carros com diferentes intensidades de luz, na direção do espaço mencionado, o que proporcionou 
um adequado e inusitado clima cênico.

Por trás de um processo de criação coletiva há um grupo; entretanto, o modo de funcionamento 
e as normas estabelecidas pelos participantes darão o aspecto de ser ou não um processo colabo-
rativo. Abreu (2006) menciona, sobre a criação coletiva no teatro, que a busca de outros meios 
nesse tipo de processo levou à inserção das inúmeras ideias introduzidas no espetáculo, que 
deixavam o resultado artístico sem consistência e coerência. Por isso, a intenção de dar direito 
à polifonia de vozes não significa incluir sugestões criativas de todos, e, sim, que os membros 
do grupo se disponham a colaborar com suas experiências e vivências a ponto de discernirem 
conjuntamente o que é melhor para o espetáculo.

Em distintas atividades de diferentes campos, cujos processos são colaborativos, foram observa-
das certas qualidades que contribuem para uma colaboração autêntica para quem participa dessa 
tarefa: postura ética que ressalte valores de respeito ao outro, tolerância, inclusão à diversidade, 
liberdade de exprimir e ouvir opiniões opostas para otimizar o fazer em colaboração, e as relações 
interpessoais como cortesia, confiança, adaptação e compreensão aos temperamentos e intera-
ção com as motivações e desejos dos outros. Juntam-se a esses comportamentos a presença de 
líderes que descentralizam suas atuações e que agem de modo democrático em equipes, grupos 
e comunidades (TRACTENBERG; STRUCHINER, 2010).

Essas qualidades, solicitadas para que haja colaboração, requerem o exercício de aperfeiçoar, em 
cada sujeito, o princípio da inclusão (MORIN, 2007). Nesse sentido, o sujeito é aquele que se 
autoafirma em seu próprio mundo, que apresenta seu lado egocêntrico, voltado para seus próprios 
interesses, mas que também tem a capacidade de incluir o outro, ou seja, de ser altruísta. Com 
isso, sua autoformação é constituída dos dois princípios: o de exclusão, em que cabe somente 
o “nosso Eu”, o que é singular de cada um, o lado egocêntrico, voltado para si, bem como o 
princípio da inclusão, que tem a capacidade de inserir no Eu o Nós, permitindo em seu mundo 
essa convivência dual (ibid., p. 20). Esse princípio surge, de acordo com Morin, pela afinidade 
afetuosa por quem está mais próximo, como a mãe.

Ele pode conduzir ao sacrifício de si pelos seus, pela sua comunidade, 
pelo ser amado [...] o princípio da inclusão inscreve o Eu na relação 
com o outro, na sua linguagem biológica (pai, filhos, família), na sua 
comunidade sociológica. [...] é instintivo. [...] O outro é uma necessidade 
vital interna (ibid., p. 20).
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Nesse sentido, a colaboração ressalta uma ética que possibilita emergir o altruísmo, que Morin 
entende ser “uma ética de religação que exige manter a abertura ao outro, salvaguardar o senti-
mento de identidade comum, consolidar e tonificar a compreensão do outro” (ibid., p. 103). Ou 
seja, o altruísmo é de fundamental importância para que haja colaboração.

Ao desenvolver e exercitar uma percepção maior de suas possibilidades, mantendo a ética de 
religação em relação ao outro, o intérprete-criador poderá ser mais produtivo, pelo conjunto 
de aspectos que o auxiliem a solidificar o que ele será capaz de apreender e se identificar com 
outro, pois percepção, expressividade, voz, gestos, comportamento afetivo e emotivo, ideias 
enunciadas, tudo isso se ampliará, juntamente com as experiências anteriores compartilhadas 
durante a criação. Assim, o pensamento criativo canalizará os interesses individuais para o grupo, 
promovendo o benefício das partes e do todo.

O pensamento criativo, por si, já apresenta complexidade ao reunir fatores e elementos que 
contabilizam para o ato criador, tratando-se de um sujeito, mas quando surgem dois ou mais 
pensamentos para uma criação, multiplica-se a complexidade, em função da ordenação das fases 
que irão estruturar a criação; nesse caso, a colaboração conversa com o conceito de complexidade 
que Morin vai revelando de vários ângulos. Se “a complexidade é um tecido (complexus é o 
tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o parado-
xo do uno e do múltiplo” (ibid., p. 13). Ao comparar com o processo criativo colaborativo, as 
distintas ideias expostas de cada integrante vão sendo tecidas por todos, à medida em que são 
interpretadas, exploradas e selecionadas dentro do processo, para formar o ato criador. Vemos o 
uno e o múltiplo como muitos pensamentos fluindo para que se transformem em um.

Os Eus existentes em cada criador, ao se juntarem com os Eus dos outros, se multiplicam e, 
nesse embaraçar-se para conceber algo, transformações vão sendo feitas, mostrando um segundo 
momento da complexidade que “é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações 
e retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico” (ibid., p. 13).

Nesse caso, o mundo se refere à criação que está em compartilhamento, ou seja, em colaboração. 
Morin (2007) menciona que a complexidade parece um caos cheio de dúvidas em que se faz é 
necessário o conhecimento para estruturar um caminho coeso, mas sem simplificações. Criar 
em colaboração implica essa complexidade, por ocorrer nas trilhas de incertezas, de avanços e 
retornos, que, aos poucos, encontram um caminho particular de ordenação e estruturação, pelo 
conhecimento, pela experiência, sensibilidade e percepção da forma incorporada pelos colabo-
radores, pois o potencial de cada um é motivado para pensar em grupo e pelo grupo. Assim, os 
meios encontrados para organizar o confuso emaranhado de proposições de pensamentos criativos 
são muitos e cada obra encontra o seu percurso com os seus múltiplos criadores.

A complexidade desse tipo de processo colaborativo que acontece no coletivo encontra-se em um 
meio de desafios, limites, diferentes identidades e diversidade de personalidades sensíveis que 
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se aproximam em busca de uma realização. É um processo em que prazer e problemas andam 
conjuntamente. Não é fácil desfazer-se de uma ideia que se julga importante em detrimento de 
outra. Ou até ceder uma parte para que se complemente com a de outro, por isso a necessidade 
de identificação com o grupo e o projeto criativo a ser efetuado, e, principalmente, fazer com 
que a pessoa se identifique e que esteja motivada interna e externamente.

A criação colaborativa é um processo de aprendizado que compartilha conhecimento, compre-
ensão de si e do outro. Saber ceder e defender sua proposta de criação pela argumentação, ou 
mesmo quando vem de terceiros, permitir transformar e ampliar os sentidos do “nós”, isto é, 
não estar, somente, atento às próprias sensações e percepções, mas também às dos sujeitos que 
estão ao seu lado. Na concepção de Grebler, a colaboração

provê um aprendizado integral, técnico, estético e didático fundamental 
para o amadurecimento profissional do intérprete quando permite-lhe ser 
também um criador, e ter uma participação efetiva na produção em vez 
de ser apenas o instrumento de um diretor (2006, p. 32).

É a aprendizagem de tornar a multiplicidade de criações em uma, porque se transforma em uma 
terceira que é a criação colaborativa, aquela que reuniu vários pensamentos criativos com traços 
singulares e compartilhados dos membros do grupo, e transforma-se em um terceiro pensamento 
com nova forma, originalidade e estilo do grupo. A criação colaborativa propicia uma experiência 
distinta da individual, por aglutinar experiências de cada artista, por desconstruir antigas formas 
e construir uma criação coletiva colaborativa em uma dimensão vivencial de referência múltipla.

Essa experiência da criação é também uma experiência estética. Compartilhamos do entendimen-
to de Dewey (2010) ao dizer que, quando cria, o artista observa o andamento de sua produção 
artística com a percepção aberta às impressões agradáveis e de deleite, independentemente da 
contínua atenção necessária ao que está sendo realizado. Seus exemplos argumentadores de tal 
posição nos levam a concordar com sua afirmação: “a experiência estética – em seu sentido 
estrito – é vista como inerentemente ligada à experiência da criação” (DEWEY, 2010, p. 129).

Ao longo de uma criação coreográfica ou mesmo de um espetáculo, a percepção da recepção 
do coreógrafo precisa ser de prazer ao observar (sentir) a elaboração da obra, para continuá-la. 
Nesse processo para desenvolvê-la, muitas vezes o coreógrafo se distancia para apreciar e ana-
lisar o que ela está a proporcionar-lhe em receptividade, mas, se observar algum problema, ele 
pode retornar a novos experimentos até perceber a fluência de qualidade que está desejando, para 
assim prosseguir na construção da criação artística. Logo, a experiência estética não é somente 
um desfrute do espectador ao admirar o produto coreográfico, mas, principalmente, de quem a 
cria, criador e espectador, antes de qualquer outro que aprecie a obra em sua totalidade.

Em relação ao processo criativo colaborativo, a experiência estética pode apresentar dois ân-
gulos. Primeiro, quando se trata de um grupo artístico, cujos integrantes já trazem experiências 
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individuais que são canalizadas para o afinamento da sensibilidade estética segundo o olhar 
do grupo. Isso torna a percepção receptiva complexa, por ser compartilhada em uma interação 
social da experiência do prazer de observar o desenvolvimento da obra por todos, para que a 
experiência estética grupal aconteça. O que não deixa de ser um aprendizado perceptivo da 
criação colaborativa pelos intérpretes-criadores, estando a qualidade a ser alcançada, nesse 
momento, em nível secundário, convocando apenas a contemplação do produto em andamento. 
Os integrantes do grupo em geral têm um mesmo patamar de experiência e expectativas no que 
concerne ao resultado.

O segundo é quando ocorre em uma escola de arte, o que ilustramos com alunos do Curso 
Técnico em Dança da ETDUFPA. Em algumas disciplinas, onde a prática predomina por versar 
sobre processo criativo coreográfico, ou em espetáculos com os alunos-intérpretes-criadores, eles 
passam pela experiência e vivência de aprender a perceber como a obra em construção chega 
a eles pela experimentação da repetição 7, para que a sensibilidade receptiva fique aguçada ao 
diálogo sensível entre a criação em processo e o espectador que é (ou são) o(s) criador(es). Nessa 
experiência estética, há simultaneamente a comunicação de toda a turma (independentemente 
do número de alunos) com a criação em andamento, facilitada pelo(s) professor(es).

Nesses momentos em que o professor (orientador, facilitador) propicia as paradas para os alunos 
perceberem e contemplarem o que está em produção, ele os provoca a manifestar seus sentimentos, 
conduzindo-os a uma discussão para chegar a um olhar estético, o da turma. O exercício do olhar 
sensível está no centro do processo criativo colaborativo, pois “o processo da arte em produção 
relaciona-se organicamente com o estético na percepção [...] Até ficar perceptualmente satisfeito 
com o que faz, o artista continua a moldar e remoldar” (DEWEY, 2010, p. 130). Nesse caso dos 
alunos, a experiência estética é um aprendizado que se aprimora com o tempo.

Nos duos profissionais, a parceria é um mundo colaborativo em que as contribuições possibilitam 
novas formas de matéria para a criação, pela ampliação das trocas de informações e conheci-
mentos, em virtude das experiências anteriores com o parceiro ou o amigo tornarem-se mais 
próximos e disponíveis para discutir ideais, interesses e mostrar seus conhecimentos a fim de 
criar colaborativamente com a produção do outro.

Encontramos, na história da Dança (BOURCIER, 2001; CAMINADA, 1999; SILVA, 2005), 
parcerias relevantes entre artistas do próprio campo ou de outros campos artísticos, que cola-
boraram com coreógrafos e diretores na construção de obras significantes nas artes da cena. 
As interações são profícuas quando há liberdade, disponibilidade e abertura para novas cria-
ções. Também aparecem outras formas de colaboração, voltadas para a arte-educação, com 
artistas que desenvolveram métodos e técnicas compartilhando suas pesquisas com colegas, 

7  A referência da experiência da repetição trata das inúmeras vezes que os alunos param no decorrer de suas cria-
ções para apreciar e discutir sobre a percepção receptiva do que estão elaborando coreograficamente no decorrer 
do curso. É um aprendizado que acontece repetindo várias vezes o processo.
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alunos e/ou discípulos ou nas parcerias de criações artísticas didáticas de trabalho docente. 
Tais práticas não são uma novidade, mas pesquisas sobre a colaboração docente em Dança 
começam a ser desenvolvidas, apesar de em outras áreas da educação ser mais intenso esse 
tipo de investigação.

A relação entre professores no PCC traz a questão de três procedimentos de condução observados 
na experiência compartilhada com professores de Dança da ETDUFPA. Em nossa experiência 
com a turma do curso técnico, há atividades específicas a serem desenvolvidas em disciplinas que 
mobilizam a criação colaborativa coreográfica e em outras que são destinadas a montagens de 
espetáculos, onde o PCC requer uma participação maior da turma e dos professores envolvidos 
no processo. Desdobraremos esta análise na quarta seção desta tese.

A condução do PCC revela diferentes modos de organização nos artistas de Dança, por isso a 
dificuldade de perceber se a criação é ou não colaborativa. As reflexões sobre leituras a respei-
to desse tipo de processo criativo, somada à nossa experiência como dançarina, coreógrafa e 
professora-facilitadora 8 nos fizeram propor duas categorias que denominamos pcc-horizontal e 
pcc-flexível. O pcc-horizontal refere-se a uma concepção em que todos participam, com ou sem 
coreógrafo ou diretor artístico à frente do processo. Trazemos como exemplo a Cia. Experimental 
de Dança Waldete Brito 9. Nessa companhia, a diretora artística Waldete Brito pontua (entre-
vista em fevereiro de 2012) que a colaboração em todos os seus espetáculos sempre ocorreu 
em menor ou maior grau, em distintos momentos da construção do processo, mas admite que o 
primeiro espetáculo que considerou como processo colaborativo pleno foi o Discurso (2001), 
que realizamos juntas. Afirma que foi um processo colaborativo porque as duas pensaram toda 
a dramaturgia do espetáculo, tema, roteiro, cenas, objetos e figurino, entre outros elementos de 
uma composição cênica em dança.

Foi um processo em duo que aconteceu sem ser preestabelecido que assim seria. Pela coincidência 
de trabalharmos juntas e a companhia estar em férias, nós duas começamos a discutir a possibi-
lidade de um espetáculo para dançarmos. Então, dessa primeira proposta começamos a colocar 
no papel quais assuntos nos motivavam para uma montagem. Depois escolhemos conjuntamente 
um para desenvolvermos; a partir desse primeiro passo, o decorrer da criação foi colaborativo, 
por sempre visar à qualidade do produto, mesmo quando apostamos em experimentos novos para 
nós, um querer das duas intérpretes-criadoras. Por isso decidimos criar sem música, introduzimos 
o gramelô 10 e um pouco de humor em algumas cenas.

8  Maiores detalhes sobre esta categoria mais adiante.
9  A Cia. Experimental de Dança Waldete Brito é um núcleo de pesquisa em dança contemporânea, criada em 
1998 pela diretora geral Waldete Brito. Em seus 14 anos, produziu sete espetáculos a partir do método de criação de 
improvisação para desvendar outras possibilidades do corpo na cena contemporânea. Ganhou prêmios da Funarte 
e Secult-Pará.
10  Gramelô é um artifício criado pelos atores da commdia dell’arte em que há conversa improvisada sem sentido.
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Esses elementos e o improviso surgiram em insights durante a pesquisa, o que propiciou muitos 
diálogos entre nós sobre como mantê-los com propriedade. Para o final do processo de criação, 
convidamos dois profissionais para colaborarem conosco: Elizabeth Gomes e Iara Regina Souza, 
cabendo-lhes a direção de algumas cenas e iluminação.

O pcc-horizontal ocorreu pela confiança em que uma tinha na outra, pela maturidade e amizade 
existente, por nós duas termos experimentado e vivenciado processos colaborativos no Grupo 
Coreográfico da UFPA e termos o discernimento para fazer escolhas convenientes para a mon-
tagem, independentemente das modificações ou retiradas de algumas propostas feitas por uma 
de nós. O importante era definirmos a criação estética do espetáculo.

O pcc-flexível pode ocorrer de duas maneiras: na primeira, a participação dos intérpretes na 
criação está para além da composição coreográfica. As suas proposições colaborativas podem 
direcionar-se para outros elementos que façam parte do processo de criação, como roteiro, trilha 
sonora, objeto cênico, figurino, etc. Entretanto, as tomadas de decisão cabem ao diretor-coreógrafo, 
assim como a concepção geral. Ele é quem delibera o nível de compartilhamento no processo 
criativo dos integrantes do grupo. O segundo é quando o PCC acontece a partir da solicitação 
do diretor-coreógrafo e em menor grau de participação do intérprete-criador.

Exemplificamos com a Cia. Moderno de Dança 11. Segundo a diretora artística Ana Flávia Mendes, 
todos os processos de montagens da companhia passaram pelo processo colaborativo de algum modo. 
Em seu depoimento, comenta: “não tem nenhum trabalho da companhia que eu tenha coreografado 
inteiramente [...]. Eu não me lembro mais como é mostrar uma coreografia para outro repetir” 
(MENDES, 2012). O que Ana Flávia enfatiza é que nos dez anos da companhia a colaboração 
em relação à coreografia intensificou-se muito, a ponto de nos últimos trabalhos seus integrantes 
participarem integralmente das composições coreográficas e das cenas, com seu apoio irrestrito.

Desde o primeiro espetáculo, denominado Metrópole, Ana Flávia conduziu seus intérpretes para 
que participassem do processo colaborativo coreográfico, quando solicitou que pesquisassem 
movimentos das ações do cotidiano. Para isso, foram instruídos a ir às ruas com o objetivo de 
observar gestos e comportamentos dos transeuntes em diversos espaços da cidade. Toda a mobi-
lidade das pessoas e dos grandes objetos era alvo da sua acurada atenção, mesmo os movimen-
tos dos carros e ônibus lhes serviram para conversão em dança. O direcionamento da diretora 
propiciou autonomia na criação dos intérpretes e, com isso, ampliou a possibilidade de trocas 
de experiências de elaboração coreográfica entre eles.

11  A Companhia Moderno de Dança é um núcleo artístico que surgiu em uma instituição particular de ensino 
formal denominado de Colégio Moderno em Belém – Pará. Foi formada em novembro de 2002 por ex-dançarinos 
do grupo de dança e folclore do Colégio, que atualmente são profissionais de diversas áreas do conhecimento. 
Seus princípios criativos concentram-se na multiplicidade e interdisciplinaridade na prática em dança. Em seus dez 
anos, produziu sete espetáculos, obras cênicas de curta duração, ganhou prêmios da Funarte e Secult - Pará, além 
de desenvolver vários projetos sociais, artísticos e educacionais. Tem como diretora artística Ana Flávia Mendes e 
diretor executivo Gláucio Sapucahy (MENDES, 2010).
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Nesse processo, a diretora-coreógrafa deixou claro que a composição coreográfica foi uma cria-
ção colaborativa de todos (coreógrafa e intérpretes), porém toda a concepção cênica ficou sob a 
responsabilidade da diretora. Para Ana Flávia, esse modo de criar tornou-se uma característica da 
companhia, e os espetáculos seguintes possibilitaram o aprimoramento desse fazer, além de os 
motivarem, nos últimos anos, a participar na concepção do tema, trilha sonora, roteiro, figurino 
etc. A diretora percebeu que as experiências criativas propiciaram:

para o grupo mais confiança na relação entre um e outro, assim como o 
aspecto da relação interpessoal, da amizade, daquelas coisas que vão para 
além do estético [...] começaram a ser valorizados no grupo. Daí, criou-se 
um laço muito forte de amizade, que é uma característica predominante 
até hoje no grupo (ibid., 2012).

A interação entre os intérpretes-criadores propicia troca de conhecimento, respeito às diferen-
ças, escuta e defesa de ideias e, com isso, maior colaboração entre os pares. Esse mecanismo de 
criação torna-se um aprendizado recíproco tanto para o grupo como para o diretor-coreógrafo.

Com o propósito de apontar e elucidar os distintos indícios da criação colaborativa em Dança 
na ETDUFPA, faremos um breve panorama de sua história, pontuando, a seguir, momentos 
desse tipo de processo de criação entre artistas-educadores e experimentos colaborativos para 
a criação de método e técnica.
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3. TESSITURAS CARTOGRÁFICAS DA CRIAÇÃO COLABORATIVA 
NA ETDUFPA

Você pode ensinar a um aluno uma li-
ção a cada dia; mas se você ensiná-lo 
a aprender despertando sua curiosida-
de, ele vai se envolver no processo de 
aprendizagem pelo resto da vida
(Provérbio chinês).

Para compreender o trabalho desenvolvido por um grupo de professores da ETDUFPA, torna-se 
necessário mostrar que caminhos foram percorridos por eles até chegar à criação de um dispo-
sitivo de procedimentos direcionados à ação colaborativa. Para o presente capítulo foi construída 
ao modo de uma cartografia das histórias formativas dos artistas-professores, visando identificar 
conexões de aprendizados e experiências obtidas com professores e coreógrafos cuja prática de 
processo criativo incluía a colaboração. Foi também objetivo iniciar um mapeamento das linhas 
de força presentes no dispositivo pedagógico e artístico, formulado a partir do mapa individual 
dos professores e do grupo formado por eles na ETDUFPA.

O modo pelo qual as histórias formativas dos docentes foram construídas nos levará a conhecer 
e reconhecer os saberes que, paulatinamente, produzimos e que se entrelaçam no objeto deste 

Figura 1 – Fachada da ETDUFPA (a partir de 2004).
Fonte: http://construtoresdenetcenas.blogspot.com.br/p/etdufpa.html
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estudo. Assim, diferentes aspectos de nossas histórias, no âmbito pessoal e profissional, estão 
presentes e atravessados pelas questões que tratam sobre a formação do artista e do professor de 
dança, pelo contexto que permeou a construção da identidade profissional e das identificações que 
nos aproximaram, do mesmo modo que a própria história da Dança na UFPA e na ETDUFPA.

Os professores de quem iremos tratar, dentre os quais me incluo, se encontraram contingencial-
mente durante o processo formativo acadêmico e artístico, nos festivais, no curso de graduação, 
nos cursos informais, nas escolas de dança, nos grupos. Por fim, nossos interesses profissionais 
nos conduziram para o mesmo espaço institucional, a UFPA, por meio de concursos públicos 
em distintos momentos.

Nossa prática docente convergiu para a poética do compartilhar, aquela em que, juntos, criávamos 
mecanismos para motivar o processo criativo que passamos a desenvolver. Nessa perspectiva, 
Waldete Brito, Maria Ana Azevedo, Mariana Marques, Jaime Amaral e eu tornamos possível, 
para nós e para outros colegas e estudantes, o aprender a criar em colaboração, experiência que 
se estende até o atual momento e cujas bases procuro retraçar neste capítulo.

Um dos momentos das histórias de vida dos professores cruzou com o percurso da artista e 
professora Eni Corrêa, a mentora dos primeiros traços do PCC e do prosseguimento da dança 
na UFPA. Por isso, iniciamos com elementos significativos de sua história, para registrar e 
compreender parte de um fazer que nos marcou e que propagamos na Escola de Dança, com um 
outro propósito, como veremos mais adiante.

3.1. TRAJETO DO PROCESSO ARTÍSTICO COLABORATIVO EM DANÇA NA UFPA

Nos anos 1960, houve uma grande efervescência das artes na Universidade Federal do Pará – 
UFPA, a ponto de sensibilizar o Reitor José da Silveira Neto a homologar a criação do Serviço 
de Teatro, Música, Coral e Orquestra. As artes, inseridas nesse espaço institucional acadêmico, 
participavam do ensino por meio de cursos extensionistas com a finalidade de formar atores e 
músicos, além de apoiar os grupos artísticos, numa extensão do Serviço de Música e Teatro.

Dentro desse contexto, a entrada da Dança artística na UFPA, em 1967, provocou uma ruptura do 
modelo hegemônico existente em Belém, o balé clássico. Sendo um lugar de reflexão, pesquisa 
e criação dos fazeres das ciências e das artes, inserem uma nova proposta artística com referên-
cias da dança moderna como efeito de continuidade, “como uma espécie de sobrevivência que 
influencia, ou inspira a pesquisa e o trabalho de artistas das gerações seguintes, que herdam, por 
assim dizer, questões, temas e materiais para explorá-los e até mesmo questioná-los” (GREBLER, 
2006, p.21). Foi diante dessa nova perspectiva que a Dança foi instalada na UFPA, com a inclu-
são de técnicas e métodos alternativos e o teatro para a preparação corporal, no primeiro curso 
realizado por esta instituição.
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Para Moreira, a Dança inserida na UFPA ultrapassou os moldes do balé e da Dança moderna, 
porque permitiu a seus introdutores - Giannacinni e Corrêa - a “criação de uma ‘nova lin-
guagem’ da dança [...] por meio dos laboratórios de experimentação de movimentos e des-
cobertas da expressividade” (2009, p. 110), que resultaram em produtos estéticos 
diferenciados.

As aulas de dança moderna de Corrêa 12 incluíam técnica, improvisação e jogos teatrais, ministra-
dos por Marbo Giannaccini 13, conforme descrito no primeiro capítulo. Com as novas proposições 
de preparação corporal para a Dança artística, surgiram na cidade, pouco a pouco, academias 
e escolas oferecendo dança moderna e espetáculos com novas perspectivas de composição. Os 
primeiros professores desses espaços foram alunos do curso de Dança da UFPA.

Enquanto a dança moderna se propagava em Belém nos anos 1970, experimentações coreográ-
ficas, a partir de pesquisas e estudos, avançavam para o desenvolvimento de novas criações. Na 
década seguinte, foram introduzidas técnicas alternativas oriundas de lutas marciais, circenses 

12  As aulas de Eni Corrêa perseguiam o efeito de continuidade, ao trazer referências do que apreendera com Sá 
Earp e Nina Verchinina, para explorá-las e questioná-las segundo o conhecimento adquirido nos anos dedicados ao 
estudo do corpo, da dança, da música e da sua própria experiência como bailarina. Assim, ela pôde encontrar seu 
próprio método e investir em novas experiências estéticas.
13  Marbo Giannaccini estudou na Escola de Bailados de São Paulo, dançou no Balé do IV Centenário, compartilhou 
da elaboração da Escola de Dança da Fundação Alice Penteado, lugar em que lhe foi possível viabilizar a produção 
coreográfica sob outro prisma, distanciado dos padrões estéticos do balé (MOREIRA, 2009).

Figura 2 – 1a turma de bailarinas do Grupo Coreográfico de Eni Corrêa, no final dos anos 1960.
Fonte: Arquivo Eni Corrêa. Foto gentilmente cedida para esta tese.
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e da educação somática na preparação corporal, possibilitando diferentes vocabulários de mo-
vimentos. Nesse ínterim, a criação coletiva se afirmava em outros campos das artes.

Com a perspectiva de acompanhar a vanguarda artística e aprofundar estudos em torno da dança 
e das demais linguagens artísticas, Giannaccini e Corrêa se afastaram de suas atividades para 
se especializar. O retorno da professora e a saída de seu colega para outro setor possibilitou a 
Eni Corrêa desenvolver suas experiências de criação coletiva colaborativa. Duas professoras, 
inclusive eu, havíamos experimentado a criação coletiva e colaborativa na Escola Superior de 
Educação Física do Pará e no Grupo Coreográfico da UFPA, além de três professores da Escola, 
por intermédio de Eni Corrêa, que nos possibilitou essa experiência inusitada.

Tratar da trajetória dessa prática na universidade é reportar ao período em que ela trabalhou como 
professora, coreógrafa e diretora artística, no que denominamos de primeira fase da Dança na 
instituição. Assim, para discorrer sobre esse período, traremos alguns momentos da história da 
Dança na UFPA através dos rastros deixados por Eni Corrêa, nossa mentora, e que se propagou 
para novos docentes do curso de Dança da ETDUFPA.

Para adentrar no processo colaborativo de criação, do qual Eni Corrêa torna-se o sujeito central 
e inicial, consideramos necessário conhecer um pouco do trajeto formativo e profissional da 
artista-professora para compreender a prática pedagógica e artística que ela instaura no Grupo 
Coreográfico e que influenciará as professoras Waldete Brito e eu na formulação do Projeto 
Político-Pedagógico da ETDUFPA.

Figura 3 – Marbo Giannaccini.
Fonte: http://www.nosrevista.com.br/2007/11/16/saiba-como-aprovar-seu 
-projeto-no-fac-2/
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3.2. NOS RASTROS DO TRAJETO DE ENI CORRÊA

Só trabalha com dança e com educação 
aquele que acredita que o sonho ainda 
é possível.
(Marcia Strazzacappa, 2006)

A prática poética de uma artista-educadora, formadora de professores e artistas, propiciou a todo 
um grupo de jovens artistas um leque de novas possibilidades que, entrelaçadas, potencializaram 
seus efeitos: liberdade de expressão do corpo; capacidade de escutar-se e escutar o outro; com-
partilhamento de ideias e sentidos; autonomia para a construção do trajeto formador e, sobre-
tudo, a centralidade do coletivo e do processo colaborativo em Dança. É com essa perspectiva 
de entender como ela chega a esse método de trabalho que adentraremos em uma breve história 
de sua vida, à procura dos rastros formativos que a induziram a essa prática e que repercutiram 
vigorosamente depois no curso técnico de Dança da ETDUFPA.

De família católica e de classe média, a paraense Eni Corrêa é a filha primogênita de um casal 
que teve dois filhos. Recorda que seu interesse pelas artes aconteceu por influência da avó, uma 
apreciadora das artes em geral e do incentivo da mãe para assistir aos programas culturais artís-
ticos, bem como participar deles. Seus parentes mais próximos a introduziram nesse universo, 
incentivando-a, desde menina, a valorizar as culturas erudita e popular.

Assim, ela passou a gostar tanto de ouvir música clássica nos programas de rádio como de assistir 
aos teatros populares regionais, as Pastorinhas e o Pássaro Junino 14. Também lembra que o apreço 
pela leitura veio com livros presenteados por seus pais. Ao trazer essas lembranças, comenta 
que a família e o ambiente cultural que a envolviam foram fundamentais para sua formação. No 
Programa Ribalta, Eni ressalta a importância da família na sua educação cultural.

A formação escolar inicial foi construída sob o alicerce de bons colégios, com professoras in-
centivadoras dos estudos básicos e das práticas desportivas, desde o curso primário. O interesse 
pelas atividades físicas continuou no curso colegial (atual Ensino Médio) com a ginástica femi-
nina moderna 15 e danças da cultura popular, com a professora Joana D’Arc. No campo artístico, 
estudou piano por alguns anos na Fundação Carlos Gomes e com professores particulares que 
a auxiliaram a aprimorar o gosto pela música erudita.

14  Pássaro Junino é um teatro popular que faz parte das tradições da quadra das festas juninas. É composto de 
pequenos quadros com estrutura de base musical e aspecto de opereta (LOUREIRO, 2001).
15  A ginástica feminina moderna - GFM é oriunda da ginástica expressiva. Posteriormente foi desenvolvida por 
Heirich Medau (professor e músico alemão, 1890-1974) a partir de 1939, na Alemanha, tornando-se uma ginástica 
demonstrativa. Procura exaltar a graça, a harmonia e a beleza feminina. A GFM se utiliza da música e dos gestos 
e atitudes da dança.
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A iniciação à Dança veio pelas mãos de Augusto Rodrigues 16, reconhecido professor de balé 
clássico na sociedade belenense. Eni Corrêa conta, em entrevista concedida em 2010: “eu ficava 
encantada ao ver Augusto passar em frente à escola”. Admiração que aumentou depois que o 
conheceu como professor e amigo: “com ele aprendi meus primeiros passos de balé [...], par-
ticipei do festival de dança no Palácio do Rádio”, comenta emocionada ao lembrar o amigo de 
profissão, também da Educação Física.

Com dinamismo e a determinação que a caracterizam, após o término dos estudos do colegial 
Eni fez um curso de Licenciatura Curta em Educação Física. Atuando na profissão, recebeu apoio 
do professor de Educação Física, Nagib Matni, seu grande educador, para prestar vestibular em 
Educação Física na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
uma decisão tomada por ainda não existir a licenciatura plena em Belém do Pará. Conseguiu 
o aval dos pais para viajar e iniciar sua carreira entre a Educação e a Dança. No depoimento, 
comentou feliz:

Eu saí de uma região que era muito carente, então eu tive de aproveitar 
o máximo. [...] Meu horizonte ampliou. No meu currículo [currículo 
do curso] tinha dança nos três anos. A professora titular era a Maria 
Helenita Baptista de Sá Earp - Helenita Sá Earp, que foi discípula de 
Mary Wigman. Então eu tive uma formação muito boa com ela, e acres-
cida com outros ensinamentos, com a Nina Verchinina, Dalal Achcar, D. 
Eugenia, Lennie Dale, Klauss Vianna (CORRÊA, 19.06.2010).

16  Por dirigir sua própria escola de dança e, nesse período, também ministrar aulas na Escola de Teatro, não teve 
condições de prosseguir no grupo. Augusto Rodrigues é uma referência na cena paraense por ter sido o primeiro 
professor de balé da cidade. Sua atuação como bailarino, professor de dança e teatro, coreógrafo e diretor artístico 
integra a história da Dança de Belém. Ele foi o professor de Clara Pinto, Eni Corrêa, Teka Salé, Marilene Melo, 
entre outras figuras que se tornaram importantes na sociedade local pelos trabalhos artísticos e formativos na Dança.

Figura 4 – Bastidores; momentos antes do início da gravação do 
Programa Ribalta, com a professora Eni sentada no centro, rodeada 
pelas amigas e entrevistadoras (ex-bailarinas e alunas).
Fonte: http://teatrouni.files.wordpress.com/2010/07/casamentoyve-014.jpg
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Por meio de Sá Earp 17, titular da disciplina de Dança no curso de Educação Física, ela tomou 
conhecimento do trabalho de Isadora Duncan, precursora da dança moderna, cuja filosofia de 
vida deixou-a impressionada por defender a liberdade de movimento e da expressão do corpo. 
Nas aulas de História da Dança, obteve informações sobre o trabalho artístico de Marta Graham 
e Mary Wigman.

Em busca de aprimoramento técnico e de experiências, Eni Corrêa fez aulas na Companhia de 
Dança da UFRJ, dirigida por sua professora Helenita Sá Earp. Entre os estudos e as atividades 
desportivas na faculdade, que não deixou de realizar, encontrava tempo para experiências artís-
ticas e educacionais em Dança, realizando cursos com personalidades de diversos gêneros. 
Motivada pela curiosidade, fez cursos livres de interpretação teatral, visitou museus e galerias 
de arte e assistiu a recitais.

17  Helenita Sá Earp fez parte do primeiro Curso Superior de Educação Física do Brasil, implantado em 1939, na 
Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil, como cátedra da disciplina Ginástica Rítmica, opor-
tunidade que surgiu para inserir a Dança e fomentar uma teoria voltada para uma “infinidade de conteúdos a serem 
desenvolvidos para qualquer planejamento de ensino, de colaboração, ou de treinamento” (GUALTER; PEREIRA, 
2000, p. 7), a partir de princípios filosóficos e científicos, o qual foi denominada Teoria dos Fundamentos da Dança, 
há 60 anos. Paralelamente à sua atividade de pesquisadora e docente, dá prosseguimento às práticas artísticas como 
coreógrafa de vanguarda. Criou a Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ, em 1941, assim como o primeiro 
curso de Especialização em Dança e Coreografia, em 1943, integrado ao curso de Educação Física. Propiciou o 
crescimento do Departamento de Arte Corporal da UB, viabilizando a solidificação da dança como ensino superior 
e possibilitando a criação da Graduação em Dança na UFRJ. Todo o trabalho direcionado à Dança e à Educação, de 
Sá Earp, tornou-se um grande laboratório de pesquisa para os discípulos que a seguiram, resultando na divulgação e 
publicação do que havia realizado em sua vida acadêmica e artística, assim como novos desdobramentos de estudos.

Figura 5 – Eni na Cia. de Dança Contemporânea da UFRJ.
Fonte: Arquivo de Eni Corrêa gentilmente cedido para a tese
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Alguns anos depois, voltaria para fazer sua especialização em Dança na UFRJ. Nesse período 
da pós-graduação, passou a integrar o grupo de Dança da Universidade, aprimorando seus co-
nhecimentos com Klauss Vianna e ministrando aulas como monitora na faculdade. Envolvida 
na recordação desse período, ela diz: “Eu me aprofundei na leitura e nos estudos... eu andava, 
Eleonora, naqueles sebos do centro da cidade, catando livros de história da arte, história da 
música, de grande compositores musicais” (CORRÊA, 19.06.2010).

Ela também procurava leituras sobre os contemporâneos do teatro, como Augusto Boal, influência 
dos cursos de Vianna, e posteriormente da aproximação com Marbo Giannaccini, por trabalhar 
com ele na Escola de Teatro. Ali, colocou em prática o conhecimento adquirido nos cursos for-
mais e informais como intérprete, no grupo de Dança da UFRJ, e professora.

Entrevistando-a, percebemos o quanto sua professora a influenciara, através de filosofia e atitudes. 
Sá Earp era uma mulher à frente de seu tempo, seus pensamentos estavam voltados ao estudo e à 
pesquisa do movimento do corpo. Em sua disciplina, a educadora envolvia outros profissionais 
de áreas afins com o objetivo de complementar o ensino-aprendizado dos conteúdos ministrados 
por ela, como fisiologia, anatomia, biologia e cinesiologia, para interagir com o conhecimento 
do movimento do corpo (CORRÊA, 19.06.2009).

O empenho pelo conhecimento e a contínua atualização profissional fizeram-na retornar aos es-
tudos para duas pós-graduações nos anos 1980. Fez Didática Aplicada na Universidade Federal 
do Amazonas e Metodologia do Ensino Superior no CESEP. Sublinhamos sua permanente 
movimentação entre as formações acadêmica e artística, dialogando com os saberes de vários 
campos para a formação integral. Nessa década, alguns espetáculos do Grupo Coreográfico sob 
sua direção fizeram sucesso no meio artístico paraense.

Ao retornar com a Licenciatura Plena em Educação Física e com os conhecimentos adquiridos 
em Dança, ela propõe a Nagib Matni um curso de Dança Moderna. Ele era diretor dos Serviços 
de Educação Física, subordinados à Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Feliz com as 
oportunidades que obtivera e com intenção de favorecer e transmitir aos belenenses os conhe-
cimentos adquiridos, resolve solicitar a sala de ensaios do Teatro da Paz 18.

A proposta do curso fez com que Eni Corrêa conhecesse Marbo Giannaccini; desse encontro, outro 
momento histórico da Dança começa em Belém e, em particular, na UFPA, local gerador de expe-
riências artísticas e colaborativas, sobre o que nos deteremos em seguida. Nessa instituição, Eni 
Corrêa inicia uma carreira de professora de arte e de artista, pois ela é, no final dos anos 1960, a 
primeira profissional a trabalhar especificamente com a Dança na UFPA, ministrando aulas no Curso 
Experimental de Dança e, a princípio, auxiliando a direção do Grupo Coreográfico. Posteriormente, 
ministraria aulas de expressão corporal no curso de teatro e assumiria a direção do grupo.

18  O Teatro da Paz é o mais importante teatro da capital paraense. Foi fundado em 1878, no áureo do Ciclo da 
Borracha para atender aos espetáculos do gênero lírico, um anseio da sociedade da época.
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Paralelamente ao desenvolvimento do trabalho artístico em Dança na UFPA, Eni Corrêa participa 
da fundação da ESEFPA, assumindo a disciplina Dança do curso de graduação em Educação 
Física 19. A estruturação da disciplina ministrada em dois anos propiciava um aprendizado bá-
sico sobre o ensino da Dança, a ser desenvolvido em escola de Ensino Fundamental e Médio/
Profissionalizante. Para ela, “o principal objetivo deste professor era educar através da dança, 
ou seja, tê-la como instrumento de educação” (CORRÊA, 19.06.2010), o que se distinguia em 
relação ao trabalho que iniciara na UFPA, que objetivava formar bailarinos, educá-los para a 
arte de dançar.

Enfatizar a disciplina e o trabalho mediado por ela no último semestre, em alguns parágrafos 
abaixo, justifica-se por ser a primeira experiência aplicada para alunos cujo processo criativo 
apresentava o aspecto colaborativo nos anos 1970 em Belém. Foi um trabalho que ela iniciou e 
desenvolveu por vários anos, inclusive alguns professores de dança da ETDUFPA passaram por 
esse aprendizado, como veremos mais adiante.

A disciplina, dividida em quatro semestres, apresentava a seguinte estrutura: Iniciação Musical, 
com professores de música e dança folclórica no primeiro semestre; no segundo e terceiro semes-
tres, elementos básicos teórico-práticos da técnica de dança do Sistema Universal de Dança – SUD, 

19  Com a reforma dos currículos das instituições de nível superior do Brasil, houve a mudança de seriado para 
crédito e a nomenclatura da disciplina Dança foi substituída por Rítmica, tendo a instituição liberdade para elaborar 
o programa.

Figura 6 – Teatro da Paz
Fonte: http://lingalog.net/dokuwiki/sessions/aventuras/nona/nonab/trab2
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criado segundo as pesquisas de Helenita Sá Earp 20, com profissionais de Dança; e, no último 
semestre, noções de História e Metodologia do Ensino da Dança, incluindo Criação Coreográfica. 
A finalização da disciplina culminava com uma criação coletiva, um processo colaborativo de 
espetáculo didático de Dança realizado pelos alunos e orientado pela mestra Eni Corrêa.

O resultado do espetáculo não era o mais importante. Entretanto, os alunos se esmeravam a 
fim de fazer uma apresentação de boa qualidade para o público interno e externo da Escola 
em uma quadra adaptada para palco. A avaliação, que se tornava um evento, era uma expe-
riência singular para todos os que passamos pelo desenvolvimento desse processo criativo 
colaborativo. Ao recordar a experiência, Eni Corrêa menciona: “até hoje, quando meus ex-
-alunos me encontram, lembram-se dessa vivência” (19.06.2010); era um aprendizado de 
criação colaborativa.

Na atividade, aprendíamos como pesquisar, organizar, dirigir, fazer roteiro, coreografar, discutir 
o cenário, objetos cênicos e figurinos para o espetáculo, ou seja, todo o percurso da elaboração 
de um espetáculo. Segundo ela, era “um processo educacional de como eles iriam enfrentar 
aquela situação, de como se sairiam diante de um problema de grupo. Uma questão socializa-
dora, também.” (CORRÊA, 19.10.2010), pois até a produção executiva e financeira ficava sob 
nossa responsabilidade. Para a mestra, tal experiência era fundamental para a vida profissional 
do futuro professor de Educação Física.

As orientações para a realização do espetáculo consistiam em nos oferecer liberdade de escolha 
do tema, instrução quanto às etapas do processo, eleição de um representante da turma, acom-
panhamento do desenvolvimento de todo o processo criativo, além de deixar claro que a respon-
sabilidade de preparação e execução do trabalho artístico-didático era da turma. A autonomia 
dada aos alunos era reflexo de sua própria autonomia como professora, para a qual se requer 
“domínio das várias formas pedagógicas e culturais de conhecimento, controle dos processos 
educacionais e liberdade para organizar e negociar” (WOODS, 2008, p. 129). Tal capacidade 
fora adquirida em seus estudos e experiências como professora, educadora e artista, além da 
confiança atribuída pela direção da instituição ao trabalho por ela desenvolvido.

Esse processo, que gerava credibilidade à potencialidade criativa individual e da turma, motivava 
os tímidos e os desacreditados de sua capacidade criativa, possibilitava a descoberta de novos 
talentos, mobilizava a união da turma e propiciava uma polifonia de ideias e consensos que se 
ordenavam de modo claro e ético. Nessa perspectiva, sua atitude mostrava unidade nas dimensões 
ética e estética, posto que a dimensão ética está relacionada ao “desenvolvimento dos valores 
e das virtudes”, enquanto “a estética pelos estímulos à criatividade, dando vazão às emoções e 
aos sentimentos” (PIGATTO, 2007, s/p).

20  Atualmente, este sistema é denominado Teoria dos Fundamentos da Dança.
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Outro ponto a ressaltar era a participação efetiva dos rapazes, quando a dança, mesmo com 
finalidade educativa e não artística, ainda era vista como uma atividade feminina na sociedade 
belenense. A maioria dos rapazes eram atletas das diversas modalidades desportivas, poucos 
tinham feito algum gênero de dança; logo, apresentar-lhes o valor educacional dessa linguagem 
era uma tarefa para a qual estratégias motivacionais eram mobilizadas visando mostrar-lhes 
que, dentro de suas possibilidades, poderiam contribuir no processo, o que realmente acontecia.

Professor que tem a habilidade de lidar com a inconstância de pensamentos criativos do aluno 
ou bailarino, e mesmo assim incentiva suas vocações é visto como um facilitador (WOODS, 
2008); com sua experiência, ele vai dialogando, no sentido de procurar mostrar o que é cabível 
ou não, mas antes deixando que o aluno experimente a nova proposta e perceba o que é melhor. 
Esse modo de condução na sala de aula ou no laboratório de criação é uma prática comumente 
observada no fazer de Eni Corrêa.

Na sua concepção, tal estratégia torna cada aluno responsável pelo processo: “era para valorizar 
a capacidade de cada um. Ali, tinham poucos que gostavam de dança, mas tinham valores inco-
mensuráveis que se descobriram através desse processo” (CORRÊA,19.06.2010). Ressaltar os 
valores do aluno a partir de uma experiência em dança também era um modo de fazê-lo acreditar 
e descobrir o seu potencial pessoal, principalmente para os que ainda procuravam uma oportu-
nidade de desvelar suas habilidades, afinal ela pensava que todos deveriam ter oportunidades.

Juntamente com o processo criativo colaborativo, Eni também utilizava procedimentos dire-
cionados para o que se denomina Aprendizagem Colaborativa, em que se incentiva o aluno a 
interagir no processo de aprendizagem, tornando a aprendizagem “ativa e efetiva” (TORRES; 
ALCÂNTARA; IRALA, 2004, p. 3). Tal estratégia era possível em função de o conhecimento 
adquirido entre os alunos ser construído através do diálogo; trocávamos informações sobre 
nossas experiências anteriores e construíamos o conhecimento no ato do processo e naquela 
comunidade específica.

Ao longo dos anos, ministrando Rítmica IV na Faculdade de Educação Física – ESEFPA, Eni 
fez muitas turmas do curso vivenciarem esse processo, o qual tornou-se inesquecível e de suma 
importância para nossa prática profissional docente, assim como muitos foram despertados para 
a arte da Dança e construíram uma carreira artística paralela. A mestra tinha consciência de que 
o conteúdo desenvolvido visava despertar interesse e conhecimento: “vocês saíam da escola 
(ESEF) não como bailarinos, mas se fossem assistir a um espetáculo saberiam apreciá-lo, [...] o 
meu aluno tinha de sair da escola com a capacidade de transmitir aos seus futuros alunos sem ter 
que recorrer a mim, ele tinha de tomar uma ação independente de mim” (CORRÊA, 19.10 2010).

O parêntese sobre a reflexão do fazer pedagógico da professora na ESEFPA foi introduzido para 
demonstrar uma prática desenvolvida que objetivava que futuros professores de Educação Física 
quisessem e pudessem introduzir a Dança na escola. Seu método tinha o propósito de propiciar 
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confiança e autonomia para o momento em que, exercendo a profissão, pudessem planejar e 
dirigir eventos escolares com criatividade e segurança, e, do mesmo modo, estimular a partici-
pação dos alunos no processo.

A atenção aos alunos da graduação e, do ponto de vista mais geral, a distribuição dos conteúdos 
da disciplina sempre foram grandes interesses dela. Sua meta era fazer a Dança se propagar 
nas escolas, pois ainda não havia uma faculdade específica e o sonho de implantar a Escola de 
Dança na UFPA foi concretizado anos depois. Na área da Educação, a professora participou de 
inúmeros projetos, assim como de seminários e congressos de variados temas sobre a Dança. 
Viajou pelo Norte e Nordeste ministrando aulas elaboradas para a realidade local dos alunos do 
curso de licenciatura curta.

Entre a liberdade e a censura: foi a fase vivida por Eni Corrêa desde sua entrada na faculdade 
até a evidência artística do Grupo Coreográfico sob sua direção, em decorrência das mudanças 
políticas, tanto no Brasil como nos sujeitos que atuavam com a dança. Corrêa comentou:

Eu nem tinha um mês de faculdade quando aconteceu a revolução de 
31 de março de 64. Isso também me influenciou bastante, para o alicer-
çamento da liberdade. Eu penso que a minha geração foi muito feliz, 
foi uma geração transformadora por causa das transformações que ela 
sofreu (19.10.2010).

Quanto mais a censura a limitava em suas produções artísticas, mais meios criativos fluíam 
para fazer a sua arte e, assim, poder compartilhar com pessoas que ansiavam pela liberdade de 
expressão, enquanto a ditadura militar os restringia. Ela, como tantos outros jovens, procurava 
desbravar o horizonte visando obter conhecimento.

Na Dança, as mudanças aconteceram em decorrência das novas perspectivas sobre o ensino da 
técnica do balé e da investigação de técnicas próprias entre os bailarinos modernos, pois, justa-
mente nos anos 1960, década em que Eni Corrêa foi estudar no Rio, os bailarinos modernos, entre 
Salvador, Rio e São Paulo “desmitificaram o ensino e a aplicabilidade do ballet clássico, levando 
os alunos a um outro entendimento de como usar corretamente a técnica, sem agredir o corpo” 
(FREIRE, 2005, p. 71). Ou seja, já vinham estudando o sistema esquelético-artículo-muscular 
para o entendimento da técnica do balé. Estudos a respeito do corpo para a conscientização do 
movimento impulsionaram novos métodos de ensino com maior detalhamento da mecânica do 
movimento.

Enquanto isso, outro grupo procurava descobrir sua dança e, consequentemente, a técni-
ca para desenvolvê-la, sob influência das pioneiras da Dança Moderna, Isadora Duncan e da 
Dança Expressionista, Mary Wigman, disseminadora desse pensamento entre seus discípulos 
(FREIRE, 2005). Impregnados desse propósito, pulverizaram tais ensinamentos nos locais em que 
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trabalharam: Rolf Gelewiski na Escola de Dança da UFBA, em Salvador, e Sá Earp na UFRJ 21. 
Além da relevante presença dos estudos do corpo entre eles, havia a interdisciplinaridade entre 
Dança e Ciências Biológicas, vistos tanto na academia como nos estudos autodidatas do casal 
Vianna. Assim, foi dentro desse contexto do Brasil e da Dança que a professora conheceu Sá 
Earp, Klauss e Angel Vianna.

O incentivo dado ao aluno bailarino para encontrar sua autonomia como artista e/ou professor-
-educador veio pela instigação à consciência corporal, à pesquisa do movimento, à preparação 
corporal para alcançar as novas experiências estéticas na Dança, à procura de respostas das 
próprias inquietações do sujeito em contínuo processo de formar e formar-se.

Essa percepção quanto à filosofia empregada por seus professores contribuiu para o desenvol-
vimento de seu método de ensinar e trabalhar a criação. Como disse na entrevista: “Eu não me 
contentava com aquilo que já tinha sido feito [...] eu tirava o que era importante de cada um e 
fazia meu próprio método” (CORRÊA, 19.10.2010); ou seja, a professora procurava adaptar 
ou criar atividades que correspondessem ao conteúdo a ser ministrado, considerando o nível de 
conhecimento e as experiências do aluno.

Eni Corrêa tinha consciência de que as atividades aprendidas não poderiam ser aplicadas da 
mesma maneira, pois os corpos dos sujeitos da Região Norte, com suas características étnicas, 
ambientais e culturais, responderiam distintamente dos do Sudeste. Por isso, para ela era impor-
tante apreender fundamentos, princípios, métodos ou técnicas a serem aplicados para criar suas 
aulas em consonância com a comunidade local. Com essa concepção, entre outras apontadas 
acima, vejo-a aplicando “a educação libertadora” 22.

Educadores(as) libertários procuram resistir à tensão entre o conhecimento 
e a ação de grupos específicos que, junto com eles(as), partem em busca 
tanto de conhecimento e habilidades adicionais quanto de conhecimento 
universal, produtos, costumes e moralidade (GERHARDT, 2001, p.104).

Educadores que instruem seu aluno a buscar autonomia, autorreflexão, ética, que se colocam no 
lugar do outro, na opinião de Gerhardt (2001), são educadores libertários. Em nossa opinião, são 
também mobilizadores do potencial criador ao proporcionar o exercício do pensamento criativo, 
ao encorajar qualidades da personalidade para lidar com desafios, ao auxiliar na quebra de blo-
queios emocionais, ao ressaltar críticas construtivas entre as muitas possibilidades de desenvolver 
a criatividade (ALENCAR; FLEITH, 2003). Além de incentivar a colaboração autêntica, pois 
valorizam a ética, enfatizam o respeito pela opinião do outro, ensinam a lidar com diferenças, 
ressaltam as qualidades das relações interpessoais e horizontalizam hierarquias.

21  É provável que tenha inserido essa proposta no curso de Educação Física por ter sido aluna de Wigman. Afinal, 
Sá Earp desenvolveu seu próprio método e incentivava a busca de outros conhecimentos.
22  Gerhardt emprega este termo reportando-se à “história e aos métodos de trabalho da educação popular na América 
Latina” desde os anos 1960 (GERHARDT, 2001, p. 101).
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Ao percorrer com ela os rastros de suas lembranças, percebemos que Eni Corrêa havia decidido 
traçar seu percurso entrelaçando arte e educação. Uma relação que ampliou ainda mais a percepção 
das experiências da aluna para a educadora, a qual tornou-se uma professora mais reflexiva do 
seu fazer, um profissional ao qual Schön se refere: “mais inovador e criativo, descobrindo pro-
blemas e saídas, inventando e experimentando novas soluções e adaptando-se constantemente” 
(SCHÖN apud WOODS, 2001, p. 128).

Sua sensibilidade perceptiva, entendida como um canal aberto para captar e exprimir com com-
preensão sentimentos, emoções e motivações do outro, aliava-se a uma inteligência interpessoal 
para dirigir processos criativos coletivos e colaborativos, e se estendia a uma capacidade artís-
tica de perceber o ser sensível criativo do aluno para a Dança, independentemente de ter ou não 
domínio de técnica corporal ou de outra linguagem. Com sutileza, ela o convencia a integrar o 
grupo. Por essa visão, formava elencos muito heterogêneos quanto às habilidades técnicas, mas 
com um potencial que somente ela sabia desvelar.

Diante da história de vida dessa artista-educadora, vemos que ela foi construindo sua formação 
ou auto-formação sobre os pilares da sensibilidade artística e liberdade de expressão. Sua busca 
de autonomia era permanente, com focos em arte contemporânea, experimentação, comparti-
lhamento de conhecimentos e atividades com alunos e bailarinos e com seus colegas. Para Eni 
Corrêa, a oportunidade era dada aos que cruzavam seu caminho em busca do conhecimento da 
educação e da arte.

Figura 7 – Eni Corrêa.
Foto: Adriana Di Marco Neves
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3.3. INDÍCIOS DO PROCESSO COLABORATIVO NO PERCURSO DA DANÇA 
ARTÍSTICA DO GRUPO COREOGRÁFICO

Tratar do processo colaborativo do Grupo Coreográfico da UFPA é adentrar em uma história por 
meio de uma tessitura de linhas de força que possibilitaram novos direcionamentos para a cria-
ção estética. Qualidades como persistência, ousadia e a decisão de Eni Corrêa para consolidar a 
dança na UFPA produziram significativas transformações não somente na produção artística, mas 
em seu próprio processo de motivar a criação coletiva e colaborativa nos bailarinos. Portanto, 
procuramos agora elucidar o começo desse processo da elaboração artística vivenciado no Grupo 
Coreográfico.

Vimos que o fomento artístico na década de 1960 na UFPA abriu espaço para a dança por meio 
de Giannaccini. Acreditando firmemente que precisava inserir a Dança na Universidade, ele 
viu seu desejo ser realizado ao ter como parceira Eni Corrêa, uma artista da Dança Moderna e 
incentivadora dos princípios da autonomia da criação. O professor convidou-a e tornou possível 
o Curso de Iniciação à Dança, realizado no segundo semestre de 1967, ministrado e proposto 
por Eni Corrêa. Seu sucesso propiciou o retorno da professora à UFPA e a criação do Curso 
Experimental em Dança, ministrado por ambos, com os laboratórios de Teatro, bem como a 
criação do Conjunto Coreográfico da UFPA, 23 a princípio sob a direção dele e coordenação dela.

A parceria dos dois foi um compartilhamento de conhecimentos, experiências, vivências, a partir 
dos interesses e desejos de instaurar uma nova estética na Dança cênica paraense. Na visão de 
Eni Corrêa, “não havia hierarquização em relação às funções, mas sim grandes companheiros 
em função de um ideal” (entrevista, 2010).

Fazendo este exercício retrospectivo, percebemos que a colaboração encontrava-se no bojo de 
suas ações. Indicamos aqui dois fortes elementos que nos conduzem a esta afirmação: a divi-
são de tarefas e de conteúdos ministrados no curso; uma realização horizontal ao compartilhar 
atividades e responsabilidades com todo o grupo, a fim de mobilizar uma linguagem mais con-
temporânea e promover a autonomia de cada participante. Portanto, podemos reafirmar que, 
nessa fase, o processo colaborativo já funcionava – e pode ser entendido – como um fenômeno 
ligado à conjuntura sociopolítica e aos elementos motivacionais e ideológicos mais singulares 
desses dois sujeitos, Marbo Giannaccini e Eni Corrêa. Contudo, não vemos aí, ainda, o processo 
colaborativo como um dispositivo teórico-metodológico introduzido de forma consciente com 
objetivos político-pedagógicos específicos.

Eni Corrêa era responsável pela preparação corporal das bailarinas e seu método de trabalho 
aglutinava técnicas de Dança Moderna, laboratórios de improvisação, criação teatral, (os labo-
ratórios de interpretação teatral eram compartilhados com Giannaccini). Assim, os princípios 

23  O nome do Conjunto Coreográfico muda para Grupo Coreográfico no decorrer da década de 1970.
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relacionavam-se ao corpo do outro, buscando promover o desenvolvimento das potencialida-
des, habilidades motoras e sensibilidade criativa dos bailarinos. Era necessário conhecê-los 
para incentivar a criação a partir de experiências vividas e dos conhecimentos adquiridos com 
a professora. Entretanto, é preciso dizer que a criação coreográfica nesse período ficara sob a 
responsabilidade do diretor.

O elenco do grupo é, então, formado pelas (os) bailarinas (os) que se destacam no primeiro 
curso ministrado por Eni Corrêa. Eram adolescentes e possuíam, segundo a professora, grande 
potencial artístico. Para sua surpresa, contudo, um grande amigo inscreve-se para fazer o curso 
e integrar o grupo, o professor e bailarino Augusto Rodrigues, já mencionado acima.

As primeiras montagens coreográficas realizadas por Giannaccini – Fragmentos Coreográficos, 
Sagração da Primavera e Inês de Castro – tinham Eni Corrêa como assistente coreográfica. Essas 
produções foram apresentadas no SESC, no Cinema Moderno e no projeto de grupos artísticos, 
denominado Barca da Cultura, no final de 1974. A participação do Conjunto Coreográfico nesse 
projeto propiciou a divulgação de seus trabalhos artísticos nos municípios paraenses.

Em 1969, Giannaccini se afasta para realizar uma pós-graduação, deixando Eni Corrêa respon-
sável pelo Conjunto. Em plena ascensão no início dos anos 1970, a Dança na UFPA fica sob a 
supervisão da Pró-Reitoria de Extensão. Eni resolve, juntamente com as bailarinas, apresentar 
uma aula didático-artística com laboratório de improvisação, movimentos acrobáticos e estudo 
coreográfico no Teatro da Paz. O primeiro momento foi uma aula coreografada, na barra, na qual 
Corrêa explicava o objetivo da sequência, a função dos movimentos e suas nomenclaturas; em 
seguida, no centro, movimentos acrobáticos e a improvisação com interação do público. Para 
a preparação desse espetáculo, a coreógrafa já solicitava a colaboração das bailarinas quanto à 
organização da estrutura da apresentação.

Ao assumir um cargo de diretor no Centro Serviço de Atividades Musicais – SAM, em 1972, 
hoje, Escola de Música da UFPA – EMUFPA, após seu retorno da pós-graduação, Giannaccini 
retoma sua atividade com o Conjunto Coreográfico, definindo um novo espaço para as aulas e 
ensaio do grupo, o SAM. Entretanto, mais uma vez, sua presença é passageira, pois ele logo se 
afasta para atuar como diretor na Secretaria de Cultura do Estado do Pará.

Em 1975, Eni Corrêa afasta-se para uma especialização em Dança na UFRJ. Confiante no trabalho 
que desenvolvera com as bailarinas do grupo, propõe que uma das bailarinas graduadas ficasse 
responsável pela preparação técnica e que os processos coreográficos fossem coletivos. A Pró-
Reitoria de Extensão indica Teka Salé 24 para assumir a direção, por fazer parte da UFPA, e ela 
permanece no posto até o retorno de Eni Corrêa. O pedido de continuar o processo de criação 
coletiva sem sua presença não foi possível, porém a mestra já vinha experimentando, de modo 

24  Teka Salé foi bailarina do primeiro elenco do Grupo Coreográfico. Ao ficar à frente do grupo como diretora, 
coreógrafa e preparadora corporal, manteve os propósitos de Giannaccini e Corrêa.
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preliminar, como argumentei acima, o processo criativo colaborativo; entretanto, ela sempre se 
referia ao processo apenas como “coletivo”.

Ao retornar, em 1977, fica sem espaço para trabalhar com o Grupo Coreográfico e continuar as 
aulas do curso, culminando com a saída definitiva de Giannaccini. Determinada a colocar suas 
ideias em prática, principalmente no campo artístico, Eni solicita e consegue a sala de Dança da 
Escola de Educação Física. O local se torna um celeiro para o grupo; muitos alunos desse curso 
se interessam em participar, bem como algumas bailarinas que haviam iniciado suas trajetórias 
de formação com a professora.

Com a convivência e experiência como assistente coreográfica de Giannaccini, e posteriormente 
com suas experimentações e coreografias, ela resolve produzir um espetáculo artístico em 1983. 
Naquele ano, inicia sua trajetória como diretora geral e artística, assim como coreógrafa do 
Grupo Coreográfico; gradativamente, vai introduzindo o processo criativo colaborativo entre o 
elenco. Podemos apontar aí, retrospectivamente, já um começo mais estruturado de método de 
trabalho que envolvia efetivamente a participação de todos os integrantes do grupo no processo 
de criação. Eni acreditava que os intérpretes-criadores deveriam ter autonomia, conhecimento, 
gosto pela pesquisa, estudo e criação.

Os espetáculos do grupo ganharam destaque na cena contemporânea paraense por apresentar 
elementos inusitados: a presença de diferentes linguagens artísticas; não bailarinos em cena; 
adaptação de textos dramáticos, poemas, juntamente com textos referentes a questões ecológicas 
sobre a Amazônia; releituras sobre o imaginário amazônico; danças aéreas, entre outras novas 
concepções de criação.

As peças que mais se destacaram sob sua direção artística são as seguintes: Abstração nº 1, 
Abstração nº 2 (1982) e O Santo Inquérito (1983); Missa Crioula (1987, criação coletiva), 
Imagens (1990, com coreografia de Jaime Amaral na 1ª parte e criação coletiva na 2ª parte); 
Recontando a Vida (1992, criação coletiva). As coreografias (sob sua direção artística) Maiandeua, 
Rapsódia Amazônica (criação coletiva), Ritual à Natureza (criação coletiva), Ventos Brancos 
(1989) (coreografia de Beth Gomes), Dançando Waldemar Henrique (1988, criação coletiva).

O procedimento para mobilizar a participação dos integrantes do grupo era um modo de fomentar 
a criatividade e garantir o respeito à individualidade dos intérpretes-criadores, além de estimular 
uma prática que se aprende somente no experienciar e no vivenciar, o que traz à tona a sensibi-
lidade artística e criativa de cada componente do grupo. Tudo por meio da “colaboração” e da 
“cooperação”, partilhando ideias, propostas, sentimentos e emoções. Um processo que se repli-
cou por quem experimentou e se tornou professor de Dança ou diretor de grupo ou companhia.

Do mesmo modo que envolvia os intérpretes-criadores nesse processo, Eni Corrêa recebia a co-
laboração de artistas de outras linguagens, principalmente, de grupos artísticos e artistas colegas 
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da casa em que trabalhava. Por isso, no Programa Ribalta, já citado, em que foi homenageada 
por sua carreira artística, Margaret Refkalefsky perguntou a Corrêa “como conseguia reunir nos 
espetáculos atores, bailarinos, músicos, cantores líricos, coral e orquestra, essa multiplicidade com 
tanta unidade?” Eni respondeu que o segredo estava no prazer de compartilhar ideias, no saber 
ouvir e em seu projeto de vida de trabalhar com a pluralidade das artes” (RIBALTA, 2011). Com 
sua inteligência e sensibilidade, ela soube desfrutar a integração das várias linguagens artísticas 
existentes na UFPA. Um aprendizado ímpar para quem estava no Grupo.

Nos anos 1980, Eni ampliou a colaboração no processo de montagem de espetáculo, dividindo a 
responsabilidade com a direção e o elenco, fortalecendo a função do grupo, que é “canalizar tanto 
as necessidades pessoais como as coletivas” (GALLETI, 2006, p. 72), em prol de um objetivo.

Para entender os procedimentos de Corrêa visando destacar o processo criativo colaborativo 
entre os integrantes do Grupo Coreográfico, daremos um relato reflexivo como ex-bailarina do 
grupo no final dos anos 1980, baseando-nos em nossas experiências adquiridas na ETDUFPA.

Figura 8 – Diretora Margaret Refkalefsky e o ator, diretor e 
dramaturgo Cláudio Barradas.
Foto tirada na inauguração do TUCB – Teatro Universitário Cláudio 
Barradas.
Fonte: http://teatrouni.wordpress.com/tag/margaret-refkalefsky/
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3.4. PROCEDIMENTOS DE ENI CORRÊA NO PCC DO GRUPO COREOGRÁFICO DA 
UFPA

Trazemos esses procedimentos, observados durante o convívio com a professora e diretora do 
grupo, porque eles foram decisivos na nossa formação (Waldete Brito e eu, Eleonora Leal) e, 
consequentemente, em nossa prática pedagógica, como será visto no próximo capítulo.

Dentre as inúmeras funções que exercia, Eni Corrêa mantinha uma relação franca, aberta e res-
peitosa com os intérpretes-criadores, além de transmitir uma grande responsabilidade para com 
tudo e todos. Sua aparência séria ocultava pensamentos inovadores, revelados quando compar-
tilhava ideias que direcionava as criações inusitadas em Dança, em virtude de seu dinamismo 
e da sua convivência com distintos profissionais do desporto, da educação e das artes. Era uma 
profissional de vanguarda em relação à Dança praticada em Belém.

No período, ela achava oportuno convidar outros professores e ex-componentes do Grupo 
Coreográfico para dar aulas e coreografar, porém não deixava de ministrar suas aulas, dividindo 
a responsabilidade com as bailarinas. Nossas tarefas incluíam colaborar no processo de acordo 
com nossos conhecimentos e domínios em alguma técnica específica. Essa era uma prática entre 
os membros daquela comunidade; todos trabalhavam em prol do bom condicionamento e da ma-
nutenção das bailarinas no grupo. O respeito pelas colegas que ministravam aulas era o mesmo 
dado a um professor convidado. O importante era que não havia preferências e sim o reconheci-
mento do trabalho de cada um, descentralizando a figura do que se costumava chamar de maître. 
Esse rodízio colaborativo em dar aulas já servia de preparação para os momentos de criação.

Com a mestra e as bailarinas com as quais convivemos, conhecemos a importância da interr-
relação e a importância da inteligência interpessoal. Ficamos mais receptivas à empatia e ao 
relacionamento com o outro, assim como mais disponíveis para compreender e lidar com “tem-
peramentos, estados de humor, motivações e desejo de outras pessoas” (ANTUNES, 2001, p. 
20), fundamental em processos colaborativos.

Para coordenar um trabalho de criação colaborativo, necessário se faz saber contornar impasses, 
ser condutor das ideias, sem que o gosto individual predomine, e reconhecer as diferentes ex-
periências, potencialidades e habilidades dos intérpretes-criadores. A dimensão ética e estética 
mais uma vez se faz presente ao valorizar qualidades individuais dos integrantes e permitir que 
a criatividade flua entre eles. Eni distribuía tarefas entre os integrantes do Grupo, estimulava 
a troca de conhecimento, facilitava o aperfeiçoamento ou o aprendizado de distintas técnicas 
corporais, trabalhava o sentido de grupo, enfatizava o respeito, solicitava sugestões, ensinava 
a compartilhar os devaneios e a valorizar as habilidades e as qualidades expressivas próprias 
de cada um. Essa condução inicial, somada às ferramentas que utilizava nos laboratórios para 
o fomento ao processo criativo, despertava no intérprete a sensibilidade poética e afinava sua 
concepção estética.
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Seus sentidos operavam com uma intuição que vinha da experiência, vivência e escuta da voz 
interior e do outro. Para a professora, era fundamental escutar o corpo de cada elemento do grupo 
pelo tato, voz, emoção, comportamento, atitude e sentimento, a fim de conhecer e quebrar rótulos 
preexistentes e instigar o lado criativo. No processo criativo, mostrava que as experimentações 
são momentos de erros e acertos, pois “para lidar com a criação, necessário se faz provocar e 
suportar as incertezas” (RANGEL, 2006, s/p).

O procedimento de Eni de compartilhar a criação coreográfica começava ao pedir às bailarinas 
sugestões de temas para o desenvolvimento de coreografias ou peças de Dança, ou até manifestar 
uma ideia para ser discutida. Independentemente da tarefa solicitada, todos participavam com 
seus pareceres, favoráveis ou não, aos temas expostos e, em conjunto, chegávamos a um deno-
minador comum. Após a decisão, discutíamos a primeira versão de uma sinopse para desdobrar 
em um roteiro, linha de pesquisa de movimento, uma possível trilha sonora e as demais ações que 
deveríamos providenciar ao longo do processo. A tomada de decisão final em algumas situações 
era dela, em outras era do grupo.

Quando partíamos para o processo criativo do movimento, tínhamos um ou dois estímulos para 
iniciar a pesquisa, ou seja, o tema a ser desenvolvido na coreografia e a música para acompanhar 
o movimento. Nos casos de acompanhamento musical, este era estudado, para conhecermos an-
damento, pulsação, compasso, melodia e os instrumentos que constituíam a composição musical.

Então, começávamos a improvisar com mais propriedade, por meio desses conhecimentos. 
Quando não havia música, ela nos fornecia elementos para variarmos o tempo do movimento 
no decorrer do improviso, com o intuito de encontrar a pulsação e o ritmo daquele movimento. 
Outra experiência consistia em adaptar as frases coreografadas à música, o que dava trabalho, 
mas permitia aprender a ultrapassar fronteiras e dar unidade à junção das duas linguagens.

Com base em estímulos-chave, iniciávamos a criação dos primeiros movimentos pelo impro-
viso, os quais se transformavam em células-mães que se juntavam a outras, formando sintaxes. 
Depois que todos mostravam o que tinham pesquisado, selecionávamos as frases coreográficas 
que conversavam mais com o tema, como também reorganizávamos a frase que percebíamos 
sem fluência. Para os momentos de solo, duo e trio, os envolvidos ficavam responsáveis pela 
elaboração da coreografia, porém sempre trocando ideias, pedindo sugestões, se fosse necessário, 
acompanhando todos os procedimentos.

Ao acompanhar todo o processo, Eni Corrêa revelava sua competência na organização das 
Imagens e dos movimentos do corpo. Com um olhar ou gesto, dava a entender o que faltava, o 
que era preciso alterar e como fazê-lo. Quando a conexão de pensamento não ocorria, reorga-
nizava os instrumentos para novos estímulos e a tarefa se voltava à pesquisa até encontrar o fio 
condutor poético.
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O trabalho dela não se restringia à orientação; também coreografava, revelando seu modo pes-
soal de criação. Tal qual um ourives, fazia a lapidação final de toda a estrutura da montagem 
coreográfica e do espetáculo. Supervisionava pessoalmente os ensaios e, quando percebia a 
necessidade de modificar alguma parte da coreografia, por não condizer com a imagem que 
daria a “liga” à frase seguinte, comunicava e explicava o porquê da alteração e convidava-nos 
a sugerir novas proposições para a criação. Mostrava-nos que a obra está sempre em processo, 
alterando-a, muitas vezes, inclusive momentos antes de entrar em cena.

Nos ensaios, enfatizava que a interpretação era mais um meio de acrescentar sensibilidade cria-
tiva, além de ser um espaço no qual experiências inusitadas podiam ser incluídas na coreografia. 
Como etapa de qualquer processo de criação, incluía a avaliação do processo e seu resultado 
permitia reestruturar e refletir sobre o fazer do grupo.

A atuação como professora de Dança, nos dias de hoje, permite-nos dar continuidade ao méto-
do experimental de Eni Corrêa, afinal as tendências para aprendizagem colaborativa e criação 
colaborativa solicitam um profissional mais reflexivo no seu fazer e sem verticalidade, alguém 
que escuta e aprende, reconhece e valoriza as experiências e vivências do outro.

Observamos que, tanto como diretora do grupo, nos processos criativos, quanto como professora, 
ela assumia o papel da facilitadora diante dos intérpretes ou alunos, deixando nossos pensamentos 
criativos fluírem e encorajando a apresentação desses pensamentos. É uma atitude que “requer 
adaptação, flexibilidade e experimento da [...] aprendizagem conjunta e social” (WOODS, 2008, 
p. 129) de todos os presentes. Os experimentos que instigavam intérpretes e alunos à criação 
também foram aprendizados de como adaptar-se às circunstâncias. Esse posicionamento ma-
terializava o conceito de autonomia da artista, diretora e professora que otimizava a ação do 
grupo ao organizar e acordar proposições surgidas, evidenciando seu conhecimento pedagógico 
no controle do processo.

A força artística que ela imprimiu ao Grupo Coreográfico possibilitou, por meio de seus projetos, 
a contratação de novos professores de Dança em distintas linguagens e a criação da Escola de 
Dança na UFPA em 1992, deixando nela traços de seus fundadores.

Trazer a história de vida e de trabalho de Eni Corrêa, enfatizando seu papel para a nossa forma-
ção artística e profissional, foi um modo de compreender como o processo criativo colaborativo 
teve início na produção artística do Grupo Coreográfico e instaurou uma rede multiplicadora 
naqueles que viveram a experiência com ela. Assim, no contínuo rastrear dos procedimentos dos 
professores da ETDUFPA para a criação colaborativa, veremos a seguir como fizemos do PCC 
um dispositivo, eixo da transmissão artística e educativa.
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3.5. PONTO DE ENCONTRO: A TESSITURA

Observamos em nossas histórias que a formação em Dança, como artista e/ou docente, ocorreu 
de dois modos: a formal, que segue o sistema de ensino para obter uma profissão e a não-for-
mal 25, que visa construir uma carreira artística e, a partir dessa experiência, chegar à docência. 
O modo formal, em nosso caso, se deu em dois momentos: 1. estudos de graduação e 2. quando 
retornamos a essa formalização, anos mais tarde, para realizar a pós-graduação e, assim, iniciar-
mos pesquisas acadêmicas em Dança. O modo não-formal ocorreu através de cursos, oficinas, 
encontros, workshops, seminários e dos próprios grupos dos quais nós cinco, professores do 
núcleo inicial, participamos, a exemplo dos grupos de Waldete Brito e Jaime Amaral, a rápida 
experiência de Mariana Kellermann na formação de um grupo próprio e a nossa e de Maria Ana 
Azevedo em um grupo institucional (conforme tentamos demonstrar no Apêndice).

Na formação acadêmica inicial desse grupo de professores, predominou a Licenciatura em 
Educação Física, com exceção da professora Mariana, formada em Direito. Os motivos que 
nos levaram às escolhas desses cursos foram singulares, entretanto os que elegeram a docência 
apontam as seguintes razões:

1- Lecionar munido de carteira profissional de professor em Educação Física (cujo currículo 
dava acesso a disciplinas direcionadas à Dança com propósito educacional), para comprovar a 
atividade de uma profissão, por mais que trabalhasse exclusivamente com a Dança, pois a gra-
duação de licenciatura ou bacharelado na área não existia em Belém;

2- O interesse no estudo do corpo, seus limites e possibilidades, bem como na educação e desen-
volvimento do movimento sistematizado, para quem apreciava atividades físicas e esportivas.

Ressaltamos que importantes descobertas acontecem no decorrer do curso, quando, por exemplo, 
Waldete Brito conhece o Grupo Coreográfico da UFPA, e com o qual se identifica; ou quando 
Jaime Amaral é motivado por amigas a entrar no campo da Dança ou ainda quando descubro a 
possibilidade de dedicar-me à Dança a partir da graduação em Educação Física. Nesse grupo, 
quatro dos cinco passamos pela experiência do processo de criação colaborativa. A exceção foi 
Mariana, que fez um trajeto mais distanciado, com sua formação em Direito.

A formação dos quatro professores em Educação Física estabeleceu uma relação de forças, ou 
seja, de poder, iniciado com um jogo entre atuar como professor dessa área e desenvolver um 
aprendizado para ser artista de dança e, consequentemente, professor(a). Houve, nessa relação, 
“um conjunto de ações sobre ações possíveis” (DELEUZE, 2005, p. 78), cujas variáveis na 
relação de forças nos incitaram à Dança.

25  A profª. Márcia Strazzacappa estabelece uma distinção entre os sistemas formal, não-formal e informal em 
educação, no artigo Profissão professor de dança: uma breve cartografia do ensino da dança no Estado de São 
Paulo. Revista Moringa, v.2, n. 2, 2011. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/moringa/issue/
view/852. Acesso em: 24 ago, 2012.
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Em relação à formação específica e não acadêmica em Dança, os caminhos foram outros. No 
processo formativo dessa arte, o diferencial (Strazzacappa, 2006) é que não é necessária a pas-
sagem por uma universidade como nas demais profissões. O artista pode iniciar sua formação 
bem jovem e prosseguir nela, sem qualquer ligação com estudos universitários.

Essa tradição nem sempre foi mantida devido a várias circunstâncias que envolvem o ensino da 
Dança no Brasil. Entre 1970 e 1980, existiam poucas instituições oficiais formadoras de artistas 
em Dança em nível profissionalizante. Em Belém, apenas em 2003 surgiu um curso técnico pro-
fissional. Apesar do acréscimo de escolas técnicas em dança no decorrer dessas décadas, ainda é 
um pequeno número, além de haver a divisão entre escolas de dança acadêmicas e aquelas que 
operam fora do esquema oficial de ensino, como a da FUNCEB – Escola de Dança da Fundação 
Cultural do Estado da Bahia, a Escola Técnica de Angel Vianna e a ETDUFPA, por exemplo.

Dentro dessa perspectiva, o ensino privado e/ou não-universitário continuaram sendo a principal 
formação de bailarinos 26. Assim, nesse contexto, em Belém, a partir da segunda metade da déca-
da de 1970 vários espaços surgiram para o ensino da Dança, como escolas, studios, academias, 
centros estéticos que dividiam salas para ginástica e musculação com aulas de jazz, balé e dança 
moderna. Nos anos 1980, expandiu-se para os colégios como uma das modalidades oferecidas 
no componente curricular de esporte. Portanto, nessa nova fase de propagação da Dança, começa 
a haver mais opções para iniciar o aprendizado na linguagem, pela maior diversidade de locais.

Outra questão referente ao começo do aprendizado dessa arte é a ideia padronizada de um ensino 
cuja base inicial estaria na infância ou no máximo no início da adolescência; contudo, há muitas 
histórias de bailarinos que começaram adultos, principalmente entre os homens, em consequ-
ência do preconceito da sociedade sobre meninos e rapazes dançarem, ou mesmo pelo contato, 
oportunidade de dedicação e de tomada de decisão da escolha pela arte vir com a maturidade. No 
Apêndice, esta questão aparece nos casos de Jaime, Mariana, Waldete e no meu próprio percurso.

O nosso início na dança (Jaime, Mariana, Waldete e eu) rompeu com o padrão da idade, por es-
tarmos no início da fase adulta tendo as primeiras noções de uma linguagem de Dança e também 
por não termos iniciado pelo balé, mas pela dança moderna, jazz, afro-jazz e danças folclóricas, 
que nos abriram outras oportunidades e ensinamentos fora do padrão preestabelecido na for-
mação em Dança. Dentro desse modelo, Maria Ana foi a única do grupo que seguiu o modelo 
tradicional de estudo da dança.

A tradição normativa para o estudo do balé, gênero que predominava na sociedade de Belém, 
mantinha uma linha de sedimentação de saber e poder que assegurava uma estabilidade de seu 
ensino e das produções de Dança nas escolas de balé. Entretanto, novas propostas de concepção 
de coreografias e espetáculos e a divulgação da existência de outras linguagens da Dança que 

26  O termo Bailarino ainda é usado, assim como ainda é reconhecido como uma categoria da Dança. O intérpre-
te-criador passa a ser assim denominado e reconhecido a partir da década de 2000.
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começaram a se afirmar nos anos 1970 promoveram variáveis na relação de linhas de força com 
a Dança acadêmica e suas formas de criar e ensinar, enfraquecendo sua predominância e, assim, 
propiciando a visibilidade de outras danças.

O novo jogo de poder ressaltava a experimentação e, com isso, a disponibilidade e a disposição 
para a pesquisa de criação de códigos específicos para a elaboração de uma obra, valorizando, 
também, as experiências dos bailarinos, o que propiciava as descobertas de outro saber-fazer, 
para ambas as partes. Enfatizamos, entretanto, que poucos professores e coreógrafos na década 
de 1980 aplicavam processos criativos coletivos ou a colaboração flexível; a predominância pelo 
processo tradicional mantinha seu padrão, ou seja, o coreógrafo era o gerador de todo o processo 
de elaboração da coreografia ou do espetáculo.

Inseridos nos espaços não acadêmicos, não tínhamos uma escola ou um método a seguir; nos-
so aprendizado deu-se pela multiplicidade de saberes distintos, como mostram nossas breves 
histórias no Apêndice. Nesse sentido, a diversidade de experiências para aprimorar habilidades 
expressivas trazia uma característica da contemporaneidade na dança: “o pluralismo de opções e 
de métodos de experiências corporais procurados por dançarinos em sua formação e treinamento 
profissional” (IANNITELLI, s/d, p.7). Nosso grupo viveu esse pluralismo intensamente, como 
mencionado pelos professores no Apêndice. Essa proposição instaurada na década de 1980, 
Louppe a denomina de “perda de linhagem”: o bailarino deixa de ter referências em sua formação 
“dos princípios estéticos e filosóficos dos grandes mestres da dança moderna” (2000, p.31). O 
contexto contemporâneo não nos fixava num único modelo e, sim, estimulava o aprofundamento 
em uma multiplicidade de experiências e no compartilhamento delas.

A nova fase incentivava a multiplicidade de experiências impressas no corpo do bailarino, faci-
litando o encontro de trabalho para quem era profissional, como Jaime, que passou por compa-
nhias que trabalhavam com balé, dança moderna, jazz e dança contemporânea, ou mesmo aos 
intérpretes disponíveis para pesquisas de criação coreográfica ou métodos de criação, dentre os 
quais Waldete, Mariana e eu, no Grupo Coreográfico e no Grupo de Dança de Salé. Uma expe-
riência possível pelo encontro com certos professores e grupos, motivadores da participação do 
intérprete na criação.

Sublinho que, em nosso caso, a motivação para criar partiu de alguns artistas-professores: Eni 
Corrêa, que possibilitou aos quatro professores com graduação em Educação Física partici-
parem de um trabalho em Dança cuja criação dependia do coletivo colaborativo e, no Grupo 
Coreográfico da UFPA, a importante escola que permitiu a Waldete desenvolver seu potencial 
criador conforme seu comentário:

Grande parte da minha experiência no que se refere a processo de criação 
eu devo ao Grupo Coreográfico, sob a direção da professora Eni Corrêa. 
[...] Eu digo que a minha escola foi no Grupo da UFPA, porque lá eu 
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tive oportunidade de experimentar a criação em dança, descobrir como 
eu podia lançar mão dos movimentos que já existiam no meu corpo e 
como eu podia reorganizá-los da minha maneira, já que ela nos dava essa 
liberdade de criar no coletivo ou no processo colaborativo, como tanto 
se fala hoje (Entrevista, 24.10. 2010).

Esse depoimento deixa claro que vivenciamos o PCC; Augusto Rodrigues propiciou a Jaime 
participar de pequenas alterações na coreografia que elaborava para ele, seu aluno. Teka Salé que, 
por suas experiências anteriores, seu conhecimento e visão de novas possibilidades estéticas na 
criação, passou a incluir seus intérpretes no processo criativo, pois segundo o caso de Mariana: 
“Teka sempre pedia nosso auxílio nas montagens coreográficas ou para darmos conta de outras 
atribuições referentes ao espetáculo” (Memorando, 2008, p.4). Esses processos de criação foram 
inícios de processos colaborativos flexíveis que, no decorrer de nossa contínua formação em 
dança, anexou saberes que viabilizaram posteriormente o dispositivo do PCC. Como pode ser 
visto no Apêndice, Maria Ana, nessa fase, seguia sua formação tendo como modelo a figura do 
coreógrafo centralizador da criação no balé.

Essa nova perspectiva que se abriu para nós - o bailarino como criador - passou a ter outras 
denominações para adequá-la às novas proposições e ao grau de importância nos processos 
criativos. A pesquisa, o experimento, a improvisação, estudos em composição coreográfica e 
a tendência de conhecer inúmeras técnicas pertencentes ou não à Dança tornaram-se parte dos 
cursos não acadêmicos e acadêmicos (em Belém, sob a forma de especializações) para ampliar 
nosso conhecimento teórico-prático. Além do importante movimento que fluiu na cidade, como 
mencionado acima, com o surgimento de escolas, studios, academias, festivais, cursos, oficinas etc.

Os grupos artísticos vivenciados pelas professoras Mariana, Waldete e eu foram determinan-
tes para aprendermos com as diretoras artísticas processos criativos de espetáculos; neles, nos 
tornamos intérpretes-criadoras, experiência que fortaleceu a escolha do PCC como dispositivo 
teórico-prático de investigação, ensino e criação. Ao se tratar de Maria Ana, o seu potencial 
criador foi desenvolvido como professora-coreógrafa de suas alunas..

O bailarino Jaime sentiu falta, nas companhias pelas quais passou, da parceria e do compartilha-
mento que existia entre ele e o professor Augusto Rodrigues nas criações coreográficas, pois suas 
vivências nas companhias nacionais e internacionais, importantes para sua vida profissional, não 
adormeceram o desejo de criar, de vir a ser um intérprete-criador, quando retornou para Belém.

A colaboração, nos grupos ou companhias pelos quais passamos como intérpretes-criadores nos 
possibilitou aprender, observar e ter uma atenção mais criteriosa diante de experiências estéticas 
nos processos criativos, bem como valorizar o sentido de grupo, a importância das interações 
com colegas e/ou amigos com quem dividíamos a criação, a escuta de nossos mestres com sua 
vasta experiência, mas sem que isso implicasse hierarquias rígidas. Essas marcas nos propiciaram 
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reunir novos aprendizados obtidos em cursos, nos grupos que dirigimos, nas trocas de conheci-
mento adquiridas entre colegas, artistas e professores, e estudantes.

Esse tipo de formação permitiu-nos, portanto, desenvolver capacidades para atender vários 
segmentos profissionais da dança que englobam o artista da Dança, ou seja, o bailarino ou 
intérprete-criador, bem como coreógrafo, professor, diretor artístico 27. Nesse sentido, as várias 
funções desse profissional de dança foram incorporadas em nossos caminhos, o que ocorreu, em 
parte, em certas fases de nossas vidas e em outras se apresentaram em justaposição, de acordo 
com a necessidade e a ocasião.

Essa realidade do artista-professor assumida por nós requer deixar claro que são profissões que 
possuem distinções, mas que se completam. Como afirma Strazzacappa,

Artista e professor não são profissões antagônicas – logo, uma não nega 
a outra: também não são sinônimas, como defendem os que acreditam 
que qualquer um pode ser artista, assim como qualquer um pode ser 
professor. Segundo essa crença, ser artista e ser professor independem 
da formação específica. Tais profissões, na verdade, podem ser comple-
mentares (2006, p.7).

Nossa experiência e os depoimentos dos colegas ratificam os argumentos de Strazzacappa. 
Waldete e Jaime são exemplos dessa relação artista-professor, evidenciando a complementari-
dade das duas profissões. O aprendizado de Waldete no Grupo Coreográfico, sobre criação e a 
multiplicidade de conhecimentos que obteve em seus cursos, propiciou o surgimento de uma 
criadora de múltiplas estéticas. Ela diz ter consciência que “esse misto todo de aprendizado e de 
vivência mesmo, certamente, elas estão comigo até hoje. Não tem como tirar de mim. Mas essa 
mistura toda, talvez me faça ser a coreógrafa tão mista que sou hoje” (Entrevista, 24.10.2010). 
Essa pluralidade formativa fizeram-na optar por trabalhar com disciplinas do curso técnico que 
dialogam com o processo criativo; os saberes da artista auxiliam o desenvolvimento do traba-
lho da professora. Para Jaime, a vivência como professor o fez propor atividades nas quais os 
estudantes ampliavam a criatividade para expressar na Dança, por ter sentido essa necessidade 
em sua formação e nas companhias pelas quais passou como bailarino.

À medida que a Dança tomava espaço na nossa vida profissional, seja como artista ou docente, 
as identificações com essas profissões se intensificavam e formavam um perfil do artista e do 
professor da área. Essa nossa transformação tinha a ver com o que D’Ávila explica: “Ao iden-
tificar-se com a profissão, o sujeito passa a desenvolver um perfil, um modo de ser, ganha, por 
assim dizer, uma nova estatura diante da qual se posta como profissional” (2007, p. 226).

Ao chegarmos à Escola de Dança da UFPA, passamos a fazer parte de um coletivo de professores 

27  O termo colaborador não foi incluído nessa categoria por ser uma denominação recente para os que compartilham 
da criação de uma obra em dança.
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cujo “grupo profissional é formado por pessoas que se mantém unidas por uma identidade e por 
uma ética comuns” (VEIGA et al, 2005, p.25). Nosso convívio aproximava ideias para motivar 
a criação nas alunas, as quais partiram das nossas experiências singulares, mas também reunidas 
no coletivo de professores, como parte de seus processos de formação em Dança.

A cartografia mostra que nossa formação se fundamentou em um outro paradigma da construção 
do corpo para dançar, sem configurar uma linhagem. Nossa base constituiu-se da multiplicidade 
entendida de “determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mudem 
de natureza” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16) ao reunirmos colaborativamente múltiplas 
técnicas e experiências corporais. Essa prática nos possibilitou vivenciar diferentes processos 
criativos estéticos e colaborar para a busca de diferentes pensamentos do corpo dançante. Dentro 
desse processo em que nos transformamos em intérpretes-criadores, tornamo-nos sujeitos das 
experiências “abertos à sua própria transformação” (BONDÍA, 2002, p.26), ao decidirmos fazer 
parte desse novo paradigma da linguagem da dança contemporânea em que nos expomos aos 
experimentos nossos e aos dos outros.

É evidente que ao começar a vivenciar essa nova estética da dança contemporânea não perce-
bemos que essa linguagem propiciava um dispositivo formativo. Nesse dispositivo, as linhas de 
força são variáveis e não estão dadas de antemão; por sua dimensão e contexto, criam naturezas 
distintas de possibilidade de invenções pelo e para o corpo. Esse dispositivo formativo nos pro-
piciou aprender, conhecer, informar, experienciar muito, como comentamos acima, mas também 
a fazer escolhas, a pensar sobre essas vivências e o sentido que daríamos para o que tínhamos 
obtido nessa grande experiência. Pois o pensar “é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que 
nos acontece” (BONDÍA, 2002, p. 21). O que nos aconteceu tomou forma e nos possibilitou 
adentrar em processos criativos coletivos colaborativos.

O novo processo de criação colaborativa que começamos a experimentar nos grupos (Mariana, 
Waldete e eu) nos levou a desenvolver um processo de subjetivação sobre esse acontecimento que 
nos sucedia, possibilitando “um cuidado de si, uma prática de si, uma política de si, um exercício 
de si sobre si mesmo que visa, acima de tudo, uma soberania sobre si mesmo” (SALES, 2008, p. 
3), uma autonomia sobre o saber-poder sobre si e de como lidar com o outro durante a criação.

O contexto em que vivemos, as influências e tendências da dança contemporânea nos mostraram 
outras perspectivas de entender e ensinar a Dança, bem como a chegarmos ao PCC. Portanto, 
após evidenciar parte de nossa história formativa, passaremos à próxima seção para expor o 
trabalho que desenvolvemos na ETDUFPA, buscando esclarecer como os nossos procedimentos 
de ensino-aprendizagem tornaram-se dispositivos pedagógicos e artísticos.
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4. CRIAÇÃO COLABORATIVA: O CURSO TÉCNICO EM DANÇA

É pensando criticamente a prática de 
hoje ou de ontem que se pode melhorar 
a próxima prática.
(PAULO FREIRE, 1996, p. 39)

O propósito aqui é elucidar como os procedimentos para a criação se tornaram um dispositivo 
pedagógico pelos artistas-professores da ETDUFPA. Para expor essas práticas que chegaram ao 
PCC, mencionamos o percurso de forma mais global, de como a metodologia de ensinar dança 
não se voltou somente para a preparação técnica e física do bailarino, mas também propiciou 
despertar para a criação; abordaremos também o nosso percurso para aprimorar esse saber-fazer 
iniciado nos cursos livres.

Essa metodologia de ensino traçada pelos professores, que desembocava em procedimentos 
para a criação, atípica numa formação de cursos livres, não-formais, principalmente para a faixa 
etária predominante na escola, nos parece uma singularidade desta escola; ainda, é preciso di-
zer, começou sem prévia formalização. Contudo, ao experienciarmos esse caminho, decidimos 
percorrê-lo para chegar onde chegamos, ou seja, ao intérprete-criador.

A metodologia de ensino é primordialmente definida pelas crenças, 
conceitos, pontos de vista e ideias do professor. Em última instância, 
o que determina a escolha – consciente ou não – do professor de dança 
é o seu ser-estar no mundo, que integra seu pensar-agir em sociedade 
(MARQUES, 2010, p. 193).

A nossa visão de Dança encontrava-se aberta à experimentação, autodescobertas e dançar-criar 
em coletividade. Por isso, na ETDUFPA, a ação de ensinar Dança sempre esteve direcionada à 
linguagem artística da criação.

Ao tratar do curso técnico, afirmamos essa prática em outro nível do ensino artístico da Dança, 
mas para versar sobre esse fazer, comentamos sobre o contexto da Dança em Belém, a nossa 
concepção sobre o meio em que vivíamos, as novas perspectivas que surgiram para nós na 
ETDUFPA e o trabalho desenvolvido no Curso Livre Experimental de Dança, um conjunto de 
fatores determinantes para elegermos a habilitação em intérprete-criador.

Como o curso técnico é de nível profissionalizante, fazemos um breve comentário sobre o perfil 
do curso, a estrutura curricular, sua terminalidade e os módulos com seus blocos e disciplinas. 
Sobre estas, detemo-nos apenas sobre as que serão importantes para o PCC. Por último, abor-
damos os procedimentos dos professores correlacionando-os às disciplinas que ministraram e, 
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assim, analisamos esse saber-fazer. Adentrar nessa prática construída por nós também é abordar 
um pouco de nossa história dentro da ETDUFPA.

4.1. LIMIAR DAS EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS

A proposição de atividades para despertar a sensibilidade criativa nas alunas iniciantes fazia 
parte do modo como entendíamos a Dança, ou seja, para nós era e é a junção do conhecimento 
técnico-artístico com a sensibilidade criativa, além de compreendermos que o professor-edu-
cador é conhecedor da importância de despertar no aluno a experiência criativa, como algo 
que irá lhe servir para formar e transformar o sentido ético e estético da vida, direcionado ou 
não para a arte.

Os motivos que nos fizeram atentar para tal proposição foram-nos incutidos pela experiência 
vivida no percurso da nossa formação continuada. Essa experiência compreendida como “aquilo 
que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece e ao nos passar nos forma e nos trans-
forma” (BONDÍA, 2002, p. 26), nos fez perceber o quanto era fundamental integrar em nossas 
aulas atividades para estimular a sensibilidade criativa.

Os exercícios contínuos dessas experiências auxiliariam na formação pessoal, intelectual e 
cognitiva da construção do pensamento e do fazer criativo. Então, a soma de experiências nas 
companhias, grupos e cursos sedimentaram saberes que se tornaram parte de nossa história 
formativa. O saber nos deu o poder de pôr em prática o conhecimento adquirido, para aplicar 
e motivar a criação nos alunos dos Cursos Livres 28, nos quais incluímos o Curso Experimental 
em Dança para a Formação de Bailarino, nesse primeiro momento.

O processo de introduzir a criatividade nas aulas de Dança começou com a primeira turma de 
professores concursados para a Escola de Dança 29. Cada professora desenvolvia suas atividades, 
a princípio, sem que fizéssemos uma troca dessa experiência. Por uma contingência, ao enfren-
tarmos um período de greve na UFPA, em 1994, decidimos dar ênfase à criatividade, propondo 
atividades para motivar a sensibilidade criativa a partir de vários estímulos sensoriais que in-
cluíam, entre outros, pintura, desenho, ouvir músicas de vários gêneros, histórias dos balés e as 
criadas pelas alunas, que desembocaram na elaboração de pequenas danças apresentadas por elas.

28  Os Cursos Livres começaram como oficinas de dança de duração de quatro meses, atendendo uma clientela 
de 6 a 15 anos em balé clássico, dança moderna e dança infantil. Começar pelas oficinas foi um meio encontrado 
pelas novas professoras concursadas, Waldete Brito, Auxiliadora Monteiro e Eleonora Leal, com Eni Corrêa, para 
reiniciar o ensino da Dança na UFPA, no novo espaço físico, a Escola de Teatro, que a partir de 1994 passou a ser 
Escola de Teatro e Dança, sob a direção de Miguel Santa Brígida (Teatro) e Waldete Brito (Dança) na vice-direção.
29  O concurso para professor de dança realizado pela UFPA chamou os professores para o ensino do balé, de dança 
moderna e dança infantil, mas a professora de dança moderna efetivada conosco pediu demissão, depois de trabalhar 
um semestre. Assim, Mariana Kellermann veio fazer parte do quadro de professoras, quase um ano depois. Nesse 
ínterim, Simone La Rocque foi contratada temporariamente para dar prosseguimento às aulas de dança moderna.
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Com as alunas de faixa etária menor desenvolvíamos atividades lúdicas como jogos, brincadeiras, 
brinquedos cantados e sessões historiadas, direcionados à criatividade, para que começassem a 
dançar de modo espontâneo, imaginativo, no fazer de conta, no associar e no simbolizar. Nesse 
contexto, as alunas desenvolviam confiança, sociabilidade e a experiência criativa lúdica, no 
aprender-fazendo. Para Marques, esse é um corpo lúdico que joga e brinca consigo, com os 
outros e com o espaço que o cerca e, assim, educa-se e ensina para si mesma os “os jogos só-
cio-político-culturais” (MARQUES, 2009, p.5).

O ensino direcionado para a criatividade durou aproximadamente três meses, tempo suficiente 
para percebermos o quanto conhecer a Dança pelo viés da criatividade motivou e despertou 
nas alunas a sensibilidade criativa. Do mesmo modo, a nós professoras, propiciou inventarmos 
atividades para aplicar em sala de aula, e até propormos atividades juntas, momento em que 
começamos a aprender, conjuntamente, a trabalhar em parceria com um grupo de meninas ini-
ciantes na Dança, em um mesmo espaço.

Para tal proposta, preparávamos as aulas dividindo as atividades entre nós e nos apoiando no 
decorrer das tarefas. Esse auxílio recíproco é conhecido na educação como uma colabora-
ção importante do trabalho docente, que ajuda e aperfeiçoa o cotidiano do fazer pedagógico 
(TRACTENBERG; STRUCHINER, 2010). A troca de conhecimentos propiciou às professo-
ras criarmos novas atividades, trazendo como contributo, para ambas as partes, o crescimento 

Figura 9 – Atividade de pintura das alunas de Iniciação à Dança,1994.
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.
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profissional pela troca de material, interação, intensificação dos laços de amizade, respeito e a 
autonomia, no domínio dos conhecimentos pessoais.

O desenvolvimento dessa prática proporcionou desinibição às meninas, em virtude da interação e 
integração gerada entre elas, despertando-lhes mais confiança em mostrar o resultado das criações 
que concebiam. Assim, a experiência foi de total relevância para continuarmos a potencializar 
a criatividade nas crianças. Nós as orientávamos a criar pequenas danças a partir do conteúdo 
desenvolvido na sala de aula e das histórias e experiências resultantes do meio social e cultural, 
impregnadas em seus corpos.

As nossas experiências passadas com processos criativos auxiliaram-nos a criar condições obje-
tivas para despertar nas alunas o gosto pela criação, procurando em primeiro plano adaptá-las ao 
novo ambiente que compreendia o entrosamento delas com as novas colegas de classe, com as 
professoras e o espaço físico. Essas condições objetivas, em interação com as condições internas 
das alunas, em relação às necessidades de adaptação para desenvolver a criatividade, passam a ser 
compreendidas como uma experiência normal, porque são fatores da experiência quando há troca 
entre essas duas condições (DEWEY, 2010). Assim, a interação “expressa o segundo princípio 
fundamental para interpretar uma experiência em sua função e força educacionais” (ibid., p. 43).

A normalização das aulas nos fez voltar ao conteúdo programado anteriormente, porém sem 
abandonar os momentos para a criatividade, que permaneceram no decorrer das oficinas. Nesse 
sentido, as atividades desenvolvidas para criação, baseadas na improvisação, constituíam-se de 
conteúdos direcionados para ações de movimentos e gestos, experiências sensório-motoras e 
sensório-memoriais, percepção das situações do cotidiano, relacionamentos sociais, imitações, 
interpretações de matéria subjetiva: música, pintura, poesia, desenho, canções e jogos com vá-
rias proposições. Esses conteúdos ministrados eram coerentes à faixa etária e ao nível da turma, 
realizados individualmente ou em grupo.

Com uma clientela que crescia semestre a semestre e com a incorporação do projeto da profes-
sora Maria Ana Azevedo para o ensino da Dança, direcionado a alunas de escolas municipais de 
Belém, por intermédio de um convênio institucional entre UFPA e SEMEC, em 1995, o número 
de iniciantes aumentou, o que propiciou a sistematização e estruturação de um Curso Livre 
Básico em Dança, para atender ao desenvolvimento das alunas quanto às habilidades técnicas e 
expressivas com turmas preparatórias de iniciação à Dança, básico I, II e III, em que se introduzia 
o balé com base no método de Agripina Vaganova 30. A dança moderna dividiu-se em iniciantes 
e iniciadas, para jovens de treze anos em diante.

A organização do conteúdo a ser ensinado deixou como opção ao professor complementar as aulas 
de Dança com atividades para a criação. Nesse percurso experimental de formação das alunas, 

30  Para inseri-lo, contamos com a colaboração da professora Cláudia Messeder na estruturação do ensino do balé 
no nível básico I, II e III.
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procurávamos potencializar a criação de modo processual, pois os conhecimentos adquiridos 
em cada experiência criativa levariam para outra situação criativa, ou seja,

o que ele [indivíduo] aprendeu no processo de aquisição de um conheci-
mento ou habilidade, em uma determinada situação, torna-se um instrumen-
to para compreender e lidar com a situação posterior. O processo continua 
enquanto a vida e a aprendizagem continuarem (DEWEY, 2010, p. 45).

As situações vividas e aprendidas em cada nível de estudo iriam auxiliar o entendimento e o 
andamento de um fazer criativo mais elaborado pelo fluxo de interação entre fatores intra e 
interpessoais, mais mobilizados e abertos para os impulsos criativos. A prática de passarmos 
tarefas de improvisação e finalizar com pequenos estudos coreográficos era intercalada com 
convites de colegas (professores) para assistir com nossas turmas às tarefas realizadas por suas 
alunas. Assistir às danças lhes propiciava ser público e consequentemente exercitar o “papel do 
apreciador”, dentro da sala de aula; o aprender conectado a ensinar, apreciar, comentar, observar 
e analisar. Marques (2010) comenta que, lentamente, esse papel de apreciador vem conquistan-
do espaço dentro das aulas de Dança, tendo sido introduzido no ensino de Arte no Brasil, por 
Ana Mae Barbosa. Como grandes observadores e atentos às necessidades da educação das alu-
nas, independentemente de conhecermos ou não esse procedimento mencionado por Marques, 
procuramos instruí-las a apreciar as danças das colegas e a obter uma experiência estética no 
decorrer das aulas.

O avanço da Dança na ETD, em vários aspectos pedia um quadro de professores maior para 
atender à grande demanda de alunas, além da formatação de um curso que fosse além do ensi-
no básico oferecido. Com a ampliação do quadro docente 31, conseguimos compor uma equipe 
disposta a propor um ensino adequado ao contexto da Dança na contemporaneidade, em que a 
multiplicidade de técnicas estava instalada como um novo procedimento para atender às con-
cepções da criação estética. Os professores procuraram conceber o curso para, paulatinamente, 
despertar a sensibilidade criativa nesse bailarino-intérprete, além de estimulá-lo a pensar, ouvir, 
descobrir, propor, experimentar, dar sentido ao fazer do corpo. Instituímos um curso que atendia 
ao ensino básico e ao adiantado, para alunas cuja faixa etária estava entre 8 e 13 anos. Como 
não havia seleção para entrar no curso, tínhamos de estar preparados para trabalhar com corpos 
heterogêneos e processos de aprendizados diferenciados, logo, era importante respeitar o tempo 
de compreensão e de aprendizado, assim como seus limites, buscando modos de lidar com eles.

O curso que denominamos Curso Livre Experimental em Dança para Formação de Bailarinos 
tinha duração de seis anos, em seis níveis. O desenho curricular compreendia o ensino dos con-
teúdos das técnicas dos seguintes gêneros: balé clássico, dança moderna, dança contemporânea. 

31  Em 1996, os quatro professores aprovados no concurso foram chamados para a área da Dança; assim, contamos 
a princípio com o professor Paulo Paixão, depois com Jaime Amaral e por último Rubens Meireles e Maria Ana 
Azevedo, em 1998. A saída de Meireles para uma pós-graduação não interferiu na discussão e implantação do novo 
curso de Dança.
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Complementavam o estudo formativo iniciação musical, interpretação, história da dança, conhe-
cimento básico de anatomia sobre o sistema esquelético e o repertório de danças populares da 
cultura local. Além disso, atividades complementares para ampliar o conhecimento sobre a Dança 
e que proporcionavam momentos prazerosos no que se refere a conhecer e compreender outras 
sentidos da dança-arte e da interação com outras artes: visitas a museus e galerias de arte, assistir 
a DVDs de diferentes gêneros de Dança, participar dos cursos promovidos pelos festivais de 
Dança na cidade, assistir a mostras de Dança das turmas das escolas, participar da Feira Cultural 
de Dança e do Criarte, descrito a seguir. O nosso querer era possibilitar às alunas-bailarinas um 
pensar a Dança para além do aprendizado de passos, práticas de exercícios de flexibilidade e 
virtuosismo. Marques enfatiza um pensamento de Preston-Dunlop: “os processos de incorporação 
pelos intérpretes alteram significativamente as leituras da dança-mundo” (MARQUES, 2010, 
p.41), porque viabilizam outros meios de entender, ler e criar dança.

Como o Curso Livre Experimental para Formação de Bailarinos iniciou com alunas em níveis 
mais avançados e nós, professores, mais conscientes do trabalho criativo desenvolvido com 
elas, resolvemos, em uma de nossas reuniões pedagógicas, tornar visível essa prática, criando a 
atividade complementar denominada Criarte. Nela, as alunas a partir do terceiro nível poderiam 
apresentar seus pequenos estudos de Dança; as mais avançadas pensariam em uma composição 
cênica como o figurino, a luz e a utilização de objeto cênico, ou painéis para o cenário.

A tarefa de criar enfatizando a composição cênica tinha como objetivo vivenciar o processo de 
uma composição cênica e coreográfica da Dança artística como uma experiência educacional, 
para ampliar a percepção de todo o processo que culmina numa obra artística. A meta prioritária 
desse processo educacional é “acima de tudo o desenvolvimento integral do potencial artístico e 
humano de quem o vivencia” (BERTONI, 1996, p.13). A nossa proposição tinha um facilitador 
para alunos e professores, pois contava com a colaboração de um técnico e de um iluminador 
que viabilizava a mostra da produção dos trabalhos das alunas e a utilização do experimental 
Teatro de Porão, chamado Cláudio Barradas.

A condução da turma incluía conhecer algumas normas estabelecidas por nóso para que usu-
fruíssem dos espaços e materiais da Escola com responsabilidade e acompanhadas por um fun-
cionário ou professor. Assumíamos os processos criativos como orientadores ou colaboradores. 
Nesse sentido, nós as provocávamos com perguntas sobre o que queriam dançar, que música iria 
acompanhar a coreografia; com estímulos para pesquisarem movimentos, ajudando-as a orga-
nizar ideias para compor a partir dos movimentos e frases selecionadas; fazendo-as criar dentro 
dos limites físicos das colegas; oferecendo motivação para que todas participassem, evitando 
que os líderes natos prevalecessem com as suas ideias, bem como mediando atritos. Verificar a 
interação do figurino com o tema e o movimento e fazê-las escolher o que era mais coerente e 
apropriado para o que queriam dar sentido e, por fim, uma autoavaliação da experiência vivida. 
A figura abaixo retrata a produção coreográfica elaborada pelas bailarinas para o Criarte.
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Por outro lado, havia grupos de alunas tão independentes que faziam questão de apresentarem-nos 
o produto final; por isso a professora Maria Ana comenta: “Lá no teatrinho elas se dividiam, 
quem ia operar a luz, o figurino, a coreografia, a temática do que elas queriam falar também, era 
muito interessante porque elas se mobilizavam, era tudo feito por elas e os pais iam e gostavam 
muito” (Entrevista, 11.05.2010). Percebemos que o processo criativo colaborativo se instalava 
lentamente nos trabalhos dos grupos e nós, professores, pesquisávamos e criávamos procedi-
mentos para conduzir tal acontecimento, sem que nossas sugestões sobressaíssem às propostas 
de criação das alunas.

A atividade complementar era um exercício para despertar interesse pela criação coreográfica e 
estimular a iniciação de um intérprete-criador. O experimento era conhecer o processo criativo, 
fosse ele individual e coletivo e/ou de modo colaborativo, propiciando o envolvimento e com-
prometimento com uma elaboração coreográfica e uma composição cênica, além de contribuir 
para o desenvolvimento artístico e cultural.

Essa atividade tornou-se um exercício que as impulsionou a serem nossas colaboradoras em 
coreografias isoladas, desenvolvidas por nós para mostras de Dança da escola ou de festival. A 
colaboração compreendia pesquisa musical, figurino, solucionar problemas de continuidade e 
espaço na ausência de algum aluno, responsabilizar-se pelos ensaios, entre outros. Ao chegarem 

Figura 10 – Mostra do estudo coreográfico das alunas do 4º nível do CLEDFB no Criarte – 1999.
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.



90

aos dois últimos níveis, tornava-se clara a percepção das alunas bailarinas-intérpretes que apre-
sentavam interesse e iniciativa para a criação coreográfica e as que mostravam gosto pelo PCC; 
por outro lado, havia aquelas que participavam sem grande entusiasmo pelo processo criativo, 
por seu prazer estar centrado na interpretação. Um processo natural de se esperar diante das 
oportunas experiências do que Marques (2010) chama de leituras da dança-arte para, nesse 
primeiro momento, chegar a uma escolha do caminho a percorrer na Dança.

Na primeira turma de Dança da Escola que chegou ao sexto nível, duas alunas se destacaram 
com a criação de uma coreografia em duo, cujo processo foi colaborativo. A produção de uma 
coreografia era o resultado de todo um processo da escuta de si, do outro e do público, de paci-
ência, compartilhamento de ideias, respeito, ética, conhecimento técnico e expressivo de seus 
corpos, incentivo dos professores e dos pais e o desejo de criar.

Esse grupo, em que se encontravam Ana Lorena Ferreira e Daniele Cardoso, da figura abaixo, 
era constituído de bailarinas-intérpretes e das que se propunham a serem iniciantes em uma 
categoria denominada intérprete-criador, no caso das duas bailarinas citadas acima. A produção 
coreográfica iniciada para apresentação do Criarte foi, ao longo dos meses, passando por um 
processo de amadurecimento a ponto de serem premiadas. Assim, com esse olhar mais reflexivo 
sobre o processo formativo das alunas, podemos apontá-las como as primeiras intérpretes-cria-
doras dessa nova geração da Escola de Dança, além da concepção coreográfica ser realizada no 
PCC sob nossa orientação.

Figura 11 – Mostra da criação coreográ-
fica Por Acaso. Alunas do 6º nível do 
CLEDFB no Criarte – 2001.
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.
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Nossos procedimentos de incentivo para experienciar processos criativos possibilitou fazê-las 
trabalhar com o sentido de grupo, tomar gosto pela pesquisa, resolver problemas no decorrer dos 
processos de criação, ampliar a experiência estética, ouvir sugestões dos professores para tomar 
suas próprias resoluções e, desse modo, elaborar a coreografia por meio do processo colaborativo.

Os cursos livres haviam se tornado um laboratório de experiência para o fomento da criação ar-
tística, mas para isso as alunas tinham vivenciado balé, dança moderna, danças populares e dança 
contemporânea. O experimento no CLEDFB, de certo modo, ultrapassou nossas expectativas 
ao formar bailarinas-intérpretes capazes de dar sentido e significado e, com isso, criar em sua 
interpretação. Possibilitou também que algumas bailarinas fossem intérpretes de suas criações, 
vivessem processos criativos colaborativos. O curso propiciou empregarmos nossos saberes e 
as alunas, ao aprenderem a nos ensinar a aprender (FREIRE, 1996), a criarem no coletivo e em 
colaboração. Um processo que se afirmaria no Curso Técnico em Dança, sobre o qual trataremos 
na subseção a seguir.

4.2. CURSO TÉCNICO: CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO COLABORATIVO

A efervescência da Dança no início da década de 2000, em Belém, era consequência de duas 
décadas, 1980 e 1990, que propiciaram uma mobilização ao ensino-aprendizado, às apresentações 
artísticas, além do surgimento e crescimento de vários cursos, oficinas, workshops e mostras 
oferecidas pelas academias e a APAD - Associação Paraense de Dança. Destacaram-se em prol 
do fomento à Dança o IAP – Instituto de Artes do Pará e os três festivais de dança, EIDAP – 
Encontro Internacional de Dança do Pará (2000), FIDA – Festival Internacional de Dança da 
Amazônia (1993) e o Dança SESI – Pará (1991), que promoviam debates, palestras, apresenta-
ções de grupos nacionais e locais, além de concursos em diversos gêneros de Dança, atraindo a 
participação de toda a comunidade da Dança.

Dentro dessa grande mobilização, nós (alunos e professores) 32 da Escola de Dança participáva-
mos dos eventos com propósito de observar e refletir sobre os acontecimentos presenciados nas 
programações dos eventos. Essa avaliação subjetiva permitia-nos perceber os pontos positivos 
e lacunas existentes nesse contexto dos artistas da Dança paraense.

Em nossa concepção, precisávamos propor um curso profissional em Dança que atendesse à 
conjuntura dessa comunidade artística de Belém, em que a maioria dos artistas era amador, tinha 
passado ou passava por um caminho semelhante à nossa formação, em que uma multiplicidade de 

32  Com o funcionamento do Curso Livre Experimental de Dança para a Formação de Bailarinos, o quadro de do-
centes havia aumentado para nove, o que nos possibilitava distribuir as disciplinas de acordo com a especialidade 
do professor. No final da elaboração do Curso Técnico, o professor Rubens Meireles transfere-se para outra unidade, 
porém ganhávamos a liberação total da carga horária de Ana Cristina Cardoso e Éder Jastes, para se integrarem à 
ETDUFPA e ao CLEDFB, e consecutivamente, no Curso Técnico.



92

técnicas fazia parte de nosso processo formativo. Tínhamos de considerar ainda uma significativa 
presença de dançarinos de danças populares dos grupos folclóricos e parafolclóricos 33, ávidos 
por um curso que preenchesse as lacunas de conhecimento para complementar o aprendizado 
empírico. Por outro lado, o curso técnico profissionalizante teria de aprofundar os conhecimentos 
artísticos dos bailarinos do CLEDFB, que correspondia a um nível do ensino fundamental e já 
apontar a valorização do intérprete, pesquisador e criador.

A equipe de professores, consciente dessa realidade dos dançarinos, que almejavam um curso 
oficial e profissional, percebia que o momento era propício para a criação de um curso técnico que 
fosse além do bailarino-intérprete, ou seja, que lhe possibilitasse ser criador de iniciativa, crítico, 
participativo, reflexivo, na Dança. Para tal, precisávamos de um colaborador para nos orientar 
na elaboração do projeto quanto à estrutura e às leis que amparassem um curso de Dança oficial.

Os envolvimentos nas oficinas e nos cursos livres de curta e longa duração, na mobilização da 
Dança na cidade e em nossa ida para o mestrado, coincidiram com a informação da professora Lia 
Braga 34 de que poderíamos propor um Curso Técnico em Dança em Nível Médio Profissionalizante 
como continuidade do Curso Livre Experimental para Formação de Bailarinos (que, pela faixa 
etária dos alunos atendidos, correspondia às atividades educativas em arte para o Ensino Básico 
e Fundamental nas escolas), para fundamentar o ensino da Dança no nível técnico. Diante de 
tal proposição, sabíamos que a justificativa mencionada pela professora para a implantação do 
curso era substancial, mas acrescentar a necessidade de uma grande comunidade que almejava 
se profissionalizar seria essencial, pois até aquele momento, a Região Norte era desprovida de 
cursos técnicos ou de graduação em Dança. Nesse sentido, os motivos fundamentavam a sua 
existência.

A professora Lia Braga, consciente do trabalho desenvolvido na ETDUFPA 35 e da importância 
do curso técnico para a instituição, colocou-se à nossa disposição para auxiliar na concepção da 
estruturação do projeto, por conhecer as exigências e tramitações burocráticas entre as instâncias 
do MEC e da universidade, no caso a UFPA, para o curso ser oficializado e homologado.

33  O Grupo Parafolclórico tem organização e estruturação formal de um grupo artístico. O repertório é constituído 
de danças e folguedos aprendidos em estudo regular, em alguns casos, exclusivamente bibliográfico. O grupo não 
surge em uma comunidade, espontaneamente, para dançar (BENJAMIN, 1989).
34 A Professora Dra. Lia Braga foi responsável pela elaboração do Plano de Curso Técnico da Escola de Música 
da UFPA, entre 2000 e 2001. Em 2002, foi coordenadora e vice-coordenadora do Núcleo de Arte - NUAR, setor 
responsável pelas Escolas de Arte da UFPA. Ao tomar conhecimento da situação dos cursos livres da ETDUFPA, 
propôs-nos a criação dos cursos técnicos de Teatro e de Dança. Assim, em 2003, a professora, juntamente com 
o professor Rubens Meireles, diretor da Escola à época, receberam as orientações do SEMTEC, hoje SETEC – 
Secretaria de Educação Tecnológica, e do CNCT - Cadastro Nacional de Cursos Técnicos, e deram sequência ao 
protocolo para oficializar o curso.
35 A proposição de criação do curso técnico foi feita para ambas as linguagens da ETDUFPA, Teatro e Dança. Os 
processos de elaboração do Plano de Curso, homologação e início dos Cursos Técnicos Profissionais de Teatro e 
Dança aconteceram conjuntamente.
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Nas reuniões para definir o perfil do profissional do curso técnico, decidimos optar por um bai-
larino intérprete-criador que pudesse ter uma atuação mais ampla, de maneira crítica e reflexiva 
sobre os múltiplos domínios no/do seu fazer artístico. Essa escolha coadunava com o contexto 
da cidade, mencionado anteriormente, com os novos rumos tomados pela Dança, ou seja, um 
bailarino não seria um “intérprete executor” (MARQUES, 2010), mas alguém capaz de articular 
pensamento, sentimento, discutir, analisar, pesquisar e criar.

A fim de atender a esse perfil, a estrutura curricular compôs-se de dois módulos, o primeiro para 
qualificar em Intérprete da Cena e o segundo como Criador da Cena, e assim, fechar a habilitação 
do bailarino profissional em Intérprete-Criador em Dança, em dois anos.

O bailarino intérprete da cena surge com a proposição de ser um colaborador na investigação de 
distintas leituras para incorporar a Dança, pesquisador de movimentos para o coreógrafo, além 
de outros elementos referentes a uma montagem cênica. Cabe ao criador da cena interessar-se 
pela pesquisa de novos vocabulários, interfaces da Dança com as novas tecnologias, conhecer 
a cultura brasileira e amazônica para produzir outras releituras das tradições populares e de 
linguagens, contribuindo para a criação de novas estéticas na Dança. Esse bailarino intérprete-
-criador desenvolverá suas próprias criações coreográficas ou participará nos processos criativos 
coletivos, pois o curso propicia saberes para a pesquisa e a criação.

O sentido de intérprete-colaborador da primeira qualificação não inclui o bailarino em uma par-
ticipação direta na composição, pois o material pesquisado trazido por ele para o coreógrafo é 
para que este tenha mais elementos para gerar novas possibilidades estéticas na criação. O que 
diferencia a formação do intérprete-criador da formação do coreógrafo é possibilitar ao primei-
ro uma integração ativa no processo criativo, ou seja, esse bailarino, no segundo momento do 
curso, é instrumentalizado para ser um criador de suas obras e colaborador nos processos cria-
tivos coletivos. A ideia é que o primeiro momento sirva de base instrumentalizadora para que, 
na segunda parte do curso, contribua no processo criativo colaborativo, ao obter conhecimento 
dos caminhos para conceber.

Nesse tipo de participação ativa e efetiva do colaborador na criação, ele é reconhecido como 
um coautor, pois segundo a Fundação da Biblioteca Nacional, “é coautor aquele que através 
de uma efetiva participação acrescentou com sua colaboração uma criação intelectual de fato à 
obra” 36. Essa definição deixa clara a distinção de quem é colaborador coautor e o colaborador 
que pesquisa determinado assunto para alguém e o utiliza conforme seu interesse. Assim, quem 
participa do PCC também faz parte da criação da obra.

Ao definir a habilitação do bailarino no projeto final do Plano de Curso Técnico em Dança, 
que passou pelos trâmites da UFPA e foi homologado segundo as bases legais da legislação 

36  Disponível em: http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=32. Acesso em: 21 jun. 2012.
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que regulamenta a Educação Profissional, o curso foi aberto à comunidade de Dança da região 
e foram estabelecidas algumas exigências para pleitear uma vaga. Uma delas correspondia à 
solicitação da SETEC da obrigatoriedade do candidato comprovar que cursou ou ainda cursa o 
ensino médio; a outra, específica para a Dança e determinada por nós, professores, de demonstrar 
habilidades técnicas básicas para ingressar no nível técnico em Dança, pela própria proposição 
de uma habilitação em intérprete-criador.

Os dois módulos são constituídos de disciplinas específicas para cada qualificação, assim como de 
atividades complementares que objetivam ampliar e aperfeiçoar o currículo. Nesse padrão, cada 
módulo apresentava quatro blocos (com exceção do primeiro) de duas disciplinas ministradas 
por bimestres. Assim sendo, ao analisarmos as experiências com o Curso Livre Experimental e 
as pesquisas de sondagem sobre cursos formadores fora dos moldes do balé, resolvemos compor 
os blocos com as seguintes disciplinas:

Módulo I: Introdutórias - Anatomia do Movimento, Música e Corporeidade e Seminário de 
Pesquisa em Artes Cênicas; Contexto das danças populares e folclóricas brasileiras e Dança 
Cênica – Fundamentos da Cultura Popular I e História da Dança; Técnicas – Dança Moderna e 
Interpretação; Conhecimento de distintas estéticas de criação e vivência do intérprete em core-
ografia e montagens cênicas – Dança Contemporânea e Prática de Montagem I.

Módulo II: Técnica e leitura do corpo - Ballet Clássico, Leitura e Percepção Corporal; Contexto 
das danças – Fundamentos da Cultura Popular II e Filosofia da Dança; Práticas de Criação – 
Improvisação e Composição Coreográfica; Dança-arte e Concepção de Espetáculo Cênico em 
Dança – Linguagem Visual e Prática de Montagem II.

A proposição de um currículo por módulos de aprendizagem foi elaborada para tornar a for-
mação flexível quanto à terminalidade do curso, em que o aluno teria autonomia de escolher 
uma qualificação ou habilitação, uma alternativa para ultrapassar currículos lineares e rígidos, 
e, assim, por meio da modularização, “organizar um currículo flexível em pequenos blocos de 
aprendizado, que podem ser combinados uns com os outros de diversas maneiras” (YOUNG, 
2000, p. 119).

No entendimento de Macedo (2009), Young aponta que a modularização por currículo não 
atende à eficácia de um desempenho de alta qualidade no aprendizado, porém esse índice pode 
ser substanciado pela busca de novas abordagens de ensino dos professores para que os alunos 
alcancem o desempenho esperado em cada bloco de disciplinas. Nesse sentido, a organização 
das disciplinas foi pensada na fluência desse aprendizado por bloco para, no final de cada mó-
dulo, finalizar com a Prática de Montagem I e II, momentos em que os alunos evidenciariam 
o que haviam apreendido nas disciplinas dos blocos anteriores, como subsídios no conteúdo 
desenvolvido nas Práticas de Montagem (Ementas em anexo).
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Ao propor uma formação em dois anos, criaram-se estratégias pedagógicas dentro das normas 
de ensino técnico, a fim de reconhecer as experiências anteriores adquiridas pelo aluno, assim 
como as obtidas nas atividades complementares, desde que complementassem os conteúdos das 
disciplinas relacionadas aos módulos. O reconhecimento seria por apresentação de documentos 
devidamente regularizados.

Dentro do critério avaliativo, as observações dos professores julgam se o aluno consegue o de-
senvolvimento desejado no decorrer das atividades propostas, para alcançar as competências 37 
relacionadas à disciplina. Essas observações estão diretamente relacionadas às habilidades e 
competências que o aluno deverá atingir para incorporar o conteúdo de uma determinada unidade.

Para atingir tal competência é necessário “experimentar, sentir, refletir, analisar, construir con-
ceitos, verbalizar suas ideias, executá-las, ouvir as ideias dos outros, estabelecer relações entre 
outras operações e estados” (Plano do Curso Técnico, 2003, p. 14). Portanto, o acompanhamento 
do aluno requer uma aproximação maior do professor, para que, conjuntamente, reflitam sobre 
o crescimento do aluno como artista. Caso não esteja atingindo o esperado, cabe ao professor 
propor outras tarefas para ajudá-lo, e ao aluno autoavaliar-se para perceber criticamente seu 
desempenho. Nesse sentido, o importante é que o aluno se sinta capaz de realizar sua arte sem 
precisar retornar ao professor, como comentou a professora Eni Corrêa na entrevista em 2010, 
ao se referir aos seus alunos de Rítmica IV.

O papel do educador diante do aluno é considerar suas histórias e experiências anteriores e 
fazê-lo perceber e valorizar sua potencialidade, para que saiba agir diante de distintas situações 
que possam surgir, seja para criar, colaborar, coordenar, dirigir, organizar, entre outros, as suas 
atividades artísticas.

No primeiro ano do curso, as disciplinas foram distribuídas de acordo com o perfil de conheci-
mento e experiência do professor, ou pelo próprio interesse particular de querer trabalhar com 
conteúdos que até aquele momento não tivera oportunidade de ministrar. 38 Entretanto, no decorrer 
do curso, alguns professores como Waldete, Jaime, Mariana, Maria Ana e eu revezávamo-nos 
nas disciplinas em cujo conteúdo predominavam as técnicas contemporâneas e o processo de 
criação, pelo domínio sobre o assunto.

O curso foi estruturado por nós a partir dos rastros de nossas vivências e experiências da década 
de 1980, em que o corpo eclético tornava-se evidente em virtude das novas perspectivas da dança 
contemporânea, conforme o contexto da Dança em Belém e as exigências educacionais ditadas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Nível Técnico, as quais mencionam 

37  A competência esperada para cada disciplina é entendida como “a faculdade de mobilizar um conjunto de re-
cursos cognitivos (saberes, capacidade, informações, etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 
situações” (PERRENOUD, 2001, p. 1).
38  No apêndice III do quadro IV constam o nome dos professores e as disciplinas em que ministraram aulas.
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que os currículos escolares precisam acompanhar o dinamismo das profissões, as mudanças no 
campo profissional e as preferências e interesse dos jovens.

Começar essa nova etapa nos fez mergulhar em outro universo de nível de ensino, em que tam-
bém aprenderíamos a ensinar e a trazer nossas experiências artísticas colaborativas, além do que 
havíamos aprendido no CLEDFB. Em 2004, houve uma prova seletiva e em março iniciamos o 
curso com duas turmas, uma matutina e outra vespertina. A foto mostra a aula inaugural dos 
cursos em nível técnico de Dança e Teatro.

A primeira turma era constituída de jovens e jovens-adultos, com experiências distintas quanto à 
habilidade técnica, linguagem da dança, idade etc. Alguns eram bailarinos amadores que vinham 
do balé, da dança moderna e contemporânea. Eram dançarinos ou dirigiam grupos parafolclóri-
cos e dança de salão, dentre os quais também se encontravam profissionais de outras áreas que 
tinham estudado Dança anteriormente e, por razões particulares, queriam capacitar-se no curso. 
Além de muitos já trabalharem como professores ministrando aulas de Dança. Os alunos vinham 
de grupos e lugares diversos e esta era a realidade na qual começávamos o curso.

A proposta de formar intérpretes-criadores era um desafio de mudança, de reunir experiências 
anteriores com o que vivíamos dentro do contexto contemporâneo da Dança, principalmente ao 
se tratar de motivar a criação e possibilitar experiências distintas em processos criativos. Neste 
sentido, para mobilizarmos os alunos para essa perspectiva de conceber sua Dança, desenvol-
vemos uma metodologia de ensino que nos possibilitava utilizar procedimentos para processos 
criativos que favoreciam a colaboração.

Figura 12 – Aula inaugural das primeiras turmas do Curso Técnico Profissionalizante de Dança e Teatro – 2004.
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.
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A metodologia de ensino nos possibilitava reunir saberes que poderiam ser necessários para a 
abordagem teórico-prática dos conteúdos a serem ministrados aos alunos, além de reconhecer 
que seus corpos chegavam com uma história construída em Dança e que estavam na escola para 
somar conhecimentos. Logo estaríamos compartilhando saberes e construindo outros juntos. 
Na visão de Marques (2010), essa metodologia de ensino é condizente com nossas experiências 
anteriores, como estilo de ensino, saberes, nossa maneira de atuar, de compartilhar e receber o 
outro em sala de aula.

Várias atribuições nos eram dadas em Prática de Montagem I e II, como organizar toda a pro-
dução executiva e dar atenção aos alunos nesse processo complexo de criação; por isso, foi 
acordada a participação de dois professores para ministrarem a disciplina, e os procedimentos 
foram propostos em colaboração pelos professores que ministravam a disciplina.

As colaborações docentes nas parcerias em disciplinas surgiram em outros momentos pela troca 
de experiências aprendidas, abrindo espaço para os colegas (professores) mais experientes agi-
rem como “interventores na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de seus companheiros 
de jornada, mediando e auxiliando uns aos outros com suas singulares competências” (ALVES, 
2008, p. 160). Esta troca viabilizava nosso revezamento entre as disciplinas práticas possibili-
tando que exercéssemos outras funções na Escola.

Por outro lado, utilizamos a prática do ZDP - compreendido como o espaço que fica entre o nível 
de desenvolvimento real, em que o sujeito já é capaz de solucionar um problema, e o nível de 
desenvolvimento potencial, no qual resolve um problema com o auxílio do outro sujeito mais 
experiente (VIGOTSKI, 2007), quando há alunos que precisam amadurecer o aprendizado de 
uma criação coreográfica, por exemplo. Nos trabalhos em grupo, procuramos reunir alunos com 
muita e com pouca experiência, objetivando amadurecer o aprendizado e possibilitando o maior 
engajamento nos processos criativos. Foi percebido por nós, professores, que no grupo em que 
havia alunos adultos e jovens, o PCC fluía mais rápido, por existir confiança e respeito entre todos.

Apesar de enfatizar os procedimentos vistos em FCP e Prática de Montagem I e II para o processo 
criativo, faremos uma breve abordagem dos procedimentos de alguns professores que ficaram 
à frente das disciplinas Composição Coreográfica e Improvisação, pelas atividades propostas já 
encaminharem para o PCC.

4.2.1. Composição	Coreográfica

Em Composição Coreográfica, a prática e a teoria caminhavam conjuntamente, por mais que as 
primeiras aulas fossem teóricas para introduzir os conceitos chaves, elementos e fases do processo 
criativo em composição coreográfica; a partir das noções básicas teóricas se introduzia a prática. 
Os procedimentos para encaminhar o estudo de criação aconteciam por etapas que partiam do 
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individual para o coletivo. Os alunos faziam os estudos individualmente, depois mostravam 
ao professor e à turma e, por fim, todos teciam comentários sobre o trabalho. Em outra etapa, 
a turma era dividida em dois grupos, um criava e o outro observava, e vice-versa. O diálogo 
era aberto para as trocas de experiências de quem criava; assim, o apreciador e analisador do 
processo criativo, exercitava um olhar direcionado para a estética de criação. Essas atividades 
eram propostas em duos, trios e em grupos, e sempre a aula finalizava com o compartilhamento 
de ambas as experiências. Dentro desse processo eles também aprendiam a criar estudos core-
ográficos em coletividade e colaboração.

Nos estudos coletivos, problemas aconteciam, como não conseguir fechar o estudo no tempo 
estipulado. Alguns grupos ficavam perdidos nas proposições e por muitas ideias surgirem ao 
mesmo tempo, e, claro, todos acharem sua ideia a melhor. Nesse momento, o professor entrava 
em ação, primeiro para fazê-los perceber por que não progrediam no trabalho, segundo, para 
orientá-los no processo de criação, nesse caso: escutar as ideias, opinarem nos momentos mais 
apropriados para todos, ou experimentar dois caminhos se fosse necessário, e optar por um, 
partir para a pesquisa do movimento, organizar células e frases de movimentos, mostrar e eleger 
os movimentos que dialogavam com a ideia original, ou se, durante a pesquisa algo novo fosse 
percebido a ponto de mudar a primeira sugestão, com a concordância de todos para prosseguir 
com a criação. Por último, ensaiar e defender todo o estudo.

Outro problema era quando, no grupo, havia os que não se implicavam no processo do estudo de 
criação e deixavam a tarefa para o(s) mais interessado(s) ou experiente(s). Nesse caso, fazê-lo 
observar a criação do colega para sugerir outras possibilidades era um modo de inseri-lo na tarefa.

Nos trabalhos individuais, observávamos o estilo de criar do aluno, movimentos e gestos que 
faziam parte da grafia do corpo, o repertório de movimento, gosto musical, níveis que predo-
minavam no estudo coreográfico, bem como que tipo de peso empregava, se os movimentos 
eram mais contidos ou fluídos, entre outras características que apresentasse em seu repertório. 
Com esses dados, propúnhamos tarefas de estudo de criação aos alunos que se assemelhavam 
no estilo de compor e aos que eram bem opostos para que percebessem suas diferenças e con-
cebessem a partir do que os aproximava ou distanciava. Trazer essa questão das diferenças e 
semelhanças gerava diálogos importantes sobre sociabilidade, o ceder e o compartilhar, do que 
se pode aprender com o outro, do respeito às diferenças, da interação dos saberes, entre outros 
assuntos que, dependendo da turma, era relevante abordar.

As tarefas propostas por mim e Maria Ana para finalizar a disciplina previam a criação coreo-
gráfica de um solo e de um conjunto. Essa atividade objetivava que os alunos concebessem a 
coreografia em processo colaborativo, e obtivessem a qualidade poética desejada por meio da 
seleção do material proposto para a coreografia. Como eles já haviam experienciado vários pro-
cessos em grupo no decorrer das aulas, nós os orientávamos quanto ao caminho para desenvolver 



99

a coreografia e acompanhávamos o processo, sem interferir na criação; o que às vezes fazíamos 
era dar sugestões quando observávamos falta de fluência no processo. Esse direcionamento era 
um modo de aprender a criar em colaboração, para a disciplina de Prática de Montagem.

4.2.2. Improvisação

Na disciplina Improvisação, a professora Waldete, após explicar e discutir o conceito, os tipos de 
improvisação, as técnicas e a importância da escuta do corpo para o fluir do imaginário, propõe 
vários laboratórios de improvisação cuja finalidade é expor o que está escrito no corpo por suas 
histórias, memórias, sensações e demais indutores que os levem a experimentações diversas. 
Em um outro momento, insere objetos distintos: texto, fala, canto etc. Nos laboratórios, procura 
dividi-los em grupos para que um aprecie o outro. Enfatiza que, para chegar a esse momento, 
precisa senti-los autoconfiantes e o grupo mais íntimo. Assim, a exposição aos olhos do outro 
não os intimida. Ao percebê-los mais seguros, propõe indutores em pares, trios e, por último, 
em grupos.

Nessa fase, Waldete comenta que, dependendo dos estímulos, os alunos vão aos poucos apren-
dendo a escutar o corpo do outro, redobrar a atenção sobre si e o outro, ceder e propor, perceber 
os limites e as habilidades do outro, confiar e respeitar, perceber diferenças e semelhanças, ter 
paciência, conhecer o ritmo e a pausa sua e do colega, entre outras descobertas que propiciam a 
criar em colaboração, pois quando se estrutura a improvisação para a pesquisa coreográfica há 
um entrosamento e uma troca de ideias mais íntima.

A condução do professor nessas atividades torna-se primordial, pois qualquer orientação ina-
propriada pode frustrar o aluno e sua confiança. Na experiência de Lenora Lobo, “deve-se agir 
como uma parteira, auxiliando o nascimento da criação” (LOBO; NAVAS, 2008, p. 122). A sua 
metáfora é apropriada para descrever a nossa orientação no processo de criação em colaboração.

4.2.3. Fundamento da Cultura Popular I e II

Na metodologia de ensino de Maria Ana para FCP I, o processo de ensino-aprendizagem pas-
sava por dois momentos: no primeiro mês, o conteúdo era direcionado para as questões con-
ceituais sobre cultura, cultura popular, folclore 39, parafolclore, tradição popular etc., os quais 
eram abordados por meio de textos, apostilas, filmes e documentários que geravam discussões 
e a manifestação dos conhecimentos dos alunos sobre tais assuntos ou de suas experiências nas 

39  Nessa época, não fazíamos distinção entre “danças folclóricas” e “danças populares”, embora o termo “folclore” 
seja criticado, entre outros motivos, porque “fica com o objeto e descarta o sujeito”, como ressaltou a profª. Eloísa 
Domenici em nosso Exame de Qualificação.
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comunidades em que moravam. O segundo mês - junho 40- era destinado à prática dos repertórios 
de danças populares nacionais, escolhidos conjuntamente com os alunos, segundo Maria Ana 
(Entrevista, 11.5.2010), e a organização para apresentação de uma Dança, tarefa a ser realizada 
por toda a turma ou por subgrupos sobre uma tradição religiosa ou lenda escolhida pelos alunos.

A tarefa a ser apresentada na Ciranda Junina 41 era decorrente de pesquisa e concepção coreográ-
fica e cênica dos alunos. Logo, era o primeiro trabalho cujo processo de criação era colaborativo. 
Os procedimentos de Maria Ana para os alunos realizarem as tarefas que finalizavam em uma 
miniprodução coreográfica compreendiam orientá-los quanto à escolha do tema que iriam de-
senvolver, a divisão das tarefas - como fazer a pesquisa de campo, em livros e nas redes sociais 
-, mostrar a importância do grupo estar coeso nesse momento, em virtude, também, do fator 
tempo para efetuar a tarefa, compor o cronograma para a execução das tarefas, acompanhar os 
alunos na pesquisa de campo quando necessário, bem como orientá-los sobre a forma de utilizar 
o material obtido, auxiliá-los na construção de um roteiro para a composição da cena, no figurino, 
na seleção musical, entre outros detalhes que surgem nesse momento.

Para Maria Ana, o principal objetivo da tarefa não era apresentar a situação tal como acontecia, 
mas sim, fazê-los entender seu significado para a comunidade que a praticava, quais signos e 
símbolos existiam, observar gestos, expressão do corpo, emoções e sentimentos, a fim de desen-
volverem a coreografia a partir de uma releitura. A professora enfatizava que, para a composição 
coreográfica surgir, todos teriam de colaborar no processo criativo, buscando coerência com a 
proposição do tema, assim como as experiências particulares de cada um seriam importantes para 
o desenvolvimento da criação, e finalmente que o olhar crítico sobre o trabalho que realizariam 
seria relevante para a consistência do estudo coreográfico.

Como professora-orientadora, procurava acompanhar todo o processo criativo a fim de ajustar 
as arestas surgidas entre eles e ensiná-los a abrir os sentidos para a experiência estética. Outro 
momento importante considerado pela professora eram as reuniões no final das aulas, que auxi-
liavam os alunos a expor problemas encontrados, relatar o andamento das tarefas, os momentos 
prazerosos e o que haviam aprendido. Esse encontro era importante para um feedback de como 
a turma estava caminhando e do crescimento e amadurecimento do aprendizado do aluno. 
Portanto, a reunião após a apresentação do trabalho dos alunos era um momento de avaliação 
de todo o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na disciplina, para ambas as partes, 
aluno e professor.

40  No mês de junho a manifestação da cultura popular fica mais em evidência em certas regiões do Brasil pelas 
homenagens prestadas aos três santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Nesse mês, a programação 
da cultura popular na cidade de Belém se destaca com as apresentações de danças folclóricas e populares, teatro 
popular, músicas e festas.
41  A Ciranda Junina é um projeto Evento, idealizado pelos professores Maria Ana Azevedo e Éder Jastes, que 
iniciou em 2004 e passou a fazer parte do encerramento do 1º semestre. O objetivo desse evento é a apresentação 
do trabalho concebido pelos alunos dentro do contexto junino.
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Na concepção de Maria Ana, assistir ao resultado era importante, mas a sua consideração maior 
estava no processo, como disse na entrevista: “Eu levava em conta o processo, a participação 
do aluno, o envolvimento dele no grupo” (Entrevista, em 11.05.2010). Essa sua atenção ao pro-
cesso demonstrava dois pontos: o aprendizado do aluno sobre as etapas do processo de criação 
em se tratando de uma releitura como mostra a figura abaixo; o segundo ponto era que os pre-
parava para uma próxima etapa, da qual esse estudo prático era um laboratório para as disciplinas 
que precisariam dessa pré-experiência, como FCP II e as Práticas de Montagens I e II.

Para vivenciar esse primeiro processo criativo, os alunos haviam passado por algumas disciplinas 
que auxiliariam Maria Ana nessa metodologia de ensino, além de obter um conhecimento prévio 
dos alunos por ter ministrado, no primeiro bimestre, Anatomia do Movimento; os dois meses 
com eles lhe propiciava conhecê-los e aprender a conviver com o grupo. E assim podia realizar 
procedimentos pedagógicos para mobilizá-los na realização das tarefas de FCP I. A professora, de 
modo geral, preocupava-se em atender às necessidades do aluno e a valorizar sua potencialidade.

Figura 13 – Ciranda Junina – Turma de FCP I - 1º Módulo. Coreografia – Tambor – 2006. 
Fonte: Arquivo ETDUFPA.
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Em FCP II, o professor Éder Jastes 42 ressalta as tradições populares e folclóricas da cultura local, 
ou seja, do Pará, na parte prática; valoriza a improvisação das danças da região, partindo do 
princípio de que os movimentos básicos já estão impressos no corpo do aluno. Ao participar das 
brincadeiras, danças de roda, jogos, cantos, os alunos refletem sobre as transformações das tra-
dições a partir das propostas de releituras feitas pelo professor, o que gera a escolha de um assunto 
a desenvolver, de uma pesquisa de campo, do encontro com os mestres de várias tradições e a 
expressão desses conhecimentos através da criação. É importante observar que os alunos mobi-
lizam-se para criar um pequeno espetáculo, distribuem funções, pesquisam movimento e figurino, 
organizam toda a produção, enfim, o processo criativo colaborativo progride em prol do conhe-
cimento adquirido para se expressar na linguagem coreográfica. A figura abaixo mostra uma 
produção do trabalho elaborado para o FPC II, da turma de 2006.

Com o passar dos anos, a Ciranda Junina tornou-se um evento da Escola coordenado pelos profes-
sores citados acima. Inseria os alunos dos outros cursos - ver no programa da Escola (anexo) - no 
contexto da quadra junina, assim como valorizava e incentivava a participação dos alunos nos 

42  Por problemas particulares e de saúde o professor Eder Jastes não pôde permanecer em minha pesquisa, porém 
faço alguns comentários sobre FCP II a partir de minhas observações e do convívio cotidiano com as turmas e com 
o colega.

Figura 14 – Ciranda Junina – Turma de FCP II - 2º Módulo. Coreografia – AmorDaçado – 2007. 
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.
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grupos parafolclóricos, convidando-os a se apresentarem no evento. A mobilização dos alunos 
de Dança para a produção do referido trabalho era e ainda é imensa, pela integração entre eles 
e professores e pela busca de uma qualidade em seus estudos iniciais artísticos dentro do curso.

O trabalho em grupo com temas a serem pesquisados mobilizam de modo mais intenso os par-
ticipantes para resolverem problemas. Demo (1998) enfatiza que motivar o aluno à pesquisa 
o leva ao hábito de tomar iniciativa da procura do material que irá substanciar o seu trabalho. 
A experiência da descoberta, as expectativas criadas a partir delas propiciam um aprendizado 
diferenciado pela efetiva participação do aluno. Considera-se, também, que a experiência sin-
gular de cada integrante venha à tona, e assim impulsione, em parte, o andamento do trabalho.

4.2.4. Prática de Montagem I

Como esta disciplina faz parte do último bloco e finaliza um módulo, ela é destinada à primeira 
experiência de montagem e de atuação artística do intérprete-aluno. Contudo, o que ressalta 
nesse intérprete é também sua capacidade de pesquisar e criar, para assim colaborar na criação 
do coreógrafo.

A função do professor-coreógrafo-editor é observar o material resultante da pesquisa de movi-
mentos feita pelo aluno, analisar, alterar caso seja necessário e estruturar as frases coreográficas. 
A alteração é conduzida pelo professor no que se refere à dinâmica do movimento, espaço, 
tempo, fluência, peso e suas variantes. A função do coreógrafo-editor é fazer escolhas por ser 
responsável pela criação artística, o que torna um momento fundamental para deixar claro ao 
aluno o porquê dessas escolhas e, principalmente, para não mostrar preferência pela pesquisa de 
um ou mais alunos. O importante é criar uma interação com os alunos a fim de que o pensamento 
criativo se desenvolva coletivamente, para que todos compartilhem a criação coreográfica com 
fluência e tranquilidade nas relações.

Para todo esse processo, os professores que participaram da disciplina, como Waldete, Maria 
Ana, Jaime, Mariana e eu, temos em comum alguns procedimentos para a elaboração do espe-
táculo. Waldete, Maria Ana e eu costumamos escolher um tema após conhecermos os alunos 
ou o grupo; buscamos saber seus interesses, histórias de vida, suas experiências em Dança, 
verificando a possibilidade de transformar uma atividade feita em sala de aula em espetáculo e 
como poderiam nos auxiliar na pesquisa do tema a ser desenvolvido. Jaime e Mariana escolhem 
o tema e desenvolvem vários procedimentos para envolver o aluno na montagem.

A minha experiência com Waldete na primeira turma (2004) foi escolher um tema a partir do 
resultado de uma tarefa sobre coreografar em espaços alternativos dentro da Escola. O tema 
eleito os motivou a se integrarem no trabalho. Com isso, nosso próximo passo foi dividi-los em 
solos, duos, trios e grupos; depois houve a troca de ideias sobre possíveis novos espaços para a 
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pesquisa coreográfica, o que possibilitou a escolha daquele que os estimulava a dançar. Alguns 
grupos foram escolhidos por nós, professoras, e e outros foram propostos pelos alunos, assim como 
a escolha da trilha sonora e do figurino. Para a pesquisa coreográfica, alguns alunos trouxeram 
boas ideias, e nós retribuímos com a confiança para iniciarem a criação; para outros, procuramos 
trocar sugestões de temas-estímulos como uma situação do cotidiano, música/espaço, exploração 
do espaço físico, um encontro amoroso e outros que, eleitos pelos alunos, compuseram a cena.

As conversas ao final ou no início das aulas sempre servem para o aluno ter uma visão geral 
de todo o processo criativo no que se refere aos outros elementos que comporão a dramaturgia 
cênica, como luz, cenário, objeto cênico etc, e sobre quais profissionais de cenografia farão parte 
desse processo.

A professora Waldete passaria por outro processo de montagem, tendo como parceira a pro-
fessora Mara Ana; entre os procedimentos para a escolha do tema do espetáculo junto com os 
alunos, prevaleceram as histórias sobre suas infâncias, que foram adaptadas e transformadas 
em espetáculo. Então, solicitaram que os alunos escrevessem e depois contassem as histórias, 
percebendo o que havia de comum entre elas e quais momentos achavam mais relevantes. Com 
o resultado desse processo, as professoras montaram o roteiro, dividiram as cenas e inseriram 
os alunos na criação coreográfica.

As atividades para estimular a pesquisa das cenas foram baseadas em jogos infantis, canções 
de roda e brincadeiras, que propiciavam um maior entrosamento e também as trocas de ideias e 
observações sobre o processo - diálogos que fomentavam a interação entre os alunos e profes-
sores-coreógrafos-editores em toda a composição cênica.

Para Waldete, inserir o aluno na cena requer que o professor-coreógrafo-editor conheça suas 
habilidades individuais e experiências anteriores para que ele possa conduzir o aluno na par-
ticipação da pesquisa coreográfica de modo mais efetivo e confiante. Essa percepção afinada 
sobre o outro, por sua vez, requer domínio e conhecimento do comportamento, das atitudes e 
das múltiplas inteligências defendidas por Howard Gardner, para que se saiba valorizar no aluno 
suas potencialidades criativas.

O professor Jaime Amaral, em Prática de Montagem I, busca motivar os alunos a participarem do 
processo de criação do espetáculo propiciando todas as informações básicas possíveis sobre o tema 
escolhido por ele. Como há uma tendência dos temas versarem em torno da obra de um artista para-
ense, o professor solicita que pesquisem sobre a sua história de vida, suas obras, e reflitam sobre o 
que lhes transmite a obra escolhida como ponto de partida para o espetáculo, como interpretariam 
essa experiência estética através da linguagem corporal. Diante desses procedimentos e das respostas 
obtidas, desenvolve o roteiro e convida o artista para conversar com os alunos, pois com o conhe-
cimento sobre a obra e o autor, as ideias para a criação coreográfica fluem com mais praticidade 
e colaboração dos alunos, tanto na pesquisa entre eles quanto com o professor-coreógrafo-editor.
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Ao trazer obras literárias dos poetas, pinturas dos artistas plásticos paraenses, Jaime procura 
ampliar o conhecimento dos alunos, mostrando-lhes outras possibilidades de temas para criar 
um espetáculo, além de ressaltar o valor das obras dos artistas locais e o que há de nossa cultura 
por trás dessa obra. O professor Jaime comentou na entrevista, que acha mais interessante con-
duzir a Prática de Montagem I instigando o aluno a abrir as ideias e assim, oferecer “possíveis 
caminhos que queira percorrer” (Entrevista, 19.10.2010).

O processo de condução desta disciplina pela professora Mariana Marques é, no início, pa-
recido com o processo de Jaime, por também trazer uma proposta e dividi-la com os alunos. 
Como em geral o tema é voltado para alguma questão sobre a Amazônia, organiza várias 
atividades que conduzem ao conhecimento do que desenvolverão na montagem. Promove 
visitas a teatros com o objetivo de que os alunos conheçam a maquinaria que dá suporte ao 
palco, seu espaço físico e troquem ideias sobre a montagem das cenas. A fim de entrar na 
fase de pesquisa de movimento, introduz várias atividades direcionadas para a integração do 
grupo, entre as quais jogos teatrais e laboratórios de improvisação, buscando um maior en-
trosamento, espírito de solidariedade, companheirismo, confiança, atenção, prontidão etc. Os 
exercícios de improvisação servem para motivá-los à pesquisa de movimento, a descoberta 
de novos vocabulários, interação e o gosto de criar em grupo, duo e trio. Após a fase prepa-
ratória começa a pesquisa coreográfica com os alunos, propondo-lhes outros indutores para o 
processo criativo colaborativo.

4.2.5. Prática de Montagem II

Como nessa disciplina a concepção do espetáculo parte dos alunos, a nossa função é de orientador 
e de intermediador nos diálogos entre os criadores-alunos e os demais profissionais que colabo-
ram no processo criativo, como o iluminador, o cenógrafo e o figurinista. A nossa condução para 
que o processo criativo colaborativo aconteça com fluência e objetividade torna-se fundamental, 
principalmente pela questão do tempo de elaboração do espetáculo ser curto. Precisa-se, então, 
estar atento ao cronograma. Além disso, esse processo tem um significado maior, por corres-
ponder ao término do curso.

A minha experiência com Maria Ana por dois anos orientando os alunos na criação de um es-
petáculo, nos fez seguir uma metodologia de ensino-aprendizagem em que os métodos teóricos 
e práticos auxiliavam e organizavam a condução do nosso processo de orientadoras. A revisão 
dos conceitos dos elementos componentes de um espetáculo e dos passos do processo de criação 
fundamentados nas fases, mostrados por Iannitelli (2007), serviam para facilitar o caminho que 
eles traçariam para pôr em prática, no segundo momento. A fim de auxiliá-los nesses passos 
realizamos os seguintes procedimentos:
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Escrever o tema e o porquê da escolha, depois dar conhecimento à turma;

Relacionar os temas que se aproximam ou que se repetem e fazer seus autores defenderem suas 
propostas. Depois, em pequenos grupos, fazer a escolha e mais uma vez argumentar sobre a 
escolha;

1. A partir da nova relação todos votam em um tema;

2. Após a escolha, planejar como será a pesquisa sobre o tema, e como se dividirão em subgru-
pos. Nessa etapa, escolher um coordenador e um auxiliar;

3. Orientar na pesquisa de campo e acompanhar o aluno se for necessário, mas sempre deixá-los 
à vontade na condução da pesquisa;

4. Cada subgrupo relatará o resultado da pesquisa e em seguida será redigida uma sinopse para 
orientação de como desenvolver o tema para, assim, construir um roteiro;

5. A construção do roteiro será proposta pelos subgrupos, depois divulgada a todos para a sua 
elaboração final. Com o roteiro feito, escolher o local do espetáculo, fazer a pesquisa da trilha 
sonora e tomar outras providências para a produção do espetáculo;

6. Com a divisão das cenas e a tomada de decisão dos participantes, o próximo passo será iniciar 
a pesquisa de movimentos e gestos;

7. Propor laboratórios de pesquisa de movimento para os alunos que sentirem dificuldade de 
iniciar a pesquisa;

8. Mostrar o desenvolvimento da produção coreográfica para que todos possam observar e 
sugerir algo se for necessário;

9. Revezar os alunos para fazerem direção de cena;

10. Oportunizar o contato com os demais profissionais que participarão da montagem para as 
trocas de ideias da iluminação, cenário, objetos cênicos e figurino.

Ao acompanharmos todo o processo de criação dos alunos temos uma compreensão do que 
desenvolveram, o que nos ajuda na fase final a auxiliá-los na direção dos últimos ensaios, 
fase em que na maioria das vezes aparecem os ajustes na criação, tanto coreográfica como da 
concepção geral do espetáculo. Nesses últimos momentos, passamos a ter uma pequena par-
ticipação na composição geral, assumindo a direção geral e os criadores tomam a posição de 
intérpretes. A nossa colaboração se encontra mais no global, a parte coreográfica é revista pelos 
intérpretes-criadores.
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A condução desses procedimentos sempre apresentava o propósito de fortalecer a ideia e o senti-
do de grupo. Fazê-los pensar no/em grupo de certo modo colaborava com o processo da prática 
de criação, pois a percepção de cada fase da criação propicia mais coesão nas ideias, organizar 
a seleção do material pesquisado pelo grupo em cada cena, fazer a leitura do que se constrói e 
chegar a essa produção.

É um aprendizado que ocorre no fazer, entre erros e acertos, trocas de experiências e conheci-
mentos com o colega e com todos inseridos no processo. É um momento de conhecer o outro e 
se reconhecer pelo outro, o que leva a um aprendizado coletivo e individual e com isso, à criação 
colaborativa.

As sensações decorrentes de criar em colaboração que chegam a cada participante se organizam, 
ganham formas e tornam-se percepção, “uma elaboração mental das sensações” (OSTROWER, 
1987, p.12). Com isso, o que é sentido e entendido passa a ser selecionado, porque nesse tipo 
de processo de criação não cabe inserir todas as ideias, e sim inserir o material que mais interage 
com o que se cria e que conversa com todos. Ao entender que a obra está em primeiro plano e 
que contribui para sua formação, o aluno naturalmente se doa a esse tipo de processo criativo.

Figura 15 – Espetáculo de Prática de Montagem II – Outros Olhares – 2005.
Fonte: Arquivo pessoal.
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O aluno, ao pensar e agir na elaboração do trabalho, aprendeu a organizar um pensamento criativo 
a partir de todo um conhecimento apreendido, experienciado e vivenciado no decorrer do curso 
e paralelamente a ela, nas atividades complementares, bem como nos aprendizados anteriores. 
Por isso, fazer a leitura do processo de criação do espetáculo é também exercitar a percepção 
estética entendida como olhar algo com uma atenção merecida e prazerosa e não somente de 
relance (DEWEY, 2010), ou seja, procurar perceber criteriosamente o que se cria sem a preo-
cupação do certo ou errado, mas com o desejo de sentir sua fluência, consistência e coerência.

A orientação do professor Jaime em PM II é mostrar os caminhos que deverão percorrer na cria-
ção do espetáculo. Para ele, é importante que a turma tome suas decisões quanto aos passos que 
darão durante o processo de criação, tenham autonomia de seus atos e escolhas, encontrem sua 
própria maneira de criar com o mínimo de interferência. Proceder desse modo, comenta, não é 
fácil para ele, pois sua vontade seria participar mais diretamente, porém entende que existe um 
tempo para o grupo fluir no processo criativo colaborativo, que eles precisam tomar decisões 
importantes, solucionar os problemas que possam aparecer, deixar que as trocas de experiências 
lhes proporcionem novo insight e assim possam prosseguir no processo. Pensa que sua orientação 
seja maior na concepção geral da montagem, pois também percebe que é o único momento em 
que interfere em prol do grupo.

Os nossos procedimentos para o PCC não são definidos, ainda que haja algumas semelhanças 
de condução entre nós. Essa constatação é em virtude de cada ano convivermos com diferentes 
alunos e diferentes turmas, por mais que se apresente conhecimento sobre o assunto. As ativi-
dades têm de ser renovadas e criadas de acordo com as necessidades dos alunos, mesmo que no 
decorrer do curso os professores proponham atividades para o processo colaborativo.

O nosso trabalho difere dos grupos artísticos, nos quais os integrantes têm um convívio maior; 
colaborar com o grupo satisfaz um desejo pessoal e o processo de interação e de conhecimento 
do outro se dá de modo mais tranquilo, possibilitando, assim, um aprofundamento maior nesse 
tipo de fazer. Enquanto o tempo de duração do curso e da carga horária das disciplinas solicita 
de todos - alunos e professores - estratégias para alcançar objetivos, logo precisamos estar em 
prontidão, criando novos procedimentos ou nos apropriando de um antigo para um aprendizado 
motivacional de como criar em colaboração.

Percebemos (Waldete e eu) em nosso modo de conduzir o processo criativo colaborativo, que há 
vestígios do que aprendemos com Eni Corrêa como alunas e bailarinas do Grupo Coreográfico, 
por mais que, ao longo dos anos, nosso conhecimento tenha sido ampliado com cursos e com a 
própria experiência cotidiana como artistas e professoras. Em relação à Maria Ana, pelo convívio 
conosco e por ter sido aluna de Eni, seu modo de trabalhar o PCC trouxe vários traços da mestra, 
o que demonstra que as identificações no estilo de trabalhar proporcionaram uma colaboração 
efetiva para ambas, porque tínhamos objetivos pessoais e coletivos a serem atingidos.
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A professora Mariana afirma que o modo como direciona o processo criativo dos alunos tem a 
ver também com sua experiência como bailarina de Teka Salé. As referências trazidas de sua 
professora-coreógrafa ao se confrontar com essa prática do PCC instalado no cotidiano da Escola, 
fizeram-na inserir em sua prática pedagógica o processo colaborativo. Com Jaime, entendemos 
que todo o contexto da Escola e suas histórias como bailarino favoreceram a inserção nessa prá-
tica pedagógica. Os rastros deixados por Eni nos fez construir nossos próprios rastros poéticos 
no processo criativo colaborativo.

Ao propormos um ensino para o aluno aprender a criar, ouvir, dialogar e a compartilhar ideias, 
abríamos novas possibilidades de processos criativos; contudo, para o aluno chegar a ser um 
intérprete-criador geramos vários procedimentos de estímulos à criação que não incluíam um 
processo somente individual, mas o coletivo que nos remeteu ao que havíamos aprendido an-
teriormente nos grupos artísticos, o que nos propiciou direcionamentos mais profícuos para a 
criação artística. Nesse sentido, orientarmos o aluno a conceber em processo colaborativo, ou 
seja, essa prática tornou-se um dispositivo. Como tal, o processo colaborativo passou a ser o 
que Carvalho (2009) diz ser um ativador da experiência que nesse caso é criativa. Vivenciar a 
experiência do processo colaborativo tornou-se importante por vários motivos relacionados ao 
longo desta tese. Entretanto, enfatizamos que desperta no aluno a vontade de somar conheci-
mentos e saberes ao interagir com o outro, argumentar em favor de uma ideia, conviver com 
pessoas diferentes, encontrar novas estéticas de criação, participar de grupos contemporâneos 
cujo processo é colaborativo, e ter autonomia sobre seu saber.

Em nossa concepção, o dispositivo artístico-pedagógico surgiu porque o incorporamos e agimos 
conforme suas linhas, que estão sempre em distintas direções, porque a criação na contempo-
raneidade em Dança está em movimento e é essa multiplicidade o que também somos como 
artistas, professores e pesquisadores.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O PROCESSO CRIATIVO-COLABORATIVO E A EXPERIÊNCIA 

COMO UMA PRÁTICA DE APRENDER A FAZER

A colaboração surgiu dentro de um contexto, como vimos, para dinamizar a produção empresarial, 
mas a eficácia de trabalhar em colaboração espalhou-se nos vários ramos do conhecimento e das 
ciências, assim como nas artes. Ao adotar a colaboração para desenvolver outras possibilidades 
de interações entre diferentes linguagens artísticas ou entre a mesma linguagem, artistas-pes-
quisadores propiciaram abertura para uma nova tendência no processo de criação que reúne 
diferentes concepções estéticas.

Nas linguagens artísticas cujos processos de criação coletiva tornaram-se um fato, foram obser-
vados problemas na construção da obra, como fragmentação e dispersão; assim, a colaboração 
surgiu como uma possibilidade dos integrantes de um grupo participarem do processo de modo 
mais eficaz e objetivo, como vimos no teatro. Entretanto, observamos que no teatro o processo 
colaborativo foi introduzido de forma mais consciente, ou seja, como modo de encontrar uma 
maneira coletiva de criação, com menos hierarquização, mas com coerência. Na Dança, a colabo-
ração aparece como um modo de criação promovida pelo coreógrafo ao perceber que o bailarino 
poderia auxiliar na criação coreográfica, pesquisando em seu próprio corpo novos vocabulários 
de movimentos para conceber uma obra. Contudo, via de regra, o bailarino continua se vendo 
como um intérprete.

Por outro lado, transformações da contemporaneidade propiciaram ao artista da Dança investigar 
e investir em distintas experiências estéticas e em suas próprias criações, como dividir o processo 
com o outro, a fim de somar conhecimento, saberes e uma nova experiência em criação. Com 
esse propósito, e no Pará, surge Eni Corrêa, possibilitando aos bailarinos do Grupo Coreográfico 
da UFPA uma experiência de colaboração na criação de coreografias e espetáculos. Algo muito 
novo para nós bailarinos, naquela década de 1980.

Como artista-educadora, ela ensinou aos bailarinos do Grupo Coreográfico e alunos do Curso 
de Educação Física como criar em colaboração. Um aprender-fazer que nós, bailarinos e alunos 
do curso, percebíamos prazerosamente o quanto absorvíamos de conhecimento e experiência 
artístico-educativa.

As tessituras da formação dos cinco bailarinos na década de 1980 nos possibilitou uma outra 
visão de dançar, aprender e ensinar Dança, por temos encontrados artistas-educadores que nos 
despertaram para novas leituras dessa linguagem. Como Marques (2010), entendemos ser o 
professor aquele que está além de sua sala de aula e que propicia diferentes maneiras do aluno 
aprender a Dança.
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Os rastros poéticos dos nossos professores ficaram impressos em nossos corpos e na primeira 
oportunidade os trouxemos à tona, ampliados com outros estudos e experiências. Assim, conti-
nuamos a motivar a criação em nossos alunos, bem como a valorizar os gêneros de Dança tradi-
cionais com os contemporâneos e, dessa união, iniciávamos a formação de intérpretes-criadores 
contemporâneos.

As nossas experimentações nos cursos livres aprimoraram-se à medida que acompanhávamos o 
desenvolvimento técnico e criativo de nossas alunas na Dança. O intuito de propor um curso para 
os bailarinos da cidade com essa leitura de experiências e descobertas nos possibilitou levarmos 
adiante o que havíamos aprendido no CLEDFB, como uma nova perspectiva de profissionalização 
em nível mais avançado de ensino-aprendizagem para o bailarino.

As proposições de experiências criativas pediam corpos mais habilidosos na consciência e na 
pesquisa de novos vocabulários da Dança, bem como mais abertos para as interações de outras 
linguagens e tecnologias que mobilizam a dança contemporânea. Para essas tendências que 
surgiram, o bailarino poderia ser intérprete de suas criações e/ou colaborador dos processos de 
criação. Então, nós, professores da ETDUFPA, cientes dessas perspectivas que se abriam para 
o profissional da Dança, optamos pela formação do intérprete-criador.

Formar o intérprete-criador por meio de um curso era algo novo e inusitado para nós, professo-
res da Região Norte, ao sabermos o quanto era difícil acompanharmos os novos conhecimentos 
surgidos na Dança como arte e conhecimento acadêmico. Porém, tudo o que havíamos aprendido 
nos cursos, com nossos mestres e professores e nos grupos artísticos, nos motivou e incentivou 
a implantar o curso técnico com habilitação no intérprete-criador, considerando e valorizando o 
contexto no qual viviam essas pessoas.

Essa vivência nos propiciou experiências e aprendizados ímpares, pois os procedimentos que 
inseríamos em nossas práticas pedagógicas para motivar a criação tornaram-se fundamentais; por 
meios deles, obtivemos respostas nos processos criativos dos alunos em relação ao desenvolvi-
mento da aprendizagem. Percebemos, desde o começo do curso, que o processo colaborativo era 
o modo mais apropriado para trabalhar a criatividade. As induções de trocas de experiências, a 
motivação para pesquisa, a valorização de vivências e habilidades anteriores, possibilitavam criar 
em colaboração. A Escola respirava o PCC, pois havíamos criado a cultura de criar, trabalhar e 
viver em colaboração. A colaboração estava entre os docentes de teatro, cenografia e Dança, entre 
professores e alunos e entre alunos, tanto na poética, como na troca de conhecimento e saberes.

A Prática de Montagem nos mostrou a complexidade da criação em grandes grupos, a atenção 
que devemos prestar a certos alunos que precisam de mais tempo para digerir o processo, a 
necessidade de pensarmos mais sobre esse fazer, pois é certo encontrarmos alunos que não se 
adaptam a esse processo de criação, nos levando a rever o tempo de duração das disciplinas. Mas 
também tornou-se claro que o dispositivo do PCC era e é uma estratégia artística e acadêmica 
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para quem quer se aventurar na criação e na pesquisa em artes. O PCC é visto, nesta tese, como 
um dispositivo político-pedagógico e artístico criativo, ao reunir saberes e poderes que se articu-
lam para um determinado fim, levando em consideração diferentes motivações, linhas de força 
institucionais, pessoais, contingenciais e contextuais.
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APÊNDICE A – BREVE HISTÓRICO DE ENI CORRÊA

Paraense e filha primogênita de um casal de filhos, de uma família católica e da classe média, 
teve a oportunidade de estudar no Colégio Suíço-Brasileiro, que na época trazia fortes traços da 
educação suíça ao apresentar a obrigatoriedade da educação física no ensino primário. Nessa 
disciplina, ficou por cinco anos sob a orientação da professora Dica, sua fomentadora pelo gosto 
das atividades físicas.

Ao fazer o colegial na Escola Normal – IEP, tomou conhecimento da Ginástica Feminina Moderna 
com a professora Sônia, que lhe ensinou os princípios básicos deste tipo de atividade física, assim 
como a aprimorar suas habilidades motoras, além de acrescentar o prazer pela descoberta do 
movimento, do ritmo corporal, da expressão e do trabalho em grupo. Paralelamente, conheceu 
Augusto Rodrigues, famoso professor de balé de Belém. Eni mencionou na entrevista que ficou 
muito grata pela oportunidade dada por este professor e amigo ao ensinar-lhe seus primeiros 
passos no balé. Após o colegial começou a trabalhar como professora de educação física, con-
cursada pela UFPA.

Ao terminar seus estudos, resolveu ir para o Rio de Janeiro prestar vestibular para Educação 
Física na Universidade Brasileira, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, saindo 
de casa aos dezoito anos com apoio dos seus pais e com uma bolsa do Estado para ajuda de custo 
de seus estudos. Ao iniciar a faculdade, conheceu o currículo do curso e ficou feliz ao saber que 
veria a disciplina Dança por três anos. A partir daquele momento seus horizontes ampliaram, 
conheceu a professora da disciplina, Maria Helena de Sá Earp ou somente Helenita Sá Earp, 
uma pessoa fundamental em sua carreira.

Por meio dessa docente da disciplina de Dança, Eni conhece Mary Wigman, Marta Graham e 
Isadora Duncan, e os princípios, técnicas e filosofias específicas de cada artista. Apaixona-se 
por Isadora, que defende a liberdade de movimento, e tais ensinamentos a estimulam na busca 
de sua maneira particular de expressar suas inquietudes e o seu modo de ver o mundo.

O encantamento a fez lembrar o período em que estudava piano no Conservatório Carlos Gomes, 
quando tinha pouca paciência de ficar horas estudando teoria e técnica do instrumento, pois o 
desejo maior era criar, compor no piano. Por isso, os princípios básicos da dança de Isadora 
Duncan foram um marco em sua vida. Criar era o que lhe dava mais prazer de fazer.

Com intuito de aproveitar a oportunidade de estudar mais a Dança, fez aulas com Nina Verchinina, 
Dalal Achcar e Eugenia Federova. Além dos contatos com esses mestres, fez aulas no grupo de 
dança da UFRJ, dirigido por sua professora Helenita S. Earp. Envolvida com os estudos, conta 
que infelizmente não podia se dedicar inteiramente à Dança, pois estava na faculdade com uma 
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bolsa e precisaria dar conta de seus estudos. Seu interesse pelo desporto a fez aprender esgrima 
na faculdade.

Ao retornar a Belém, fez a proposta de um curso de dança moderna para Nagib Matni, diretor 
dos serviços de educação física do Estado, subordinado à Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado e ao diretor do Teatro da Paz, para que o curso pudesse ocorrer nas dependências do 
teatro. Todavia, foi informada de que Marbo Giannanccini gostaria de conhecê-la e que estava 
interessado em coordenar seu curso. O referido professor de teatro convenceu Eni a ministrá-lo, 
também, pela Universidade Federal do Pará propondo, assim, um convênio com a Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado e a UFPA, o qual foi aceito. O curso foi tão bem sucedido que 
Eni foi convidada a retornar para a UFPA, dando continuidade ao que passaria a ser chamado 
de Curso Experimental em Dança.

Em 1968, Marbo Giannaccini a convidou para ser sua parceira na direção do Conjunto Coreográfico 
da UFPA, formado pelas dançarinas do curso experimental e da comunidade de Dança da cidade. 
Dele fizeram parte: Beth Gomes, Augusto Rodrigues, Carlos Sta. Brígida, Teka Salé, Caju-Milha, 
Cicília, Luizinha Bezerra, Regeane Coutinho, Edna Farias, Carmen Lília, Marilene Melo, Sônia 
Massud, entre outros. Dessa maneira, a Dança se instalou na UFPA definitivamente, ficando 
subordinada ao Serviço de Teatro da UFPA, que funcionava no Teatro Martins Pena.

O propósito pedagógico do referido curso era o conhecimento do corpo através das técnicas 
relacionadas à consciência corporal objetivando expressar-se livremente através do corpo, ou 
seja, descobrir possibilidades de movimento. Complementavam esse ensino os laboratórios 
de criação e técnicas de interpretação de teatro, nos quais era auxiliada pelo professor Marbo 
Giannaccini. Sua metodologia reunia tudo o que havia aprendido com Helenita S. Earp e nos 
cursos feitos no Rio de Janeiro.

Como trabalhava na Escola de Teatro, passou a ministrar aulas de Expressão Corporal para o 
curso de teatro. Com o tempo, seu trabalho foi reconhecido pelos diretores da escola como Rubens 
Corrêa Filho e Waldemar Henrique, por meio de cartas de congratulação. Seu nome chegou a 
ser indicado para a direção da escola por Maria Sylvia (atriz, professora e uma das fundadoras 
da Escola de Teatro); recusou, porém, por pensar que à frente da Escola deveria estar alguém 
que realmente conhecesse administração e pertencesse à área do teatro.

No mesmo período, a professora Eni, que era, também, diretora geral do Conjunto Coreográfico 
da UFPA, foi convidada pelo Prof. Nagib Matni para elaborar o Projeto Político-Pedagógico do 
Curso Superior de Educação Física do Estado do Pará a ser implantado oficialmente. Ao fazer 
parte do projeto incluiu no currículo do curso a Dança, porém com o nome de Rítmica.

Na citada disciplina, subdividida de I a IV, aprendia-se a iniciação ao ritmo com professores de 
música, no primeiro semestre. No segundo e terceiro semestres, elementos técnicos básicos da 
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Dança baseados no Sistema Universal de Dança – SUD, criado segundo as pesquisas de Helenita 
S. Earp (hoje este sistema é denominado de Teoria dos Fundamentos da Dança), com professoras 
de Dança e, no último semestre, processo criativo para montagem coreográfica que culminava 
com a criação coletiva de um espetáculo didático realizado pelos alunos e orientado pela mestra 
Eni Corrêa. Ressalto que no final de cada semestre dessa disciplina, os discentes apresentavam 
trabalhos de criação para o público.

O resultado do espetáculo não era o mais importante, entretanto os alunos se esmeravam para fazer 
uma apresentação de boa qualidade. O importante era o desenvolvimento do processo criativo. 
Nele, aprendia-se como pesquisar, organizar, dirigir, coreografar, discutir sobre cenário, objetos 
cênicos e figurinos para o espetáculo. Para a mestra, essa vivência e experiência eram funda-
mentais para a vida profissional do futuro professor de educação física. Seu principal objetivo 
era educar através da Dança, diferente do projeto da UFPA, que objetivava formar bailarinos, 
ou seja, educá-los para a arte de dançar.

Os princípios açambarcados por Eni Corrêa relacionavam-se ao corpo do outro, um método 
trilhado para o desenvolvimento das potencialidades e habilidades motoras e da sensibilidade 
criativa dos alunos e bailarinos. Para isso, ela buscava conhecê-los e incentivá-los a criar a partir 
de suas experiências vividas e conhecimentos adquiridos.

Entrevistando Eni Corrêa, percebi o quanto Helenita Sá Earp a influenciou profissional e pesso-
almente, através de sua filosofia e atitudes. Para a mestra, Helenita era uma mulher à frente de 
seu tempo; seus pensamentos estavam voltados para o estudo e pesquisa para o movimento do 
corpo, tanto no aspecto artístico quanto educacional.

A educadora envolvia, em sua disciplina, outros profissionais de áreas afins para complemen-
tar o ensino-aprendizado dos conteúdos que ministrava, como fisiologia, anatomia, biologia e 
cinesiologia, para permearem seus conhecimentos com a Dança, incentivando, dessa maneira, 
seus alunos a fazerem cursos com outros professores para diversificarem seus conhecimentos. 
Uma atitude singular em um período em que o ensino era tão tradicional. É importante frisar 
que Corrêa tinha as mesmas atitudes quando convidava professores ou bailarinos/professores 
para ministrar cursos e coreografar.

O incêndio ocorrido na Escola de Teatro em 1969, deixou Corrêa sem espaço para trabalhar, até 
surgir o espaço físico de Serviços de Atividades Musicais - SAM, o qual oportunizou a continu-
ação do curso e do Conjunto Coreográfico, e os primeiros processos criativos coreográficos em 
parceria com Marbo Giannaccini, tais como: Fragmentos Coreográficos, Sagração da Primavera 
e Inês de Castro, apresentados no Sesc, Cinema Moderno e no projeto de grupos artísticos, no 
projeto denominado Barca da Cultura, que propiciou a divulgação do Conjunto e de suas peças 
coreográficas pelos municípios paraenses; uma experiência ímpar para as jovens bailarinas e a 
diretora no final dos anos 1960.
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Responsável pelo Conjunto e em plena ascensão no início dos anos 1970, a Dança na UFPA 
ficou sob a supervisão da Pró-Reitoria de Extensão. Cinco anos depois, Corrêa afastou-se para 
uma especialização em Dança na UFRJ, deixando Teka Salé responsável pelo curso e pelo 
Conjunto. No decorrer de sua especialização, Corrêa foi incluída no grupo de Dança da UFRJ, 
que continuava sob a direção de Helenita Sá Earp, além de ter conhecido Klauss e Angel Viana.

Em seu retorno, decidiu ficar somente com o Grupo Coreográfico, em virtude da redução da carga 
horária de trabalho, e até por vir com muitas ideias para realizar. Entretanto, por não ter espaço 
físico, utilizava a sala de dança da Escola Superior de Educação Física, cedida pela direção da 
ESEF. O local tornava-se um celeiro para o grupo, por haver muitos alunos interessados em 
participar, assim como muitos bailarinos existentes.

Ao instalar-se no espaço, resolveu, juntamente com as bailarinas, apresentar no Teatro da Paz uma 
aula didático-artística com laboratório de improvisação e estudo coreográfico. A aula-espetáculo 
tinha como um dos objetivos a formação de plateia e a interação com o público, que acontecia 
com as crianças e os jovens no final da apresentação.

Depois desse evento, dirigiu inúmeras peças de Dança e participou da criação de várias coreo-
grafias, incentivando a criação coletiva e o processo criativo colaborativo. É importante salientar 
que Eni Corrêa não assinava as coreografias por compartilhar a criação com seus bailarinos. Este 
assunto será comentado mais adiante.

Os espetáculos do grupo ganhavam destaque na cena contemporânea paraense por apresentar 
produções estéticas inusitadas: multiplicidade de linguagens artísticas, não-bailarinos em cena, 
adaptação de textos dramáticos, poemas, questões ecológicas sobre a Amazônia, releituras sobre 
o imaginário amazônico, danças aéreas, entre outras novas concepções de criação.

As peças que mais se destacaram sob sua direção artística foram as seguintes: Abstração nº 1, 
Abstração nº 2, Missa Crioula, O Santo Inquérito, Recontando a Vida, Imagens (coreografia 
Jaime Amaral e Eni Corrêa). As coreografias (direção artística): Manandeua, Rapsódia Amazônica 
(criação coletiva), Ritual à Natureza (criação coletiva), Ventos Brancos (coreógrafa Beth Gomes), 
Dançando Waldemar Henrique (criação coletiva).

No programa de TV chamado Ribalta, em que foi homenageada pela sua carreira artística, 
Margaret Refkalefksy, então diretora do Teatro Cláudio Barradas da UFPA e idealizadora do 
referido projeto, perguntou a Corrêa como conseguia reunir nos espetáculos atores, bailarinos, 
músicos, cantores líricos, coral e orquestra, tal multiplicidade com tanta unidade? Respondeu 
que o segredo estava no prazer de compartilhar ideias, no saber ouvir e em seu projeto de vida 
de trabalhar com a pluralidade das artes. Com sua sensibilidade, Eni soube desfrutar da possibi-
lidade de integrar as várias linguagens artísticas existentes na UFPA, apesar dos parcos recursos 
oferecidos naquela época.
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Sua sensibilidade perceptiva para dirigir processos criativos se estendia a uma capacidade de 
perceber estudantes com potencial para a Dança, independentemente de ter ou não domínio de 
técnica corporal ou de outra linguagem; com sutileza, convencia o estudante a integrar o grupo. 
Por essa visão, tinha um elenco muito heterogêneo quanto a habilidades técnicas, mas com um 
potencial que somente ela sabia desvelar.

A força artística que desenvolveu no Grupo Coreográfico possibilitou, por meio de seus proje-
tos, a contratação de novos professores de Dança de distintas linguagens e a criar a Escola de 
Dança, que conjuntamente com a Escola de Teatro, tornaram-se Escola de Teatro e Dança da 
Universidade Federal do Pará.
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APÊNDICE B – TRAMAS DA VIDA: FORMAÇÃO, 
EXPERIÊNCIA E PERSPECTIVAS

Tramas são linhas ou fios da história dos cinco professores que aqui apresento para continuar 
na pista do PCC. Nesse sentido, estarão em evidência singularidades de suas formações, bem 
como o cruzamento desse processo entre nós, e que, em alguns momentos, se deu por acaso. 
Tivemos alguns professores em comum, participamos do mesmo grupo de Dança e frequentamos 
espaços do métier em busca de conhecimentos e vivências. Esses encontros não ocorreram com 
todos, nem ao mesmo tempo, mas de algum modo fizeram com que cruzássemos os mesmos 
caminhos.

A lembrança de cada um(a) revela experiências de nossas formações acadêmicas, artísticas e 
docentes nas últimas décadas do século XX, em que as múltiplas experiências estéticas ganharam 
visibilidade no contexto contemporâneo da Dança dos anos 1980, momento em que começamos 
a nos dedicar a uma singular formação.

Para isso, sublinho que o termo formação designa dois sentidos, conforme Josso (1988): um 
primeiro refere-se a algo desenvolvido em um determinado tempo e o outro corresponde a um 
resultado. Ou seja, ao mesmo tempo em que a formação é o término de uma atividade, ela tam-
bém pode ser processo. E como se trata das histórias de vida, a formação aqui referida evidencia 
“uma tomada de consciência reflexiva (no presente) de toda uma trajetória de vida seguida no 
passado” (NÓVOA, 1988, p. 121). Nossas histórias tratam de distintos processos de formação 
que desembocaram na Dança. Assim sendo, comentarei as experiências que nos conduziram a 
formações pessoais distintas e posteriormente aos processos criativos em Dança.

Como a nossa identificação com a Dança nos levou para atividades artísticas e acadêmicas, trarei 
processos individuais e coletivos que ocorreram em determinado período de nossas vidas, em 
que o artista e o professor complementaram o seu saber-fazer, propiciando os primeiros passos 
para o surgimento do dispositivo pedagógico e de criação artística a partir de seus envolvimentos 
com o processo criativo colaborativo.

Nessa perspectiva, a nossa geração está diretamente implicada com a multiplicidade de saberes 
que exercitariam o poder de usufruir desse conhecimento em instâncias direcionadas para a 
pedagogia e para a criação artística. A liberdade de dialogar com várias linguagens artísticas, 
exercitar a experimentação, aprender diferentes técnicas e gêneros de Dança seriam estratégias 
para acompanhar a dança contemporânea. Assim, mergulhados nessa tendência em que vivíamos, 
aos poucos foi-nos revelado um leque de possibilidades para construir o nosso fazer artístico e 
docente, na busca pelo conhecimento prático-teórico da Dança.
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Segue abaixo a trama histórica de cada professor, cujo foco na formação em Dança vai direcio-
nando sua atuação artística e docente, embora dependa da ênfase dada por cada um(a) em cada 
fase de seu percurso.
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1. Em busca de sua dança

Apesar das dificuldades encontradas 
nesse percurso todo, eu acredito muito 
nesse fazer
(Jaime Amaral, 2010).

Jaime Amaral é professor efetivo de Dança da ETDUFPA. Ao ser convencido de que podia ser 
um dançarino, trilha seu caminho com firmeza na arte da Dança. Após sua formação em educa-
ção física, decide guardar o diploma e seguir em busca da formação em Dança, com professores 
renomados. Com muita dedicação, alcança seus objetivos e segue sua carreira como bailarino 
profissional em companhias nacionais e internacionais. Suas inquietações o fizeram criar espe-
táculos solos de sucesso; do mesmo modo, a iniciar uma companhia, propagar o conhecimento 
obtido como professor, desenvolver trabalhos artísticos sociais e continuar a vida artística como 
diretor, coreógrafo e intérprete-criador. Para acompanhar o crescimento da Escola de Dança e a 
vida acadêmica, fez mestrado e, atualmente, finaliza seu doutorado em artes cênicas.

Fig. 1 - Jaime Amaral.
Fonte: Arquivo pessoal Jaime Amaral (s/d).
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Pertencente a uma família envolvida com o esporte, Jaime segue o mesmo percurso ao participar 
desde criança de jogos esportivos. Com um gosto esportivo eclético, e marcado por treinamentos 
e preparação corporal, resolve ser professor de educação física em vez de administrador, como 
planejara. No próprio curso, por insistências das amigas Auxiliadora Monteiro e Nazaré Barroso, 
decide iniciar a Dança no Grupo Folclórico do Prof. Adelermo Matos 43. Jaime comenta: “comecei 
arrastando o pé no chão, dançando carimbó, lundu e siriá... passei um bom tempo nesse grupo” 
(Entrevista, 19.10.2010).

Por intermédio da amiga Auxiliadora Monteiro, Jaime vai para o Grupo Coreográfico da UFPA. 
A rápida passagem pelo grupo o estimula a querer conhecer a dança cênica, mas em virtude 
da pausa dada pelo grupo em suas atividades, ele sai. Mais uma vez, é levado pela amiga para 
outro espaço, a Escola de Dança de Augusto Rodrigues, que logo percebeu o potencial do aluno. 
Com essa atenção, Jaime aceita o apoio do professor, o que para ele foi maravilhoso: “Nós nos 
tornamos amigos, na verdade. E ele não me passava só o aprendizado da técnica do balé clássico, 
ele me informava sobre cultura geral. Então, almoçávamos juntos, ensaiávamos... então, eram 
muitas horas dedicada a isso” (Entrevista 19.10.2010).

Depois de três anos dançando com Augusto Rodrigues, decide ir para o Rio de Janeiro tornar-se 
bailarino profissional. Em 1985, matricula-se nas oficinas da Escola de Balé de D. Eugenia 
Feodorova 44 e na Escola de Nino Giovanetti 45. Em função de sua maturidade e interesse de 
aprender, apesar das dificuldades, ganha atenção dos professores e cresce nas aulas de balé. A 
dedicação mostra resultados no aprendizado e no seu desenvolvimento nas aulas de balé, dança 
moderna e jazz. Participa de uma audição para um filme de dança da Paramount 46 e termina 
entre os dez candidatos da última etapa. Essa audição o faz perceber que já atingira um nível 
profissional e, apesar de não ter sido selecionado, ganha um convite para entrar no grupo de 

43  Formado em educação artística, foi um importante pesquisador das músicas e danças folclóricas do Pará. Fundou 
a Academia de Técnica Vocal, o Conservatório de Belas Artes do Pará, o Grupo Folclórico do Pará, grupos de canto 
coral e compôs vários hinos (MATOS, 2001).
44  Eugenia Feodorova (Kiev – Ucrânia), se formou na Escola Estatal de Coreografia de Kiev, e se aperfeiçoou na 
Escola de Kirov. Iniciou sua carreira de bailarina solista no Teatro Estatal de Kiev, mas em virtude da Segunda Guerra 
Mundial retomou sua carreira em Munique. Fez parte de algumas companhias europeias como primeira-bailarina e 
também como maître e coreógrafa. Dalal Achcar a convidou para exercer esses dois ofícios em sua companhia no 
Brasil. No Rio de Janeiro, exerceu essas duas profissões no Teatro Municipal, fundou sua própria escola, remontou 
repertórios do balé clássico e romântico com sucesso, fez inúmeros trabalhos importantes pela Dança no Brasil 
e é lembrada como D. Eugenia, a mestra exigente, incentivadora, carismática e que “disseminava cultura sobre a 
própria dança e seus vínculos com outras artes” (PORTINARI, 2001, p. 15).
45  Nino Giovanetti foi coreógrafo, professor e bailarino, nasceu em 1932, São Paulo. Estudou várias linguagens da 
Dança, porém se empenhou no sapateado e no jazz. Com o grupo Ballet Luciano e Alaia (trio), viajou pela América 
do Norte e do Sul e Europa participando de musicais, com sucesso. No Brasil, destacou-se na linha dos musicais 
como bailarino, coreógrafo e diretor, atuando na TV, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e em shows. Fez parte 
da comissão que fundou e dirigiu o Conselho Brasileiro da Dança e do Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio 
de Janeiro. Abriu uma academia direcionada para os novos talentos de jazz e sapateado e criou o Grupo Andanças.
46  A Paramount Pictures, importante estúdio de cinema de Hollywood, foi fundada em 1912 por Adolph Zukor e 
recebe esse nome em 1925.
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Nino Giovanetti, onde passa a dançar oficialmente e a ganhar cachês pelas apresentações. Com 
um bom desempenho, resolve permanecer no Rio, ministrando aulas de Dança, num período 
difícil pelas distâncias que precisava percorrer para cumprir compromissos como professor e 
bailarino.

Em busca de mais oportunidades como bailarino, Jaime faz várias audições à procura de um lugar 
no qual pudesse sobreviver financeiramente e fazer bem o que escolheu como profissão. Assim, 
vai estudar na Escola Estadual de Danças Maria Olenewa 47, onde oficializa sua formação no balé 
clássico, obtendo a carteira profissional em balé clássico, dança moderna e jazz no Sindicato 
de Dança do Rio de Janeiro. Trabalha temporariamente na TV Globo, faz audição para o corpo 
de baile do Teatro Municipal de Niterói, sendo chamado para estagiar, função que ocupa por 
um mês. Ao tentar demitir-se em virtude do baixo salário, a direção resolve contratá-lo como 
bailarino efetivo. Ainda preocupado com a sobrevivência, participa de mais uma audição para 
a Companhia de Lurdes Bastos 48, que o admite.

Envolvido em duas Companhias e no Grupo Andanças de Nino Giovanetti, ganha visibilidade 
na cidade; contudo, o atraso de salários pela Prefeitura do Município de Niterói e problemas 
internos do Teatro Municipal, obrigam-no a buscar novos horizontes, e ele parte para São Paulo. 
Na capital paulista, passa pela audição da Companhia de Balé da Cidade de São Paulo 49 e a do 
Cisne Negro 50, porém, na primeira companhia sua integração aconteceria depois de seis meses, 
e na segunda, também teria de esperar alguns meses para ser contratado. Nesse período, para se 
sustentar em São Paulo, recebe um convite de Olinda Saul para dar cursos e coreografar em São 

47  Maria Olenewa inicia seu estudo de balé em Moscou. Em Paris, torna-se a primeira bailarina da companhia 
de Anna Pavlova. Depois de várias passagens pelo Brasil em turnês, resolve radicar-se no país, no Rio de Janeiro, 
para iniciar a sistematização do estudo do balé. Com esse propósito, apresenta, em parceria com Mário Nunes, um 
projeto para iniciar a primeira Escola de Danças Brasileiras no Teatro Municipal, fundada em 1927, sob a direção 
de Olenewa. Em 1983, em homenagem à mestra, a Escola do Teatro Municipal passa a ter seu nome (PAVLOVA, 
2001).
48  Lurdes Bastos, original do Rio de Janeiro, inicia seus estudos de dança no balé, mas por não se identificar com 
essa linguagem vai estudar dança moderna com Helenita Sá Earp na Escola de Educação Física na Universidade 
do Brasil. Posteriormente, viaja para os EUA, para fazer curso com Martha Graham e José Limon, entre outros. 
Em 1963, leciona na Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e inicia o trabalho de coreógrafa. Professora 
na escola de Klauss e Angel Vianna, estuda teatro, o que lhe possibilita ser preparadora corporal de inúmeras peças 
teatrais. Em 1981, abre o Studio Lurdes Bastos e no ano seguinte cria a Cia. Lurdes Bastos. Desde 1995 mora nos 
Estados Unidos.
49  A Companhia de Balé da Cidade de São Paulo, fundada em 1968 pelo Brigadeiro Faria Lima com o nome de 
Corpo de Baile Municipal, surgiu para apresentar-se nas óperas e nos repertórios clássicos, por isso era conhecida 
como uma companhia clássica. Torna-se uma companhia contemporânea em 1974, sob a direção de Antonio Carlos 
Cardoso. Esta mudança a fez destacar-se no cenário artístico nacional e internacional, com obras de conceituados 
coreógrafos em seu repertório e por manter os bailarinos com qualidade, possibilitar a participação dos intérpretes 
nas experimentações coreográficas de certas obras na década de 80. Por fim, criou a Cia 2 em 1999. Com 44 anos 
de atividades, se mantém atualizada e reconhecida.
50  Cisne Negro Cia. de Dança foi criada em 1997, por Hulda Bittencourt. Apresenta trabalhos artísticos contem-
porâneos, tendo coreógrafos inovadores, assim como jovens e conceituados criadores. Nos seus 35 anos, sua dança 
é apreciada nas capitais brasileiras e América do Norte e do Sul e alguns países da Europa.
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Luís. Sai de São Paulo e fixa-se por alguns meses naquela cidade. Os bons cachês o ajudam a 
retornar e se manter por alguns meses em São Paulo. Para manutenção do corpo e da técnica vai 
fazer aulas no Ballet Stagium 51. Márika Gidali e Décio Otero, ao vê-lo dançando, o convidam 
para participar de uma turnê internacional com o grupo. Desse modo, o desejo de fazer parte do 
Balé da Cidade de São Paulo permaneceu não realizado.

O bailarino fica um ano no Stagium, participa de duas turnês internacionais, porém revela sua 
insatisfação ao comentar: “já estava mais inquieto, ainda, porque eu queria outras coisas, além 
do Ballet Stagium” (entrevista 19.10.2010). Assim, em 1990, no retorno à Europa, resolve ficar 
para tentar lugar em alguma companhia. Conhece vários profissionais da área, faz aulas com 
professores reconhecidos e percebe oportunidades como bailarino, entretanto não queria envol-
ver-se com outros tipos de trabalho que não fossem em Dança e retorna ao Brasil.

Com o propósito de construir um nome artístico numa carreira solo, apresenta com sucesso o 
espetáculo Abismo de minha alma, em 1991, em alguns estados do país e consegue representar 
o Brasil na Argentina, em Cuba e em outros eventos. Pelo reconhecimento do trabalho artístico, 
é contratado para dançar no Ballet do Cone Sul, na Argentina. Problemas financeiros da com-
panhia fazem com que a experiência dure apenas alguns meses. Sem perspectiva, Jaime volta 
para o Brasil e cria outro espetáculo: Labirintos.

O êxito do intérprete-criador possibilita outro convite pela coreógrafa Eva Maria L. Thöny para 
dançar na companhia Städtsche Bühnen Augusburg Tanz Theater, de Augsburg, Alemanha, em 
1997. Aceita trabalhar por um ano em uma companhia estatal, participa de um espetáculo de 
Dança no qual interpretaria Medeia.

Para Jaime, interpretar Medeia exigia uma força dramática para além do que estava sendo pedido. 
Assim, com a intenção de substanciar sua interpretação na coreografia, convence a coreógrafa a 
interferir a partir de sua experiência para que ambos encontrassem o resultado desejado na cena. 
Apesar da experiência ter sido ótima, pelas temporadas serem grandes, confessa:

Por já estar, aparentemente, cansado das companhias, pela maratona de 
trabalho nas companhias... o trabalho era muito duro, e, viver no frio, eu 
já estava sentindo algumas dificuldades no nível físico, mesmo, as dores 
eram mais intensas, eu não queria mais aquela maratona de sofrimento, 
na verdade, eu queria estar dançando muito, as temporadas eram ma-
ravilhosas, eram grandes, não eram como no Brasil, mas eu não queria 
sofrer tanto... e, aí, essas coisas na Europa eram muito duras... mas foi 
maravilhoso (Entrevista,19.10.2010).

51  A Companhia Ballet Stagium, hoje com 40 anos, foi fundada por Márika Gidali e Décio Otero, em São Paulo 
no ano de 1971. Com reconhecimento nacional e internacional, esta companhia trouxe inovações ao desbravar o 
país dançando em pequenos lugarejos e no Alto Xingu, apresentando espetáculos e coreografias que retratavam o 
cotidiano e os transtornos do contexto brasileiro, além de valorizar músicas e textos de autores nacionais.
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O árduo trabalho artístico como bailarino fazem-no encontrar outro caminho. Nessa situação, 
não renova o contrato e decide voltar para assumir sua função de professor na ETDUFPA. Essa 
decisão lhe abre outras perspectivas em Belém, nos vários espaços da Dança. Funda sua com-
panhia em 1993, com intenção de “mostrar o meu trabalho como professor e como coreógrafo 
também pra outros corpos e não só o meu” (Entrevista, 19.10.2010). Consegue manter a com-
panhia, mesmo com suas ausências, já há dezessete anos.

Assim, em 1998, ao fixar-se em Belém, produz vários trabalhos artísticos premiados. Paralelamente, 
Jaime continua dançando, ou seja, assume ser o intérprete-criador. Outra fase começa.

Por sua atuação como coreógrafo, diretor, intérprete-criador, professor, promovedor e coordena-
dor de trabalhos sociais na área da Dança no Município de Curuçá-PA, participa da criação da 
Companhia de Dança da Amazônia por meio de um intercâmbio cultural que inclui, hoje, quatro 
países sul-americanos (Uruguai, Brasil, Suriname e Guiana Francesa). Propicia o surgimento do 
Grupo de Dança da Escola de Ensino Médio Professor Orlando Bitar. Por essa grande paixão, 
deixa claro:

Apesar das dificuldades encontradas nesse percurso todo, eu acredito 
muito nesse fazer. Eu sou uma pessoa super persistente, essa é minha 
característica maior como artista e sempre estou muito estimulado, ape-
sar das crises que a gente passa como artista e produtor nessa cidade 
(Entrevista 19.10.2010).

Fig. 2 - Jaime Amaral em Medea na Companhia Städtsche Bünhen Augusburg Tanz Theater. (1997)
Fonte: http://jaimeamaral2011.blogspot.com.br/2011/03/jaime-amaral.hml.
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A oportunidade de evidenciar o intérprete que estuda e acrescenta suas próprias qualidades de 
movimentos e de expressividade vieram no último trabalho, ao dançar Medeia na companhia 
alemã citada. Pelo importante papel nessa peça, consegue dialogar com a coreógrafa e fazê-la 
entender que ele precisava dançar a Medeia compreendida e sentida por ele e não somente a 
personagem criada por ela. A maturidade e experiência de Jaime permitem que ponha em prática 
o intérprete-criador, visto nas pesquisas teóricas-práticas dos processos criativos como o ele-
mento-chave da cena. Essa possibilidade de interação criativa entre coreógrafo e intérprete-criador 
foi possibilitada por ter experimentado tal parceria com Augusto Rodrigues. Durante a entrevista 
comentou que o coreógrafo sempre o deixou livre para adaptar a coreografia conforme sua ca-
pacidade de executá-la.

Na Escola de Teatro e Dança, como professor, ministra aulas de balé, em oficinas livre e no cur-
so Experimental para a Formação de Bailarino; no Curso Técnico, assume disciplinas teóricas 
e práticas como Seminário de Pesquisa em Artes Cênicas, Interpretação, Leitura e Percepção 
Corporal e Linguagem Visual, e coordena o projeto Criarte 52, a Feira Cultural de Dança, a partir 
de 2004, e o Curso Técnico (2004 e 2005). Continua dirigindo, coreografando e participando 

52  Projeto elaborado pela equipe de professores para incentivar a criação em nossas alunas do Curso Livre 
Experimental de Dança para Bailarinos, cuja coordenação ficou sob a responsabilidade do professor Jaime.

Fig. 3 - Espetáculo Pássaro da Terra na terceira tem-
porada de 2009.
Fonte: Companhia de Ballet Jaime Amaral.
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de mostras e festivais de Dança. Como membro de uma equipe de professores que aspiravam 
ao crescimento de sua escola, faz várias contribuições nas discussões de elaboração de cursos, 
cooperando substancialmente com o corpo docente da Escola de Teatro.

Faz o mestrado, no qual investiga o seu fazer de pesquisador-bailarino-intérprete, produzindo um 
espetáculo sobre temática do imaginário amazônico, documentando a experiência de organizar 
e orientar o processo criativo dos alunos do curso técnico. Tal experiência desdobra-se na sua 
pesquisa de doutorado.

Fig. 4 - Alunas do Curso Livre Experimental de Dança para Formação de Bailarina. (1998). Coreografia de Jaime 
Amaral.
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.
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2. Do rio para o mar

Sob o meu olhar, a busca pelo conheci-
mento se apresenta como um mar sem 
fim
(Maria Ana Azevedo, 2008).

A paixão pela dança foi maior que sua timidez, por isso inicia com nove anos o balé clássico. 
No decorrer de seus estudos, a dedicação para bailar cede a vez ao desejo de ser professora de 
Dança, um entusiasmo que a faz chegar à docência na ETDUFPA e ao doutorado.

Os estudos em Dança de Maria Ana começam no gênero do balé clássico, método Royal Academy 
of Dancing; posteriormente, acrescenta sapateado e jazz nas Escolas de Dança Clara Pinto 53, com 
aprovação dos pais, em especial do pai, por perceber que a filha se destacava entre as demais 
meninas.

Para conseguir o que havia escolhido como carreira profissional, começa em 1987 a licenciatura 
em educação física, por não existir licenciatura em Dança em Belém. Com a formação acadêmica 

53  Fundada pela bailarina, coreógrafa, diretora artística e empresária Clara Pinto, no início dos anos 1970.

Fig. 5 - Maria Ana Azevedo.
Fonte: Arquivo da ETDUFPA (2008).
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em processo e frequentando cursos de dança, começa a ministrar aulas de sapateado e baby-class 
na escola em que havia iniciado seus primeiros passos de balé.

Ao terminar o curso da faculdade, Maria Ana prossegue com a determinação de manter-se como 
professora de Dança. Então, cria e apresenta um projeto para ensinar dança aos alunos da Rede 
Municipal de escolas públicas vinculadas ao município em Polos Esportivos 54. Ao ser aprovada 
por concurso público para a Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, inicia seu trabalho 
em 1991, em dois polos com metodologia específica, cujo resultado seria visto no espetáculo 
de encerramento do ano. Assim, o primeiro projeto realizado para Dança foi tão próspero que 
possibilitou a abertura de novos convênios institucionais com a SEMEC, o que propiciou au-
mento do quadro de professores e atendimento de um maior número de crianças e adolescentes 
da rede municipal de ensino.

Para atualizar-se e acompanhar as tendências de ensino surgidas nos anos 1990, fez inúmeros 
cursos livres, oficinas e workshops ministrados por professores nacionais e internacionais, nas 
diversas linguagens da Dança, já mencionadas, assim como em dança moderna (técnica de 
Horton) e folclore. Complementa sua capacitação com a especialização em treinamento despor-
tivo pela Universidade Estadual do Pará, direcionado para o treinamento corporal de bailarinos 
dos grupos de Dança da cidade.

No período em que ministra aulas nos Polos Esportivos, faz cursos de folclore, um deles dire-
cionado para a pedagogia nas escolas municipais, com o propósito de fomentar reflexões sobre o 
significado, os valores culturais, sociais e educacionais a partir das tradições populares. Insere os 
conteúdos na metodologia dos Polos Esportivos na faixa etária juvenil. O trabalho desenvolvido 
produziu resultados artísticos apresentados no evento Noite do Folclore.

Maria Ana comenta que as alunas a auxiliavam na composição coreográfica, nessa experiência 
de PCC, sendo determinante para ela escolher a disciplina Fundamentos da Cultura Popular do 
Curso Técnico em Dança, onde aprofundará e aperfeiçoará o PCC, como apresentarei na seção 
seguinte.

Em 1998, ela inicia a especialização e é chamada para trabalhar na ETDUFPA como professora 
efetiva. Definitivamente, encontra a Escola de Dança, que irá atender a suas perspectivas, pois 
para ela, “trabalhar em uma escola de Dança sempre foi o meu objetivo, já que a proposta dife-
renciava-se bastante do meu trabalho nos polos e eu almejava uma perspectiva maior de estudo e 
pesquisa na área da Dança” (AZEVEDO, 2008, p. 4). A natureza da Dança desenvolvida na nova 
escola lhe abriu oportunidades não somente acadêmicas e de coordenação, mas de experienciar, 
aprender e orientar trabalhos práticos de processos criativos.

54  Os Polos Esportivos da SEMEC foram criados a partir de convênios com várias instituições dentre as quais se 
inclui a UFPA, para atender a projetos propostos pela SEMEC, destinados à comunidade externa à universidade.
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O trabalho da professora já era conhecido pelos docentes da ETDUFPA, pelo fato dessa insti-
tuição ter sido mais um polo do convênio realizadxo entre SEMEC e UFPA, desde 1995. Como 
uma das normas do contrato era receber nesse polo crianças da rede municipal e da comunidade 
externa, Maria Ana fora convidada a participar dos estudos pedagógicos para o desenvolvimento 
do ensino da Dança na Escola, assim como os alunos do polo passaram a participar das atividades 
da Escola, o que a faz conhecer e interagir com os professores nas oficinas livres 55.

Ao conhecer a proposta de crescimento e estruturação da Escola de Dança, Maria Ana decide 
engajar-se nesse processo, participando da comissão de organização e coordenação do II Fórum 
de Artes Cênicas da Amazônia, coordenando o Curso Livre Experimental de Formação para 
Bailarinos (1999), criando a Feira Cultural de Dança (2000) e o Curso Técnico em Dança (2006). 
Ministra oficinas de sapateado, cujos resultados cênicos proporcionam-lhe prêmios nos festivais 
em que participava com suas alunas. Em parceria com outros professores, coordena algumas 
mostras de Dança, o projeto de extensão Ciranda Junina (2004 a 2007), entre muitas atividades 
que surgiram na crescente Escola de Dança.

Envolvida nos projetos da Escola, integra-se ao grupo de professores na condição de alunos 
especiais do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, e com eles passa por 

55  As atividades de Dança na ETDUFPA começaram com oficinas livres; a cada ano observa-se um crescente 
número de alunas. Assim o quadro docente da ETD foi sendo formado, sob a coordenação de Eni Corrêa, num 
processo de sistematização do ensino para torná-lo curso.

Fig. 6 - Feira Cultural do Curso Livre Experimental para Bailarinos (2000).
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.
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todos os processos para entrar no mestrado e concluir o curso. Em 2004 apresenta a dissertação 
O Tamanco e o Vaqueiro: a espetacularidade da Dança dos Vaqueiros do Marajó, na cidade de 
Belém. Esse estudo sobre uma dança popular, juntamente com a experiência nos Polos Esportivos 
da SEMEC, possibilitaram-lhe assumir a disciplina Fundamentos da Cultura Popular I – FCP I, 
do Curso Técnico de Dança.

No Curso Técnico fica responsável pelas disciplinas FCP I e Anatomia, compartilhando com outro 
professor Composição Coreográfica e Prática de Montagem I e II. Coordena o curso em 2006. No 
ano seguinte, faz parte da comissão de elaboração do projeto de graduação em Dança e de sua 
implantação como coordenadora em 2008, ano em que começa o doutorado no PPGAC/UFBA. 
Suas experiências nessa Escola, principalmente no curso técnico, motivaram-na a pesquisar o 
espetáculo Outros Olhares, da primeira turma de Prática de Montagem II, pois para ela, “cada 
aula é uma nascente, uma nascente de criação” (Entrevista, 11.05.2010).

Fig. 7 - Espetáculo Outros Olhares - Teatro da Paz (2005).
Fonte: Arquivo de Eleonora Leal. Foto: Marcelo Sebrae.
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3. A Cavalgada de Mariana

A vontade de conhecer a dança era de-
masiadamente forte, demasiadamente 
arrebatadora, demasiadamente envene-
nadora de minha alma
(Mariana Kellermann, 2008).

A opção de Mariana em se dedicar à Dança deu-se com a descoberta da interdisciplinaridade 
com outras artes; essa escolha era o caminho principal e as trilhas percorridas a inseriam em co-
nhecimentos distintos que alimentavam a sua dança dramática. Como professora da ETDUFPA, 
desenvolveu dois métodos de ensino: um destinou-se ao que havia aprendido como artista, a 
interação da Dança com o teatro e a performance; e o outro, para o despertar da consciência cor-
poral aplicado à iniciação a Dança. O gosto pela pesquisa se materializa, hoje, em seu doutorado, 
mas é uma das trilhas do caminho iniciado na década de 1970, como veremos.

Mariana começou a dança no SAM – Serviços de Atividades Musicais da UFPA em 1972, com a 
professora Raquel Levi, convidada pelo professor Altino Pimenta, diretor do SAM, para minis-
trar um curso de Dança. Como era professora de dança moderna e estava morando em Belém, 
aceitou o convite. Mariana se encantou com a didática e metodologia de Levi, pois suas aulas 
incluiam jogos teatrais, dança livre, canto e poesias, bem como ressaltavam o valor histórico das 
dançarinas Isadora Duncan e Marta Graham. Para ela, eram tão diferentes as aulas da professora 
que se perguntou “que dança era aquela?” (2008, p. 4).

Com a saída de Levi, Teka Salé a substituiu, para satisfação de Mariana, que queria continuar 
a dançar. De certo modo, Salé correspondeu às perspectivas da aluna, que aprendeu a gostar da 
integração de linguagens na aula de sua primeira professora. Formada em educação física, Salé 
tinha participado como bailarina e diretora do Grupo Coreográfico com o afastamento de Eni 
Corrêa. Apreciava o teatro e a dança e viajou para Nova York a fim de estudar dança moderna 
na Escola de Graham e outras técnicas que estavam em voga. O conhecimento e as experiências 
de Salé foram repassados para seus alunos, dentre os quais Mariana, ávida em querer aprender 
os ensinamentos da professora.

Concomitantemente à sua entrada na Dança, Mariana começa o curso de Direito. Em seu relato 
no memorial, deixa claro que sua determinação em passar no vestibular com apoio da mãe e 
realizar a graduação foi para cumprir as exigências do pai, que não apreciava o desejo da filha de 
estudar Dança e, sim, gostaria de vê-la dar continuidade em sua profissão de cirurgião dentista. 
Contrariando o pai, escolhe a graduação em Direito e a liberdade de se dedicar à Dança. Com 
essa determinação, continua suas aulas com Salé, participa de espetáculos e ministra aulas para 
crianças em sua escola: sua primeira experiência na docência.
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Em conversa informal, Mariana comenta que Salé fora uma importante professora em sua car-
reira profissional; com ela aprendeu várias técnicas corporais e a desenvolver um pensamento 
criativo para coreografia e espetáculo. Durante sua permanência no Grupo de Dança de Salé, o 
qual pertencia à escola Studio Isadora Duncan, posteriormente, Teka Studio de Dança, participa 
dos processos criativos e da concepção geral dos espetáculos. Segundo Mariana, a diretora sem-
pre pedia o auxílio das bailarinas para as montagens, tornando o processo uma criação coletiva, 
como se referia Salé.

A partir desses aprendizados de técnicas de Dança e a participação em montagens coreográficas 
de Salé, nas quais havia a junção teatro e dança, passa a interessar-se por teatro e performance. 
Ao participar do Espetáculo Tempo das Pedras, mostra a força dramática da intérprete, exigida 
na cena em 1980, na época em que dançava no grupo de Salé.

Por meio dos contatos artísticos em Belém, conhece o diretor de teatro Francisco Carlos, que lhe 
possibilita participar de uma peça teatral performática, fundamentada na improvisação, a qual diz 

Fig. 8 - Intérprete-Criadora no espetáculo Tempo das 
Pedras. (1980).
Fonte: Arquivo Mariana Kellermann.
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nunca ter esquecido. Para tal dramaturgia, aprende com esse diretor a cantar e a falar, enfim, a 
dar qualidade expressiva à palavra. Com ele, estuda performance, enfatizando em seu memorial: 
“Passei a conhecer Bob Wilson, Renato Cohen, Zé Celso Martinez. Francisco Carlos me fazia 
estudar muito, bem como ler sobre o teatro, e assim fui familiarizando-me com o pensamento 
vanguardista” (ibid, 2008, p. 6).

Mariana não segue a carreira de advocacia, mas trabalha por mais de cinco anos como servidora 
federal na UFPA sem deixar a dança artística. Porém, um dia, deixa tudo para trás e passa vários 
anos em países da América Latina, Europa, passando também pelo Rio de Janeiro e São Paulo. 
Como ela mencionou no memorial: “Estava viajando, conhecendo lugares, pessoas, costumes, 
estudando dança, aprendendo teatro, enfim, conhecendo a vida e preparando o meu corpo, pre-
parando-me para o improviso” (2008, p. 7).

Durante esses anos, não deixou de estudar Dança, a ponto de fazer seis horas de aulas por dia 
de variadas técnicas corporais, que englobavam dança moderna, contemporânea, mímica, balé 
clássico, teatro, afro e consciência corporal, os quais lhe propiciaram conhecer Cleide Morgan, 
Vitor Navarro, Luiz Arrieta, Marly Tavares, Mercedes Batista, Eugênia Feodorova, Regina Sauer, 
Ana Kifuri, Regina Miranda, entre outros.

Num retorno a Belém, em visita à família, toma conhecimento do concurso para docência em 
Dança na UFPA; inscreve-se e é aprovada, para sua alegria. Em 1994, começa nas oficinas livres, 
ministrando aulas de dança moderna e consciência corporal para adolescentes e posteriormente 
para crianças. Com um compromisso maior como professora, vê a necessidade de uma contínua 
formação em Dança, o que a faz prosseguir com os estudos, frequentando cursos, seminários, 
encontros e fóruns nas férias, sem esquecer o teatro.

Em 1997, ganha um prêmio da Funarte para criar um espetáculo. Nele foi diretora artística, 
intérprete-criadora, coreógrafa e preparadora técnica. Na montagem da obra Quando não puder 
mais se chamar Amazônia, teve como colaboradores dois atores-bailarinos, o diretor de teatro 
Francisco Carlos, o cinegrafista e, em algumas cenas, os intérpretes. A foto abaixo retrata a 
cena de uma mulher envolvida pelos espíritos da natureza (seus alunos) que metaforicamente 
são árvores. Por ser uma pessoa que vive intensamente, essa única experiência a fez perceber 
as dificuldades para se manter num grupo artístico; assim, ela optou pela performance e solos 
em sua atividade artística.

Nos trabalhos desenvolvidos com alunos dos Cursos Livre e Experimental de Formação para 
Bailarinos da ETDUFPA, Mariana às vezes participava como intérprete-criadora das montagens 
coreográficas. Para ela era um modo de lhes dar segurança, estímulo e viver plenamente aquele 
momento no palco. Presenciei seu modo de criar e participar como intérprete quando trabalha-
mos juntas por seis meses no Grupo Coreográfico, em 2008. A teatralidade é sempre visível em 
suas composições coreográficas.
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Para aprofundar seus estudos, em 1998 inicia uma pós-graduação em Consciência Corporal – 
Dança, na Faculdade de Arte do Paraná. Sua monografia versou sobre “um método de avaliação 
diagnóstica da consciência corporal no ensino-aprendizagem da dança na infância, com crianças 
de 5 a 7 anos de idade” (KELLERMANN, 2008, p.9). Esta temática é aprofundada no mestrado, 
ao continuar a pesquisa com crianças de 7 a 9 anos, entre 2002 e 2004. Na opinião de Mariana,

ficou muito claro para o meu entendimento como professora de Dança 
que a consciência corporal faz-se necessária em qualquer faixa etária, 
tratando-se de estudantes de Dança, de teatro, ou do cotidiano de qual-
quer pessoa. A Dança faz parte da vida e a consciência corporal deveria 
ser considerada como um estudo introdutório nos cursos de técnicas 
corporais, ou seja, antes de aprender técnicas específicas, o estudante 
deveria primeiro conhecer seu próprio corpo, do mesmo modo que es-
cutá-lo (ibid.).

Participa da discussão, elaboração e implementação do Curso Técnico, nas seguintes discipli-
nas: Dança Moderna, Dança Contemporânea, Interpretação. Em 2008, torna-se colaboradora do 
Grupo Coreográfico da UFPA como preparadora técnica e, satisfeita com o resultado, concebe 
Reflexo, baseado no poema de Cecília Meireles O Retrato. É sua a concepção geral, o roteiro e 
atua também como intérprete-criadora e diretora artística.

Fig. 9 - Intérprete-criadora em Quando não puder mais se chamar Amazônia. (1997).
Fonte: Arquivo pessoal de Mariana Kellermann.
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O processo criativo foi colaborativo, tendo ela e eu coordenado juntas a criação com os integrantes 
do grupo. Com suas inquietações e reflexões sobre o ensino na Dança, desenvolve a pesquisa 
sobre efeitos das atividades lúdicas no corpo que dança.

Fig. 10 -  Cena em Reflexo, trabalho do Grupo 
Coreográfico no evento ENARTE. (2008).
Encontro de Arte da EMUFPA.
Fonte: Arquivo pessoal de Eleonora Leal.
Foto: Marivaldo Pascoal.
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4. O despertar para a criação

Esse misto todo de aprendizado e de vi-
vência mesmo, certamente, elas estão 
comigo até hoje. Não tem como tirar 
de mim, mas essa mistura toda, talvez, 
me faça ser a coreógrafa tão mista que 
sou hoje.
(Waldete Brito, 24.10.2010).

A criação artística é o que move a professora Waldete Brito. O prazer de dançar desenhou um 
percurso formativo no qual cada oportunidade é aproveitada para aperfeiçoar, ensinar, aprender, 
criar e discutir a Dança. Desde 2010, é docente do curso de graduação em Dança da UFPA, faz 
doutorado em artes cênicas e já encontra um espaço maior para integrar investigações acadêmicas 
com criações artísticas.

O sentido artístico criativo despontou cedo na menina que gostava de dançar e, principalmente, 
de criar para suas amigas. Contudo, seu primeiro envolvimento com uma escola de dança sur-
giu para realizar uma tarefa na avaliação de Educação Artística no Colégio Visconde de Souza 

Fig. 11 - Waldete Brito.
Fonte: Arquivo de Waldete Brito.
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Franco de Ensino de 1º e 2º Graus, na década de 1970. Como representante do grupo que iria 
apresentar a linguagem da dança, foi fazer aulas de jazz na Escola Clara Pinto por duas semanas, 
para elaborar uma coreografia com os passos que aprendia na aula. Após a tarefa bem sucedida, 
Waldete somente retorna a uma aula de dança para aprender afro-jazz, no curso ministrado por 
Yeta Hansen 56 para iniciantes, em 1980. Por intermédio dessa professora, que a considera talen-
tosa, é incentivada a continuar fazendo cursos.

Com a ida de Hansen para São Paulo, Waldete é convidada pela amiga e professora para ir fazer 
cursos de férias, em balé e jazz. Assim, motivada a continuar e com consentimento dos pais, 
começa a frequentar o eixo Rio - São Paulo para estudar Dança durante as férias. Em São Paulo 
conhece Ismael Guiser 57, no Rio faz aulas com Nina Verchinina, no Centro Internacional de 
Intercâmbio Cultural do Rio de Janeiro conhece Regina Sauer 58. Como as aulas de Dança ficam 
restritas a esses cursos de férias, somente em 1982 retorna aos estudos em Belém ao conhecer 
Olympio Paiva 59, que ministrava aulas de jazz e balé. Com esse professor, participa do festival 
de fim de ano pela academia Só Ela Só Ele.

Em 1982, começa o curso de Licenciatura em Educação Física. Nessa faculdade, toma conhe-
cimento do Grupo Coreográfico da UFPA, e das aulas de Eni Corrêa, com as quais se identifica. 
Na entrevista, comenta: “Sempre que eu podia, que tinha um tempo livre das minhas aulas ou 
mesmo furando algumas, eu ficava na porta olhando as aulas da professora Eni no horário de 
meio-dia, eu ficava assistindo as aulas dela... [...] eu achava que eu gostava daquele tipo de aula” 
(Entrevista, 24.10.2010).

Nesse período, torna-se amiga de Auxiliadora Monteiro, que a leva para a escola de Augusto 
Rodrigues, onde fica por nove meses. Por meio da amiga foi apresentada ao Grupo Coreográfico 
do Colégio Moderno, dirigido pela diretora, coreógrafa e professora Beth Gomes 60, onde ficou 
por dois anos. Ainda pelas mãos de Monteiro, iria integrar o Grupo de Dança da UFPA. A per-
manência no Grupo Coreográfico dura dezessete anos (1983 a 2000), sendo indicada em 1995 
como diretora do grupo.

56  Professora de dança afro-jazz veio para Belém morar por um determinando período com o esposo que era 
músico.
57  Ismael Guiser, de origem argentina, veio para o Brasil dançar como solista da Companhia Quarto Centenário. 
Como bailarino, participou de várias companhias importantes do Rio Janeiro e São Paulo, até se destacar como 
coreógrafo. Seu trabalho como bailarino, professor e coreógrafo foi reconhecido nacionalmente.
58  Regina Sauer é bailarina, professora de dança moderna e jazz e coreógrafa. Desenvolveu um destacado trabalho 
como professora, disseminando as técnicas de Graham e Horton. Dirige e coreografa para programas da tv, teatro, 
shows e comissão de frente de escolas de samba. Desde a década de 1990, vem ministrando cursos em Belém.
59  Olympio Paiva morou por muitos anos em Belém e nessa cidade se destacou como bailarino, professor de jazz 
e balé e nas criações coreográficas, do balé à dança contemporânea.
60  Elizabeth Gomes fez parte do primeiro grupo de bailarinas do Grupo Coreográfico da UFPA. Foi importante 
colaboradora de Eni Corrêa como assistente de direção e de coreografias para o grupo. Pode ser considerada como 
intérprete-criadora desse grupo nos anos de 1970 e 1980. Atualmente é coordenadora do Grupo de Educação Física 
Curricular da SEMEC.
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Os cursos de aperfeiçoamento em Dança continuam em Belém, em virtude do casamento, mas 
sempre que podia viajava ao Rio e São Paulo nas férias para realizá-los. Tais atividades são di-
recionadas para o alongamento e a flexibilidade, em balé clássico, dança moderna, jazz e dança 
contemporânea, pois o seu interesse a princípio era a preparação técnica como bailarina. Até 
aquele momento, ainda não queria ser coreógrafa ou professora de Dança, apesar de já ministrar 
aulas em uma academia durante a faculdade.

Para Waldete, a motivação para a criação coreográfica vem no convívio com o grupo da UFPA:

Grande parte da minha experiência no que se refere à processo de criação 
eu devo ao Grupo Coreográfico, sob a direção da professora Eni Corrêa. 
[...] Eu digo que a minha escola foi no Grupo da UFPA, porque lá eu 
tive oportunidade de experimentar a criação em Dança, descobrir como 
eu podia lançar mão dos movimentos que já existiam no meu corpo e 
como eu podia reorganizá-los da minha maneira, já que ela nos dava essa 
liberdade de criar no coletivo ou no processo colaborativo, como tanto 
se fala hoje (Entrevista, 24.10. 2010).

Lembra que a experiência em processo criativo com as novas bailarinas vem depois de terem 
vivenciado várias coreografias e espetáculos elaborados por Eni Corrêa e Beth Gomes.

No grupo, dança Missa Crioula, Ventos Brancos, Imagens, Rapsódia Amazônica, Ritual à Natureza, 
entre outros dirigidos por Eni. No período em que esteve à frente do Grupo Coreográfico, fez 
direção geral e artística, apresentando Messiah (concepção e coreografia de Ricardo Risuenho), O 
Silêncio Falado (concepção de Sidnei Ribeiro e coreografia de Sidnei e Waldete) e Entre 4 Paredes 
(concepção de Waldete Brito e coreografia de Waldete e de Paulo Paixão) na figura abaixo, além 
da criação de algumas coreografias. Depois dessa última criação, deixa o Grupo Coreográfico e 
começa a produzir para sua companhia espetáculos, além de retornar à experiência de intérpre-
te-criadora, como no espetáculo Discurso.

Termina a faculdade em 1986 e vai trabalhar como professora de educação física em colégios; 
porém, com o tempo, percebe que se identifica mais ministrando aulas de Dança, pois a profissão 
escolhida não era mais de seu agrado, apesar de ter trabalhado nas escolas estaduais por onze anos. 
Ciente do gosto pela Dança, dedica-se ao ensino e ao Grupo Coreográfico. Na década seguinte, 
em 1992, é aprovada no concurso para professora de balé clássico da UFPA. Ao ser efetivada, 
deixa a carreira de educação física e envolve-se totalmente com a ETDUFPA como professora. 
Nesse sentido, concretiza a realização da sua paixão até hoje, a dança.

Na ETDUFPA participa de todo um processo de crescimento da Dança e da própria subunida-
de. Nessa nova integração das Escolas de Teatro e Dança, torna-se vice-diretora (1994-1997 e 
2004-2006), coordenadora das oficinas livres e dos cursos técnicos (2007-2008), faz parte do 
grupo que elabora o projeto da Graduação em Dança (2007), da discussão e elaboração do Curso 
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Técnico em Dança (2003), assim como do Curso Livre Experimental em Dança para a Formação 
de Bailarino – CLEFB da ETDUFPA, participando ainda de vários projetos extensionistas e de 
bancas de concursos. Decide fazer exame para professora de graduação em Dança, função na 
qual atua desde 2010.

Ministra aulas de balé e dança moderna nas oficinas livres, continua com balé no CLEDFB, 
incentiva a participação dos alunos da Escola nos eventos da cidade e de outros estados, co-
laborando com os trâmites da viagem e a produção de coreografias. No curso técnico, passa 
por várias disciplinas como Dança Contemporânea, Improvisação, Fundamentos do Espaço na 
Dança, Prática de Montagem I, Composição Coreográfica, SPAC – Seminário de Pesquisa em 
Artes Cênicas. Nesse ínterim, de 2002 a 2004, faz seu mestrado, que resultou em uma dissertação 
sobre a dramaturgia do espetáculo Santo Inquérito, do Grupo Coreográfico. Nesses últimos anos 
dedica-se ao doutorado em artes cênicas e à criação artística.

Ao relatar seu trajeto, faz uma reflexão de sua formação na Dança para evidenciar que não teve 
um aprendizado sistematizado com escola e método definido no balé ou mesmo de uma técnica 
de dança moderna. No seu percurso, experimentou diversos gêneros até participar do Grupo 
Coreográfico da UFPA.

Fig. 12 - Espetáculo  Entre 4 Paredes – Grupo Coreográfico da UFPA. (1995) .
Fonte: Arquivo da ETDUFPA.
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Fig. 13 - Em processo de criação do espetáculo Discurso. (2000)
Fonte: Arquivo de Waldete Brito.
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Paralelamente à direção do Grupo Coreográfico, criou a Companhia Experimental de Dança 
Waldete Brito em 1998 e abriu um espaço de ensaio. Com sua companhia, dirigiu e coreografou 
vários espetáculos e estabeleceu também espaço para os processos colaborativos com seus in-
térpretes. Como diretora, produziu os seguintes espetáculos: De Dentro, Discurso, Caminhos 
da Amazônia, Corações Suburbanos, Por onde se vê, O seguinte é isso, Desvestido, entre outros 
criações menores, mas igualmente importantes para a companhia. Sua paixão pela Dança é o 
que a move e contagia quem está a seu lado.

Fig. 14 - Espetáculo Corações Suburbanos – Anfiteatro da Praça da República.(2005).
Foto: Marcelo Sebrae.
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5. No paralelo entre a artista e a professora

A minha história é igual a de muitos 
dançarinos que começaram adultos e de-
terminados a seguir esse rio, cuja força 
de seu fluxo não o deixa parar de pensar, 
experimentar, criar e fazer dança
(Eleonora Leal).

A Dança faz parte de minha vida e meu coração; eu a conheci aos vinte anos e não parei mais. 
Descobri a dança cênica no curso de educação física e com isso comecei a pôr em prática um 
sonho, cujo processo, nesta pesquisa, me proporciona desvelar um pouco de meu percurso de 
artista-professora. A carreira profissional de professora foi construída conjuntamente com a da 
intérprete-criadora, uma relação profícua que trouxe crescimento para ambas, mas nos últimos 
anos a docente vem ganhando espaço com os cursos de pós-graduação, como o de aperfeiçoamento 
em Consciência Corporal - Dança na FAP (PR), 1999, mestrado em artes cênicas na UFBA entre 
2002 e 2004 e, atualmente o doutorado no mesmo programa de pós-graduação.

Conheci a dança artística por intermédio de filmes na TV e no cinema, que foram os grandes 
motivadores para eu fazer Dança, porém minhas primeiras tentativas de estudo na área não 

Fig. 15 - Eleonora Leal.
Fonte: Arquivo pessoal (s/d).
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deram certo; aprendi minha primeira pequena flexão no decorrer do curso de educação física, na 
disciplina Rítmica, a qual me inspirou a procurar cursos informais para continuar o aprendizado 
em Dança, na década de 1980, período em que pude financiar o meu sonho. Por ter aprendido 
os princípios básicos de Sá Earp na graduação, resolvi fazer Dança na academia da professora 
Marilene Melo 61.

A formação artística e profissional direcionada para a Dança também ocorreu por meio dos 
grupos artísticos. No Encarte, no qual eu fiquei por um ano, também experimentei, no primeiro 
espetáculo do grupo e único do qual participei, a criação colaborativa, afinal a diretora Marilene 
Melo havia participado do Conjunto Coreográfico da UFPA, onde permaneci por mais de sete 
anos, vivenciando grandes aprendizados. Passei pela direção da Profª. Eni nos anos 1980 e de 
Waldete Brito, anos 1990. Se com Eni comecei a aprender as variantes de um processo criativo, 
sendo intérprete e em outros momentos intérprete-criadora de processo coletivo e colaborativo, 
com Waldete encontrei a oportunidade de dançar a criação de outros coreógrafos convidados 
durante sua gestão no grupo. Na Cia Experimental de Dança Waldete Brito, a qual passei a in-
tegrar na década de 2000, experimento intensamente esse tipo de criação colaborativa; sendo o 
lugar onde aprimoro esse fazer.

Ao integrar o Grupo Coreográfico em 1987, fui introduzida no estudo de outras técnicas, tais 
como balé, improvisação, laboratórios de criação e teatral, dança moderna, além de outras 
técnicas. Além das aulas do grupo, estudei a técnica do balé e de dança moderna, noções de 
sapateado, dança flamenca, lutas marciais (karatê e capoeira – no grupo) e certas técnicas al-
ternativas como os princípios de Bartenieff, Yoga; posteriormente, fui englobando nos estudos 
práticos os especificamente teóricos sobre história da Dança, metodologia do ensino da Dança, 
composição coreográfica (teoria e prática), história da arte, método Laban. Na maioria das vezes 
foram pequenos cursos ou oficinas, mas a cada curso havia um acréscimo e aperfeiçoamento do 
aprendizado anterior.

Os três grupos foram escolas, porém não posso deixar de mencionar que no Grupo Coreográfico o 
conhecimento adquirido foi a base para minha profissão como artista e professora. Fiz aulas com 
vários professores convidados, bem como com as próprias colegas do grupo, por dividirmos essa 
responsabilidade com a professora Eni. Mas nos três aprendi a interagir, dividir tarefas, realizar 
atividades, discutir assuntos que diziam respeito ao grupo, a aceitar as diferenças, a respeitar e 
ser respeitada, sugerir, criar em coletivo e em colaboração 62, ensaiar individualmente e em grupo, 

61  Marilene Melo estudou dança com Augusto Rodrigues, Eni Corrêa e Marbo Gianannccini, além dos professo-
res do eixo Rio - São Paulo. Participou do Grupo Coreográfico da UFPA. Montou uma academia em 1978, onde 
ministrou aulas de Dança com uma metodologia particular pautada no que havia aprendido com seus professores 
e os conhecimentos obtidos. Em 1986 criou o Grupo de Dança Encarte, que posteriormente passou a ser Grupo de 
Dança Marilene Melo. No final da década de 1990 fundou a Cia de Dança Roda Pará, composta por dançarinos 
cadeirantes e não cadeirantes.
62  A minha primeira experiência em criação colaborativa foi no curso de graduação na disciplina Rítmica, cujo 
processo foi mencionado na segunda subseção.
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a conhecer distintos processos de criações, a coreografar, criar roteiro, projetos de montagens 
de espetáculos, entre outros aprendizados muito próprios de quem convive em grupos que se 
autossustentam ou dependem de alguma verba para realizar suas produções.

Por começar a Dança já adulta e no final de um curso de licenciatura, tinha consciência que 
precisaria aprofundar os estudos sobre alguma técnica, princípios e metodologia de ensino espe-
cífico se quisesse ministrar aulas para faixas distintas e, principalmente, para criança. Com esse 
pensamento, dei aulas para o infantil, seis anos depois de ter iniciado nessa linguagem e com 
alguma experiência de como conduzir as aulas para os alunos de seis a oito anos. Minha aula 
estava para o que se chama de dança criativa, ao enfatizar os jogos, os ritmos, atividades para 
coordenação motora, descoberta do corpo etc. Trabalhei com dança em academias e em clubes 
de escolas particulares de ensino básico, fundamental e médio, um aprendizado no qual contei 
com o auxílio de uma formação continuada e autônoma.

Essa primeira fase me levou à segunda, ou seja, trabalhar como professora concursada especifica-
mente para a dança, em 1993, pois até o início dos anos 90 ainda atuava na profissão de educação 
física. Ser professora em Dança, exclusivamente, reuniu o lado pedagógico com o artístico de 
forma prazerosa, pois a artista alimentava a relação da professora e da coreógrafa. Esse foi o 
período em que comecei a acrescentar, nas aulas, atividades de criação, uma experiência lúdica 
para elas; e, para mim, o início de um caminho importante para despertar a sensibilidade criativa.

No decorrer da década de 1990, já na ETDUFPA, retornei ao estudo do desenvolvimento do corpo 
infantil, da psicomotricidade, aos brinquedos cantados, jogos infantis, ao mesmo tempo em que 
fazia de aulas de balé a dança contemporânea, um processo “muito louco”, para dar conta do 
fazer, saber e pensar a Dança do momento que vivia. Assim, nas oficinas, comecei com iniciação 
à Dança, mais tarde dei aulas de dança moderna para adolescentes e adultos (princípios de Horton 
e Graham); no Curso Livre Experimental passei a ministrar aulas de balé 63 em níveis diferentes 
e de técnica contemporânea, posteriormente, em função do programa propor o contato com di-
versos gêneros de Dança. Dirigi e coreografei espetáculos, organizava com Maria Ana mostra 
de dança no Teatro Cláudio Barradas 64, representava com as alunas a ETDUFPA nos eventos da 
cidade e da UFPA, participava de todas as atividades desenvolvidas para os alunos de Dança.

No final de 1990 coordenei o Grupo de Dança Juvenil da ETDUFPA, formado por adolescentes 
que fizeram parte das primeiras turmas das oficinas. O trabalho que desenvolvemos com as me-
ninas 65 e o desejo delas por essa experiência propiciou tanto para o grupo quanto para mim um 

63  Nessa fase comecei a dar aulas de balé, e acrescentava no final da aula jogos e brinquedos cantados para des-
pertar outras possibilidades de manifestação do corpo.
64  O Teatro Cláudio Barradas ao qual me refiro, pertencia ao prédio da ETDUFPA na Av. Magalhães Barata, nosso 
primeiro espaço fixo. Com a mudança da ETDUFPA para o conjunto arquitetônico do antigo MEC, na Rua D. 
Romualdo de Seixas, o espaço anterior foi desativado para ganharmos um teatro maior chamado Teatro Universitário 
Cláudio Barradas.
65  As intérpretes desse grupo fizeram aulas com vários professores no decorrer das oficinas e do Curso Livre, por 



151

aprendizado ímpar, auxiliando-me posteriormente na direção do Grupo Coreográfico entre 2007 
e 2009, composto por alunos do curso técnico. Nesse período, convidei outros professores como 
Jaime, Maria Ana, Mariana e Waldete para colaborarem comigo nessa jornada, o que para mim 
foi significante na medida em que as trocas de aprendizados se tornavam mútuas e fortaleciam 
amizade e respeito entre nós.

Os estudos desenvolvidos no mestrado me auxiliaram a introduzir a teoria nas disciplinas 
de Composição Coreográfica, Prática de Montagem II, Dança Contemporânea e Música e 
Corporeidade do curso técnico para discussão e reflexão sobre as práticas ministradas nas dis-
ciplinas. Com o tempo e o entendimento sobre o que fazia, meu interesse canalizou-se para o 
experimento nos processos criativos.

Finalizo a apresentação dos cinco professores, desvelando saberes e poderes constituídos por 
linhas de fugas que percorreram uma parte de suas vidas e que nesse momento se encontram em 
processos de criações teóricas.

isso considero um trabalho compartilhado do quadro de professores para com as bailarinas.
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS

ENTREVISTA COM ENI CORRÊA, EM 19.02.2010.

Como foi o seu percurso na dança?

Eni: Eu fui formada no primário numa instituição muito boa, lembro que era o Suíço Brasileiro, 
onde tinha toda uma influência da escola suíça, através da diretora, que eu reputo como um 
colégio de classe super especial naquela época. Eu estava com sete anos e naquela época este 
colégio já mantinha Educação Física obrigatória. Os professores de lá, todos assim grandes 
mestres. Acho que foi fundamental para minha formação. Naquela época eu tinha um curso à 
tarde de francês com sete anos de idade. Lia-se uma coisa, se fazia a interpretação, dissertação, 
descrição, quer dizer: a gente fala muito do interior da gente e passava a observar os detalhes, 
isso ficou na minha cabeça e naquela época eu me lembro da Professora Dica Raimunda 
Albuquerque que até hoje é viva. Ela foi pra mim uma professora fundamental em questão do 
movimento... Ela me chamava de Socorro e eu me lembro dela me corrigindo; tudo tinha de 
ser muito certinho.

Depois de lá, eu fui para o Instituto de Educação do Pará, lá eu me formei... Quer dizer: a gente 
fazia quase um vestibulinho pra entrar e eu tive duas professoras muito boas de Educação Física, 
que foram a Sônia e a Joana D’Arc. Com a Sônia convivia muito mais com a Ginástica Rítmica 
Moderna. Acho que a minha formação de professora primária foi muito boa... Posso até citar 
nomes de alguns professores... Não lembro mais... Depois quando eu passei para o pedagógico, 
eu tive uma formação clássica no Colégio Paes de Carvalho. Então, com todo esse convívio, me 
levou a buscar muito mais conhecimento e eu comecei também essa minha paixão, principalmente 
pela música, a música clássica... Eu comecei a estudar piano muito jovem, muito garota, com 
sete anos a minha mãe já me botou pra estudar piano. Agora realmente o meu pai profissional 
que me deu impulso, que me deu oportunidade pra sair daqui de Belém, pra buscar mais, foi 
o Nagib, ele que me ofereceu todas as oportunidades, por isso não posso esquecer-me dele... 
Onde foi um novo universo de conhecimentos que eu deslumbrei... E eu acho que a carreira 
que escolhi foi muito boa... Você sabe que Educação Física... Tu fizeste, não é, Eleonora?! E tu 
sabes que ao contrário do que as pessoas pensam, ela não se retém apenas em fazer ginástica e 
pular e saltar... Ela tem um currículo muito bom, quer ver o homem como um todo... Quer dizer, 
a parte que eu tive de psicologia, lá na universidade, era dada num estúdio, atendia o bailarino, 
a pedagogia, cinesiologia, anatomia, tudo isso, eu acho que eles embasavam bastante... É claro 
que uma universidade ela não dá tudo, você tem que sair pra correr atrás... Antes daqui, eu tenho 
que lembrar que conheci Augusto Rodrigues, ele me deu oportunidade... Foi o meu primeiro 
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professor de dança... Foi isso aí... Ele não estabelecia diferença de nível social, era muito rigoroso 
para todos. Nós éramos muitíssimos amigos. Ele era professor de Educação Física e trabalhava 
num grupo escolar... E quando chegava o professor de canto, era eu e o Augusto, éramos como 
a xícara e o pires... Mas na hora da aula ele era professor e eu a aluna. Eu cheguei a dançar no 
festival do Augusto, a escola ficava no antigo Palácio do Rádio... Um grande amigo... Foi uma 
pessoa a quem eu devo o reconhecimento da dança, porque eu sempre falei que levo o Augusto 
como uma pessoa inacessível e me via ali, coitadinha, pobrezinha, na escola Normal... Quando 
eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu já tinha convivido com a dança através do Augusto... Quando 
eu me lembro do Nagib... sabe quando a gente fica olhando e de repente percebe que eles se 
tornaram dois grandes amigos meus.

E sobre a cultura musical... Ah, sim! Ia me esquecendo a minha avó, aliás, a minha família 
de maneira em geral teve uma influência muito grande na minha formação... A minha avó era 
muito criativa, eu lembro que ela tinha um grupo de pessoas que criava assim meninos de rua... 
Ela era professora, ela alfabetizava... Ela me levou pra assistir os primeiros Pássaros... O meu 
pai também tocava flauta. A minha mãe não tinha nenhuma formação artística, mas adorava as 
artes, e dizia se viesse em outra reencarnação ela queria vir em uma grande artista. Bem, então 
foi assim que eu fui criada. Lembro que na época da semana santa, tinha a rádio Clube do Pará 
e na sexta-feira santa era só música clássica... Eu esperava ansiosa esse dia, porque eu ficava 
ouvindo aquela música clássica... A minha formação que sempre foi clássica... Estudei no Carlos 
Gomes... Hoje estudar no Carlos Gomes é chique, naquela época eu não tinha piano em casa, 
então estudava na casa da minha professora. No Carlos Gomes não tinha um horário pra gente 
praticar, e eu não tinha um piano em casa, porque a minha família não era uma família rica, então 
o meu pai não podia comprar um piano... Eu lembro que era tão engraçado, quando a diretora 
do Carlos Gomes virava as costas, eu começava a improvisar, tocar aqueles exercícios... Então 
eu acho que tudo isso vai construindo uma pessoa... Resumindo: a família, o ambiente, o amor 
à natureza, tudo isso vai formando uma pessoa... Eu tive um ambiente de formação básica como 
de formação superior e tudo isso influencia.

Bem, aí eu fui para o Rio fazer vestibular, naquela época eu fui sozinha fazer vestibular na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, que aqui não tinha. Naquela época se cha-
mava Universidade do Brasil. Então, lá, meu horizonte ampliou. No meu currículo (currículo 
do curso) tinha dança nos três anos. A professora titular era a Maria Helena Sá Earp - Helenita 
Sá Earp, que foi discípula de Mary Wigmam. Então eu tive uma formação muito boa com ela, 
e acrescida com outros ensinamentos, como a Nina Verchinina, Dalal Achar, D. Eugenia. Lá, 
Helenita já tinha o Grupo de Dança da Universidade do Rio de Janeiro, mas tarde eu fui fazer 
parte. E ela permitiu que eu fizesse aulas no grupo quando que já viajava e ganhava prêmios. 
Eu fazia aula, mas eu tinha uma bolsa e não podia me dedicar ao grupo. Então eu participava do 
vôlei, esgrima e tudo que você pode imaginar. Mas eu fugia das aulas para fazer aula no grupo 
da dona Nina Verchinina, tudo com a minha bolsinha do Estado. Ah! Eu, assim que me formei, 
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trabalhei na escola primária da universidade, mas eu pedi demissão. Assim que eu cheguei, 
eu procurei o prof. Nagib Matni ( diretor do departamento de Educação Física) naquela época 
Serviço da Secretaria do Estado, subordinado à Secretaria e Cultura do Estado, e propus um 
curso de dança moderna.

Eni, quando você foi pro Rio, você estudou com a Helenita, com Klauss Viana e outros 
professores importantes da dança. Quais destes professores foram importantes para sua 
formação?

Eni: Eleonora, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui pra lá... Eu vou falar tanto do 
período que fui fazer o curso de graduação, quanto o curso de especialização. Eu saí de uma 
região que era muito carente, então eu tentava aproveitar o máximo que eu podia. Tudo quanto 
era curso eu estava lá presente. Eu tive muitas professoras, de dança clássica, moderna... A Nina 
Verchinina, eu posso dizer que me influenciou, bem como Helenita Sá Earp, principalmente 
na área educacional e Klauss Viana, também. Se você verificar, a minha base é Helenita, mas 
eu não ficava só no centro universal de dança, porque eu acrescentava e também tinha a minha 
ligação com o teatro, e com Klauss Viana começou essa parte; eu fiz cursos de teatro, aqueles 
exercícios de laboratórios, e vi o quanto era importante não somente para o teatro, quanto tam-
bém para a dança. E eu comecei a experimentar, e quando eu cheguei aqui, o Marbo também 
já estava experimentando essa parte; foi quando nós dois nos unimos, pra fazer isso... Então 
Klauss Viana teve muita influência sobre mim... Posso também dizer que o Marbo colaborou... 
Não no nível de Klaus Viana com experimento, era o que estávamos dando. Também naquela 
época o que estava em efervescência era o jazz... Mas o jazz é sempre muito decorativo e eu não 
me satisfazia e não era isso que eu queria... O que eu queria mesmo era a dança mais artística. 
Lembrei mais um detalhe: nesse período eu comecei a ler muito e estudar muito, me aprofun-
dando nas leituras e nos estudos, por exemplo, a obra de Augusto Boal... Eu andava naqueles 
sebos, no centro da cidade catando livros da História da Arte, História da Música e dos grandes 
compositores... A Helenita, como ela tinha muitas obras musicais, ela emprestava pra gente 
gravar. E quando eu fiz o meu curso de Pós-Graduação, eu me aprofundei mais e nós fazíamos 
muita pesquisa musical... Outra coisa que ia esquecendo de dizer, é que trabalhei na Escolinha 
Brasileira da Criança e tinha dança. Foi a minha primeira experiência com crianças... E por 
incrível que pareça, quem dava aula lá era a Mirasala, que também foi a minha professora na 
universidade, e mandava-me dar aulas pras crianças... Eu gostava sempre de experimentar coisas 
e comecei a dar aulas com música, como música clássica e comecei com Chopin, contando sua 
história no nível de criança e eles fixavam de uma maneira que quando eu colocava Chopin, 
eles logo associavam com a história que tinha contado a eles, e isso era impressionante... Então 
viver de balé era muito difícil naquela época... Não me detive só em estudar a graduação em 
dança, eu queria saber tudo da arte em geral. Dancei tudo, também frequentei muito teatro... 
Naquela época era o eu podia fazer.
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A partir de todas essas experiências nos cursos formais e informais, como foi sua vivência 
como professora?

Eni: Quando eu estava fazendo o curso de graduação, eu vinha todo ano pra cá (Belém) e dava 
cursos pras pessoas que tinham formação. Depois que eu me formei, o MEC me convidou e 
eu fiz parte de uma equipe que dava curso em todo Brasil. Então eu fiz Teresina, Maranhão, 
Amazonas, esses lugares não tinham curso superior. E hoje analisando tudo que vive... Sem 
falsa modéstia... Via-me uma pessoa revolucionária em termo de educação e cultura. Por exem-
plo, eu estou me lembrando agora de uma coisa muito interessante... Eu tive uma formação 
muito rigorosa que foi no Colégio Serra Freire, depois entrou um professor, Jonatas Atias, que 
era todo liberdade, todo moderno... Então eu passei transições de educação na minha vida... 
Isso é muito importante você dizer que vem de um Suíço Brasileiro que tinha uma educação 
rigorosa e vai para um Serra Freire, mais rigoroso ainda e depois vem o Jonatas Atias que 
te dá uma nova formação, ele era o professor de geografia - maravilhoso - e depois como 
diretor, ele abriu as portas, ele era liberal... Liberal, não, era amigo, ele trocava com a gente... 
E tudo isso que te falei, ajudou na minha formação como pessoa. O que foi fundamental pra 
mim foi essa transição do rigoroso, conservador para o liberal... E hoje percebo como isso foi 
importante... Imaginas, eu saindo daqui, indo para uma universidade no Rio de Janeiro, onde 
era bem mais aberto e onde frequentei muitas academias de dança, dança clássica, moderna, 
até esgrima eu fiz.

Dentro disso tudo, qual era o contexto histórico-social no Brasil nesse período?

Eni: Eu peguei a revolução... Fui pro Rio em 64, quando comecei meu curso. Eu não tinha nem 
um mês de faculdade, quando começou a revolução. Realmente isto também me influenciou 
bastante, o alicerçamento da liberdade de expressão... Eu penso que tinha uma coisa muito 
importante ali... Eu acho que a minha geração foi muito feliz, foi uma geração transformadora, 
por causa das transformações que ela sofreu, quer seja política ou sócio político cultural... Eu 
agradeço a Deus por ter tido o privilégio de ver a minha geração... Eu me lembro de Chico 
Buarque cantando naquele festival, Pra ver a banda passar... Eu estava em Curitiba e anuncia-
ram que o Chico tinha ganhado, aí foi aquela festa, também era festa em Curitiba dos Jogos e 
eu participava de tudo... Eu vivia 24 horas pro estudo, tudo que surgia eu aproveitava... Nesse 
período eu conheci todo o Brasil pelo estudo ou trabalho... Ah, tem outra coisa... Eu sempre 
falo da minha especialização em dança, mas eu fiz três especializações; além dessa eu tenho 
em Didática na Universidade do Amazonas e a Metodologia do Ensino na UNAMA. Mas, 
sempre falo só de uma, né! Eu sempre fui uma pessoa que buscava refletir e propor para mim 
outras possibilidades, porque eu não me contentava em repetir aquilo que já tinha sido feito, 
por exemplo: quando eu ia dar aula de ginástica eu conhecia muitos métodos, mas eu não me 
baseava em um método, eu tirava um pouco de cada um que eu achava que era importante e 
construía o meu próprio método, sabe? Eu lembro que eu fui dar um curso no Amazonas pelo 
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MEC de Ginástica Moderna, que era a disciplina que eu dava nesse curso para formar professor 
de lá, aí veio uma apostila da Deise para eu seguir as aulas. Então eu chamei o coordenador e 
disse: Felix, eu não vou dar isso, eu tenho a mesma formação da Deise, fui até aluna dela, mais 
eu não vou dar a aula que ela elaborou para o curso. Eu acho que o professor deve ter uma no-
ção de todos os métodos para fazer o que for conveniente. Então, o Felix disse: Eni, faz o que 
tu quiseres... Deu-me liberdade total, aí eu peguei a apostila e engavetei. Eu sempre fui assim, 
sabe Eleonora? E por que isso? Porque na minha região eu respiro água, eu sou rodeada de 
água e eu coloco água para fora do meu corpo, que é diferente lá do sul, do Rio. Eu fiz vários 
cursos lá pro sul e é diferente. No frio você salta, você não sai do chão, você fica colada, não 
é verdade? Então eu tive de dar aula de acordo com a turma, como professora. Eu comecei a 
trabalhar na universidade com dança antes da criação da Escola de Educação Física, em que 
comecei a trabalhar em 1970, 71. Então, eu vi que eu poderia fazer a mesma coisa na Escola 
de Educação Física. Na universidade era formação artística, claro que está incluso nisso uma 
parte educacional porque elas são interligadas, mas eu não ia formar professores e lá na Escola 
de Educação Física eu iria formar professores. Então eu tive duas vertentes profissionais: uma 
na qual ia formar os bailarinos, o Grupo Coreográfico.... O Grupo Coreográfico sempre foi um 
grande laboratório pra mim, então lá era formação para a dança e na Escola de Educação Física 
era formação pela dança, porque a dança era utilizada como um instrumento para a educação. 
E com aqueles trabalhos que eles faziam lá, eu ficava tão feliz, Eleonora! Saber que meus 
alunos saíam dali capazes de fazer coreografia, certo. Como eu tinha conhecimento de prática 
coreográfica, eu dei uma orientação básica para eles criarem... Até criaram grupos de dança, os 
próprios rapazes. Eu acho que a vida de um artista tem de buscar sempre, eu penso que ele não 
tem que se acomodar. Eu tive uma experiência na Escola de Educação Física, eu dava Rítmica 
IV para o quarto ano. Eu tinha turma A, B, C e D, as aulas tinham o mesmo objetivo, mas os 
procedimentos para atingir o objetivo eram diferentes, porque cada turma era uma turma, os 
alunos eram diferentes, às vezes uma turma avançava mais, por produzir mais, outras tinham 
mais dificuldades e eu não podia avançar, então era assim eu tinha de recorrer alguns educa-
tivos. A mesma coisa era com o Curso Experimental de Dança na Universidade, porque eram 
turmas e mais turmas com a dança, de manhã e de tarde, tinha o grupo da universidade e ainda 
dava aula de expressão corporal no curso de teatro. Foi uma dedicação total, eu não pensava 
em mim, mas eu acho que eu ganhei muito. Então, na universidade eu comecei assim, eu dava 
aula no curso experimental, sempre tinha técnica de dança artística e alguns dias no final da 
aula tinha o trabalho de improvisação, porque eu acho que esta foi uma característica da dança 
na universidade: dar oportunidade para que os alunos se manifestassem, se expressassem atra-
vés do movimento com máximo de arte sem ter uma imposição rigorosa, porque na verdade a 
técnica de dança moderna, a técnica de dança artística que eu utilizava de qualquer maneira não 
era improviso, porque eu que dava o movimento buscando habilidades corporais, dava estudos 
coreográficos e também atividades para eles criarem, era uma oportunidade de experimentarem. 
Eles faziam laboratórios de improvisação, de movimento e de expressão, e eu dava tudo isso no 
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curso experimental de dança. Agora quando foi criado o Grupo Coreográfico, ele foi também 
responsável pelo meu crescimento como artista, educadora, porque lá houveram as grandes 
experimentações.

Como	foi	essa	parceria	com	Marbo	em	relação	à	direção	do	Grupo	Coreográfico?

Eni: Naquela época eu creio que a direção era dele, eu era professora do grupo, mas era uma 
parceria tão natural que não havia cargo. A relação entre nós foi tão espontânea, natural. Nós 
cansávamos de ficar sentados, eu e ele, trocando conhecimento sobre dança, ele com a experi-
ência de teatro muito grande, e eu com minha experiência de movimento de educação e tudo, 
não havia diferença de título. Na verdade, nós éramos grandes companheiros que atuávamos em 
função de um ideal. As produções de coreografias eram de Marbo, eu preparava a parte técnica 
e assistia a preparação de laboratórios para os espetáculos, as coreografias, mas nós nunca cria-
mos juntos. Inês de Castro, Sagração da Primavera foi ele que montou. O Égnos ele montou a 
coreografia, era um espetáculo musical que o grupo participou. O Marbo já vinha com as coisas 
predeterminadas, já sabia o que ele queria. O processo de criação dele era diferente do meu. O 
meu processo coreográfico foi crescendo, ele foi se desenvolvendo aos poucos de acordo com a 
minha experiência profissional. As minhas primeiras coreografias eram todas ditadas, eu ditava 
pros alunos, se bem que sempre eu deixava um trecho pra improviso. Uma das primeiras core-
ografias que eu montei foi com a música de Cláudio Santoro, foi Sinfonia da Paz.

Quando você começou a solicitar do grupo uma participação no processo de criação?

Eni: No primeiro trabalho que criei para o grupo, eu já deixava momentos para elas improvisa-
rem, aliás, em todas as coreografias eu dava oportunidade de apresentarem os trabalhos delas 
em forma de improviso. Mas como parceria coreográfica foi no Santo Inquérito, não, começou 
em Abstração nº 1 e nº 2. Em Abstração Nº2 elas tiveram uma participação bem maior, foi na 
década de 70, era Soraia, Cristina, Rosana Bergue, Maria Clara... Aquela ideia que eu sempre tive 
que cada ser humano tem uma identidade própria, uma capacidade criativa imensurável, então, 
a gente não pode se limitar a achar que nós, por estarmos à frente da direção de um grupo, de 
uma coreografia, nós podemos às vezes pensar X e elas podem dar X+Y; elas são limitadas pela 
figura do coreógrafo. Eu comecei a pesquisar isso. E elas brotavam mais, então pronto. Mas é 
uma faca de dois gumes, se ela não for bem orientada, a pessoa passa pro narcisismo patológico. 
Então, esse aspecto social em que você se envolve na dança, que você leva pro seu grupo para 
desenvolver, que as pessoas abdiquem de determinadas situações pessoais em função do grupo, 
como é esse caso. Pra isso o grupo tem que estar bem maduro para você fazer isso, se não é um 
caos, é briga, tititi e coisa e tal. A gente desenvolveu um trabalho desde as aulas e tudo, de que 
nós todos éramos iguais a partir de mim, porque eu estava abrindo mão coreograficamente para 
dar oportunidades pra vocês, então por que uma aluna não poderia fazer isso? Isso favorecia 
esse aspecto.
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Fale da prática de montagem dos alunos do Curso de Educação Física em Rítmica IV.

Eni: Aí o trabalho era deles, a responsabilidade era deles, eu não interferia em nada. Eu dava 
assistência, mas eu jamais eu dizia: coloca esse movimento meu. Eu aparava as arestas, comen-
tava o que podiam melhorar. Era tão gratificante, sabe por quê? Pra valorizar a capacidade de 
cada um. A turma era totalmente heterogênea e às vezes era um ou dois que gostavam de dança, 
mas acontece o seguinte: tinham valores ali incomensuráveis que a gente não sabia, e que eram 
descobertos através desse processo. Eu vou te dar um exemplo: eu tinha um aluno que era filho 
de um professor de Educação Física; o rapaz tinha uma coordenação primária, mas ele tinha uma 
cultura musical muito boa, então o roteiro musical ele fez todo, o outro era bom em figurino, 
trazia as ideias do figurino. Eles aprendiam a ser valorizados dentro da disciplina e ao mesmo 
tempo os coordenadores. Como eles não eram fixos, havia um rodízio, aí entrava um processo 
educacional de como eles iriam enfrentar aquela situação, qual a iniciativa que eles teriam diante 
de um problema de grupo, era uma questão socializadora, também. Uma vez falando sobre esse 
trabalho com a professora Eterilda, de sociologia, ela falou: “Eni, que coincidência, eu estou 
falando exatamente dentro desse mesmo processo sobre essa experiência nas minhas aulas de 
sociologia”. e então, vocês estavam tendo uma experiência ímpar, porque eu não podia chegar 
ali e falar... você tinha de ter cautela para agir com teu colega. Então, como surgiram talentos 
ali. Eu sempre disse que os alunos entravam com os dois pés atrás, mas quando saíam, ficavam 
com os dois pés lá dentro. Você lembra, eram verdadeiros espetáculos, impressionante. Você 
lembra quando um aluno da sua turma criou a partir de um ventilador, imitando uma tempestade 
num barco, gente, e ficou perfeito! Isso é cenografia, o ventilador, a luz, se lembra? Eu nunca 
esqueci isso na minha vida. Eles eram dançarinos? Não eram. Agora, eles se sentiam valorizados. 
Então, era um processo educacional arriscado, entendeu, mas que dava certo. Era um processo 
complexo, mas belíssimo. Vocês saíam da Escola de Educação Física não bailarinos, mas vocês 
poderiam assistir a um espetáculo e saberiam avaliar o espetáculo. E vocês iriam saber montar 
qualquer espetáculo a nível educacional.

Dentro do teu trabalho na UFPA, quais foram os momentos mais marcantes pra você?

O que me marcou muito foi a presença das pessoas que acreditaram no meu trabalho, sem elas 
eu não teria feito nada, se elas não fossem abertas, agora em outra sequência... Com os espe-
táculos, dois me marcaram, apesar de todos serem maravilhosos, mas foi Abstração nº 2, eu 
tirei o pessoal do chão, e Santo Inquérito. Eu sempre achei que o educador tem uma forma de 
trabalhar com seus alunos, aqui, quando os alunos entravam, no primeiro ano a parte de dança, 
comparo como se fosse aquela criança que é levada, que está iniciando, onde tem que ter todos 
aqueles aparatos, eu colocava a parte básica, que era a educação musical e o folclore, aqui ele 
vai receber as técnicas. Quando chegava na minha mão ele já estava adulto pra viver a vida, 
eu chamava de tomada de ação independente. Então os meus alunos tinham de sair da escola 
com a capacidade de transmitir aos seus futuros alunos sem ter que recorrer a mim, e ele podia 
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tomar uma ação independente de mim, não precisava chegar: “Ei, professora Eni, eu vou fazer 
um trabalho, como é que eu vou fazer?” – porque ele já sabia. Então, no início, eu começava a 
ensinar, mas no final ele já estava independente de mim.

ENTREVISTA COM JAIME AMARAL, EM 13.05.2010

Como foi o seu percurso na dança?

Jaime: Eu comecei a dançar realmente com aulas sistematizadas, em 1981, mas pensando nessa 
formação enquanto bailarino, eu reconheço as informações corporais antes. Eu venho de uma 
família que trabalhava sempre o corpo na área dos esportes. Meu pai foi diretor do Paysandu a 
nível de futebol de salão do Imperial, então isso sempre mobilizou a família, o esporte, direcio-
nando o futebol, meus dois irmãos foram atletas de futebol de salão, uma de handebol, outra de 
vôlei e a outra de ginástica rítmica, bem no início, e eu acompanhava essa maratona, e, por isso 
comecei a ser atleta do Imperial aos 12 anos. Jogava basquete, handebol e o esporte sempre 
estava mobilizando meu corpo, e assim resolvi ser atleta de atletismo tendo começado um tra-
balho muito ferrenho pra isso, sem deixar meu lado do ensino, que sempre foi fundamental 
também, e nessa maratona, o convívio na escola de educação física já como atleta de atletismo, 
eu conheci várias pessoas, e as pessoas sempre falavam pra mim assim: Você tem um corpo 
ótimo, você se movimenta dançando, você corre dançando, você joga dançando. Então isso 
ficava muito impregnado na minha cabeça, o que é que é isso, né? As pessoas falando de dança, 
de dança, que eu nem conhecia, a não ser as danças populares que estavam mais próximas. Em 
consequência, eu acabei deixando de lado uma carreira de administrador, porque eu ia fazer 
vestibular pra administração e em cima da hora eu troquei pra fazer Educação Física, e apro-
veitando já aquela predisposição do meu corpo de atleta, comecei por passar de primeira no 
vestibular pra educação física e a mesma coisa na faculdade, e todo mundo falava. Eu caí numa 
turma de algumas já bailarinas, Auxiliadora Monteiro, Nazaré Barroso, e elas viviam dizendo: 
mas você dança, você dança, e então acabei acreditando nisso, entrei pro Grupo Folclórico 
Adelermo Matos, e comecei arrastando o pé no chão, dançando carimbó, lundu, siriá, passei 
um bom tempo nesse grupo. E com a insistência da Auxiliadora eu acabei entrando, fiz antes 
um teste pro grupo coreográfico da UFPA e a professora Eni me incentivou muito dizendo que 
eu tinha uma expressividade muito boa, mas que eu não tinha técnica nenhuma relacionada à 
dança, mas que eu poderia ficar no grupo, só que o grupo estava numa fase problemática. Fiquei 
uma semana e o grupo acabou, deu uma pausa, e aquilo me empolgou e a Auxiliadora Monteiro 
acabou me convidando pra entrar pro Augusto Rodrigues que era uma Escola de Ballet, e ele 
uma figura muito famosa já na cidade, já tinha um Grupo Coreográfico e assim eu entrei pro 
Augusto. As primeiras aulas foram muito engraçadas porque eu não entendia nada, absoluta-
mente nada, e eu ia para um lado e as bailarinas iam pra outro, era uma situação muito estranha, 
eu já tinha 19 anos nessa época, e ao mesmo tempo era estranho, mas era divertido, e com a 
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insistência da Sasa também, o Augusto me olhou e me chamou em uma conversa particular; 
disse que eu tinha muito talento, que eu poderia ficar lá, que ele ia dar uma atenção e acabou 
dando essa atenção maravilhosa, nos tornamos amigos de verdade. Ele não me passava só 
aprendizado da técnica do ballet clássico, ele me informava sobre cultura geral, então a gente 
almoçava juntos, ensaiávamos, eram muitas horas dedicadas a isso. Aí foi um período até con-
flitante, já estava me formando, eu já queria abandonar a faculdade, pra só investir na carreira 
de bailarino, mas por insistência que faltavam só duas disciplinas, acabei terminando a faculdade, 
passei três anos dançando com o Augusto e fazendo alguns trabalhos paralelos na cidade e aí 
resolvi ir pro Rio de Janeiro pra realmente abraçar uma carreira profissional, e aí, em 1985, 
peguei todas as minhas coisas e fui embora pro Rio de Janeiro pra fazer oficinas de dança. 
Chegando lá eu encontrei o grupo do Nino Giovanetti e a academia da D. Eugênia Feudorova, 
me matriculei nas duas escolas, na escola do Nino e da D. Eugênia e fazia seis aulas por dia 
porque eu tinha um mês pra passar, era o único dinheiro que eu tinha pra passar um mês no Rio 
de Janeiro, aí as coisas foram acontecendo na minha vida, me deu um desespero de vir embora 
a primeira vez, mas eu acho que a trilha já tinha começado, tinha que percorrer tudo isso e a D. 
Eugênia me dava uma atenção especial. Eu errava muitas coisas e ela me chamava a atenção 
em particular, e a gente trocava muito depois das aulas, o Nino também, e eu comecei a conviver 
com bailarinos profissionais. No Rio de Janeiro sempre tinha muitas audições e a primeira 
audição que eu fiz foi pra um filme chamado Top Clip, da Paramount, que falava sobre dança 
e lá fui eu. Tinha 80 candidatos, eu fiquei em um grupo de 40 e pra minha surpresa eu tirei em 
primeiro lugar dos 40 do meu grupo e eu tomei um susto porque eu era o único que não era 
profissional daquela turma ali. Aí vai pra segunda maratona dos 40 que selecionaram, dividiram 
em 20, dois grupos de 20, eu fiquei em primeiro lugar dos grupos de 20, e pra mim já foi uma 
loucura, já estava entre os 20 colocados pra ir pro filme e o primeiro colocado ia pro Estados 
Unidos e tal, então eu fui pra final, fiquei entre os 10 colocados, tirei 5º ou 6º lugar, não me 
lembro exatamente agora. Recebi uma premiação lá, mas a premiação maior foi de um dos 
jurados que me convidou pra entrar realmente pra academia do Nino dançando no grupo dele, 
e lá oficialmente eu fiquei dançando no grupo do Nino Giovanetti ganhando cachês e comecei 
a dar aula também de dança numa academia no Méier, esqueci o nome agora, e aí esse trabalho 
de professor, que eu já era formado em Educação Física e de bailarino foi muito intenso assim, 
mas a grande problemática era o deslocamento, o Rio de Janeiro era muito grande, então eu 
morava em São Gonçalo, dava aula no Méier e trabalhava em Copacabana. Sempre a minha 
vida no Rio foi muito conturbada nesse sentido das distâncias, mas isso não foi impedimento 
pra eu continuar dançando, e aí apareceram outras audições que eu fiz, fiz audição pro Ballet 
do Terceiro Mundo, que era do Círio Barcelos, e não fiquei, depois fiz pra Rede Globo e passei. 
Aí fiquei contratado, não era bem contratado o termo, você era bailarino, você tinha uma ficha 
na Rede Globo e você era chamado pra fazer umas temporadas, e fiz vários programas: Viva o 
Gordo, TV Pirata, Anos Dourados, a novela Bebê a Bordo; os cachês eram ótimos, dava pra eu 
sobreviver um mês do que eu ganhava dançando nas companhias, mas era também muito 
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complicado, eu não gostava muito, porque era desgastante fazer as filmagens, você ficava de 
madrugada e não tinha tempo pra fazer aula no dia seguinte, enfim, gostava muito financeira-
mente, mas não era a minha história ficar ali e, então apareceu a audição pra escola Maria 
Olenewa, da Escola Municipal de Dança do Rio de Janeiro, eu a fiz, passei e fui sistematizar a 
minha formação enquanto bailarino, ballet clássico e também apareceram as provas do Sindicato 
de Dança, e nesse momento me tornei profissional fazendo as provas do sindicato, passei em 
ballet clássico, dança moderna e jazz. Eu comecei a chamar muita atenção no Rio de Janeiro 
por conta das apresentações de dança do Nino Giovanetti, e eu lembro que a Madeleine Rosè, 
primeira bailarina do teatro, já estava aposentada, ela me chamou e disse que eu tinha uma figura 
muito bonita em cena e que eu poderia despontar se eu me focasse bem na área da dança, além 
de outras pessoas como o Zé Roberto, também me apoiou muito nas crises que eu tinha em 
querer parar. Sasha Vacille, que foi bailarina do Marquês de Cuerva também, então eu fiquei na 
verdade no meio de gente que era muito importante, me davam força pra continuar e apareceu 
a audição do Teatro Municipal de Niterói, fiz, não passei no resultado, pela banca, houve um 
problema, fui pra casa muito aborrecido porque eu sabia que tinha condições suficientes pra 
estar lá e, dois dias seguintes depois da audição, eu recebo um telefonema da diretora do teatro 
dizendo que alguém tinha errado as minhas notas e que mesmo com o resultado que já tinha 
saído, ela queria me contratar, me chamou como estagiário e, era muito pouco que se ganhava, 
eu lembro disso, continuei dançando no Nino e fazendo Teatro Municipal de Niterói, reclamei, 
passei um mês e eu disse que não queria ficar mais como estagiário, que eu queria sair, e eles 
não me deixaram sair, me passaram pra corpo de baile, aumentando meu salário, lá eu fiquei 
dançando no Teatro Municipal e dançando no Grupo Andanças do Nino Giovanetti. Apareceu 
a audição da Lurdes Bastos e eu fiz a audição, passei e acabei dançando nas três companhias 
ao mesmo tempo, era uma loucura, mas eu comecei a ficar free lancer no Nino, dançar com 
contrato na Lurdes Bastos e com contrato no Teatro Municipal de Niterói. Muitos espetáculos, 
muita aparição no Rio de Janeiro, eu sabia que ali já estava começando a complicar, eu precisava 
sair pra passar outro campo, e a grande desculpa sempre foram os salários. Foi quando o Teatro 
Municipal entrou em crise, a prefeitura atrasava nossos salários, ficou impossível viver no Rio 
de Janeiro, eu resolvi pegar tudo que eu tinha e fazer audição no Cisne Negro, na companhia 
Cisne Negro, mas focalizado pro Ballet da Cidade de São Paulo, fiz a audição do Ballet da 
Cidade de São Paulo, uma audição aberta só pra mim, passei na audição, me mandaram esperar 
seis meses pra poder me contratar, não tinha dinheiro pra ficar em São Paulo, e acabei fazendo 
a audição pro Cisne Negro, também me mandaram esperar, e como o Cisne Negro já tinha fama 
de não pagar os bailarinos, logo no início eu fiquei assustado e acabei não ficando no Cisne 
Negro e, resolvi ir viajar pelo país, fui pro Maranhão, e fiz uma grande temporada lá dando 
aulas, montando espetáculo, aí ganhei uma boa grana e resolvi voltar pra São Paulo, quando fiz 
aulas no Ballet Stagium. A Márika e o Décio Otero me viram dançando, fazendo as aulas, re-
solveram me convidar pra fazer uma turnê internacional com o Ballet Stagium. Lá o sonho de 
entrar no Ballet da Cidade ficou, porque eu não podia esperar seis meses e acabei assumindo o 
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Ballet Stagium, então fiquei no Ballet Stagium um ano, fiz uma turnê internacional com eles e 
já estava mais inquieto ainda porque eu queria outras coisas além do Ballet Stagium e resolvi 
ficar na Europa, numa turnê que a gente fez em 1990 pra tentar uma companhia fora. Conheci 
muitos bailarinos, fiz várias aulas com vários professores renomados e vi que eu tinha uma 
possibilidade de me tornar bailarino, mas só que sempre o problema maior era o dinheiro para 
se manter fora do país. Sempre pensava no título que eu já tinha de professor, não ia trabalhar 
em outra coisa a não ser na área como professor ou bailarino. E as pessoas me incentivavam: 
“Ah, trabalha em pizzaria, trabalha em lanchonete, você ganha dinheiro depois se mantém na 
área da dança.” E eu achava isso um pouco absurdo pra mim e acabei voltando pro Brasil e 
criando uma carreira solo, não queria dançar mais em companhia nenhuma, e resolvi fazer meu 
nome individual e em 1991 eu criei o espetáculo Abismo de minha alma e consegui fazer uma 
produção e circular pelo país. Dei muita sorte em fazer sucesso com o espetáculo e fui convidado 
pra representar o Brasil em vários lugares, primeiro pra representar o Brasil na Argentina, depois 
em Cuba, nos eventos e fui contratado pra ser bailarino do Ballet do Cone Sul, na Argentina e 
acabei ficando morando na Argentina por um tempo e, também por problemas financeiros com 
a companhia, acabei desistindo, voltei pro Brasil e resolvi criar um outro solo que se chamava 
Labirintos. Também fez muito sucesso e uma coreógrafa alemã me viu dançando e me chamou 
pra dançar na companhia da Alemanha, em Augsburg, isso já em 1997, e lá fui eu como bailarino 
especial dessa companhia, era uma companhia estatal. Entre essas movimentações de idas e 
vindas em vários lugares do país, eu já estava sem casa e resolvi assumir uma casa em Belém. 
Também fiz concurso pra universidade em 1985, passei como professor substituto e em seguida 
fiz a prova pra efetivo em 97, coincidiram os dois períodos, mas mesmo assim, eu fui pra 
Alemanha e assumi um ano de contrato com a companhia de lá. Por já estar aparentemente 
cansado das companhias pela maratona de trabalho, o trabalho era muito duro, viver no frio, já 
estava sentindo algumas dificuldades a nível físico mesmo, as dores eram mais intensas e eu 
não queria mais aquela maratona de sofrimento, eu queria na verdade dançar muito, as tempo-
radas eram maravilhosas, não eram como no Brasil, mas eu não queria sofrer tanto (risos) e 
essas coisas na Europa eram muito duras, eram muitas horas de ensaio e eu, como fazia o papel 
principal, tinha muita cobrança nesse sentido. Mas foi maravilhoso o período lá, resolvi voltar 
por conta da universidade, pois eu não queria perder meu cargo dentro da universidade, até 
porque eu tinha um contrato por mais um ano pra fazer outra temporada com a companhia. 
Depois não queria mais estar fazendo audição pra conseguir emprego como bailarino e na uni-
versidade já estava como efetivo. Voltei e continuei dançando em Belém. E apareceram outros 
projetos na minha vida, comecei a dançar fora como convidado em vários lugares. Ah, esqueci 
de falar que em 1993 eu criei uma companhia de dança em Belém pra mostrar o meu trabalho 
como professor e coreógrafo, também pra outros corpos, não só o meu, e a companhia já tem 
17 anos, mesmo eu morando fora do Brasil, ela se manteve em Belém e quando voltei em 98, 
a companhia ganhou vários prêmios, começou a produzir muito também. Era chamada pra 
dançar em vários lugares da cidade e eu dançando sempre também como convidado em alguns 
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lugares, e aí a gente resolveu fazer um intercâmbio cultural com a Annik Macouver da França; 
criamos uma companhia paralela que chamamos de Compagnie de Danse d’Amazonie, que é 
uma companhia que envolvia três países, agora atualmente envolve quatro: Uruguai, Brasil, 
Suriname e Guiana Francesa. Então são cinco bailarinos de cada país, e a gente consegue circular 
por esses países com patrocínio dos fundos europeus e uma demanda de apresentações na cidade, 
no estado. Nós criamos, no Município de Curuçá, um grupo de dança, um coral também, que é 
um desdobramento do meu trabalho, que é mais um trabalho social na verdade; eu atendo uma 
comunidade de lá, Arapiranga, e criamos recentemente um grupo do Ensino Médio da Escola 
Professor Orlando Bitar pra atender outras demandas também de apresentações, então faço meu 
trabalho dentro da universidade. Sou doutorando agora em artes cênicas pela UFBA, que já são 
anos de estrada desde 1981 e que apesar de todas as dificuldades encontradas nesse percurso 
todo, eu acredito muito nesse fazer, eu sou uma pessoa super persistente e acredito que essa é 
a minha característica maior enquanto artista e eu sempre estou muito estimulado apesar de 
crises né, que a gente passa como artista e como produtor nesta cidade, mas eu sempre tenho 
muito estímulo, ou são bailarinos que chegam à companhia, ou são ideias ou a própria dedicação 
pros estudos, cada vez você está em outra esfera. Nem tinha pretensão de ser doutor, mas hoje 
já está numa meta isto, enfim, a dança acabou me mostrando um caminho bem interessante 
apesar de falar muito pros meus bailarinos da companhia que é um caminho doloroso porque 
o país ainda é muito complicado nessa questão do olhar, o fazer artístico enquanto profissionais, 
realmente. Nossa, falei um monte, uma retrospectiva.

As inquietações eram provenientes de quais incômodos?

Jaime Amaral: Na verdade, quando falei das inquietações apesar de ter esses paralelos, mas era 
o prazer de estar dançando, aquilo que eu queria mesmo. Trabalhar nas companhias oficiais, 
você acaba atendendo o que os diretores, o que os coreógrafos querem, na verdade e eu, apesar 
de ter um temperamento muito tranquilo, quando eu sinto que a coreografia não bate prazerosa 
no meu corpo, eu questiono muito o coreógrafo e aí a gente entra num debate muito ferrenho, 
nesse sentido, porque eu quero entrar em cena muito bem preparado e entendendo tudo que eu 
faço, ou se não entendendo, mas emocionalmente capaz de que isso me mobilize pra entrar em 
cena e às vezes trabalhando em companhias com esse perfil, dependendo do papel que você 
faça também, você não tem muito esse olhar, apesar de quando você está no corpo de baile, 
por exemplo, é só o conjunto que te interessa, não é a tua expressividade, e eu sempre notei 
que eu era muito diferente das pessoas apesar da técnica parecida, a quantidade de piruetas, 
a altura dos saltos, as pernas, a exigência da precisão técnica. Eu sabia que era bem parecido 
com os outros mas eu tinha um diferencial, que depois eu reconheço isso pelo ambiente em 
que eu vivia, como eu lidava com as coisas da minha vida, da minha terra, da minha cultura, 
isso foi muito forte na Europa, por exemplo, quando eu via que todo mundo tinha a técnica 
muito parecida, mas que havia o diferencial em mim justamente pra estar fazendo o primeiro 
papel em uma companhia estrangeira, era uma companhia de tantos bailarinos de fora, só tinha 
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um alemão, o resto todos estrangeiros e um brasileiro de Belém do Pará fazendo o primeiro 
papel. Isso mexeu muito e eu comecei a valorizar mais a minha cultura. Se eu estou falando 
apesar de não ler a minha cultura que era sobre Medéia, uma tragédia grega, mas eu estava 
sendo estrangeiro naquele país, então fiz uma relação da minha vida com a vida da Medéia, e 
isso resultou super bem, era essa a compreensão, eu sentava horas e horas com a coreógrafa, 
falando em francês, pra dizer pra ela como é que eu pensava nessa Medéia que ela tinha visto 
no meu corpo. Então, apesar de ela trazer tudo arrumado, tudo pronto a nível de movimen-
tos, eu desdobrava aquilo e acabava botando como eu era capaz de fazer aquilo, não com a 
precisão que ela fazia, não com a qualidade que ela fazia, a minha qualidade era outra, e foi 
muito legal porque ela conseguiu entender isso, que eu estava inquieto, não queria dançar só 
o desenho que ela fazia no corpo dela, mas era meu corpo e eu queria fazer diferente, e isso 
foi possível. Isso me inquietou em todas as companhias, então, lembro que teve até uns co-
mentários, as críticas nunca diziam que eu era de Belém do Pará, achavam que em Belém do 
Pará não tinha bailarino, e eu sempre fui paulista ou carioca nas críticas e isso me incomodava 
profundamente. E as pessoas achavam, porque você está em uma grande companhia, que era o 
Ballet Stagium, e que você deveria ficar pro resto da sua vida e, eu nunca entendia isso como 
as pessoas viravam patrimônio de uma companhia, porque eu acho que o grande aprendizado 
está nisso, você experimentar coisas, se você está tendo prazer naquilo, você pode ficar anos, 
mas quando você começa a ver que tem alguma coisa te incomodando, acho que você precisa 
partir pra outra. A mesma coisa eu acho enquanto linguagem de dança, adoro ballet clássico, 
dancei anos, mas chegou um determinado momento da minha vida física mesmo, que eu não 
queria mais fazer aquilo, eu não queria só aquela precisão técnica, eu queria algo além. Desde 
já, também me inquietava muito as pessoas dizerem, jornalistas chegavam pra mim, quando 
eu ia dançar ballet clássico ou um ballet mais dentro desse formato, que era a primeira vez 
que eu estava fazendo teatro e que eu interpretava alguma coisa, mas eu sempre interpretei, 
nunca pensei na dança sem ser intérprete, alguns sim, consideram e acham que bailarino não 
interpreta, mas eu nunca entendi dessa maneira e eu até volto pro aprendizado que eu tive com 
o Augusto Rodrigues, ele não me fez ver a dança só pelo ver da dança, ele me fez ver a dança 
de uma maneira muito mais ampla e isso eu carreguei na minha formação. As inquietações 
que eu falo que eu tinha em algumas companhias é de não estar querendo só dançar aquilo, 
daquele modo, aquele padrão que a companhia estabelecia, moldava. Então essa aparição 
dos solos, eu dançava o solo de uma hora e compreendia muito isso e eu botei no primeiro 
espetáculo, Abismo de minha alma. Todas essas inquietações enquanto bailarino, enquanto 
pessoa e, apesar do Ballet Stagium dançar aparentemente a cultura brasileira, eu não me via 
dentro da cultura como eles colocavam lá, apesar deles dizerem pra você que é uma facilidade 
falar sobre o norte, nordeste, mas o olhar deles era bem diferente do meu olhar sobre o norte 
e nordeste. Então eu acredito que é isso também, você está no convívio com algumas pessoas 
no trabalho, mas elas têm olhares bem distintos e quando vai pra cena, às vezes te deixa numa 
situação complicada e é esse entendimento que eu quero ter, com uma certa clareza do que eu 
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estou fazendo, do que eu estou dominando, pra ir pra cena, e as inquietações se davam muito 
por isso, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E se isso está me agradando 
realmente a fazer?

Além	dessa	experiência	com	a	coreógrafa	alemã,	com	quais	profissionais	você	teve	a	opor-
tunidade de mostrar o seu lado de intérprete-criador?

Jaime Amaral: Então, acredito que tem uma via que é provocada pela própria inquietação. Eu 
não fui e não sou um bailarino que só escutava, eu sempre questionava, então isso eu acho que 
mudava um pouco a relação. No Augusto, ele montava as sequências todas, mas desde o início 
ele me deixava bem à vontade pra dançar, se eu tinha dificuldade pra fazer alguma coisa, eu já 
dava um jeitinho e fazia diferente, dentro das minhas condições, das vontades também, mas 
eu acho que esse é o grande embate nas relações. Como eu comecei maduro já, já tenho uma 
formação acadêmica, talvez isso seja o meu diferencial na formação do artista, porque quando 
eu estava nas companhias eu achava que as pessoas eram mais jovens que eu porque elas não 
se posicionavam, e eu sempre era o chato, o rabugento, o exigente, porque eu queria saber de 
tudo. Eu não dançava só pra copiar os passos, eu queria entender cada... Mesmo dançando ballet 
clássico. Até hoje eu não entendo como é que a pessoa dança ballet clássico sem entender qual 
é a sua personagem. Não consigo entender isso e nunca questiono o coreógrafo ou o diretor e 
eu sempre fui esse chato e acabei, eu acho, trazendo os profissionais que trabalhavam comigo, 
enquanto diretores, coreógrafos, nessa relação de muita conversa. Eu lembro que eu era até duro 
com a Márika quando ela brigava muito com a companhia e falava algumas coisas e eu ficava 
danado, dizia que não queria escutar pelos outros bailarinos, eu tinha ciência do que eu estava 
fazendo ali dentro e eu nunca gostei de escutar pelo outro, se o outro não estava cem por cento 
dentro de sala de aula, eu tinha escolhido minha vida pra ser aquilo, então eu não queria escutar 
pelo outro. E isto é visto de uma outra maneira também, quando você fala nessa colaboração eu 
acho que é isso, enquanto o artista colabora com o criador, com o diretor, né? E não adianta você 
vir com as ideias prontas e não é você que vai dançar, não é você que vai entrar em cena. E eu 
lembro que eu tive esse papo com o coreógrafo do Ballet de Munique, um alemão também que 
eu entrevistei lá em Salvador, falando sobre isso, porque a coreografia dele era tão quadrada com 
relação aos movimentos e eu perguntava pra ele: Onde estão os passos pro bailarino se expressar? 
E ele dizia que não estava muito preocupado com isso, ele queria ver o resultado da ocupação 
do espaço a nível do movimento da cena dele. E eu fiquei meio: “Nossa, eu acho que eu não 
conseguiria dançar a coreografia dele, porque eu acho que quando você vai pra cena não pode 
ter só o pensamento do coreógrafo, do diretor, tem um pensamento aí que se comunga até chegar 
ao resultado. E eu acho que quem provoca isso mesmo é o artista, porque senão, o outro acaba 
se impondo. Eu acho que é a mesma coisa que acontece na grande confusão da educação se os 
professores não estimulam os alunos a doarem realmente aquilo que eles são ou serem verdadeiros 
naquele momento da relação, acaba um assumindo ali um poder que talvez fique diminuindo o 
outro e eu acho que isso precisa ser mais desenvolvido. Eu acho que eu provocava isso muito.
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A sua maturidade, a experiência dentro do teu curso de Educação Física propiciou esse 
modo	de	pensar?	O	que	você	vivenciou	no	curso	de	graduação	influenciou	esse	posiciona-
mento do artista?

Jaime Amaral: Acredito que sim, porque como eu falei antes, eu quase não termino a faculdade, 
porque tinha umas exigências pra uma formação que eu não compreendia, que eu não precisava. 
Entendia que naquele momento eu nem precisava daquilo, porque era fazer uns trabalhos meio 
absurdos só pra atender uma regra ali da LDB, mas eu tinha certeza assim como o professor 
não pode me avaliar de outra maneira, ele precisa me avaliar com aquela quantidade de traba-
lhos feitos, copiados um do outro, que era uma prática na universidade, eu me lembro disso, 
todo mundo copiava trabalhos só pra entregar um montante enorme de planos de aula que os 
professores nem iam ler, isso me aborrecia profundamente. Sabia que o professor não ia ler e 
que era um desgaste, aí você só copiava um plano, trocava pra outro, só mudava os nomes, só 
pra passar, isso já me inquietava profundamente. E aí essas coisas que vieram da área da dança 
também, tinha uma disciplina rítmica 1,2,3,4 que te possibilitava criação, e eu lembro que em 
uma das provas eu criava coisas só na minha cabeça, mas eu não experimentava. Eu experimen-
tei na hora da prova e a professora achou o fim, que eu deveria repetir, que todo mundo tinha 
gostado, mas que ela sabia que era uma improvisação e aí ela me deu uma nota baixa porque eu 
improvisei. Tinha que ser uma coisa decorada e naquele período eu não estava a fim de decorar 
nada, mas mesmo assim eu fui elogiado horrores. Depois você entende que não está no padrão, 
acaba fugindo daquelas regras todas apesar de gostar de regras, mas eu acho que as regras são 
flexíveis, elas são pra direcionar algumas coisas, mas não pra te limitar.

Como	você	traz	toda	essa	experiência	para	a	sua	vida	profissional	como	professor?

Jaime Amaral: Eu acredito que tenha uma transparência aí. O aluno, eu acho que ainda tem muito 
medo do professor, até pela fama que o professor tem, isso é muito engraçado, isso acontece 
muito, então você ser exigente é uma coisa, você cobrar do aluno é uma outra coisa, você ser 
inquieto também, e a relação você constrói, e acredito que hoje o aluno na área artística, em 
especial o do curso técnico e na graduação, vem com uma ideia de distanciamento do professor, 
e olha que a gente está falando de áreas de artes, quando você precisa está mais próximo, parece 
que o aluno se distancia, isso vai dar um estudo pra alguém futuramente, que não é o caso, mas 
acredito que eu me posiciono em sala de aula nesse sentido de troca, que haja a possibilidade de 
uma relação bem amigável de artistas, mesmo tendo os conflitos. Eu acho que conflitos também 
são necessários. Ter de escutar o aluno é fundamental e é aí que talvez a relação aconteça muito 
porque percebo que os alunos são muito calados, é aquilo que eu te falo: no meu período, as 
pessoas que dançavam comigo também eram muito caladas e quando escutavam os coreógrafos 
e diretores, talvez a hierarquia dê um certo temor pras pessoas. Eu acho que isso ainda precisa ser 
muito quebrado, mas eu me coloco em sala de aula muito aberto, apesar das pessoas criarem isso 
de: “Ah, porque ele é o bailarino, ele veio de fora.” Você carrega esses ranços que são grandes, o 
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aluno às vezes tem medo de falar porque as pessoas já falaram que você é o fulano de tal, é isso, é 
aquilo... É igual a esses títulos que a gente vai adquirindo porque é necessário na tua vida, mas as 
pessoas já te olham achando que você é o supra-sumo e não gosto muito de ser visto assim, mas 
infelizmente as coisas acontecem. Se você é o bailarino principal de uma companhia, ninguém 
pode chegar junto; isso acontecia na Europa, eu era bailarino principal, então as pessoas que 
não dançavam diretamente comigo, dançavam mais em conjuntos, elas não chegavam perto de 
mim, isso foi o primeiro embate pra coreógrafa, como eu digo: Se eu vou ser uma personagem 
e essa personagem tem família, eu quero ver a família dessa personagem e eu ensaiava sozinho 
tentando imaginar minha família, isso pra mim não funcionava muito. Acredito que é a mesma 
coisa em sala de aula, se você cria um distanciamento com o aluno ele nunca vai ser o que ele 
é realmente, ele vai acabar criando uma personagem pra estar ali com você. Eu acredito que 
hoje eu abro muito esse espaço na companhia, a gente tem uma intimidade enorme, às vezes 
até me assusta nossa intimidade, mas eu acho que é o nosso tempo, você tem que acompanhar, 
e o professor que não acompanha o tempo, vive meio complicado. Eu, pelo menos, faço esse 
exercício de acompanhar o tempo que eu vivo, em sala de aula com o aluno, mesmo sendo o 
chato, cobrando realmente os trabalhos dentro das condições que são apresentadas em cada um.

Você tem mais algum assunto para complementar ou acrescentar sobre você?

Jaime Amaral: Uma história que eu acho que é bem interessante, as experiências diversas daqueles 
sete professores que entram na universidade, eu acho que isso era o que a gente batia muito e 
eu era um dos chatos que batiam nisso, que o curso deveria ter uma cara, que a gente precisava 
dar um direcionamento pra isso, pra vender pra cidade, pro estado. E eu acho que essa diferença 
que tantos professores trouxeram pra dentro da universidade, uma gama muito especial na cons-
trução deste artista, desse curso, mas ainda falta acreditar nisto, eu fico um pouco triste vendo o 
resultado, assim, as pessoas que estão entrando na graduação, tem várias que esbarram, que não 
conseguem entrar e as que estão desistindo, as que não vão e as que reprovam em disciplinas. 
Hoje eu vejo as pessoas ficando em disciplinas, eu não entendo o porquê, a maioria por faltas, por 
falta de dedicação, isso que eu estava falando antes, parece que é tudo muito banal hoje, apesar 
de nós, os que construíram esse curso técnico, a graduação, estarmos com sede dessa titulação, 
não só como título, mas como capacitação mesmo de melhorar os nossos conhecimentos sobre a 
dança, sobre o nosso fazer, sobre as artes cênicas, mas a maioria parece que vai pro seu fazer em 
especial porque a gente fala de nossos processos de criação, a gente fala das nossas companhias, 
a gente fala da nossa história de dança, isso é muito legal e parece que não tem uma demanda 
grande atrás da gente, é legal ver nossos ex-alunos entrando como professores na escola, mas 
não vem mesmo uma gama disputando mesmo o espaço, é muito pouco ainda, parece que o funil 
ainda é muito apertado e eu vejo que isso dilui um pouco na cidade, esse fazer com prazer... A 
gente via tantos grupos na cidade dançando, hoje o grupo aparece, some um amanhã, eu sei das 
dificuldades que é manter um grupo, mas acredito que falta algo de estímulos que não é mais a 
universidade, a universidade já criou uma pós-graduação, cria um estímulo pra essa área, mas 



168

parece que não está sendo um atrativo pras pessoas, parece que existe uma barreira aí, será que 
é discutir o mercado pra isso? É o reconhecimento do artista que vai pra cena realmente? Que 
condições ele vai pra cena, não sei, tem muitas coisas ainda a refletir nisso, mas essa diferença 
desses professores todos eu acho que dá um caminho na área de esperança acadêmica muito 
legal, dentro da universidade, as experiências que cada um traz, está desenhando na verdade o 
curso para os futuros artistas, futuros professores e que só foi possível realmente por essas dife-
renças. Algumas pessoas dançaram fora, outras em grupo, outras nem tanto, mas se dedicaram 
pra outras coisas, eu acho que essa conversa e essa construção dentro da universidade é a menina 
dos olhos deste momento.

ENTREVISTA COM JAIME AMARAL (CONTINUAÇÃO), EM 19.10. 2010

Como foi a experiência das disciplinas ministradas no curso técnico?

Jaime Amaral: Das disciplinas que eu já ministrei no curso técnico, tem uma que é bem prazerosa 
e difícil que é o Seminário de Pesquisas em Artes Cênicas. Você leva convidados pra dentro 
da sua sala, você na verdade administra disciplinas, você não dá somente aulas, mas administra 
uma conversa entre um convidado e os alunos, quando um convidado chega, eu sinto que já é 
convidado, e as pessoas parecem ter um certo medo de falar, de errar, esse medo é muito igual 
ao do artista, mesmo quando você pede para experimentar coisas, o medo do feio, o medo de 
errar, a gente vem de uma educação muito complicada nesse sentido, dessas duas frentes, ou 
você está certo ou errado, na verdade se quebra muito isso, né, você não tem mais esse ensino. 
Ou esperamos que não tenha mais esse ensino, certo e errado, mas no SPA, que tinha essa rela-
ção; quando os convidados chegavam, não tinha uma abertura maior e eu acho que poderia ter, 
apesar de eu provocar muito isso nos alunos, eu não via acontecer muito isso na disciplina, uma 
relação muito aberta entre convidado e aluno e a exigência do trabalho da disciplina que era 
uma construção de um texto. A dificuldade que esses alunos têm em escrever se torna um susto 
para os próprios alunos, então são dificuldades que o aluno apresenta e a disciplina, em pouco 
tempo de duração, ainda não dá conta muito disso, de ajudar o aluno a escrever um bom texto 
e ter uma relação mais aberta com o palestrante. Eu acredito que a disciplina ainda precisa ser 
melhorada nesse sentido, apesar de eu como professor provocar isso, mas ainda não senti cem 
por cento. Na disciplina de Leitura e Percepção Corporal, é muito legal porque você tem... 
Eu desenvolvi uma metodologia que eu crio estímulos corporais pra esse aluno se perceber e, a 
partir dessa percepção, ele possa criar dentro de suas condições de movimentos ou de emoções, 
enfim... e então, essa disciplina eu acho que me traz um resultado mais prazeroso porque é um 
reconhecimento do aluno com ele mesmo, e a metodologia que eu desenvolvo, acho que isso mo-
biliza o aluno pra essa descoberta, redescoberta. Eu também dei a disciplina Linguagem Visual. 
Tive que estudar muito pra dar conta disso, mas acredito que também a disciplina não atende até 
por mil informações que precisam ser dadas em pouco tempo e algumas que você acaba tendo 
pouco entendimento disso pra dar de suporte pro aluno, eu acho que essa disciplina também... 
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Que bom que passaram pra outra professora, mas que foi dura de construir nesse sentido, muitas 
informações em pouco tempo pra uma clientela só de dança, em vez de ser uma clientela com 
áreas múltiplas. Aí a outra disciplina foi Prática de Montagem; em dois momentos eu dei Prática 
de Montagem I e Prática de Montagem II, a primeira é bem legal que você vai pelos estímulos, 
estimulando o aluno pra ele se tornar um criador, você vai instigando-o e dando possibilidades 
de passar pra uma criação. Eu vejo que é mais colaborativo a I porque o aluno tem ideia, você 
vai dando possíveis caminhos que ele queira percorrer ou não, e isso é legal, a construção se dá 
maior na II, você deixa muito na mão dos alunos e eu acho que a gente está com um problema 
grande que hoje não é só o professor não, o aluno hoje tem uma parcela muito difícil de concen-
tração em sala de aula, hoje eu vejo que se formar como bailarino é muito mais complicado do 
que antes, apesar de hoje ter um caminho enorme pra se fazer, o caminho mais rápido, mas as 
pessoas parece que são menos dedicadas, a dedicação delas é por um tempo muito curto e isso 
eu acho que é um grande problema. Não vejo hoje pessoas na área da dança tão dedicadas com 
as outras, não é só favorecendo a minha geração, mas eu acho que é pela própria circunstância 
do tempo, da informação muito rápida, das condições que você tem, do acesso, está tudo nas tuas 
mãos e a dedicação parece que esvaziou um pouquinho porque as pessoas não querem ser só o 
artista da dança, as pessoas querem ser o artista de todas as coisas, apesar da contemporaneida-
de promover isso, mas parece que você não focaliza em nada e hoje eu tenho uma dificuldade 
muito grande na formação dos bailarinos por achar que eles não acreditam muito na carreira, 
hoje parece que está muito mais salientado isso e a área da dança não tem chance.

ENTREVISTA COM WALDETE BRITO, EM 24.10.2010

Como foi o seu percurso na dança?

Waldete: Então, na verdade desde que eu era criança eu já gostava de dançar, nos meus 7, 8, 9 
anos já gostava de dançar. E eu lembro que quando eu tinha entre 12, 13, 14 anos de idade eu 
tinha mania de reunir algumas colegas da vila onde eu morava da minha rua, e eu levava essas 
colegas pra minha casa, pra sala e lá eu gostava de ficar inventando coreografias, sobretudo 
quando eu tinha essa idade mesmo de 13, 14 anos, que era muito a época das discotecas, então 
eu gostava de ouvir as músicas e sair dançando, enfim, eu me sentia ensinando para as meninas, 
na verdade. Vou dizer alguns nomes, depois tu vês como tu trabalhas nesses nomes, a Rita, a 
Márcia, a Marta, a Eliana. Eram algumas coleguinhas que eu tinha no bairro e elas também 
adoravam ir pra minha casa, e quando nós íamos pras festas de aniversário dessa turma nós 
sempre entrávamos no salão e não queríamos mais sair de tanto dançar. Depois disso, ainda nessa 
altura eu não fazia dança em nenhuma academia ainda. Em uma escola constituída, era atleta de 
natação na FEIJE, que era Federação Internacional de Jogos e Esportes, alguma coisa assim, 
mas tu podes encontrar esse nome na Magalhães Barata que essa federação ainda existe, e a 
FEIJE era um polo enorme naquela altura, um polo enorme de ensino e de formar atletas em 
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natação. Então eu nadei na FEIJE um tempo e mesmo gostando da dança eu estava sendo atleta 
naquele momento, e aí aos 15, 16 anos, por minha mãe achar que eu estava ficando com o corpo 
muito masculino, que o meu tronco estava ficando muito mais largo, ela começou a achar que 
isso era em função da natação, então com 15 anos ela me tirou da natação. E eu fiquei sem nadar 
e sem fazer nenhuma outra atividade física. Somente fazendo as aulas de Educação física, aí eu 
já estava estudando no Colégio Estadual Visconde de Souza Franco e lá tinha uma disciplina 
Chamada Educação Artística e a professora, que eu não lembro o nome, ela dividiu quatro lin-
guagens artísticas e disse que os alunos poderiam escolher para onde eles queriam ir: teatro, 
dança, música e artes plásticas. Então, claro, corri pra área da dança, pro grupo que ia trabalhar 
com a dança. Aí a prova era esses grupos se reuniam e o grupo de teatro montava alguma coisa 
de teatro, a música, quem queria pintar pintava e o grupo de dança tinha que montar uma core-
ografia, e como eu já gostava dessa coisa de ficar brincando de dançar, de montar coreografia, 
aí eu fui pra esse grupo da dança e já me tornei a líder do grupo na verdade. Nessa altura eu já 
estava morando na Mariz e Barros, que é uma rua que antigamente chamavam de Estrela, eu já 
tinha de 16 pra 17 anos, e nós íamos ensaiar no quintal da minha casa, eu e mais 6 ou 7 colegas 
da minha turma, não me lembro, já ia pra lá ensaiar pra fazer a prova dessa professora da disci-
plina de educação artística. E nós não sabíamos o que montar, o meu pai tinha uma gráfica e ele 
fazia desenhos pra escola de arte Clara Pinto, uma escola muito bem conceituada em Belém que 
trabalhava e ainda trabalha com ballet clássico, mas tinha outro gênero de dança como o jazz, 
por exemplo, e aí, no desespero, por saber que a dança seria a prova da disciplina, eu pedi pro 
meu pai se ele não podia fazer um documento pra que eu pudesse ir na escola Clara Pinto, e 
quem sabe lá eu conseguisse fazer algumas aulas de jazz e pedir à professora que montasse a 
coreografia e depois eu passava pras minhas colegas que não podiam também ir pra essa escola. 
Ele fez um documento, uma carta, um ofício dizendo quem eu era e eu fui com esse documento 
na escola Clara Pinto, escola lá na 16 de novembro, eu me lembro bem, e quando cheguei lá eu 
apresentei o documento e aí eu fiz duas semanas de aulas de jazz numa turma, eu não me lembro 
da professora, se era Paula Kalif, se era Rosana Tânia, não lembro. Só sei que fiz aula de jazz 
duas semanas lá. E a coreografia que a professora passava na aula eu ia, aos poucos, quando eu 
chegava em casa, eu ensinava pras minhas colegas do Souza Franco. Depois, claro, misturamos 
alguns movimentos pelo meio juntos com aqueles que eu havia aprendido na Clara Pinto. Então, 
se nós formos considerar a minha primeira entrada em uma academia de dança foi na Clara Pinto 
essas duas semanas fazendo aulas de jazz, depois eu não fui mais porque o objetivo era esse: só 
pra aprender a coreografia. Fizemos essa prova que foi apresentada no auditório do Colégio 
Souza Franco em um dia de cultura. Todos os alunos apresentaram seus trabalhos e nós dançamos 
a coreografia, que eu não me lembro o nome, mas eu lembro que todas nós dançamos de collant 
preto e malha preta, tiramos nota dez, ficamos muito felizes e assim começa essa paixão mais 
pela dança, não propriamente, porque eu já tinha antes, né? Depois, em seguida, no mesmo ano 
eu vi um curso de afro-jazz que seria ministrado em uma academia que hoje já não existe mais: 
Swaikovisc, que ficava na Generalíssimo. Ali aconteceu um curso de afro-jazz com uma 
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professora dinamarquesa chamada Yetta Hansen, e quando eu li a matéria no jornal uma coisa 
me chamou atenção, que dizia: não precisa ter experiência técnica em dança, e como eu não 
tinha nenhuma técnica, eu disse: é esse curso que é pra mim. Então fui me inscrever nesse curso 
e amei, porque era uma aula feita na percussão, não era uma música mecânica, um percussionista 
que ficava fazendo as batidas na época pra que a professora ministrasse as aulas. Adorei fazer 
esse curso, depois disso me tornei super amiga da Yetta Hansen. E ela começou a me dizer que 
eu era uma pessoa super talentosa, que eu deveria investir mais na dança porque ela ficou muito 
impressionada que eu não tinha nenhuma técnica, mas eu conseguia pegar muito bem as sequ-
ências de aula. Eu me lembro que tinha algumas coisas de rotação externa que ela trabalhava 
também, mas muito com essas batidas do afro. E foi nesse curso que eu conheci também a Simone 
Laroque, uma pessoa que faz dança em Belém, a própria Simone Chermont, que depois se formou 
em educação física, tem uma academia, e também fazia esse curso. Se eu não me engano a 
Auxiliadora Monteiro também fez esse curso, mas não me lembro. Mas eu me lembro bem da 
Simone Chermont e da Simone Laroque que fizeram esse curso, depois essa professora foi em-
bora, que ela era dinamarquesa, mas morava em São Paulo, e aí ela foi embora e eu fiquei sem 
fazer aula, não fui fazer aula em canto nenhum. Depois ela retorna, e isso foi tudo na década de 
80, aí ela retorna e fica três meses em Belém ministrando aula na Academia Só ela Só ele, que 
ficava ali na Gentil, hoje também já é uma academia extinta. E o tempo que ela ficou lá eu tam-
bém fiquei fazendo aula com ela, e aí eu já conheci o Olympio Paiva. Aí em 82, quando ela vai 
embora, não me lembro o ano, mas depois de ficar três meses fazendo aulas de afro, nesse mesmo 
período eu conheço o Olympio Paiva que era um dos professores da academia Só ela Só ele, e 
aí em 82 eu me lembro porque eu tenho até uma foto que tem essa data atrás, eu comecei a fazer 
aulas com Olympio de jazz na Só ela Só ele, e eu tinha uma bolsa, nem pagava lá, e fiz aulas lá, 
cheguei a dançar num festival da academia sob a direção do Olympio e a coreografia dele tam-
bém. Quando a Yetta Hanseu vai embora, ela não volta mais a Belém, mas aí a gente ficou mais 
próxima e ela dizia que se eu quisesse ir pra São Paulo ela me levava, porque ela dizia que eu 
precisava ter mais base de ballet clássico. Aí eu fui pra São Paulo, eu já tinha 18 anos, insisti 
com a minha família pra eu ir, e fiquei dois meses em São Paulo, e fiquei dois meses no aparta-
mento da Yetta Hansen. Ela morava em Perdizes com o Nelson Aires, que é um super músico 
famoso, que de vez em quando ele está aí nesses canais de cultura tocando piano. Eu fiquei 
morando lá no apartamento dela em Perdizes por dois meses e aí imediatamente ela me levou 
pra fazer aula de iniciação ao ballet no Ballet Stagium, na Rua Augusta, onde ainda é hoje. Ela 
me levou pra fazer aula de ballet e também de jazz na academia do Ismael Guizer, que ficava na 
Rua Alves Guimarães, acho que já não existe mais até porque ele já faleceu, enfim, eu fiquei 
fazendo aula nesses dois lugares, depois de 82 eu continuei mais frequentemente a ir pro Rio e 
São Paulo pra fazer mais cursos e sempre que eu ia a São Paulo eu fazia aula nesses dois lugares 
e sempre ficava no apartamento da Yetta, e no Rio ficava sempre fazendo aula de dança moderna 
na dona Nina Verchinina. Fiz muitas aulas com ela, e depois poucas aulas na dona Eugênia, mas 
fiz de ballet, e depois de um certo tempo aulas na Unic, que ficava na cobertura do centro 
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comercial de Copacabana, eu não me lembro o que significava Unic, mas eu tenho certificado 
de lá que eu posso depois procurar pra ti, mas era um local onde tinha várias aulas de dança em 
vários locais, não só de dança mas também de alongamento, flexibilidade. Eu morava nesses 
lugares, assim eu chegava de manhã, só saía pra almoçar e retornava à tarde, então era um pe-
ríodo que eu ficava direto mesmo pra fazer isso. Depois, bem depois, acho que já em 90 eu 
comecei a fazer aulas com a Regina Sauer sempre que eu ia ao Rio. Então assim começa um 
pouco essa minha história, quando eu voltava pra esses lugares, mesmo assim, eu ainda não 
estava fazendo aula em Belém em canto nenhum. Depois, eu entrei na faculdade em 82, quatro 
anos o curso, então entrei em 82 na graduação de Educação Física, e quando eu entrei na escola 
de Ed. Física eu ainda não fazia aula nenhuma em Belém, mas eu já ia pra essa história do Rio 
de Janeiro e São Paulo pros cursos. Aí eu me lembro que a Marilene Melo tinha me convidado 
pra ir fazer aula, mas eu acabei não indo na academia dela, não fui fazer aula, e depois eu ficava 
sempre olhando os ensaios do Grupo Coreográfico da UFPA que ensaiava na Escola Superior 
de Dança de Ed. Física, que chamava assim naquela época, depois que virou UEPA. E sempre 
que eu podia, que eu tinha um tempo livre das minhas aulas ou mesmo furando algumas, eu 
ficava na porta olhando as aulas da professora Eni, que era no horário de meio dia, então eu ficava 
assistindo as aulas dela assim naquela porta. E depois a Auxiliadora Monteiro me convidou pra 
eu ir fazer aula com o Augusto Rodrigues. Aí eu fui, eu acho que são uns nove meses de aula 
com o Augusto Rodrigues, eu fazia mas eu entendia que não era muito o que eu queria na ver-
dade, já tinha feito no Ballet Stagium iniciação, então quando eu fui pra o Augusto fazer aula já 
tinha uma noção, em função das várias idas a São Paulo. Eu fiquei nove meses, eu nunca dancei 
em nenhum espetáculo, nenhum festival com o professor Augusto Rodrigues, nunca participei 
de nenhum, mas fiquei nove meses fazendo aula lá de ballet, depois a própria Auxiliadora 
Monteiro me levou para o Grupo Coreográfico do Colégio Moderno também na década de 80, 
não sei te precisar o ano, mas foi na década de 80, e lá eu fiquei mais de um ano no Grupo 
Coreográfico do Moderno e a professora desse grupo era a diretora e professora Beth Gomes, 
que também era integrante do Grupo Coreográfico da UFPA. A Auxiliadora já era integrante do 
Grupo Coreográfico da UFPA e eu dancei uns dois festivais, eu acho, do Colégio Moderno, tenho 
fotos mas depois tu pode ver se tu precisares, coreografia da professora Beth Gomes e eu fazia 
aula com a Beth Gomes no Moderno. Depois daí continuava paralelamente olhando as aulas da 
Eni lá naquela sala de dança por uma grade, e eu achava que eu gostava daquele tipo de aula, 
depois daí a Auxiliadora me levou pro Grupo Coreográfico da UFPA. Eu já era aluna da Escola 
Superior de Educação Física e o grupo já ensaiava lá, embora não fosse um grupo da ESEFPA 
- Escola Superior de Educação Física. Depois eu ingressei no Grupo da UFPA no final de 83 
porque depois dançaram O Santo Inquérito, eu não dancei O Santo Inquérito, só assisti, mas 
quando eles dançaram, eu não era do grupo ainda, depois que eles acabaram a temporada eu 
entrei no grupo. Aí fiquei no grupo de 83 até o ano de 2000, sendo que os últimos cinco anos eu 
fui diretora desse grupo, mas sempre quando dava eu continuava fazendo os meus cursos de 
aperfeiçoamento, depois já mais em Belém porque em 85 eu caso e aí já ficou mais difícil ficar 
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três meses fora da cidade, que eram os meses de janeiro, fevereiro e julho, que eu sempre ia pro 
Rio ou pra São Paulo pra fazer os cursos. Depois já fiquei mais em Belém e já fiquei fixa na 
Universidade Federal do Pará estagiando e depois já como efetiva do grupo. O que eu posso 
dizer disso tudo? Grande parte da minha experiência no que se refere à processo de criação eu 
devo ao Grupo Coreográfico sob a direção da professora Eni Corrêa, por que os cursos que eu 
fazia no eixo Rio - São Paulo eu nunca fazia de composição coreográfica naquela altura, sempre 
fazia de alongamento e flexibilidade, ballet clássico, dança moderna, depois de dança contem-
porânea. Mas na minha concepção o foco era para a preparação de bailarina e não propriamente 
eu tinha o foco de ser coreógrafa ou professora de dança, embora eu já ministrasse aulas de dança 
ainda na faculdade em uma academia chamada Magrela, que ficava na Rua 14 de abril. Mas 
mesmo assim, ainda estava muito naquela vontade de dançar. Como hoje ainda não passou, 
embora eu não tenha mais essa função, seja mais diretora e coreógrafa, mas sempre tenho essa 
vontade de estar na cena dançando ainda, mas naquela altura, o foco era esse meu trabalho, estar 
nessa busca, melhorando minha técnica para estar ainda em cena como bailarina. Os processos 
criativos no grupo coreográfico eu fui aprendendo ali junto, vendo a Eni fazendo, participando 
do processo de criação, criando junto, por isso que eu digo que a minha escola de criação foi no 
grupo da UFPA, porque lá eu tive a oportunidade de experimentar a criação em dança, descobrir 
como eu poderia lançar mão dos movimentos que já existiam no meu corpo e como eu poderia 
reorganizá-los na minha maneira. Já que ela nos dava essa liberdade de criar no coletivo ou no 
processo colaborativo, como tanto se fala hoje. Naquela altura, nós nem escutávamos falar nesse 
tipo de termo, nesse termo de processo colaborativo, processo compartilhado, processo de ser 
um intérprete-criador, não escutávamos falar embora nós já fizéssemos, havia essa possibilidade 
de fazer essa abertura enorme de trabalho dessa maneira com Eni Corrêa no grupo. Naquele 
tempo quem mais coreografava era Beth Gomes com a Eni, sobretudo a Beth coreografou muito 
pra gente dançar no grupo. Só bem depois que elas deram a liberdade de todo mundo criar junto, 
eu dancei vários espetáculos com o grupo coreográfico, dancei Ventos Brancos, dancei Missa 
Crioula, Imagens, Rapsódia Amazônica, Ritual à Natureza. Dancei vários espetáculos no Grupo 
Coreográfico. Ballet Clássico dancei uma única vez na minha vida, mesmo, com tutu romântico 
e tudo. Foi muito engraçado, eu lembro que nós ensaiávamos na academia do Augusto Rodrigues, 
mas nós não dançamos no espetáculo, que fui eu, Jaime Amaral, Jane Darwich ou Milene e 
Edivaldo, sei que nós quatro dançamos um ballet clássico que foi no Teatro da Paz, mas eu não 
me lembro que festival foi esse, eu digo que foi engraçado porque foi a primeira vez que eu fui 
dançar ballet clássico e o meu partnaire, que era o Edivaldo, tinha uma hora que ele precisava 
me carregar fazer uma pegada e ele esqueceu de me pegar, e eu fiquei desesperada porque eu 
não sabia o que eu podia fazer né, naquela altura a gente não trabalhava com aquela hipótese de 
que se você errar faça alguma coisa pra plateia não perceber, naquela época a gente não tinha 
essas ideias, e eu só sei que eu fiz um pas de bourré, e fui andando pra trás no pas de bourré, 
mas só depois que nós conseguimos nos encontrar, mas foi a única vez que eu dancei ballet 
clássico. Depois do Grupo Coreográfico me formei em Educação Física em 86, aí depois eu já 
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comecei a ministrar mais aulas de dança e foi aí que eu comecei a entender que eu não queria 
trabalhar com Educação Física, propriamente. Embora tenha trabalhado oito anos no Estado com 
Educação Física, oito anos não, onze anos, mas eu entendo que não era bem isso que eu queria, 
eu queria mesmo era trabalhar com a dança, me envolvia mais com a dança, até que em 1992 a 
Universidade Federal do Pará oferece o primeiro concurso pra área de dança. E aí eu fiz o con-
curso e fui uma das aprovadas, deixando totalmente para trás a minha carreira de professora de 
Educação Física que foi minha graduação. Então eu me defini pela dança, que é o que eu sempre 
quis, que é a minha paixão até hoje, e é com o que eu trabalho. Fiquei professora da Escola de 
Teatro e Dança desde 1993. Todo esse trajeto antropológico artístico de minha vida foi assim. 
Você percebe que eu não tive uma escola definida, eu não comecei com ballet clássico ou dança 
moderna e fui até o final, eu fui pro afro, passei pelo jazz, pela técnica do ballet clássico, passei 
pela dança moderna com Dona Nina Verchinina e Regina Sauer, que ensina uma técnica total-
mente diferente da Dona Nina Verchinina. Até chegar no Grupo Coreográfico da UFPA eu passei 
por vários gêneros de dança. Então esse misto todo de aprendizado e de vivência mesmo, cer-
tamente elas estão comigo até hoje. Não tem como tirar de mim, mas essa mistura toda, talvez, 
me faça ser a coreógrafa tão mista que sou hoje, na minha concepção. Na vida de bailarina dancei 
mais no Grupo Coreográfico e dois anos no Colégio Moderno. Acho que fui muito pouco pra 
cena como bailarina. Se comparar com a quantidade de danças que a minha companhia dança, 
já me ultrapassou em número de apresentação, muitas vezes, então e, 1998 eu digo que foi re-
almente quando eu começo a assinar espetáculo como diretora e coreógrafa mesmo. Embora eu 
já assinasse coreografias isoladas antes, mas assinar um único espetáculo do início ao fim como 
diretora e pensadora de toda dramaturgia e como coreógrafa foi quando eu criei o Entre quatro 
paredes em 1998 para o Grupo Coreográfico da Universidade Federal do Pará, que na altura 
completava 30 anos e eu estava na direção do grupo. E foi ali que eu começo a entrar mais efe-
tivamente no mundo da direção do espetáculo e dos processos de criação mesmo com mais 
ênfase. Claro que tudo que eu fiz antes contaram, mas pensar nessa estrutura mega pra um es-
petáculo, de pensar a narrativa, de pensar o espaço, de entender realmente o que eu queria falar 
do início ao fim do espetáculo é com o Entre quatro paredes em 98. Nesse mesmo ano eu crio 
a minha companhia independente de dança, e eu fiquei ainda simultaneamente dirigindo o Grupo 
Coreográfico da UFPA em 98, mas já trabalhando com a minha companhia independente, não 
sei muito bem por que, talvez porque como eu achava que o Grupo Coreográfico não era meu, 
eu teria que passar o bastão para um outro diretor, né? E como eu já tinha essa vontade muito 
forte de criar e de pensar espetáculos, de criar roteiros, eu pensei em criar um grupo de dança 
que pudesse ser “meu” e depois eu tinha três alunos que ficavam me pedindo pra eu criar um 
grupo de dança que eram Carlos Moraes, um adolescente, que deveria ter 17 anos, a Naíra Santos 
mais ou menos na mesma faixa do Carlos e depois a Lívia Lobo. Aí foi quando eu abri meu 
espaço também em 98, portanto já são dois anos no espaço de ensaio, depois eu saí do grupo da 
UFPA em 2000, no grupo da UFPA eu criei o espetáculo Entre quatro paredes e o professor 
recém-chegado da Bahia coreografou umas cenas comigo, mas toda dramaturgia foi minha, toda 
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organização do espaço foi eu, toda a narrativa colada era minha. Ele assinou umas três coreo-
grafias e assinei as outras sozinha. É engraçado porque no coreográfico foi nesse espetáculo que 
eu criei sozinha mesmo em 98 da dramaturgia, depois sob a minha direção foram criados outros 
espetáculos, mas eu não coreografei por exemplo o Messiah, que foi criado pelo diretor e core-
ógrafo Ricardo Risuenho, que queria trabalhar com o grupo. Então lógico que eu abri a porta 
pra ele que é um coreógrafo também interessante, e aí eu dancei como bailarina. Te lembras que 
tu dançastes também? Eu, tu o Jaime. Então primeiro foi o Messiah depois Entre quatro paredes, 
depois tivemos o Silêncio Falado, com o Sidney Ribeiro, que é um paraense, mas que já mora 
na França há muitos anos, e de passagem por Belém, ele veio trabalhar no Grupo Coreográfico 
criando o espetáculo. A primeira parte foi invenção totalmente dele, aí na segunda parte eu já 
estava mais próxima na composição coreográfica. Depois nós tivemos coreografias isoladas. Eu 
me lembro que até tu dançastes com a Anne Cláudia, a Metamorfose, enfim. Aí, depois, eu saí 
em 2000 do Grupo Coreográfico, passei a direção pro professor Paulo Paixão, eu estava indo 
pro mestrado. E não voltei pro Grupo Coreográfico pra dirigir nada. Fiz um trabalho contigo, 
ano passado em 2009, né? Que eu acabei dirigindo uma coreografia no segundo ato de um es-
petáculo, Oito fora um, sob a direção da Eleonora já. Depois disso fiquei só com a minha com-
panhia até hoje. Minha companhia que chama Companhia Experimental de Dança Waldete Brito. 
Então assim, toda essa história mesmo da dança quando eu fico falando assim, trazendo na 
memória, eu vejo como ela foi toda fragmentada, e o quanto isso foi importante pra mim como 
criadora hoje, por ter passado por vários estilos de dança, de não ter ficado só em um. O quanto 
isso foi rico, eu não percebia muito naquela altura, mas hoje com mais maturidade e pensando 
melhor sobre o que eu faço, vejo como isso tudo foi importante pra enriquecer meu processo, 
fazer pensar de maneira tão libertária como a gente quer pensar hoje, mais contemporâneo dos 
processos de criação.

Como foi a sua participação no processo criativo no Grupo Coreográfico na década de 80?

Waldete: Não sei me lembrar assim de data, o que eu sei é assim, olha, nas aulas da Eni já tinha 
muito essa coisa da improvisação e eu me lembro que eu odiava porque eu era extremamente 
tímida, tinha a maior vergonha de fazer essa aula, então minha timidez me atrapalhava horrores 
pra que eu me doasse na aula de improvisação, eu me lembro, pra ter ideia, que eu fiquei algu-
mas aulas de improvisação sentada, sem fazer. Uma vez eu fiquei presa na barra, não saía do 
lugar, meu corpo era duro, não duro de movimentação, mas duro de timidez, eu não conseguia 
sair pra me jogar ali e me libertar naquele movimento, primeiro que eu achava estranho, achava 
engraçado, achava horrível, era isso que eu achava. Pra mim eu estava fazendo palhaçada ali no 
meio, aí não conseguia ir, eu ficava tímida, ficava grudada na barra. Eu me lembro que fiquei 
duas aulas assim, e no terceiro dia, eu me lembro que a Eni deu a aula, deu o aquecimento e 
falou assim: agora vamos para o momento de improvisação, eu lembro que eu estava encostada 
na parede e eu fui devagar me arriando pra me sentar, e eu pensei: ah, não vou fazer isso. Antes 
de eu chegar a sentar, ela olhou pra mim e falou: você levanta. Você vai pro meio fazer, mas 
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sentar você não vai, nem que você fique em pé aí do início ao fim da aula. Nesse dia eu fiquei de 
novo em pé do início ao fim da aula, porque eu pensei: como eu já tinha ficado em pé os outros 
dois dias que eu não tinha conseguido fazer a aula, ah, vou ficar sentada hoje porque eu não vou 
fazer mesmo, porque eu não consigo, né. Aí ela me viu já me deslizando na parede pra sentar, 
cheguei no meio do caminho, sem mentira, e eu fiquei em pé a aula todinha. Depois, com o 
passar do tempo é que eu fui tentando entrar na aula de improvisação porque eu fazia a primeira 
parte, mas nessa hora eu não fazia, mas pra eu te falar isso melhor do que eu me lembro, eu vou 
te dizer que quando nós dançamos, tu dançaste também o espetáculo chamado Em memória, que 
falava de mulheres, de Eva Peron, da garra no solo da Auxiliadora, você dançando, retratando a 
mulher do cotidiano, a dona de casa, e eu dançando o solo de Elis. Nesse espetáculo, que eu não 
me lembro quando foi, mas a gente tem o material, eu já fui intérprete-criadora, porque eu criei 
o meu solo de Elis, eu lembro que eu criei o solo de Elis Regina, e nos outros espetáculos, eu 
não me lembro quais os espetáculos que vieram antes, mas, por exemplo, Ventos Brancos lembro 
que a Beth criou sozinha. Missa Crioula, que também foi antes do Em memória foi criação já 
da Beth e da Eni, e aí Missa Crioula já tinha criação de outros bailarinos. Por que eu estou te 
dizendo isso? Porque eu me lembro da Simone Laroque, trazendo algumas gestualidades que 
eram próprias do Alcorão, pois naquela altura estava casada com um judeu e ela estava na reli-
gião judaica e ela trouxe movimentos de toda vez que eles iam ler o alcorão na sinagoga, então 
esse movimento já foi trazido pra essa questão da Missa Crioula pela Simone Laroque. Foi feita 
uma adaptação e entrou na coreografia, então eu não sei em que ano foi Missa Crioula, mas é 
muito fácil de achar porque a gente tinha o material, a Gisele Moreira também tem o material. 
Então, Ventos Brancos, por exemplo, ele é da década de 80, em 88, 87. Teve um que o Ricardo 
Ordones montou, que era o Adágio, que a Gisele Moreira dançava era com o Argenor; eu acho 
que depois disso, depois que passou Ventos Brancos, esse solo estava dentro de Ventos Brancos. 
Por exemplo, quando eu entrei no Grupo Coreográfico da UFPA, eu entro mesmo no final de 
83, mas em 84 é que eu começo a participar das coisas mesmo, eu me lembro que a Eni estava 
montando Bolero de Ravel. Eu ainda cheguei a ensaiar o bolero mas depois acabou que a gente 
não apresentou, ia ser apresentado dentro do campo da Escola de Educação Física. Não lembro 
o que aconteceu, só sei que eu não fui, aí já dancei Rapsódia Amazônica em 85, eu lembro que 
logo na primeira versão, a Beth Gomes que coreografou, e dançou também, a Eni estava junto 
mas a Beth coreografou bem. Acho que é só, a Missa Crioula de 1987, basicamente, então essa 
coisa do processo colaborativo com a Eni no grupo, eu acho que isso não é difícil de ver não 
porque se em 87 é Missa Crioula, então na década de 80 ela já estava trabalhando isso.

Como	você	traz	toda	essa	experiência	para	a	sua	vida	profissional	como	professora?

Waldete Brito: Bom, como eu trago tudo isso pra minha vida de professora? Eu nunca pensei 
muito como eu trago tudo isso pra minha vida de professora, toda essa minha vivência, mas 
decerto que toda essa minha vivência enquanto artista bailarina, não essa artista diretora, intér-
prete-criadora, coreógrafa, mas tudo do meu aprendizado que eu pude absorver dos vários cursos 
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que eu fiz fora de Belém, de alguma maneira eu repasso isso pros alunos. O que seria tudo isso 
que eu estou falando? A preocupação com o corpo do outro, a preocupação excessiva quando 
eu estou dando aula de criação, de corrigir o aluno. Essa questão que eu digo que já aprendi no 
processo com o Grupo Coreográfico, de respeitar a individualidade do outro, o que o outro traz 
de material gestual, de movimentação no seu repertório de movimento, que eu possa olhar pra 
esse movimento, respeitar esse movimento e perceber que ele pode ser um elemento indutor 
pra um processo de criação, que pode ser altamente rico. A maneira como ministro aulas de 
consciência corporal, muito do que a gente faz hoje dessas técnicas ou denominações, melhor 
dizendo de educação somática, desse trabalho de autopercepção do corpo, autoconsciência do 
corpo, eu vivi tudo isso lá atrás, essas questões da improvisação e da consciência corporal muito 
nas aulas da Eni, menos até nos cursos que eu fazia, porque como eu te falei, eu não fiz muitos 
cursos de consciência corporal, era mesmo a técnica pela técnica, descobrir essas técnicas no 
meu corpo pro meu melhoramento pessoal, tecnicamente falando e buscando esse modo mais 
técnico de estar em cena pra dança enquanto bailarina mesmo. Então muito do que eu vivi no 
Grupo Coreográfico, de trabalho de laboratório de improvisação, eu nunca fiz nenhum curso 
naquele período, claro que hoje já fiz, de 2000 pra cá, eu já fiz cursos de improvisação, mas na 
década de 80, quando eu começo mesmo, não. As vivências de improvisação que eu tive foram 
todas no Grupo da Universidade. Os trabalhos hoje chamados de educação somática, que tra-
balha com a consciência do corpo também foi lá, inclusive tenho exercícios que eu passo hoje 
pros meus alunos, pro meu grupo de dança da graduação e técnica que eu fiz lá com a Eni, de 
trabalhar os diferentes segmentos do corpo, por exemplo: é um exercício que a primeira vez que 
eu fiz foi lá no grupo da universidade, e eu faço isso até hoje com meus alunos, hoje está todo 
mundo fazendo isso. Claro que ela vem também de uma corrente da Helenita Sá Earp que trazia 
toda essa questão da liberdade de movimento, da descoberta do que seu corpo pode fazer, e claro 
que o que ela trouxe com ela e o que ela passou pra gente, pra todo mundo que vivenciou esse 
período no grupo, fica também guardado em você, fica também no seu registro corporal. Essas 
coisas que estão em mim, que vieram daquele período, claro que elas se transformaram, que elas 
tiveram outros desdobramentos, que eu pude pegar o que aprendi e reorganizar o meu método 
de dar aula, minha didática, minha metodologia, os recursos que eu vou buscar, mas eles, de 
alguma forma, eles têm o fio e esse fio está ligado em algum lugar, essa conexão vem de algum 
lugar. Então, nesse sentido de o que eu trago pra minhas aulas hoje nos meus alunos, é um fio 
que a gente foi pensar lá no rizoma do Deleuze, é um fio que se estende lá no eixo de Rio - São 
Paulo, passando pela Yetta em Belém, passando por todos esses lugares que eu fui convivendo, 
uns um tempo maior, outros menor, mas de alguma maneira eles não foram totalmente descar-
tados, mesmo que eu não chame de vez em quando essas memórias, elas acabam aflorando de 
uma outra forma e cada hora vai se transformando porque se a arte é dinâmica a vida do artista 
idem. A vida é dinâmica, então isso vai se transformando, e eu penso que esse cuidado mesmo 
de trabalhar com os alunos, que a Eni também tinha com a gente, a própria Beth, os professores 
também que eu tive, a Dona Nina, sempre preocupada com essa coisa do ritmo; duas madeiras 
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que ela ficava batendo, dois bastões, ela dava aula batendo dois bastões, e essa coisa da atenção, 
de entender pra onde o movimento vai, a Dona Nina fazia muito essa observação nas aulas dela 
e eram sempre as mesmas aulas. Eram sequências previamente já estabelecidas e que ela repetia 
sempre, as mesmas sequências de barra, as mesmas sequências do centro. Já totalmente diferente 
quando eu fazia com a Eni, por exemplo, que não eram as mesmas sequências sempre. Ela sempre 
estava trabalhando muito rápido e sempre criando ali na mesma hora as sequências e por mais 
que houvesse exercícios parecidos ou movimentos iguais, a ordem sequencial não era a mesma, 
sempre diferente da Dona Nina. Ou mesmo as aulas que eu fiz com a Regina, você percebia que 
havia uma aula ali montada com muita antecedência. As variações diagonais podiam ser outras, 
mas a sequência dos movimentos eram sempre as mesmas.

ENTREVISTA COM MARIA ANA AZEVEDO, EM 11.05.2010.

Como foi sua experiência nas disciplinas ministradas no Curso Técnico?

Maria Ana Azevedo: Em Anatomia do Movimento eu trabalhei desde 2004 até 2007. Fundamentos 
da Cultura Popular também de 2004 até 2007, agora passei por Composição Coreográfica uns 
dois anos e Prática de Montagem três anos, foi 2005, 2006 e 2007. Porque em 2008 eu já fiquei 
com a minha carga horária pra licenciatura, sendo basicamente só essas quatro. Anatomia do 
Movimento, Fundamentos da Cultura Popular I, porque o Éder pegava o II, Composição 
Coreográfica, Prática de Montagem II, em 2005 e 2006, e Prática de Montagem I em 2007. 
Anatomia, no primeiro ano, os conteúdos foram muito básicos, mais relacionados às articulações, 
ossos e músculos. Agora, por ser bimestral, realmente os conteúdos não podiam ser algo com 
muita profundidade. Eu sempre dizia: gente, isso aqui é o básico do básico (risos). A principal 
dificuldade encontrada no primeiro ano da disciplina foi a questão de visualizar mesmo, na época 
eu usava transparências, porque nós não tínhamos na escola datashow, então, nós não tínhamos 
como mostrar isso, a não ser com retroprojetor, e aí eles reclamaram muito, por que é que eles 
reclamaram? Porque você não tem uma visão de qualidade da imagem, aí eles falavam: profes-
sora, a senhora tem que mudar essas suas transparências porque a gente não está entendendo, 
mas às vezes eu até regulava lá, melhorava, mas era uma coisa mesmo de projeção da imagem, 
que perde muita qualidade. Agora, o que é que eu fazia com isso no primeiro ano em que eu 
ministrei essa disciplina, em 2004, uma vez que nós não fizemos nenhuma visita ao museu de 
anatomia, aí a partir dessas considerações com os alunos sobre essa questão que eles falaram, 
além dos nomes, eles têm muita dificuldade de gravar, eles colocam a patela lá debaixo do pé, 
e por aí vão os trocadilhos com o nome dos ossos e das articulações. Eu já tentei trabalhar um 
pouco melhor essa questão da imagem no segundo ano, fazendo grupos, levando o atlas, até 
porque nós não tínhamos na época o material considerado na biblioteca. Desse modo eu levava 
o meu material, nós fazíamos grupos de estudo e lá eles podiam ver melhor, no atlas, visualizar 
melhor. Mas eu acho que o último ano, em 2006, foi o melhor, em que a escola já tinha um 
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datashow, e assim já podia armazenar Imagens e projetar pra eles da melhor forma. Não tínhamos 
ainda o esqueleto articulado, mas desde 2005 nós fizemos visita ao Museu da UFPA, porque isso 
também foi uma solicitação deles, e desta maneira também já fui com isso incrementando mais 
as aulas, porque logo no início eu só tinha aquele material teórico, esperava que eles fossem ir 
consultar o atlas, buscar outras coisas pra se atualizarem, aprofundarem e até visualizarem me-
lhor, mas não partiu deles, se eu não levasse pra sala de aula, eu via que em casa eles não faziam 
nada, e eu tinha uma disciplina que eram dois encontros semanais e uma carga horária de duas 
horas, quer dizer, ao todo tinha dezesseis aulas, em dois meses, que era segunda e quarta-feira. 
Acho que ainda é esse horário, segunda e quarta, quatro vezes, multiplicado dá oito, com mais 
oito no segundo, são dezesseis encontros, e tu tens que, desses dezesseis encontros, marcar um 
dia pra avaliação. Uma sugestão deles era que quando acabasse cada conteúdo fizesse uma ava-
liação, por exemplo, acabei o conteúdo de ossos, fazia uma avaliação só de ossos; acabasse o 
conteúdo de articulação, uma prova só de articulação, e assim seriam três avaliações, porque 
foram divididos basicamente nesses três grandes eixos de conteúdo. Só que se eu diminuísse 
dezesseis menos três, quantas aulas eu ia ter, né, pra trabalhar esse conteúdo. Foram sugestões 
positivas, mas a gente também tinha que dosar um pouco, então foi impossível, eu fazia uma 
avaliação com todos esses conteúdos juntos. Só que eles deixavam pra estudar na véspera da 
prova. No decorrer da disciplina eu perguntava: “Como é? Está legal? Estão entendendo?” Eles 
entendiam, achavam que eu focalizava muito no ballet clássico, e que eu poderia falar mais como 
era tal situação na dança popular, tal situação na dança do ventre, tal situação na dança de salão. 
E então, eu dizia: “Bom, eu não domino todas essas linguagens de dança, então a minha proposta 
é de trazer pra vocês a questão do osso, da articulação, mapear isso, e cada um fazer a conexão 
com a sua área, com a sua modalidade de dança.” Porque é impossível, e isso também foi um 
ponto que eles colocaram e que já no outro ano eu já fui tentando trazer essas discussões, essas 
reflexões pra eles, pra sala de aula; e o outro ponto foi que também logo em 2004 eu só fiz prova 
teórica. Por uma sugestão deles, eu passei a trabalhar a prova prática com a disciplina Anatomia 
do Movimento. Dessa maneira, eles montavam uma coreografia, mas nós dividíamos partes do 
corpo que eles trabalhariam, e ali eles iam me mostrar, na coreografia, as possibilidades de mo-
vimentos, as articulações envolvidas em diferentes níveis, diferentes planos, já tentando articular 
todos os conteúdos, planos, que também é um conteúdo da Anatomia do Movimento. Quer dizer, 
foram essas sugestões que foram fazendo, eu acho que a disciplina foi muito móvel, ela não 
ficou parada, só com aquilo que eu comecei em 2004, que eram só textos e a prova teórica no 
final. Agora eu também sempre levo vídeos pra eles, eu consegui alguns DVDs sobre o corpo 
humano e isso eles adoravam, porque são vídeos bastante interativos e que trazem uma reflexão 
de um gesto do cotidiano, subir escadas, descer escadas, o bebê engatinhando. E isso sempre os 
atraía muito, eles gostavam. Outra coisa também foi a questão da prova prática que eu inseri, e 
a questão que eles sempre me falavam: “Professora, pra cada conteúdo tinha que ser uma ava-
liação.” Então, porque a maioria não estudava, na verdade eles não queriam sentar o bumbum 
mesmo e ir estudar, porque os nomes dos ossos e dos músculos não são nomes familiares pra 
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eles, né, então eles sentiam mesmo essa dificuldade. E assim, também foi quando eu comecei a 
colocar a visita ao Museu de Anatomia. Eles também se interessavam bastante, reclamavam um 
pouco por terem que ir lá pra Federal, que está distante, mas isso foram alguns, porque nós não 
podemos também agradar a todos. Outra coisa também, isso que eu senti em todas as disciplinas 
que trabalhei, não só em Anatomia do Movimento, foi a questão de que, além do tempo de du-
ração da disciplina, o fato de todas as outras avaliações acontecerem no mesmo período. Neste 
caso, por exemplo, eles tinham que estudar anatomia do movimento, e se eu não me engano 
tinha também história da dança logo em 2004, 2005, história da dança era no mesmo bimestre, 
não sei como está hoje, e na história da dança havia uma avaliação que eles tinham que entregar 
um trabalho de pesquisa. Então, eles escolhiam um tema, e ficavam totalmente apavorados, 
desestruturados, não conseguiam se organizar pra dar conta das duas avaliações. Mas eu sempre 
também mostrei pra eles que se fosse em uma faculdade, se fosse num cursinho, as provas não 
batem? Os trabalhos não batem? Isso é normal de qualquer curso, mas eles sempre colocavam 
isso como o grande complicador, a coincidência das avaliações culminarem todas na mesma 
semana.Em Anatomia eu usava a técnica do grupo de estudo né, levava o atlas e aí colocava todo 
mundo em grupo, e cada grupo estudava aquilo, depois apresentava. Ah, teve um ano que eu 
levei uma nutricionista, eles também acharam bem legal, até porque a nutricionista não falou só 
da parte da alimentação, ela falou também de todo esse metabolismo funcional do organismo 
até pela questão do bailarino, né. Então eu penso que essas visitas, esses encontros com esses 
profissionais também foi um modo de tentar com que esses encontros pudessem mostrar pra eles 
não só a importância, mas também a conexão, porque quando o Diogo foi falar da técnica, ele 
falou da postura, não só do alinhamento corporal, e aí eles começaram a ver: “Ah não, isso aqui 
a professora deu.” Lembro que o Diogo citou um músculo que eles falaram: “Ah, a professora 
não deu esse músculo!” Eu disse: “É, realmente Diogo, eles não viram essa musculatura, porque 
eu trabalhei com a musculatura superficial dos grandes grupos musculares e o Diogo estava 
falando de um músculo muito interno, então quer dizer, isso foi bem legal, porque eles pergun-
tavam: “Ah, professora, mas onde é, e tal?” Isso fazia com que eles conectassem, fizessem as 
redes deles de conexão. Na licenciatura, porque como a gente estava falando do técnico né, mas 
falando de licenciatura, foi a aula que a Rosana Rosário deu agora pro pessoal da graduação do 
ano passado que eu trabalhei, de girotônico, que ela trabalha, essa nova técnica lá na Ana Unger, 
foi muito legal e a aula dela era o tempo todo citando articulações, os ossos, os músculos, olha 
tal movimento, musculatura tal, e glúten e bíceps e tríceps, olha, quer dizer já fazia uma conexão 
com a disciplina, mas também no técnico nós tivemos um rapaz, um bailarino, um professor que 
dá aula lá na oficina em 2006, ele veio da escola da Angel Vianna, eu não lembro o nome desse 
bailarino, mas eles falaram: “Poxa, professora, parece que a gente estava tendo uma aula de 
anatomia com esse professor, porque a aula toda dele era tarso, era metatarso, era trocante, e 
eles disseram assim: “Se a gente não tivesse visto anatomia, estaríamos perdidos.” E outros já 
falaram: “Professora, eu já nem me lembrava mais onde era o tarso e o metatarso, teve uma hora 
que eu disse, deixa eu olhar pra ele porque se eu não olhasse pra ele não saberia como executar 
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o movimento.” Quer dizer, isso é uma coisa muito de dizer assim, ah o professor né, tem uns 
que usam essa linguagem mais técnica quando trabalham essa questão corporal e já tem outros 
professores que têm mais a veia artísticas... já não gostam de utilizar esses termos tão técnicos, 
né. No bimestre que eu trabalhava anatomia, a minha disciplina colada era história da dança, e 
acho que tinha mais outra que eu não lembro agora, acho que era música e corporeidade. Então 
eu não tinha nenhuma disciplina que estivesse junto comigo fazendo essa conexão, então, todos 
nós, professores, a gente achava que ela, essa disciplina Anatomia do Movimento, seria impor-
tante logo no primeiro bimestre, porque seria anterior a essa questão da técnica, mas nem no 
outro bimestre, o professor que desse, por exemplo, dança moderna ou dança contemporânea, 
não sei qual é que vem antes ou depois, quanto ao próprio ballet clássico, não se utiliza desses 
conteúdos para fazerem essa relação. Eles conseguiram visualizar isso em uma oficina com esse 
professor que veio da escola da Angel Viana, eu disse assim: “Ah, mas é porque a Angel Viana 
tem toda aquela metodologia, alguns dizem que é uma técnica, outros dizem que não, mas que 
de qualquer forma tem tudo pra se chegar na metodologia dele de uma ação corporal.” Eles 
partem de todo estudo da fisiologia, da mecânica do movimento, da anatomia do corpo, então 
por isso que ele traz essa coisa muito forte, mas sem dúvida que se tivesse colado anatomia do 
movimento com uma outra técnica de dança, mas que essa outra técnica se utilizasse dessa 
questão, isso seria muito legal pra eles, até porque eu até dava aula prática pra eles, mas das 
minhas dezesseis horas eu tinha que tirar uma pra eles, porque eles passavam a manhã toda fa-
zendo prova, as três práticas, era só o que eu conseguia tirar e as outras pro conteúdo mesmo 
teórico. Eu acho que essa disciplina anatomia é muito importante pro curso, eu acho que a carga 
horária dela é pequena, penso é uma disciplina que requer que o professor trabalhe com diferentes 
estratégias, cada aula tinha que ter uma estratégia diferente por causa da disciplina. Uma coisa 
que eu aprendi muito com essa disciplina foi essa questão de que a cada aula trazer uma estra-
tégia, uma problemática diferente pra turma, era um vídeo que eu passava, depois a gente co-
mentava com todo mundo junto e depois eles tinham que me entregar esse comentário por escrito 
e é aquela cobrança que a gente fica, cadê? E nem todos entregavam. Foram as visitas, os en-
contros com outros profissionais mesmo não sendo uma coisa direta, como teve um ano que eu 
não consegui levar ninguém do Pilates, mas eu consegui essa nutricionista, de qualquer maneira 
são assuntos que acabam esbarrando nos conteúdos de anatomia e que eles se interessam bastante, 
isso é bem legal. Eu lembro que o ano da nutricionista, tinha uma menina que fazia graduação, 
foi uma professora dela, ela colocou pra professora em que disciplina seria, então a professora 
já trouxe essas articulações, mesmo sendo uma palestra ligada à alimentação. Até porque ela era 
nutricionista da equipe de futebol do Remo, dos jogadores, então ela fazia toda a articulação 
dessa alimentação mais com o biotipo, com gasto de energia, e isso foi uma coisa que eu aprendi 
com essa disciplina, sabe. Porque se a gente fica só no conteúdo mesmo de texto, de leitura, eles 
não aguentam, não sei se é por serem jovens né, se eles são acelerados, ou não sei se é o curso, 
o próprio curso é acelerado, tens apenas dezesseis aulas pra trabalhar o conteúdo, um conteúdo 
grande, com muito nomes, isso também requer um tempo pra eles assimilarem, é muito rápido. 
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Quer dizer, eu tinha praticamente três aulas pra trabalhar um conteúdo, três, quatro aulas, quer 
dizer: como é que eles vão assimilar todos os nomes dos músculos, isso é um dado, e fazia com 
que o professor corresse um pouquinho. Uma coisa que aprendi também, é que eles achavam 
que por estarem trabalhando anatomia do movimento:, “Ah professora, porque eu estou com 
uma dor no joelho” Eu dizia: “Olha, mas eu não sou médica.” Eles, às vezes, acabavam confun-
dindo as coisas. Não, porque eu fui fazer tal coisa e doeu aqui, doeu aqui, um pensamento aqui 
e não sei o quê, eu dizia: “Gente, eu não sou médica, nem fisioterapeuta, cada um tem que pro-
curar os profissionais próprios, e isso é importante que vocês saibam porque vai acontecer com 
os alunos de vocês. De uma aluna sua apresentar pé chato, por exemplo, você como professor 
de dança, não vai corrigir. Claro que a tua aula vai melhorar. Mas o ideal é que você aponte o 
problema pra mãe da criança, mostre que você tem esse olhar de dizer: ah, essa aluna está com 
desvio, chamar a atenção e comunicar a mãe.” Cada profissional no seu lugar. Isso é que são 
experiências, a gente acaba aprendendo também com eles. Eu acho que essa troca é bem legal 
e isso eu consegui, se eu tenho hoje o material e tenho também um percurso que eu acho, não é 
o melhor porque eu acho que eu deveria me dedicar mais à prática. Só que aí não dá tempo, ou 
você faz uma coisa limpa, direitinha na parte teórica, você acaba deixando um pouco a desejar 
na prática, eu dizia pra eles que na prática, eles teriam mesmo que correr atrás, cada um buscando 
sua área. Então eu vejo que a prática ainda fica um pouco mais a desejar, mas é porque o conteúdo 
teórico é importante. E o tempo também.

Em Fundamentos da Cultura Popular I, foi assim... Pelo menos pela avaliação dos alunos que 
chegavam até a mim, eles gostavam mais. Por quê? Prática, eu sempre trabalhei muita prática 
com fundamentos. O que é que eu fazia? Como eram dois meses, maio e junho, em maio eu 
sempre trabalhava algumas questões teóricas com eles, tipo cultura, cultura popular, e a gente 
trabalhava folclore e o Paráfolclore, eu trabalhava essas questões, trazia textos pra eles, inclusive 
teve um ano que eu até montei uma apostila pra eles, textos, a gente trabalhava em forma de 
textos, grupos de discussões, filmes também, trazia filmes que tocavam nessa questão de folclo-
re, Paráfolclore, grupos que são mesmo de raiz e grupos que já trabalham de uma outra forma, 
a questão dos elementos culturais e levam para a cena. Já no segundo mês, que era o mês de 
junho, todos, tanto eu quanto a turma nos dedicávamos ao projeto que tinha que era a “Ciranda 
Junina”. A Ciranda Junina aconteceu desde 2004, só que em 2004 foi no Gasômetro, já a partir 
de 2005 ela foi no teatro, num ambiente assim mais restrito, nós, eu falo nós, porque era eu e o 
Éder, nós sempre pensávamos como organizar da melhor forma isso e trabalhamos já com essa 
nova proposta da Ciranda Junina, que seria uma coisa mais aberta, de integração. Na verdade a 
gente queria que a Ciranda Junina fosse um momento em que os alunos pudessem apresentar o 
trabalho deles, mas que esse trabalho também tivesse num contexto que seria no contexto juni-
no, não só em termos de decoração a nível espacial, né, de bandeirinhas, mas quem vai assistir, 
já vai com esse olhar das manifestações culturais que ali estariam presentes, não só na questão 
do gestual, mas o cheiro, por isso o banho de cheiro, as brincadeiras. Teve um ano que foi bem 
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legal, que teve aquela história do beijo, teve outro ano que eles prendiam as pessoas, eles tra-
ziam também essas outras brincadeiras da época para esse projeto. Então nesse mês, como era 
uma disciplina que era segunda, quarta e sexta, nós tínhamos um tempo maior pra trabalhar essa 
questão, apesar de ser só um mês, qual era a exigência? Era de trabalhar matemática, o grupo se 
reunia e eles preparavam um roteiro, o professor ia só orientando, eu até sempre brincava com 
eles, olha isso aqui já é um exercício pra uma próxima disciplina que vocês vão ter que é a Prática 
de Montagem. Porque eles tinham que organizar o figurino, organizar o roteiro da apresentação 
deles. E eles montavam o trabalho pra apresentar na Ciranda Junina, agora o que a gente via 
pelo tempo? Não se tinha tempo suficiente pra se fazer uma pesquisa de movimento, por isso, 
uma certa urgência do trabalho, acaba ficando às vezes um pouco comprometido, então a gente 
tinha que saber dosar mesmo o que a gente queria e a gente sempre dizia que o que eles estavam 
fazendo ali era uma releitura, não era uma manifestação ali tal como ela se apresenta porque pra 
isso a gente precisaria viajar e conviver com essas outras pessoas da dança. Encontros durante 
essa disciplina nós tivemos poucos, porque a gente acabava se debruçando mesmo, tendo que 
ter muita aula esse mês todinho de junho para os ensaios da Ciranda Junina e eles se mobilizam 
apesar de deixarem alguma coisa pra cima da hora porque grupo acaba deixando pra cima da hora, 
mas era uma atividade bem mais estimulante pra eles, porque eles tinham que trabalhar a questão 
da coreografia, e eles se mobilizam de uma tal forma que adoram. Basicamente Fundamentos 
da Cultura Popular I, seria isso, entendeu? No primeiro mês, num primeiro momento, a gente 
trabalhava e a avaliação final seria essa apresentação, agora claro que essa apresentação chegou 
na hora, dançou-se e pronto, não é bem assim. Eu levava em conta o processo, a participação 
do aluno, o envolvimento dele com o grupo. Foi uma disciplina até 2009, a maioria dos alunos 
são aprovados nessa disciplina, porque o peso maior não está nesse primeiro momento, que é o 
momento de discussão, claro que isso é importante, a participação, a frequência, claro que isso 
é levado em consideração, mas principalmente o processo dele. Nessa atividade maior que vai 
ser apresentada na Ciranda Junina, eles mesmos se mobilizam, eles pegam figurinos de grupos 
Parafolclóricos, é muito interessante como eles fazem a questão do figurino, ou então eles mesmos 
confeccionam, às vezes tem um orixá, eles querem fazer um orixá. E a gente sempre também 
tentou nesses anos trazer uma temática pra essa Ciranda Junina. Ano passado foi a questão do 
Lundu, teve um ano que nós trabalhamos a questão das matrizes africanas, então foi quando 
eles trabalharam os orixás, aí o que eu sempre oriento, se eles têm dificuldades de confeccionar 
e eles querem confeccionar o figurino deles, pra eles procurarem os alunos de cenografia, até 
pra fazer essa relação, e isso alguns conseguem fazer, eles vão. Teve um ano também que a Ézia 
me emprestou as saias, eu fui no figurino, com o KS na parte de figurino, e eu pego as saias. 
Ano passado eu trabalhei algumas danças com eles, danças populares, um xote, uma ciranda, eu 
fiquei com umas quinze saias da parte cenografia emprestada, porque eu sempre pedia, desde o 
início da aula que as meninas levassem saias e os rapazes levassem chapéu de palha, mas não 
levavam, já pra eles não deixarem de vivenciar isso, eu pegava essas saias e distribuía nas aulas 
práticas, elas tinham saias e os rapazes tinham chapéus, agora por esses últimos tempos já tinham 
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esse material. Logo no início também, o Éder tinha, ele trouxe do NPI algumas saias pra gente 
fazer esse revezamento, porque o meu horário de aula era o primeiro e o dele era o segundo. Eu 
deixava as saias pra ele e ele deixava pra mim, então a gente fazia essa coisa, mas eles sempre 
gostavam. E assim eles nunca ficavam soltos, sozinhos, eu sempre estava na sala mesmo que no 
trabalho de montagem, de concepção, para que toda a força partisse dos alunos, mas eu sempre 
estava orientando, e até na hora da seleção da música, o que eu tinha, trazia, e o que eles tinham 
eles traziam, aí a gente fazia a seleção da trilha musical, o que combinava com cada, eu gostava 
muito e gosto dessa maneira porque eu sempre vi dessa forma, como uma preparação pra Prática 
de Montagem II, que é o que eles vão ter que ter. Claro que não tem a dimensão do exercício 
cênico que tem a prática de montagem, mas eu vejo como um laboratório pra essa outra disci-
plina. Em Fundamentos da Cultura Popular, a ementa da I sempre foi mais geral, então eram 
várias regiões, as outras regiões, não só a região Norte. Como eu disse também pra eles, eu não 
tenho domínio de todas as danças de todas as regiões, então a gente pensava, algumas regiões 
e algumas danças, e assim, eles viam a ciranda do nordeste, eles viam o pezinho do sul, a valsa 
do sul, ai tinha o xote do nordeste, e assim a gente ia pinçando. Agora, Fundamentos da Cultura 
Popular II se detinha na Região Norte, que era a parte do Éder.

Sobre Composição Coreográfica, todas as vezes que trabalhei com Composição Coreográfica, 
foram só duas vezes, foi contigo, nós tínhamos essa parceria em Composição, então praticamente 
eu só dava aula prática pra te substituir, mas na maioria das vezes tu destes aula, eu acho que eu 
dei mais aula quando tu tiveste que viajar, pro negocio de “CONDETUF”. Tu ainda não eras 
diretora, mas tu já estavas; nesse entretanto, com um pé lá e outro cá, e aí tu fizeste algumas 
viagens, e sim, eu dei a aula toda, mas eu sempre te acompanhava, e o que eu lembro dessa de 
composição coreográfica, a prática final deles que eles tinham que apresentar um estudo, e eu 
lembro que nós pedíamos dois trabalhos pra eles, um em conjunto, e o outro individual, e aí 
alguns trabalhos assim, foram trabalhos, eu lembro da Bárbara, não sei se tu estás lembrada que 
elas colocaram tecido na frente, que elas trabalharam no lustre, a gente via a dedicação, né, deles 
pensando nessa questão da composição, da cena, não só do movimento, do gestual, mas o figu-
rino, a luz, e a gente via que outros não tinham essa dedicação, então a gente perguntava... Eu 
lembro que uma vez eu fiquei tão chocada com o que uma aluna apresentou, que eu falei assim 
pra ela: Se tu tivesses que apresentar isso no Festival de Dança no SESI, tu apresentarias? Porque 
não conversava nada, o figurino que ela estava com o que ela estava fazendo, sabe? E aí ela disse 
não. Quer dizer, pra mim ficou bem claro a falta de dedicação, eu lembro também que alguns se 
queixaram de notas, tipo assim não deu tempo dele fazer, de montar o trabalho, mas nós demos 
chances pra eles, tipo assim, alguns estavam doentes, adoeceram, e nós marcamos uma outra 
data, quer dizer, a gente estava o tempo todo, quer dizer, por muitas vezes os professores querem 
ajudar os alunos, mas nem todos... às vezes a recíproca não corresponde. Eu lembro do Anderson, 
que nessa disciplina de composição ele passou eu acho que foi argila no corpo, tu te lembras? 
Barro, né? Argila e que a temperatura... deu um frio nele depois, uma tremedeira, como lidar, 
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né? Como lidar com essas coisas. O que eu lembro mesmo de composição é bem mesmo essa 
questão, eu estava muito colada, até porque a gente já se colava que era pra entrar na Prática de 
Montagem II, porque os alunos de 2005 vivenciaram a Prática de Montagem II sem ter viven-
ciado a I, mas eles tiveram uma disciplina que contribuiu muito pra que eles não tivessem tanta 
dificuldade em Prática de Montagem II, que foi Fundamentos do Espaço, que quem ministrou 
foi a Waldete, e que teve um resultado prático, que foi Entre Espaço, foi o resultado de avaliação 
da disciplina, mas que eles viram nessa disciplina, na época era semestral o curso, então quer 
dizer, isso deu muita base pra eles não chegarem à Prática de Montagem tão crus, porque a 
ementa diz que eles têm que participar do processo de criação em todas as etapas, e eu acho que 
também a Prática de Montagem II foi pra mim uma grande lição mesmo, eu aprendi muito com 
essa disciplina. Porque ela é uma disciplina apesar de todas as confusões que tem, pra mim são 
normais as confusões, ela é uma disciplina muito prazerosa, pros professores e pros alunos, 
porque acaba sendo uma troca, uma descoberta, tu escutas o teu aluno e tu também te posicionas, 
te orientas, eu acho que nasce, são nascentes, a cada aula é uma nascente, uma nascente de criação 
é um texto que tu trabalhas com o aluno, pra mim foi legal trabalhar composição coreográfica, 
mesmo não sendo sozinha, eu vi o quanto eles cresceram. Quer dizer, eu acompanho esse aluno 
no primeiro bimestre com Anatomia do Movimento, no segundo bimestre eu estava com 
Fundamentos da Cultura Popular, no terceiro bimestre Composição, no quarto bimestre Prática 
de Montagem e ver como esse aluno chega aqui no final do ano, depois de ser bombardeado, 
porque ele é bombardeado, né, com tanta informação, com tanta coisa que jogam nele, e ele tem 
que se virar em mil, tem horas assim que, coitados, tem que apresentar trabalho aqui, apresentar 
trabalho ali, a maioria é prático, como pensar? Como fazer isso? E eles se viram e a maioria 
acaba mesmo apresentando, dando tudo de si, né. E eu vi nisso uns resultados muito positivos, 
sabe? De alunos mesmo que chegaram na Prática de Montagem não só participando em vários 
contextos na trilha, no figurino, na própria cenografia, mas como de corpo mesmo, sabe? Pensando 
em um outro olhar pra aquela cena, não aquele olhar do movimento, da mecânica pelo movi-
mento, com uma dimensão maior da cena. Eu acho que é porque a Prática de Montagem é 
exatamente isso, o professor fornece e a cada aula estimula e estima de forma diferente, é uma 
poesia, é um texto. Agora, do que eu senti falta é da disciplina que estava colada em Prática de 
Montagem não fazer essa articulação, como teve um ano que foi Interpretação, e no outro ano 
nós trocamos, não foi mais Interpretação, foi Improvisação, mas mesmo assim não se tem uma 
articulação de fato, e acaba sendo um exercício cênico, onde não é só o aluno que se mostra 
nesse exercício, é a escola, e é o professor cobrando do aluno em todos os aspectos. Dentre os 
quais a limpeza de movimento, a clareza da cena e a falta de tempo pra isso. Eu lembro muito 
em Prática de Montagem que eu não sei se fazem isso ainda hoje, mas a questão mesmo dessa 
parte teórica que é importante, desse cuidado que nós tivemos em 2005 e 2006, eu até queria 
acompanhar um pouquinho esse ano a Prática de Montagem II pra saber como é que esse con-
teúdo teórico que a gente trabalhava, como é que está chegando. Porque até das conversas que 
eu tenho assim com os alunos, eles falam que a disciplina que marca muito é a Prática de 
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Montagem, e quando eu me deparo, eu digo, meu Deus! Eu tive que pensar na luz pra minha 
cena, como? Eu nunca tinha pensado nisso antes, eu mal pensava na minha coreografia, porque 
as coreografias de escolas, de academias, o professor coreografa pros alunos, eu tinha que pensar 
no figurino, pensar na luz, pensar na trilha, pensar no movimento, então eu acho que é uma 
disciplina que precisava dessa conversa com as outras. E eu vi muito isso, assim em Composição 
eu fiquei eu uma atitude um pouco mais de auxiliar do que propriamente de frente, até porque 
em alguns momentos é interessante que uma se posicione, porque às vezes também há discor-
dâncias, né, e você não pode também mostrar pro aluno. E aí em Composição, com medo de 
ficar essa coisa muito vispada, acabou que em alguns momentos eu assumia, em outros tu assu-
mias, mas nós estávamos o tempo todo juntas em todas as aulas. Agora foi legal isso porque a 
prática a gente já conseguia fazer, já conseguíamos dividir isso em grupo, e cada uma dava 
atenção pra um grupo, dava palpites pro grupo, eu lembro que nós dividimos o grupo na sala 9, 
na sala 5 e na sala de corpo. A gente sempre dividia nas salas os grupos, e a gente fazia isso, né? 
A gente visitava os grupos, como era que estavam, o que eles avançavam. Eu acho legal dois 
professores em Prática de Montagem porque a gente também tem a questão da produção que na 
época... eu não sei como é que tá isso hoje, mas que na época 2005 e 2006 a gente não tinha uma 
pessoa que fizesse produção. Então a gente não tinha quem mandasse uma matéria pro jornal 
com foto, acabávamos nós fazendo, então eu acho que é muita tarefa pra esse professor, eu vejo 
que ele tem que ter o lado dele de professor que é a aula, acaba sendo uma... aula que eu digo é 
o conteúdo que ele vai trabalhar naquele dia, qual é o estímulo que ele vai dar, que ele precisa, 
aí eu vejo ele como professor. Mas eu vejo também como criador, porque tem horas que assim 
ela não sai, e que o espetáculo tem que estrear, então ele tem que entrar ali também com os dados 
dele de coreógrafo né, mas mesmo com essa questão da criação, e eu vejo também esse professor 
como produtor, porque de qualquer maneira, é ele que articula com a iluminação. Quando eu 
digo produtor, eu digo o diretor do espetáculo, então são três funções em uma única pessoa, em 
dois meses é uma loucura. E eu acho que a gente até dividia as tensões, as quedas de cabelo, eu 
lembro que em 2006, em poéticas, enquanto tu estavas ajustando alguma coisa de coreografia, 
eu lembro que eu fui com o Neto pra casa dele, que era lá na cidade não sei das quantas, Cidade 
Nova, atrás do material que ia ser usado em uma cena, eu me lembro de uns discos, né? Então, 
quer dizer, enquanto uma tá mais direta com uma coisa, a outra já tá providenciando a parte de 
produção.

Em 2007, eu participei da Prática de Montagem I com a Waldete, então pra mim foi mais tran-
quilo, em 2005, 2006 foi Prática de Montagem II, 2007 foi Prática de Montagem I, até que eu 
achei que foi tranquilo essa Prática de Montagem, tranquila no sentido do que eu vou te falar. 
Em 2005 foi quando se implantou na Escola o Curso de Cenografia, nós só tínhamos o Paulo, 
a Ézia saiu de licença pra terminar o doutorado dela, né, então praticamente ficou só o Paulo 
pra orientar os alunos de Cenografia nas práticas de montagem porque qual era a ideia? Que os 
alunos de Cenografia pensassem no figurino, na luz, nessa parte de concepção cenográfica, e os 
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alunos de Prática de Montagem tendo que dar conta mesmo mais da criação, da parte coreográ-
fica, mas isso não aconteceu em 2005, em 2006 foi uma tentativa, mas também não aconteceu de 
fato. Em 2007, em Prática de Montagem I, nós já tínhamos outros professores nessa equipe de 
cenografia, então eu acho que isso já ajudou a melhorar esse diálogo. Essa interação dos alunos 
de Prática de Montagem e os alunos de Cenografia, apesar de a ementa ser bem diferente, Prática 
de Montagem I, Prática de Montagem II. Na Prática de Montagem I o professor já chega com 
a temática, com o roteiro, mas nada impede de fazer essa troca com o aluno. As cenas que cada 
um vai trabalhar, essa cena vai trabalhar com qual conteúdo, com que ideia, com que elementos 
cenográficos, então isso o professor é bem mais... as ideias dele sem fazer mais forte do que do 
aluno, que é diferente da Prática de Montagem II, a voz maior é do aluno, o professor é só um 
orientador dessas atividades, e mesmo assim nós tivemos que coreografar algumas cenas. Eu e 
a Waldete, porque a gente pedia pra eles, tinha a cena do balanço que nós tivemos que entrar, a 
cena do banco a Waldete pegava uma do banco, eu pegava outra porque se não a gente não dava 
conta, por isso que eu acho legal dois professores, e na parte de cenografia, o que nós tivemos, 
nós tivemos nesse ano... porque que eu digo que foi um pouco mais tranquila, porque ninguém 
pensou no figurino, os alunos de cenografia pensaram no figurino, e quando eles vieram com 
a gente foi só pra, não, olha, isso daqui cabe melhor, pra ter o nosso aval, mas realmente não 
partiu dos alunos, partiu de Dança, partiu dos alunos de Cenografia. O cenário também todo 
confeccionado pelos alunos cenografia, e o detalhe, a iluminação que também foi toda pensada 
pelos alunos de cenografia, isso é legal, é bom, mas até na hora de operar foi o aluno que operou, 
e o aluno não tem experiência, o professor eu acho que ele tem que ter muito, e na Prática de 
Montagem essa tranquilidade de ver que aquilo é um exercício cênico, e que enquanto escola, os 
alunos precisam ter esse espaço, pra de certa forma, ser um laboratório pra esse aluno porque se 
ele não exercitar ali, ele vai exercitar quando e aonde? Mas o problema é ter essa tranquilidade, 
essa paciência de ver a cena toda no escuro.

ENTREVISTA COM PROFESSORA MARIANA KELLERMANN, EM 24.4.2010

Quais as disciplinas que você ministrou no curso técnico?

Dança Moderna, Dança Contemporânea, Interpretação, Música e Corporeidade, Montagem de 
Espetáculo e ministrei oficinas dentro de atividades complementares. A Dança Moderna e a 
Dança Contemporânea eu voltei em outros anos.

Como foi sua experiência nas disciplinas ministradas?

Trabalhei em 2005 com o professor Jorge, em Música e Corporeidade ele trabalhava música, 
inclusive ele ensinava as partituras, os valores de cada partitura, as notas, inclusive ele sugeriu 
que os alunos achassem isso corporalmente.... Para complementar esse estudo eu usei Laban, 
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porque o Laban ele dá muita atenção a essas coisas dos quatro fatores do movimento, que é o 
tempo, o espaço, o peso a fluência do movimento isso também tem a ver com a música. Então 
eu fui buscar uma coisa que tivesse unindo o útil com o agradável... E resultou nessa disciplina 
um trabalho muito lindo, que as alunas fizeram uma... Até a France nessa época era a minha 
aluna, então a France montou uma música e dentro dessa música ela passeava entre os alunos 
fazendo esse som, essa música foi extraída dessa aula do Elesbão, junto com o conhecimento 
do Laban em termo de movimento de tempo... Como se ela fosse passando e fosse despertando 
isso nos alunos. Ficou muito bonito, porque na realidade nós unimos mesmo a disciplina com 
o conhecimento da música, dentro do conhecimento necessário para esse momento... Não é 
um conhecimento profundo, mas acredito que seja assim... Se o aluno se interessa por isso ele 
tem como aprofundar, porque ele já tem um princípio sobre isso. Ele sobre a música eu sobre o 
Laban, fizemos tipo umas apostilas... A gente catalogou vários textos, ele sobre a música e eu 
de Laban, fizemos um caderno e demos aos alunos para eles tirarem a cópia. Eu comecei com 
a questão da diagnose... Eu primeiro fiz aquela avaliação para saber... E eles, também já eram 
alunos da Escola de Dança, alguns. Como a France já tinha sido até aluna de teatro, então não 
foi difícil... O que é que eu fiz: combinei com ele da gente avaliar e observar esse aluno durante 
umas duas ou três aulas e depois ele começou a armar a aula dele em cima desse plano que ele 
tinha organizado e eu em cima do meu... Aí a gente combinou isso, por exemplo: eu nunca deixei 
de ir pra aula dele, nem ele da minha... Eu sempre acompanhava a dele e ele a minha, porque 
não adianta eu ir pra casa e tu dá a tua aula, aí não é mais juntas, é separado... Nós combinamos 
de ser sempre assim, ele estava comigo eu estava com ele assistindo os alunos.

Prática de Montagem - Eu fiz uso dos meus conhecimentos de quando eu era bailarina... Como 
tive Teka Salé como minha professora... Era sempre assim, quando ela montava um espetáculo 
ela sempre montava as coreografias, mas fazia com que a gente participasse de tudo, por exem-
plo: das coxias, de trás das coxias, como se movimentava as rotundas... Ela mesma subia lá por 
cima do Waldemar Henrique... A gente trabalha muito no Waldemar Henrique que é um teatro 
de arena, naquele tempo muito pouca gente trabalhava na arena e ela adorava isso e foi pioneira 
em trabalhar na arena, rua, praça... E eu comecei por ai, fui buscar os ensinamentos da Teka 
Salé... Infelizmente eu não consegui fazer o que a Teka Salé me ensinou a fazer, porque eu não 
tive espetáculo pra fazer e os alunos observarem a montagem de um espetáculo o que tudo que 
se coloca pra se ter um todo e eu tentei ir por aí, falando de parte por parte da iluminação, da 
roupa... Como eu queria falar a Amazônia é minha, eu chamei um artista que era o Pepê Condurú 
e me baseee nas pinturas dele... Inclusive “Amazônia é minha” é um projeto do Pepê Condurú, 
que ele não autorizou usar esse nome, e aí eu fiz um projeto meu dentro da escola, utilizava a 
Dança e as Artes Plásticas. Daí começamos a pensar na instalação, tanto que eu trabalhei com 
o Rogério que é marqueteiro e propôs a fazer uma maquete para mostrar aos alunos como iria 
ficar o espaço que seria utilizado para a montagem e os alunos foram ver como ficava a história 
do Pepê, porque o objetivo era chamar o Pepê Condurú para ele pintar nas malhas... O objetivo 
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era fazer com que o aluno fosse saindo de dentro desse quadro como numa terceira dimensão e 
que no corpo dele a pintura fosse transformando os quadros do Pepê com os corpos e aí ele ia 
passando no meio dessa instalação isso tudo os alunos participavam... Não foram todos, porque 
no dia que eu disse: a aula amanhã vai se falar de maquete e instalação, porque eu vou mostrar 
pra vocês, e o Rogério, porque ele era o outro professor que me acompanhou em todas as aulas... 
Fomos ao museu ver os animais como se movimentava, porque como íamos falar da Amazônia, 
nós queríamos que esse aluno descobrisse esse animal que ele tem dentro dele e exatamente pra 
falar disso da fauna da flora, porque a Amazônia é minha e nós queríamos falar disso.

Interpretação, como sempre eu ofereço alguns textos que fala quem é Viola Spolin, falei muito 
do método da Viola Spolin... Levei muita teoria e deixei até uma pasta na escola... Os alunos que 
pegaram, também foram muito pouco, os que pegaram e leram. A gente discutia no fim das aulas, 
tinha discussão sobre a dança o teatro, como se processava e por que na interpretação tinha que 
trabalhar o teatro e a dança e o que que isso adiantava na dança? Eu falava pra eles sempre que 
se você é um interprete criador, você precisa ter isso como conhecimento, e acredito que essas 
duas técnicas unidas elas vão cair nisso, vão fazer um bailarino ator ou esse bailarino intérprete, 
que na realidade, não vai só representar, mas vai sentir, vai criar. Essa disciplina finaliza para isso.

A mesma coisa, testando várias coisas em termo de teatro, por exemplo: poesia... Arrumei vá-
rios trechos de textos, como Cecília Meireles e outros poetas e iria trazendo esses textos para 
eles... Por exemplo: um dia a aula começou com a respiração Barthenieff e, em seguida com 
um texto que eles teriam que decorar em casa, que desse texto eles poderiam tirar uma palavra, 
uma frase, mas que o movimento depois viesse a partir dessa palavra escolhida por eles e, que 
significado que esse corpo toma, quando, por exemplo, eu uso a palavra perdão... Então eu dei 
várias coisas que eles podiam fazer com a poesia e que iria influenciar no movimento corporal... 
Isso foi uma das coisas que usamos com eles, mas também usamos outras coisas... Assim bem 
marcante, foi a questão da palavra... Como é que eles poderiam se mover falando e eu notei 
que esses alunos faziam muito pouco isso e eu apertei aí, sabe... Fiquei fazendo muitas vezes, 
muitas aulas... Trabalhamos também o laboratório da cadeira que foi muito legal... Criando cena 
mesmo... Dividir em grupo e mandá-los criar a cena com a cadeira... Tem que estar a cadeira no 
meio mesmo, então trabalhei muito isso, outros tipos de jogos, muitos jogos de concentração, 
porque era uma turma muito desconcentrada... Tinha muita gente entrando e saindo da sala de 
aula e conseguir que eles parassem de fazer isso... Mesmo porque não dá pra ti sair na hora que 
estar criando, se não corta o barato de todo mundo... Eu também usei aquela coisa que a Spolin 
usa: você ser o espectador e depois você ser o ator, então uma assiste o outro... Inclusive ob-
servar como o outro anda, como é diferente um andar de um o andar do outro, mão, pescoço... 
Trabalhei muito a questão da observação e da concentração, nos jogos.

Em Dança Moderna eu ministrei Martha Graham, um estilo de dança moderna que na escola 
quase ninguém ministra... Só que nessa turma já tinha alunos que faziam Martha Graham com 
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a Auxiliadora e isso veio me facilitar muito, inclusive a Érika fazia a minha aula e eu trabalhei 
exatamente isso a técnica de Martha Graham, eu escolhi aquela parte iniciante, porque a maioria 
dos alunos não eram iniciados nesse conhecimento, eu comecei exatamente pelo início, traba-
lhando a contração, reliase, deslocamento, os espirais, os fazendo perceber... O que acontece na 
dança moderna, Martha Graham... Geralmente os professores que não têm um conhecimento 
mais profundo disso, eles trabalham muito os ombros, quando não é, e sim a virilha... O que eu 
notei que a maior dificuldade do aluno é entender que essa virilha é móvel e ela mexe de uma 
diagonal para outra, então eu trabalhei muito a questão das pelves... E eu achei que eles tiveram 
a maior dificuldade foi em fazer os espirais, que é tu girares a tua coluna em torno dela mesma e 
geralmente a pessoa pensa que é o ombro, e não é, é a torção da tua coluna... Trabalhamos todos 
os deslocamentos, os pliés, contração, começávamos pelo nível baixo, depois passávamos pro 
médio e depois pro alto e fomos desenvolvendo dentro da aula de Graham... Trouxe a teoria pra 
falar quem era Martha Graham, o que ela passou, trouxe um livro com autobiografia dela, porque 
ela foi buscar esse tipo de sentimento que ela mostrava, esse trabalho do centro do corpo que 
ela dizia que era emoção, que eu concordo plenamente, eu acho que a dança da Martha Graham 
te prepara emocionalmente... Tu não vais dançar Martha Graham, mas tu vais trabalhar essa 
emoção, contração, respiração, essa respiração que ela vai buscar lá do Ma Qui, eu falei dessa 
respiração pra eles e através dessa respiração eles foram tendo mais habilidade para entender o 
que é a contração, no sentido da Martha Graham.
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APÊNDICE D – QUADROS SINÓPTICOS

MATRIZ

Eleonora F. Leal Waldete Brito

Formação em Educação Física Formação em Educação Física
Especialização Ciência do Desporto, Técnica 
em GRD 1990-92

Especialização Ciência do Desporto, Técnica em 
GRD

Aperfeiçoamento em Consciência Corporal – 
Dança 98-99

--

Mestre em Artes Cênicas 2002-2004 Mestre em Artes Cênicas 2002-2004
Doutorado em Artes Cênicas 2008-2012 Doutorado em Artes Cênicas 2008-2012
Intérprete-Criadora Grupo Coreográfico UFPA 
87-97
Assistente de Direção do G C UFPA 96-2001
Direção Artística do GC da UFPA 2007-2009

Intérprete-Criadora Grupo Coreográfico da UFPA
Direção Artística do GC UFPA 2003
Assistente de Direção do G C UFPA

Participação nas Elaborações:
Sistematização das oficinas da ETDUFPA 
94-99
Curso Livre experimental para Formação de 
Bailarinos 1999
Curso Técnico em Dança 2002
Graduação Licenciatura em Dança 2007

Participação nas Elaborações:
Sistematização das oficinas da ETDUFPA 94-99
Curso Livre experimental para Formação de 
Bailarinos 1999
Curso Técnico em Dança 2002
Graduação Licenciatura em Dança 2007

Vice-Direção – 1998-2001
Direção - ETDUFPA 2006-2008

Vice-Direção ETDUFPA 2004-2008

Coordenações:
 Curso livre 1997/2000
 Curso Técnico de Dança 2005
 Cursos Técnicos 2006

Coordenações:
Oficinas Livres 1994-1998
Cursos Técnicos 2006-2008

Disciplinas Ministradas no Curso Técnico:
Composição Coreográfica
Dança Contemporânea
Improvisação
Prática de Montagem I e II
Fundam. da Cultura Pop. Brasileira I
Música e Corporeidade

Disciplinas Ministradas no Curso Técnico:
Composição Coreográfica
Dança Contemporânea
Improvisação
Prática de Montagem I
Fundam. Básicos Espaço Cênico em Dança
SPAC
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Eleonora F. Leal Waldete Brito

Disciplina Compartilhada:
Prática de Montagem I 2004 – Waldete B.
Composição Coreográfica 2005/2006 – Maria 
Ana A.
Prát. de Montagem II 2005/2006 – Maria Ana
Música e Corporeidade 2009 – José Maria 
( músico )
Atividades Compartilhadas:
Processo Criativo - Grupo Coreográfico – 
Waldete; Maria Ana; Mariana
Processo Criativo – Projeto Externo - Waldete

Disciplina Compartilhada:
Prática de Montagem I 2004 – Eleonora L.
- Prát. de Montagem I 2007 – Maria Ana A.
Atividades Compartilhadas:
Processo Criativo - Grupo Coreográfico –
Eleonora
Processo Criativo – Projeto Externo - Eleonora; 
Maria Ana

Intérprete Criadora da CEDWB – 2003.... Dirige Cia. Experimental de Dança Waldete Brito 
- 1998....

EDUCAÇÃO FÍSICA

Maria Ana Azevedo Jaime Amaral

Formação em Educação Física Formação em Educação Física
Especialização em Treinamento Desportivo 
UEPA – 1998

--

Mestrado Artes Cênicas 2002-2004 Mestrado Artes Cênicas 2002-2004
Doutorado Artes Cênicas 2008-2012 Doutorado Artes Cênicas 2008-2012
Assist. Direção Grupo Coreográfico 2007 Intérprete-Criador – Grupo Coreográfico

Coreógrafo: Imagem ( 1988 )
Participação nas Elaborações:
Sistematização oficinas ETDUFPA 94/99
Curso Livre experimental para Formação de 
Bailarinos 1999
Curso Técnico em Dança 2002
Licenciatura em Dança 2007

Participação nas Elaborações:
Curso Técnico em Dança 2002

Coordenações:
Curso Experimental Formação Bailarino
Curso Técnico de Dança

Coordenação
Curso Técnico de Dança – 2004-2005

Disciplinas Ministradas Curso Técnico:
Fundam. Cultura Popular Brasileira I
Anatomia do Movimento
Composição Coreográfica
Prática de Montagem I e II

Disciplinas Ministradas Curso Técnico:
Leitura e Percepção do Corpo
Prática de Montagem I e II
Seminário de pesquisa em Artes Cênicas
Linguagem Visual
Interpretação
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Maria Ana Azevedo Jaime Amaral

Disciplina Compartilhada:
Composição Coreográfica 2005-2006 - 
Eleonora L.
Prática de Montagem II 2005/2006 - Eleonora 
L.
Prática de Montagem I 2007 – Waldete B.
Atividades Compartilhadas:
Projeto Ciranda: Eder
Processo Criativo – Grupo Coreográfico 
- Eleonora

Disciplina Compartilhada:
Prát. de Montagem II 2007 – Eder J.
Atividades Compartilhadas:
Projeto Seminário de História da Dança: Ana 
Cristina
Processo Criativo – Projeto Externo

TEKA SALÉ

Mariana Kellermann

Graduação Direito – UFPA
Especialização Consciência Corporal – Dança – FAP 1998-1999
Mestrado Artes Cênicas 2002-2004
Doutorado Artes Cênicas 2008-2012
Curso Experimental de Dança – SAM/UFPA
Profa. Raquel Levi ( Dança Moderna ) 1972
Participação nas Elaborações:
Curso Técnico em Dança 2002
Graduação Licenciatura em Dança 2007
Coordenações: Projetos de Pesquisa e Extensão
Disciplinas Ministradas no CTD: Música e Corporeidade / Dança Moderna / Dança Contemporânea 
/ Interpretação / Prática de Montagem I
 Disciplinas Compartilhadas: Música e Corporeidade 2005 – prof. de Música Elesbão / Dança 
Moderna 2008 – Erika G./ Dança Contemporânea 2008 – Erika G.
Atividades Compartilhadas:
Processo Criativo - Grupo Coreográfico - Eleonora L.

DISCIPLINAS MINISTRADAS PELOS PROFESSORES

CURSO TÉCNICO EM DANÇA - ETDUFPA

Ana 
Cristina 
Cardoso

História da 
Dança

Téc. balé 
Clássico

Filosofia na 
Dança

Interpretação

Eder Jastes Fundamentos 
da Cultura 
Popular 
Brasileira II

Filosofia na 
Dança

Prática de 
Montagem II

Musica e 
Corporeidade
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Eleonora 
Leal

Prática de 
Montagem I 
e II

 Dança 
Contemporânea

Composição 
Coreográfica

Musica e 
Corporeidade

Improvisação

Jaime 
Amaral

Leitura e 
Percepção 
Corporal

Seminário de 
Pesquisa Artes 
Cênicas

Prática de 
Montagem I 
e II

Linguagem 
Visual

Interpretação

Maria Ana 
Azevedo

Anatomia do 
Movimento

Fundamentos da 
Cultura Popular 
Brasileira I

Composição 
Coreográfica

Prática de 
Montagem I 
e II

Mariana 
Kellerman

Dança 
Moderna

Dança 
Contemporânea

Interpretação Musica e 
Corporeidade

Prática de 
Montagem I

Paulo 
Paixão

Filosofia da 
Dança

Prática de 
Montagem I 
( 2009 )

Waldete 
Freitas

D. Moderna Improvisação Dança 
Contemporânea

Composição 
Coreográfica

Prática de 
Montagem I

DADOS PARA ANÁLISE DOS PROFESSORES

PR
O

F.

L
IN

G
U

A
G

E
N

S

PR
O

FS. E
M

 

C
O

M
U

M

AT
IV

ID
A

D
E

S

A
R

T
ÍST

IC
A

S

AT
IV

ID
A

D
E

S 

A
C

A
D

E
M

IC
A

S

AT
U

A
Ç

Ã
O

 

PR
O

FE
SSO

R

ANA
Cristina

ballet clássico Vera Torres,
Augusto 
Rodrigues,

Diretora 
Artística e 
Coreografa

Mestre Artes 
Cênicas, 
Especialização
Grad. 
Administração

Oficinas 
Balé;
Curso 
Téc. em 
Dança;
Grad. 
Dança

EDER
Jastes

danças po-
pulares / d. 
moderna

Eni Corrêa,
Sonia Massud,

Dançarino e 
Ator amador

Dout. e Mestre 
Artes Cênicas; 
Especialização
Grad. Ed Física

Curso téc. 
em dança;
Grad. 
Dança

ELEONORA 
Leal

d. moderna 
e d. contem-
porânea /balé 
clássico, jazz

Eni Correa,
Marilene Melo

Diretora 
Artística, 
Coreógrafa, 
Intérprete 
Criadora

Dout. e Mestre 
Artes Cênicas; 
Especialização
Grad. Ed. Física

Curso 
Téc. 
Dança;
Grad. 
Dança
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JAIME
Amaral

d. contempo-
rânea e balé 
clássico/ d. 
populares, 
jazz

Eni Corrêa,
Augusto 
Rodrigues,
Nino Geovannete

Diretor Artístico, 
Coreógrafo, 
Intérprete 
Criador

Dout. e Mestre 
Artes Cênicas;
Grad. Ed Física

Curso 
Téc. em 
Dança;
Grad. em 
Dança

MARIA Ana 
Oliveira de 
Azevedo

Sapateado e 
Balé clássico/ 
d. populares, 
jazz

Eni Corrêa,
Clara Pinto

Diretora 
Artística, 
Coreografa

Dout. e Mestre 
Artes Cênicas; 
Especialização
Grad. Ed Física

Curso 
Téc. 
Dança;
Grad. 
Dança

MARIANA 
Garcia 
Kelerman

d. moderna, 
dança-teatro/ 
balé clássico, 
jazz

Teka Salé Diretora 
Artística, 
Coreografa, 
Intérprete 
Criadora

Dout. e 
Mestre Artes 
Cênicas; Espec. 
Consciência 
Corporal-Dança
Grad. Direito

Curso 
Téc. em 
Dança;
Grad. em 
Dança

PAULO 
Paixão

d. moderna 
e d. contem-
porânea/ balé 
clássico

Diretor Artístico, 
Coreógrafo, 
Intérprete 
Criador

Doutor e Mestre
Grad. Dança

Curso 
Téc. em 
Dança;
Grad. em 
Dança

WALDETE 
Brito Freitas

d. moderna 
e d. contem-
porânea/ balé 
clássico, jazz

Eni Corrêa, Diretora 
Artística, 
Coreógrafa, 
Intérprete 
Criadora

Dout. e Mestre 
Artes Cênicas; 
Especialização
Grad. Ed. Física

Curso 
Téc. 
Dança;
Grad. 
Dança

ENI 
CORREA
Aposentada

d. moderna e 
balé clássico

Helenita Erp /
Augusto 
Rodrigues/ 
Verchinina/ K. 
Vianna

Diretora 
Artística, 
Coreografa
Bailarina

Espec. Dança
Grad. Ed Física
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ANEXO – DOCUMENTOS SOBRE O CURSO TÉCNICO
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