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RESUMO  

  

O presente estudo apresenta um olhar amplo para as questões que envolvem o 

figurino na dança contemporânea e os discursos possíveis que reverberam desse 

elemento em cena. Assim, a ideia aqui articulada aponta o figurino enquanto elemento 

cênico articulador de conceitos e sob aspectos do não determinismo, um figurino 

neutro. A neutralidade mencionada no texto tem referência no estudo desenvolvido 

pelo sociólogo Roland Barthes (2003), em que o mesmo aponta uma neutralidade que 

se distancia do pensamento construído pelo senso-comum onde o neutro se 

caracteriza enquanto o inexistente. Para isso, um breve estudo (panorama histórico) 

sobre o figurino na dança apresentado por Antônio José Faro (2011), o conceito de 

roupa e de moda apresentados por Malcolm Barnard (2003), o pensamento sobre o 

que é contemporâneo de Giorgio Agamben (2009), a ideia de imagem discutida por 

Adriana Bittencourt (2012), dentre outros autores citados no texto, são imprescindíveis 

para o entendimento aqui proposto. O desenvolvimento das análises apresentadas 

são a partir das seguintes obras de dança contemporânea: Encarnado (2005) da Lia 

Rodrigues Cia de Dança e Partes sem roteiros (2008) do His-contemporâneo de 

Dança. Ambas as obras, apresentam figurinos que não seguem uma narrativa linear 

das questões em cena, ao mesmo tempo em que apontam deslocamentos e 

ampliação das possibilidades de interpretação.  

  

  

PALAVRAS-CHAVE: figurino, neutralidade, imagem e dança contemporânea.  
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ABSTRACT  

  

The presented research has a deepen understanding of the issues concerning 

costume worn in contemporary dance and the ideas that reverberate from it. Therefore, 

the focus in here is to point out costume as a meaningful and no determined scene 

prop, a neutral outfit. The here mentioned neutrality is based on the studies of the 

sociologist Roland Barthes (2003), in which he discusses neutrality as being different 

from the common sense: neutral as inexistent. In order to support the here mentioned 

studies, I bring a brief panoramic historical study on outfit and dance done by Antônio 

José Faro (2011), the concept of clothing and fashion from Malcolm Barnard (2003), 

the ideas on what is contemporary from Giorgio Agamben (2009), the definition of 

image given by Adriana Bittencourt (2012) and some other authors mentioned 

throughout the text, are essential to a better understanding of the discussions in this 

work. The development of the here presented analysis have as foundation the following 

works on contemporary dance: Encarnado (2005) by Lia Rodrigues Cia de Dança, and 

Partes Sem Roteiros (2008) by His-Contemporâneo de dança, they both present outfits 

that do not follow a linear narrative in scene, as well as, the changing and widen 

possibilities of interpretation.  

  

  

Keywords: costume, neutrality, image and contemporary dance.  
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INTRODUÇÃO  

  

  Esta pesquisa compõe os requisitos de avaliação para a conclusão do curso de 

Mestrado do Programa de Pós-graduação em Dança da Universidade Federal da 

Bahia - UFBA, campus Ondina – Salvador/Ba. O resultado de reflexões acerca dos 

discursos que reverberam na cena em obras de dança contemporânea serviu de mola 

propulsora para o desenvolvimento deste estudo. A ideia é compreender a importância 

do figurino enquanto elemento cênico e produtor de sentidos e discursos. Além disso, 

há poucos estudos no campo das visualidades da cena, a exemplo de pesquisas sobre 

iluminação cênica, cenário, trilha sonora e figurino. As produções escritas sobre esses 

elementos tão importantes ainda são poucas diante da complexidade que os envolve.  

Assim, o desenrolar de debates acerca dos discursos propostos e o contato 

com algumas obras de dança contemporânea despertaram curiosidades, levantaram 

questionamentos e suscitaram algumas ideias referente ao caráter funcional do 

figurino. Na estética da dança contemporânea, o figurino nos apresenta 

deslocamentos de conceitos e nos propõe um campo amplo de possíveis discursos.   

 O interesse por desenvolver um estudo sobre o figurino surge ainda na 

graduação em dança na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus 

Jequié/Ba, no ano de 2011. Como resultado da disciplina Metodologia da Pesquisa II, 

ministrada pela Profª Mª. Flaviana Xavier Antunes Sampaio. Durante o percurso na 

disciplina fomos orientados a apreciar diversas obras de dança, nas mais variadas 

estéticas existentes (espetáculos de repertórios de balé clássico, dança moderna, 

danças urbanas, entre outras) por meio de vídeos ou ao vivo. Dentre as assistidas, o 

exercício foi selecionar obras que nos chamassem a atenção, que despertassem 

curiosidade para a realização de uma análise mais aprofundada dos elementos 

cênicos que as compunham.   

  Durante o exercício tive o prazer de assistir algumas obras de dança 

contemporânea apresentadas em alguns espaços culturais da cidade de Jequié-Ba. 

Mas, acessando as recordações e imagens armazenadas na memória, havia um 

espetáculo apresentado no ano anterior e que me inquietava pelas discussões 

tratadas em cena.   
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A obra da Cia de Dança Brisa, intitulado “Entre o Céu e o Inferno1 embora 

estreado em 2010, ainda me tocava bastante. O figurino e a relação com a temática 

abordada eram as maiores inquietações. Primeiro, pelo uso de tons opacos em cena 

que me remetiam a uma anulação dos gêneros dos dançarinos, os quais não 

conseguíamos diferenciar homens de mulheres. E, a segunda, foi a relação entre o 

céu e o inferno que apresentava uma ideia de sagrado e profano. Eram nítidos os 

questionamentos que rondavam um sujeito do cotidiano, imerso no caos e na 

complexidade do dia-a-dia.  

Aquela seria a primeira composição cênica do grupo, montada sob a estética 

da dança contemporânea. Figurinos com cores esmaecidas (bege e cinza), a falta de 

cores quentes, marcadas (a exemplo do vermelho), chamaram a minha atenção e 

trouxeram questões sobre os discursos que reverberavam apontando uma outra 

conotação que distanciava-se da ideia de narrativa, de contar uma história acerca da 

temática sob a perspectiva da linearidade.  

Na obra do Grupo Brisa, a articulação de diversas nuances entre os elementos 

cênicos tornava a obra bastante convidativa no aspecto visual. A primeira impressão 

e análise foi a de que na cena havia uma neutralidade no figurino, ou seja, as cores 

opacas me trouxeram essa ideia de neutro. Porém, esse entendimento não supria algo 

que era muito mais instigante e que abria outras janelas acerca das questões que 

envolviam a análise.  

  O que seria um figurino neutro? A partir de que neutro a obra justificava a 

proposta do figurino? A neutralidade está apenas na cor, ou há questões imbricadas 

nos discursos projetados? Foi a partir daí que resolvi investir nessa ideia de pensar 

os figurinos nas obras de dança contemporânea e sua funcionalidade, visto que há 

uma diferença e deslocamentos existentes no que se refere a funcionalidade do 

figurino na dança, sobretudo na dança contemporânea quando a ideia de narrativa se 

alarga e geram outras compreensões.  

  Esta pesquisa está dividida em três capítulos. A ideia é apresentar os principais 

autores que discutem sobre o campo da moda, questões relacionadas ao corpo, o 

campo das visualidades da cena (com recorte para o figurino), o figurino no campo da 

dança, espacialidade enquanto um campo de possibilidades, o conceito de imagem, 

                                            
1 A apresentação aconteceu no Centro de Cultura ACM, na cidade de Jequié-Ba, no II Festival de Dança 

do Sudoeste da Bahia, no ano de 2010.  
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a discussão sobre neutralidade proposta por Roland Barthes (2003), a qual aqui faço 

uma relação do neutro com os discursos que reverberam do figurino em obras de 

dança contemporânea, entre outros autores que contribuem para potencializar as 

ideias tratadas na pesquisa.  

  As discussões propostas neste estudo estão pautadas no pensamento de que 

cada componente que constitui um espetáculo de dança tem sua importância 

enquanto “potência criativa” que articulada com os demais componentes geram 

sentidos e constroem conhecimentos para o campo da dança, de modo geral para o 

campo das artes.  

  O segundo capítulo aborda as plasticidades (in)vestidas de discursos. As 

plasticidades são: corpo, roupa e imagem, as quais classifico enquanto propositoras 

de questões que circundam a dança contemporânea. A ideia é, a partir do figurino e 

sua relação com o corpo em cena, e da imagem que esses sistemas juntos criam, 

analisar de forma crítica e reflexiva os discursos que se projetam.  

  Para Barthes (2003), a neutralidade é um campo polimorfo de discussões que 

não se permite classificação, definição. É um espaço amplo de discussões que não 

se findam ao mesmo tempo em que geram sentidos diversos. Não é a falta do 

posicionamento frente a algo, é a possibilidade de interpretação e de compreensão 

sem necessariamente se fechar em um conceito ou ideia. O não determinismo é o que 

melhor define os estados de neutralidades, como discutido nessa pesquisa.  

O terceiro e último capítulo apresenta as análises das obras de dança 

contemporânea do His-contemporâneo de Dança, a obra “Partes sem roteiros” (2008), 

e da Lia Rodrigues Cia de Dança, espetáculo “Encarnado” (2005). As obras discutem 

as questões que envolvem o sujeito contemporâneo e as problemáticas que tornam 

esse corpo/sujeito questionador de si mesmo.   

Durante a análise das obras são tecidos os conceitos discutidos sobre 

contemporaneidade, moda, dança e figurino, ao passo em que articulam-se com as 

ideias de imagens, as quais são produzidas tanto no momento em que a cena 

acontece, como nas impressões que essas vão apontando em quem assiste.   

O que me fascina no desenvolvimento desse estudo é articular os 

entendimentos das plasticidades roupa e figurino e compreendê-las enquanto fortes 

propositoras de discursos. A leitura feita a partir do figurino que se relaciona com o 

corpo, em cena, pode suscitar um campo infinito de possibilidades interpretativas.  
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   Capítulo I  

Tecelagem de conceitos: Corpos (in)vestidos de discursos.  
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1. Tecelagem de conceitos: Corpos (in)vestidos de discursos.  

Tecer é entrelaçar, é manipular fios de forma a criar redes/tecidos. Neste 

capítulo, os conceitos e as ideias apresentadas formam uma rede epistemológica que 

fundamenta o estudo proposto e amplia as noções referentes ao figurino na dança 

contemporânea.  

Há um sistema discursivo que limita, por vezes, e complexifica o processo de 

escrita, visto as dificuldades e problemáticas que existem ao tentar relacionar arte, 

ciência e política, além de outras temáticas que atravessam esse processo.  

O que proponho são discussões que esclareçam dúvidas e suscitem outros 

questionamentos, aspectos que tornam a pesquisa instigante e potente para o campo 

das artes, de modo geral. Há também uma abrangência no que se refere à 

funcionalidade do figurino e a sua relação com outras áreas do conhecimento, a 

exemplo do campo da moda, da imagem, da filosofia, entre outras.  

A busca por bibliografias, registros e informações que tratam do figurino na 

dança, também tem sido uma das problemáticas enfrentadas nesse estudo. Com isso, 

fez-se necessário elencar algumas das principais obras que tratam da história da 

dança nas quais, a partir de um estudo feito, pude identificar a presença e importância 

do figurino na cena. A indumentária sempre teve um lugar especial de destaque, 

chegando a ser sagrada (FARO, 2011). Obras como: “Noverre – Cartas sobre a 

Dança” (2006) de Mariana Monteiro que traz uma atualização dos pensamentos de 

Noverre expostos nas cartas escritas por ele no século XVIII; e “Pequena História da 

Dança” (2011), autoria de Antônio José Faro, embasa o entendimento sobre a história 

da dança e consequentemente cita os elementos cênicos importantes em cada 

período. A partir daí, foi possível tecer os acontecimentos e as ideias que marcaram 

de forma histórica a dança, levantando informações e ao mesmo tempo me 

questionando: como o figurino se dá nos dias de hoje dentro da estética da dança 

contemporânea diante da complexidade que a envolve?   

Certamente, as vestimentas do cotidiano como figurino para a dança não são 

acontecimentos recentes. No balé de Corte dançava-se com vestidos longos, 

volumosos e adereços, características das roupas usadas cotidianamente na época 

(FARO, 2011). Os nobres da época aproveitavam os bailes para exibir a sua riqueza 

e poder através da roupa. A dança era uma forma de manter o status, se mostrar uns 
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para os outros exibindo luxo e poder. (MONTEIRO, 2006). Vale frisar que a concepção 

dos figurinos discutidos nesse estudo traz justamente a proposta de observar/analisar 

a relação desse elemento cênico com as roupas do cotidiano. Por haver uma 

diferenciação entre a roupa cênica e as demais vestimentas com as quais nos 

deparamos no dia-a-dia, torna-se importante o olhar histórico do figurino na dança, 

como sugerido acima.  

Há complexidades na tarefa de pensar a pluralidade na maneira de se vestir e 

nas diferentes formas de cobrir o corpo, tanto na cena quanto no cotidiano. Para 

compreender as mudanças que ocorreram no figurino e na roupa com o passar do 

tempo, antes, faz-se necessário acompanhar o processo de progressão e história 

desses. Permeado por acontecimentos históricos, políticos e sociais que influenciaram 

na sua construção de maneira natural, consequentemente as suas características se 

ressignificaram com o passar dos tempos. Hoje em dia é possível elencar inúmeras 

proposições de figurinos, os quais são resultados das mais variadas pesquisas e 

composições.  

Os registros que apresentam a história do figurino, ainda que no campo do 

teatro, deixam claro a sua relação enquanto um elemento cênico narrativo, ou seja, 

um figurino que apresenta o contexto em que se passa a obra ao mesmo tempo em 

que narra a história dos personagens em cena e apresenta um texto linear para o 

espectador. 

  
Até metade do século XVIII, os atores se vestiam da maneira mais 

suntuosa possível [...] confundindo espetáculo com realidade [...]. 

Tornavam-se mais belos e suntuosos até do que os usados na vida 

cotidiana [...] utilizavam, do excesso de informação. [...] O figurino 

torna-se roupa, dá um depoimento sobre a pessoa que o usa e, 

indiretamente, sobre o panorama no qual aparece [...] (MUNIZ 2004, 

p. 21).  

 

  

Sabe-se que hoje já existem deslocamentos possíveis das ideias e conceitos 

apresentados pelo próprio figurino, a exemplo da dança contemporânea em que há 

uma ampliação das possibilidades de interpretação que vai para além de uma 

funcionalidade ou narrativa dada. Isso nos mostra caminhos possíveis para outras 

formas de conceber e/ou analisar figurinos na dança de maneira geral.   



16  

  

Cada estética de dança tem suas referências impressas no que se veste em 

cena. O balé clássico de repertório, que nos apresentou e continua trazendo beleza e 

virtuosismo aos palcos, propõe enquanto figurinos as referências e símbolos da sua 

estética, por exemplo: o tutu, espartilhos e sapatilhas de pontas. São figurinos que 

compõe uma estética de dança. Com o passar dos tempos e conforme a dança sofreu 

modificações em seus aspectos técnicos e estéticos surge então a possibilidade de 

se utilizar roupas mais leves e esvoaçantes, momento marcado pela dança de Isadora 

Duncan (FARO, 2011). Uma proposta de figurino baseada na liberdade para se mover 

de forma espontânea, desprendida, com um olhar que transformou a técnica da dança 

clássica tão fortemente instaurada no séc. XVIII, para o que mais tarde seria chamado 

de dança moderna.  

Os processos de rupturas, sejam em relação a técnica ou figurino, também 

aparecem em outros períodos. A busca por modernizar os princípios técnicos e 

estéticos na dança é uma das características da dança moderna que se desenvolve 

na Alemanha e nos Estados Unidos no momento logo após a 1ª Guerra Mundial (1914 

a 1918). Nesse período dá-se um outro olhar ao corpo por meio do figurino, 

estabelecendo relação entre corpo, espaço, iluminação, cenário, entre outros 

elementos que compõem a cena. Os cenários passam a ser bidimensionais, os 

movimentos acompanham e se reestruturam como gramática, temas são atuais a 

exemplo do pós-guerra, período entre guerras, entre outros aspectos que 

caracterizam o período. A estética expressionista na Alemanha com Mary Wigman2 

traz para a cena os corpos aterrorizados da guerra, vestida com figurinos que 

retratavam roupas do cotidiano, túnicas longas de tecidos leves e que 

redimensionavam o seu corpo a depender do tipo de movimentação. A estética da 

dança moderna exclui grandes ornamentos cênicos, a exemplo dos figurinos 

volumosos, e valoriza as linhas do corpo e desempenho técnico. (FARO, 2011).  

Um processo de quebra de paradigmas e rompimento com os padrões impostos 

também ocorre na dança em meados da década de 60. Para Merce Cunninghan3 e 

                                            
2  Mary Wigman (1886-1973), coreógrafa alemão, uma das fundadoras da dança expressionista, 
embasou sua dança nos impulsos internos, permitindo ao bailarino expressar-se livremente a partir de 
seus instintos e só depois formatar tecnicamente as movimentações. Mary Wigman materializou a 

presença do trágico, da angústia e do dilaceramento em suas danças. (RAMOS, 2008).  
3 Mercier Philip Cunningham foi um bailarino e coreógrafo americano que encabeçou o movimento de 

dança contemporânea. A sua forma revolucionária de ver a dança e as relação simbióticas que 
estabeleceu com as outras artes fizeram de Merce uma das maiores figuras da dança a nível mundial. 
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outros coreógrafos renomados da época o foco estava no movimento e esse não 

necessariamente precisaria de uma intencionalidade óbvia. (NEDER, 2005). Emerge 

um novo movimento de vanguarda pautado na ressignificação dos constituintes da 

cena. Há uma interação maior com o espaço, entre os corpos, o figurino não obedece 

a uma narrativa linear, subverte-se a estética no tecer das concepções instauradas e 

ampliam as possibilidades interpretativas, dando lugar ao que até então era 

reconhecida enquanto uma dança pós-moderna4.  

A dança pós-moderna segue sob os mesmos aspectos da quebra de narrativas, 

propondo novas estruturas, e colocando em cena a dança em diálogo com outras 

linguagens artísticas. Surge então a dança contemporânea 5 , que busca a 

subjetividade de um corpo mais autônomo e consciente, distanciando-se do 

pensamento de que para dançar é preciso estar inserido nos padrões exigidos por 

uma técnica de dança distinta (NEDER, 2005). As possibilidades de construção de 

movimentos são dilatadas, uma vez que traz novos códigos e padrões, outras 

convenções, outra estética. Além disso, cada movimento pode sofrer inúmeras 

variações. O figurino nessa estética de dança me chama a atenção pela sua 

pluralidade de possibilidades cênicas e discussões que o mesmo propõe enquanto 

produz discursos na cena.  

Mas, em obras de dança contemporânea, quais discursos o figurino em cena 

pode produzir? De que forma esse constituinte da cena é construído e quais 

deslocamentos de conceitos os figurinos apresentados nas obras do His-

contemporâneo de Dança e na obra da Lia Rodrigues Cia de Dança propõem?  

Figurino apenas como narrativa talvez já não nos convença, antes faz-se uma 

proposição que possibilite articulações das nuances que norteiem a proposta do 

                                            
Merce nasceu em 1919, época em que a dança se começava a soltar das rígidas e ancestrais medidas 

ditadas pelo ballet clássico. Em 1937 inicia a sua formação como bailarino, tendo já no seu corpo 
estabelecidas uma formação teatral. (Acesso em: 27.04, às 00:36. Link: 
https://espalhafactos.com/2014/09/29/passo-a-passo-com-merce-cunningham/).  
4 A dança pós-moderna busca a fusão da arte com a vida diretamente em experimentação, estilizando 

ou reproduzindo o cotidiano.  
5 A dança contemporânea é metafórica, uma atividade performática, com fim comunicativo que está 
suscetível a diversas interpretações, dependendo diretamente do sistema de significados que os 
observadores detêm sobre os movimentos; desloca elementos do gesto e corpo em itens de percepção; 

traz uma colecção de sistemas e métodos desenvolvidos a partir da dança moderna e pós-moderna; o 
dançarino torna-se um pesquisador do seu próprio corpo e do corpo alheio, busca continuamente 
diferentes alternativas para construção e atualização de procedimentos estéticos (SNIZEK, 2012).  
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espetáculo. É preciso ir além da ideia do meramente ilustrativo e funcional, uma vez 

que esse elemento cênico pode ser investigado e gerar sentidos diversos.  

  

1.1 Tecendo conceitos.  

  

Na tentativa de contribuir com a ampliação de pesquisas nesta sub-área de 

conhecimento específico é que surge o interesse por esse objeto de estudo. O ponto 

inicial da pesquisa se deu durante uma experiência estética, como descrevo na 

introdução, sobre o contato com a obra do Grupo Brisa, Entre o Céu e o inferno no 

ano de 2010.  A partir de 2011, quando começo a estruturar as ideias no intuito de 

desenvolver esse estudo, até o momento atual, surgiram autores como: Malcolm 

Barnard (2003), Roland Barthes (2003), Jean Baudrillard (1996), Zygmunt Bauman 

(1998), Giorgio Agamben (2009), Ilya Prigogine (2009), Adriana Bittencourt (2012), 

entre outros autores que contribuíram para o levantamento das discussões aqui 

apresentadas. Nessa tecelagem, os diversos autores convergem e por vezes 

divergem, gerando deslocamentos constantes. Mas ressalto que é justamente o lugar 

do inclassificável (BARTHES, 2003) que me desperta a curiosidade. A não 

classificação das coisas me apontam caminhos possíveis. Cada autor aqui contribui 

de maneira singular na construção de um pensamento proposto onde o foco está na 

“funcionalidade” do figurino em obras de dança contemporânea. Ultimamente as 

propostas têm se distanciado, em algumas proposições, de uma função narrativa 

apenas.  

Malcolm Barnard publica em 2003 sua obra intitulada Moda e Comunicação,em 

que discute as problemáticas que envolvem as vestimentas e nos chama a atenção 

de que essas são representações de uma determinada cultura e/ou costumes, ou seja, 

a representatividade do modo de viver de uma comunidade ou classe social. Ao 

mesmo tempo, o autor nos aponta algumas contradições no que se refere ao uso 

dessas roupas. Em outras palavras, nos diz: a roupa pode demonstrar um estado de 

espírito de quem a veste ao mesmo tempo em que camufla algo sobre o sujeito. [...] 

No presente momento é tão ou mais do que um lugar comum dizer que moda, 

indumentária e vestimenta são fenômenos culturais, quanto dizer que as roupas que 

vestimos faz uma afirmação. (2003, p. 57).   



19  

  

É possível que haja um equívoco na leitura feita sobre um sujeito a partir da 

roupa. Traçar o perfil da personalidade, bem como as origens e meio social com base 

na roupa que o sujeito veste pode não ser uma fonte segura de informações. Enquanto 

algumas pessoas usam roupas que apresentam características de sua personalidade 

e/ou seus aspectos socioculturais, outras se escondem por trás do que vestem.  

  

[...] Nas sociedades contemporâneas e urbanas, é através daquilo que 

cobre a nossa pele, e, mais visivelmente das roupas (posto que 

tatuagens, piercings ou escarificações podem estar cobertos por 

estas) que informamos, ressaltamos e escondemos informações sobre 

nós mesmos. [...] (BONADIO 2015, p. 179).  

 

  

A roupa é responsável pelo processo de comunicação e isso permite muitas 

vezes traçar o perfil de um sujeito. Mas, nem sempre buscamos usar uma roupa que 

externe nosso estado de espírito, há momentos em que nos vestimos com formatos 

que camuflam nossos estados emocionais, nossa personalidade e assumimos papeis 

sociais, vestindo fardamentos e/ou uniformes convencionais.  

Fatores como os citados acima fizeram com que o campo da moda tivesse uma 

expansão em relação ao(s) seu(s) conceito(s) e padrões criados. A subjetividade e 

individualidade têm sido determinantes para a construção de discursos no sistema da 

moda, o que possibilita uma liberdade de escolha e a busca pela 

singularidade/subjetividade que o pensamento contemporâneo muito tem discutido. 

Cada sujeito pode construir sua maneira de se vestir, seus gostos, de forma que se 

sinta bem e que não necessariamente obedeça a um padrão de corpo e roupa pré-

estabelecidos. O que talvez esse sujeito não consiga se desvencilhar totalmente é de 

características que denotem o lugar de onde ele vem, e tais signos são facilmente 

identificados. E, mesmo que sejam modificados e/ou ressignificados dificilmente serão 

apagados da plasticidade corpo, o qual os externa através de gestos, 

comportamentos, discursos.   

Quando me refiro ao fato de ressignificar, quero dizer dar novo sentido, construir 

uma nova orientação. O que não necessariamente seja excluir informações, mas 

ressignificar, reorganizar, reorientar, refazer. As informações impressas nas roupas 

são estruturas formadas que se dão com o passar dos tempos e vivências do sujeito. 

É dessa forma que as estruturas se formam. Mas quais as suas características e 
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estratégias de organização? Como essas informações se organizam e se modificam? 

São questionamentos que permeiam esse estudo e que potencializam o campo da 

moda, da roupa, do figurino na dança contemporânea.   

A sociedade de modo geral foi condicionada a se enquadrar nos modos de viver 

da cultura a que pertence. Cada cultura possui seus papéis sociais definidos, seus 

costumes, suas roupas, a forma de falar, entre outros modelos estabelecidos pela 

sociedade/comunidade/contexto. Esses modelos seguidos condicionam o sujeito a 

buscar estratégias de organização para formar as suas estruturas de pensamento e 

de aparência. (BARNARD, 2003). Há uma construção que não acontece de um dia 

para o outro, o que dificulta esse sujeito a se refazer quando alcança uma maturidade 

e se torna capaz de questionar os padrões/modelos aos quais foi enquadrado. Todos 

os sistemas que estão no entorno desse sujeito estão propícios a sofrer alterações e 

com isso geram outros sistemas. Essas alterações acontecem em um fluxo 

inestancável, produzindo e ampliando as possibilidades de interpretações e 

conceituações. (BITTENCOURT, 2012).  

Pode-se pensar em roupa e figurino como sistemas. Os sistemas complexos, 

como descreve Prigogine (2009), são os que possuem correlações e vínculos. São 

sistemas do caos e da não-linearidade. Assim, o processo de construção da roupa se 

dá a partir das características e aspectos culturais de cada contexto, de um padrão 

específico de corpo e traços da cultura. (BARNARD, 2003). O figurino, se dá por um 

percurso similar. Cada proposição cênica parte de um pensamento, de uma 

concepção. O que se veste em cena traz características históricas e sociais referentes 

a obra, ao seu contexto e significação. É justamente no percurso de suas composições 

em que acontece um processo mútuo de implicações entre os sistemas e que os 

fazem complexos.  

Roupa e figurino carregam em seus processos de construção traços culturais, 

sociais e econômicos. Mesmo quando se trata de um figurino para a dança 

contemporânea, em que não se evidencia uma narrativa linear, os traços permanecem 

impressos e a disposição do espectador que fará as relações e interpretação com 

referência nas suas experiências de vida.  

Os sistemas não necessariamente precisam obedecer a uma ordem 

cronológica, sequenciada. Prigogine (2009), em outras palavras, nos diz que: há um 

processo aleatório que interfere nas estruturas e possibilita uma quebra simétrica do 
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tempo em relação aos sistemas, e isso gera instabilidade e caos como fatores que 

servem de contribuição para o surgimento de outros sistemas, o que não permite 

determinações. Essas estruturas discutidas por Prigogine, estruturas dissipativas, nos 

apontam para as estruturas da desordem, da não-linearidade dos fatos, das 

informações, ao mesmo tempo em que estão abertos a trocas mútuas com o ambiente 

em que estão inseridos.  

O não determinismo, apontado por Prigogine (2009), aparece por diversas 

vezes no texto por ser um dos aspectos que inquieta e instiga a levantar outras 

questões e novos olhares. Não é pensar sobre isto ou aquilo, mas olhar para um objeto 

de estudo e se permitir ver além do que está a sua frente, a metros ou centímetros de 

sua visão. É tratar de algo mais abrangente e amplo, que pode ser modificado ao 

passo em que modifica.   

Fluxos de ideias! Prigogine (2009) nos faz refletir sobre o nosso modo de pensar 

e se comportar frente às questões mais simples e discutidas no cotidiano, como por 

exemplo: a necessidade que a sociedade tem de rotular, dar nomes e criar padrões 

para tudo. Assim, penso que o não determinismo das coisas amplia o nosso campo 

de visão e nos dá a liberdade para a construção de um conhecimento a partir de 

nossas experiências, de nossa construção social. Um outro fator importante de ser 

apontado é a não simetria do tempo como responsável por descobertas, sob a 

perspectiva de uma não linearidade presente em algumas propostas de figurinos 

usados na dança contemporânea.   

Há discursos que são produzidos pelo figurino no momento em que o jogo de 

conexões se estabelece em cena. O mesmo jogo promove deslocamentos de ideias 

e concepções sobre aquilo que está instaurado enquanto noção, enquanto um 

conceito pré-estabelecido, pronto. Esses conceitos sofrem interferências e se 

ressignificam no próprio corpo, o qual explora suas possibilidades de movimentações 

e recria seus próprios signos. No entanto, é importante frisar que tais noções sofrem 

interferências que as modificam, ou não. As interferências estão diretamente ligadas 

ao espaço e ao contato do corpo com o figurino, entre tantas outras possíveis 

interferências.  

Nos interstícios dos acontecimentos de nossas vidas muitas são as relações 

que contribuem para as alterações e surgimentos de novas proposições, de novas 

ideias e pensamentos. Essa desordem que acontece de maneira aleatória, mas que, 
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no entanto, não está desvinculada de nossas atitudes, reações e intenções são 

características daquilo que Prigogine (2009) chama de Entropia. Segundo o autor, é 

possível traçar entendimentos e fazer conexões referentes ao que acontece a nossa 

volta a partir da observação dos fatos, sem que estes estejam em ordem e/ou 

organizados de maneira linear. A Entropia, conceito da Termodinâmica, significa 

condição de expansão fundamental para todo sistema dinâmico que traz desordem e 

gera instabilidade, representa uma grande potência dentro dos sistemas.   

A desordem é uma importante geradora de sentidos e possibilita o surgimento 

de outros sistemas; essa é uma aproximação interessante a ser feita entre o corpo, o 

figurino e a dança contemporânea. Aproximação que os justificam enquanto 

articuladores das nuances e grandes propulsores, responsáveis pela ampliação da 

nossa capacidade de compreensão referente a proposta dessa pesquisa em observar 

os figurinos como sistemas em cena.   

Enquanto espectador, tenho notado que as propostas não mais se fecham em 

uma narrativa única e óbvia, e isso nos faz viver experiências singulares e subjetivas 

ao se deparar com uma obra. A partir disso seleciono, de forma automática e natural, 

informações que me auxiliam na construção do conhecimento.  

Há um pensamento hegemônico de que o figurino deva ter um caráter funcional, 

como cita Macara (2013):  

   

Se é verdade que os figurinos têm geralmente um papel importante na 

coreografia, as funções deles variam muito, de acordo com as 

intenções estéticas, conceituais e temáticas do coreógrafo. [...] Em 

cada trabalho têm a função determinante em nossa recepção da 

dança. [...] Ajudam o espectador a situar-se imediatamente [...]. (p. 51).  

 

 

O dançarino se apresenta vestido por um figurino, ou nu quando proposta, de 

modo a possibilitar leituras para o espectador. O domínio da quantidade de 

interpretações e quais caminhos o sentido da obra pode tomar já não fica mais sob 

controle de quem a concebeu. Assim, propostas de figurinos que ampliem a sua 

“função” na cena e se expandam para além da sua cor, seu formato e intencionalidade 

(narrativa proposta), ganha significação e levanta discussões. A partir da recepção do 

espectador, o figurino ganha sentido. Na dança contemporânea, o figurino é um 

território permeado por complexidades que propõem deslocamentos incomensuráveis, 

características do que é contemporâneo, complexo, do indistinto, o que não cabe ser 
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rotulado. Essa característica desestabiliza o que está imposto enquanto função desse 

elemento cênico ao mesmo tempo em que aponta novos caminhos.  

Nas obras Partes sem roteiros/2008 e Encarnado/2005, apresentadas nesta 

pesquisa como objetos de análises para embasamento e contextualização das 

discussões propostas, nos deparamos com figurinos extremamente contemporâneos, 

no sentido mais amplo da palavra. Nas propostas de figurinos identificamos 

características dos modos de viver da nossa sociedade atual, uma proposta que se 

distancia do meramente narrativo. Aqui apresento concepções de figurinos que 

aproximam o espectador a obra, com referências a princípio do sistema roupa 

enquanto estímulo para construção de novos entendimentos acerca das obras.  

São duas plasticidades diferentes, mas que criam relações, dois sistemas que 

geram outros sistemas (discursos e imagens ou “discursosimagens” já que se torna 

difícil separar esses dois). Discursos inflexíveis já não fazem mais sentido nos dias de 

hoje. O figurino na dança não é um suporte, ele faz parte do processo de construção 

da cena, da dramaturgia e dos discursos que reverberam e se deslocam a todo o 

momento. É no corpo que está exposto e proposto a intencionalidade do figurino e a 

relação desse elemento cênico com o espaço/ambiente. Um processo que de alguma 

maneira cria formas/imagens pelas quais podemos traçar discursos referentes a obra.  

A roupa em cena produz visualidades, discursos e imagens. A autora Ana 

Cláudia Oliveira (2008), em seu artigo intitulado “Visualidade processual da aparência” 

nos chama a atenção para que observemos que tipo de aparência uma roupa cria para 

corpo? A roupa é quem produz visualidade para o corpo? Como se constrói essa 

visualidade? Para encontrar tais respostas, precisamos nos atentar ao fato de que as 

relações construídas entre corpo e figurino nem sempre servem de representação. Há 

um jogo de interpretações, em meio a uma dramaturgia que é construída, que se 

possibilitam conexões e um fluxo interminável de proposições.   

  

[...] A variação dos procedimentos promove o fluxo contínuo das 

construções do corpo vestido. [...] A visualidade do corpo e seu 

cinetismo e a da roupa e sua cinética, assumimos então, não são feitas 

separadamente, mas, pelos seus modos de interagir, que são os 

modos de transcriação da aparência. Se a aparência tem um número 

finito de transcriações é porque as mudanças de posição das partes 

integrantes do todo têm combinações limitadas. (OLIVEIRA 2008, p. 

95).  
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  Os discursos são produzidos na cena e se apresentam em forma de imagens. 

As plasticidades, corpo e figurino, produzem sentidos e ambos constroem uma 

visualidade, criam imagens. Nesse fluxo de imagens e instabilidade de deslocamentos 

constante, por vezes, tais mensagens não são palpáveis. São roupas do cotidiano, a 

imagem do nu como proposta de figurino, um plástico cobrindo o corpo, tarja preta, 

enfim, uma alternância de figurinos que servem como mote para inúmeras discussões 

acerca desse elemento e que é possível de se identificar nas cenas das obras aqui 

discutidas. Mesmo fundamentadas/concebidas, já não está mais em poder de quem 

as concebeu, nem dos dançarinos. A interpretação feita pelo espectador é o que 

determina o(s) seu(s) sentido(s).  

  O espectador tem a liberdade sobre de que maneira irá organizar as suas 

ideias, a partir do que assistiu. O processo de organização das informações é 

atravessado a todo o momento pelas experiências de vida. Assim, é possível que 

outras portas sejam abertas para novas compreensões. A obra ganha sentido(s) 

amplo(s).  

  

1.2 Um figurino sob a perspectiva da neutralidade.  

  

Discutir o figurino sob uma perspectiva ampla da sua funcionalidade implica 

pensar nos diversos fatores que o compõem. Ao mesmo tempo é necessário propor 

um deslocamento daquilo que está posto referente a função desse elemento cênico, 

ou seja, trazer informações sobre a obra e ajudar o espectador na leitura da mesma. 

Com a ascensão da dança contemporânea e a maneira como as obras na 

contemporaneidade vem construindo conhecimento e se constituindo enquanto 

campo de pesquisas, faz-se necessário um olhar amplo para esse constituinte 

(figurino) na cena.  

O conceito de neutro apresentado por Barthes (2003) traz aspectos 

interessantes e que dialogam com as noções e possibilidades de leituras 

apresentadas. O que busco é um olhar atento para as subjetividades sem um 

julgamento prévio do “objeto”. Um não determinismo e uma não classificação que 

induza o espectador. É justamente a ideia de neutro enquanto inclassificável que 
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Barthes (2003) defende, entendendo que as questões que envolvem esse termo 

complexo e polimorfo, como o mesmo define, está para além do “nem um, nem outro  

= neutro” (gramática).  

A neutralidade que identifico nas propostas dos espetáculos está atrelada ao 

fato de que as obras aqui discutidas não seguem um roteiro linear das questões 

tratadas em cena, ao mesmo tempo em que contam com o improviso para a criação, 

muitas vezes não evidenciando um sentido óbvio em relação a obra. O pensamento 

sobre o neutro citado nesse estudo, tanto por Barthes (2003) quanto por Lapoujade 

(2017), tem relação direta com uma possível proposta de figurino na dança 

contemporânea, ou seja, um figurino indistinto, inclassificável, aquele que não 

obedece aos padrões e modelos pré-estabelecidos do que se idealiza/pensa sobre o 

que é figurino para a dança. O neutro é notado quando a proposta de figurino 

apresenta um olhar crítico-reflexivo, um olhar plural. É nesse sentido que discuto a 

possibilidade do neutro em proposições de figurinos em algumas obras de dança 

contemporânea, ou seja, o neutro está na pluralidade, na indistinção, na proposta de 

figurino que problematiza questões sem limitar as possibilidades de interpretações. 

Aquele que se encaixa enquanto símbolo da indeterminação.  

A neutralidade produz discursos. Nesse processo de construção de um 

pensamento sobre discursos que reverberam de um figurino em obras de dança 

contemporânea encontramos alguns atravessamentos, talvez pelos conceitos de 

corpos discutidos na contemporaneidade. O corpo proposto é apresentado enquanto 

um campo de investigação que é propositor de arranjos e rearranjos durante a cena, 

sempre em contato e interferindo na espacialidade cênica. Embora as discussões 

propostas por Barthes (2003) tenham um viés político, é interessante pensar na 

produção de discursos que o autor apresenta: discursos da neutralidade. Essa postura 

e posicionamento pode ser identificado na cena quando a proposta de figurino 

desloca-se.   

  

O corpo em movimento é fluxo de imagens que constantemente 

transformam suas organizações. As imagens do corpo e as imagens 

do ambiente se interferem mutuamente, pois existem a partir de um 

mecanismo de troca processual, que faz parte da estratégia de 

sobrevivência da vida humana. (BITTENCOURT, 2012 p. 81).  
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Rearranjos constantes = jogo de imagens (Idem). Os discursos se organizam 

naturalmente, sem necessariamente obedecer a uma ordem. O corpo produz 

imagens, como cita Bittencourt, e é justamente esse jogo de imagens que nos 

possibilita organizar tais discursos. Há uma estrutura que é proposta pelo corpo em 

cena e que junto ao figurino e demais sistemas que compõem uma obra resultam em 

combinações e geram significados, os quais dialogam com percepções distintas em 

quem assiste. Diferentemente daquilo que é figurativo, o figurino na dança 

contemporânea age de maneira inteiramente distinta dos espetáculos de repertório, 

entre outros estilos que buscam o figurino representativo com o intuito de 

contar/narrar/representar.   

Na concepção de imagem defendida por Bittencourt (2012) encontro uma 

possibilidade de leitura. Compreendo que o que acontece em cena enquanto 

combinações são representações por meio de imagens, e essas imagens se 

estruturam em discursos não estáveis, estando mutáveis a todo o momento. A 

necessidade de se cristalizar o sentido da obra, como se o sentido pudesse ser 

transferido a todos os espectadores sob uma mesma ótica, talvez não se encaixe nas 

discussões aqui levantadas, visto a complexidade que envolve o termo 

contemporaneidade.  

Corpo, movimento e figurino são potências articuladoras de ideias na cena. E 

como já citado anteriormente, são sistemas complexos que articulam diversas 

nuances. O que é apresentado, não necessariamente, é uma reprodução da vida real, 

e a imagem deixa de ter um caráter representacional, apenas, para ser vista enquanto 

acontecimentos contínuos, imagens em fluxo, o que consiste em dizer que há uma 

transitoriedade na forma como são captadas e se processam de maneira a construir 

ideias, novas concepções que criam um campo de possibilidades de leituras de forma 

natural, a partir dos arranjos feitos no tempo da cena. Corpo e imagem não se 

descolam [...] (Bittencourt 2012, p.19), o que vai se processando gera sentidos, produz 

discursos e comunica. Há nesse processo características daquilo que pode ser 

apontado enquanto um figurino neutro, por propor deslocamentos e indistinção.  

Como o próprio Roland Barthes (2003) menciona:  

  

Defino o Neutro como aquilo que burla o paradigma, ou melhor, chamo 

de Neutro tudo o que burla o paradigma. Pois não defino uma palavra; 

dou nome a uma coisa: reúno sob um nome, que aqui é Neutro. [...] 
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onde há sentido, há paradigma (oposição); [...] o sentido assenta no 

conflito [...] e todo conflito é gerador de sentido [...] (p. 16 -17).   

  

O autor nos aponta a neutralidade enquanto um campo polimorfo que se 

apresenta sob estados intensos e inauditos. O neutro está para além do significado da 

palavra em latim (ne-uter = nem um, nem outro). O que Barthes nos mostra é uma 

impossibilidade que a linguagem estruturada em palavras encontra para vestir 

“neutramente”. (FLORESTA 2008, p. 4). Assim, ao assistir os espetáculos, Encarnado 

(2005) e Partes sem roteiros (2008) me deparo com a problemática de um figurino 

transgressor. Em ambos os espetáculos, os figurinos a todo o momento 

redimensionam os corpos, são rasgados, sobrepostos. O nu como proposta de figurino 

também aparece na cena, principalmente no espetáculo Encarnado (2005), da Lia 

Rodrigues Cia de Dança, e gera sentidos ao passo que amplia nossas possibilidades 

interpretativas. Esse processo complexo comunica e mostra os discursos que 

reverberam através das plasticidades em cena. Com isso, surgem vários 

questionamentos referentes ao corpo, seja em relação a estética da cena, ou questões 

sociais, políticas, entre outras.  

Helena Katz e Christine Greiner (2005) discutem o corpo enquanto uma 

construção que envolve um processo complexo e ao mesmo tempo dinâmico. As 

autoras traduzem a ideia de corpo imerso na complexidade do cotidiano, em um lugar 

não categorizado, em processo contínuo de interferências na recíproca troca com o 

ambiente. É possível observar o corpo abordado por Katz e Greiner no cotidiano, nas 

relações interpessoais e nos momentos distintos de nossas vidas. Na cena há um 

lugar que é ocupado pelo corpo, e possibilita um olhar que diz respeito a forma como 

você se vê e quais discursos o mesmo propõe em cena. É possível organizar as 

estruturas desses discursos de modo que possamos imprimir nosso olhar, 

subjetivamente.  

A maneira como você interpreta dependerá sempre do lugar em que você está 

e da sua conexão com o ambiente como um todo. Não há um lugar impermeável, uma 

subjetividade isolada de uma determinada obra, somos partes de uma rede de 

conexões, e nesse estudo, a ideia é promover deslocamentos, suscitar problemáticas 

que nos ajudem a compreender diferentes formas de pensamentos e interpretações. 

Cada trabalho se diferencia um do outro, cada dançarino, cada coreógrafo, cada 

sujeito tem uma maneira de organizar suas ideias, seus pensamentos. Cada peça um 
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figurino, cada figurino uma história. No corpo, os signos compõem um arranjo das 

concepções e narrativas que são apresentadas, externadas.   

Nesse processo de comunicação, na medida em que o espectador faz leituras 

referentes a uma obra ele recria um novo mundo, mesmo não verbalizando a sua 

concepção há um processo de reconhecimento que se produz de forma natural no 

corpo, e é nesse momento que o espectador internaliza, aprende e gera outras 

questões obedecendo a um fluxo que é natural da humanidade. É importante salientar 

que as experiências artísticas vivenciadas/experimentadas pelo espectador 

atravessam a construção de suas ideias com relação ao que se está assistindo. Tais 

experiências ficam armazenadas no corpo, como informações que se materializam, 

muitas vezes "adormecidas", e são acionadas a qualquer momento, quando o sujeito 

se depara com outras vivências. Há uma articulação que é feita e que antecede a 

interpretação/leitura.   

  

A operacionalidade do corpo se dá a partir de processos biológicos em 

permanente comunicação com informações culturais, o que implica em 

uma operacionalidade física, através de processos físicos. [...] O corpo 

é um “desenrolar de acontecimentos” e sua materialidade é, também, 

de outra natureza: energia e fluxos. [...] (BITTENCOURT 2012, pág. 

14).  

  

  

Assim, compreende-se que há um curto espaço entre a ação e a consciência 

sobre ela, nesse tempo outras informações podem ser registradas de maneira 

inconsciente, mas que também determinam o tipo de leitura feita acerca da obra.   

Na dança, o corpo é comunicação e nele se dá grande parte das conexões que 

tornam essa linguagem artística um potente campo do conhecimento. Além disso, é 

rico em possibilidades de estudos dos mais diversos campos de pesquisas.  

  

O que importa ressaltar é a implicação do corpo no ambiente, que 

cancela a possibilidade de entendimento do mundo como um objeto 

aguardando um observador. Capturadas pelo nosso processo 

perceptivo, que as reconstrói com as perdas habituais a qualquer 

processo de transmissão, tais informações passam a fazer parte do 

corpo de uma maneira bastante singular: são transformadas em corpo 

(KATZ E GREINER, 2005, p. 130).  

  

A estrutura corpo se conecta com a proposição cênica de maneira que cria 

sentidos. Os tipos de leituras feitas sobre o corpo e o figurino na cena da dança 
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contemporânea estão pautados tanto na apresentação desses dois sistemas, corpo e 

figurino, quanto do lugar de onde assiste o espectador, não havendo previsão dos 

níveis de interpretação. Quanto mais vezes o espectador experimenta assistir a uma 

obra maior torna-se o seu campo de visão, no sentido de possibilidades de 

interpretação, o leque de informações e potencial crítico-analítico.  

Com relação ao figurino e os discursos produzidos, podemos dizer que: quanto 

mais o corpo se relaciona com o figurino durante a cena, e isso se repetindo por 

diversas vezes, mais discursos se estruturam. Há nesse jogo de sentidos 

deslocamentos de ideias e concepções que alargam o entendimento e a produção de 

conhecimentos, que naturalmente e/ou consequentemente se dão.   

Moda e figurino, ambos são partes e resultados de processos evolutivos do 

tempo. Talvez não seja possível dizer que um é originário do outro, mas há uma 

relação de interferências que acontecem e influenciam na criação de um em relação 

ao outro. A moda permanece no processo de criação e inovação, as roupas são 

pensadas para atender a uma determinada cultura e estilo, mas o sujeito mesmo 

estando fora do contexto para o qual a peça foi construída poderá se identificar, vestir 

e ressignificar o que a priori foi estruturado (BARNARD, 2003).  

É preciso que se leve em consideração a qual cultura esse sujeito é pertencente 

e de que maneira o mesmo se reconhece, já que nem sempre permanecemos no lugar 

onde nascemos. Assim teremos uma noção de que forma se deu a construção de sua 

aparência e discurso apresentado (proposto) signicamente pela roupa.  

          Os signos que compõem a aparência do corpo, vestido ou não, comunicam e 

apresentam discursividades. Esse processo comunicacional, em que os signos são os 

principais responsáveis pela comunicação, gera sentidos diversos a partir do que se 

apresenta enquanto imagem. É importante pensar que as possibilidades não se 

esgotam. Há uma infinidade de novos sentidos, basta disponibilidade para perceber a 

abrangência dessas possibilidades de discursos.  

O papel da moda é vestir o sujeito, cobrir o corpo e ajudá-lo na construção de 

sua identidade visual com peças que são escolhidas, mesmo sabendo que muitos dos 

padrões são impostos, e este só vestirá aquilo que selecionar para a construção do 

seu visual, do qual resulta em um processo de transmutação, como enfatiza Oliveira 

(2008):   
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Ao vestir o corpo com essas variáveis, o sujeito, pela sua aparência, é 
levado a assumir uma multiplicidade de estados ou enfatizar um deles 
pela sua força estética ou pela força estésica; pela sua força funcional 
ou pela sua força simbólica. [...]. (pág. 99).  

 

  

Essa multiplicidade de estados apresentados pelo corpo vestido interfere nos 

espaços em que o mesmo se faz presente. A Interferência a qual me refiro é no sentido 

de apresentar imagens e discursos que são passíveis de leituras e que produzem 

discursos no espaço.  

  

1.3 Espacialidade: um campo possível.  

  

 A autora Lucrécia D´Álessio Ferrara (2007) discute as noções de espacialidades 

enquanto propositoras de novas criações. Pensar o espaço do ponto de vista filosófico 

suscita questionamentos que se distanciam da ideia de materialidade, demarcação, 

dentre outras definições relacionadas a este conceito. No entanto, a representação 

deste dificilmente se afasta da sua relação com o tempo, outro fenômeno também 

"fermentador" de reflexões. Ambos possuem signos que são específicos de suas 

representatividades e que dentro de um processo tem como uma de suas principais 

funções comunicar. O sentido da palavra "processo", aqui mencionado, está 

diretamente ligado as características de um conjunto de relações que não se findam, 

nem se limitam, ao mesmo tempo em que são complexos, indistintos. Essa 

espacialidade é construída por diversos fatores que possibilitam a construtibilidade, 

como cita a autora:   

 
[...] Conhece-se através de representações e o espaço é conhecido 

através das construtibillidades que o representam, desse modo, 

proporção compositiva, construção e reprodução constituem 

representações do espaço que, embora parciais, constituem 

possibilidades de aprendê-lo enquanto experiência fenomênica 

passível de operação cognitiva. (FERRARA, 2008. p.12). 

 

  

As representações são os resultados das conexões estabelecidas entre os 

componentes da cena que ocupam um lugar de reprodução ao mesmo tempo em que 

deixam claro que a cada apresentação essa conexão pode reverberar discursos 

diferentes. As possibilidades de construção não se limitam, sendo possível alterar o 
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espaço sem que este perca a sua fenomenologia e seu sentido. Essa experiência 

propõe formas distintas de se movimentar e dialogar. Corpo, figurino e espaço, todos 

esses estão diretamente ligados ao fator tempo, que por vezes determinam o tipo de 

discurso a ser produzido.  

Sobre a espacialidade cênica, no sentido de condição espacial para a produção 

artística (lugar de produção de discursos), os fatores tempo e espaço são 

determinantes para o reconhecimento dos tipos de discursos construídos. Há uma 

ambiência 6  que é pensada durante a construção da dramaturgia da obra e que 

interfere direta ou indiretamente na construção do olhar do espectador. Essa 

ambiência somada as experiências de vida de quem assiste, pode produzir no 

espectador uma auto-organização de maneira involuntária gerando reações, emoções 

e entendimentos distintos sobre a cena apreciada. É importante pensar que não há 

uma ordem dos fatores para que o discurso seja identificado, ele acontece de maneira 

espontânea, natural, subjetiva.  

É possível repensar a configuração dos espaços para a cena e buscar se 

adequar as especificidades, atendendo as demandas de cada uma das linguagens 

artísticas. Na contemporaneidade nos deparamos com uma variedade de espaços 

cênicos, com proposições inovadoras. Essa ampliação de possíveis espaços para que 

a cena aconteça se dá a partir de discussões acerca da complexidade que envolve as 

artes na contemporaneidade.  

No final do século XV surgiu uma diversidade em configurações espaciais para 

a cena, a exemplo do período renascentista que cria um espaço bidimensional com o 

intuito de oferecer uma visualidade harmônica. Com o passar dos séculos o espaço 

cênico foi sendo repensado, acompanhando a progressão da dança, ao buscar uma 

forma de dar mais visibilidade ao virtuosismo tão valorizado em meados do século 

XVI. Uma dança que não se prende apenas aos modelos dos teatros convencionais 

como o palco italiano, caixa cênica, entre outros formatos, e que mesmo se 

apresentando nesses espaços propõem uma aproximação entre espectador e obra, a 

exemplo do balé de corte, entre outras apresentadas nos grandes salões da época 

(MONTEIRO, 2006).  

                                            
6  Espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve 

proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva. 

Link:http://www.saude.sp.gov.br/humanizacao/areas-tematicas/ambiencia. Acesso em 30/01/2018, às 

01h00.  
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Os processos de rupturas, já na virada do século XIX, nos aspectos e 

características da dança, momento em que acontece uma ressignificação nas 

propostas cênicas no que diz respeito a espaço, figurino, cenário, entre outros 

elementos, marcam a trajetória na qual essa linguagem artística ganha força e amplia 

seu conceito, enquanto arte do corpo. Reforço e ressalto a importância desse 

momento pelo impacto que foi não só por conta das rupturas no que se referem a 

espacialidade para a cena, mas também no figurino, o qual é o foco principal desse 

estudo. Mais uma vez reforço a importância de Isadora Duncan, figura marcante nesse 

processo enquanto uma das principais pioneiras e responsáveis pela ampliação das 

noções de espaço quando propõe deslocamentos espaciais na dança, os quais se dão 

na fluidez de suas movimentações, bem diferentes dos padrões exigidos pelo balé 

clássico. A bailarina que subverte o entendimento da técnica clássica e propõe um 

balé moderno, busca nas vestes esvoaçantes, nos pés no chão e na liberdade de 

movimentações a ampliação do que é dança e da infinitude que há nas possibilidades 

cênicas, corporais e interpretativas (MONTEIRO, 2006).  

O figurino, o corpo que o veste, o ambiente em que se passa a cena (o espaço 

e sua espacialidade) e suas interatividades geram complexidades, ao mesmo tempo 

essas são norteadoras para o despertar de leituras. Os atravessamentos que 

permeiam esse estudo são potentes para as implicações mútuas que ocorrem, ou 

seja, nas combinações entre os sistemas que geram acordos e que nos apresentam 

possibilidades de interpretação.  

Há uma ampliação do pensamento, dos conceitos e concepções aqui citados, 

ao mesmo tempo em que apontam características não passíveis de mudanças. As 

articulações entre os conceitos abordados nos sugerem refletir sobre as questões que 

envolvem as noções de figurino, corpo e o sujeito contemporâneo. Nesse percurso 

busco tecer os discursos de maneira a estabelecer diálogos sem necessariamente 

convencer e/ou induzir, mas propor e apontar outras janelas para a compreensão e 

possibilidade de conceituação. Assim, os referenciais apresentados enquanto fatores 

contribuintes à análise de um figurino na dança contemporânea são co-responsáveis 

por toda uma construção da cena, aqui entendida também como discurso. Uma 

narrativa não linear, como as propostas pela estética da dança contemporânea, se dá 

no decorrer do processo enquanto a dança acontece, sem obedecer a linearidade dos 

sentidos que compõem a obra  
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Embora o termo dramaturgia esteja diretamente ligado a escrita de textos que 

obedecem a um roteiro, uma ordem ou um sentido, em meados do século XX essa 

nomenclatura amplia o seu sentido não apenas ligado a função de representar, mas 

estendendo o seu conceito a questões relacionadas ao abstrato, ao que não está 

materializado. Sendo assim, a dramaturgia não está somente ligada a textos escritos, 

mas a textos construídos no ato da cena, ao alcance do espectador (HÉRCOLES, 

2011. p. 6), assim estende-se ao uso do figurino.  

Dentro da construção desse texto/dramaturgia que se dá a partir das 

articulações feitas entre os elementos que compõem a cena, é notória a autonomia 

que o figurino tem alcançado nas obras de dança. Esse elemento não só ilustra, nem 

muito menos se permite o pensamento hegemônico de que a sua funcionalidade é 

apenas a de contar uma história (ROUBINE, 1998. p.148). O figurino agora faz parte 

de um jogo de tensões que se dão e abrem espaços para novas leituras, constrói 

novos signos. As dramaturgias dos figurinos, na obra de Lia Rodrigues e do His 

Contemporâneo de Dança, compõem ações que não obedecem a padrões e regras 

pré-estabelecidas. Rosa Hércoles (2011) nos diz que:   

  

[...] Pensar a história da dança não implica entendê-la como um 

simples encadeamento linear de fatos que não se comunicam entre si, 

mas sim, na detecção de questões recorrentes que se deslocam na 

linha do tempo. [...] (p. 199).   

  

Para a autora, o século XVIII é o momento em que a dança começa a 

ressignificar a lógica de movimentos e cria outra dinâmica no corpo, imprimindo nesse 

sistema uma linguagem que tenha relação direta com as experiências vividas nele e 

por ele, a exemplo do Minueto, dança que se difunde na Europa e é marcada pela 

precisão dos passos, leveza dos movimentos e que obedece a um compasso. O 

Minueto era dançado nos cortes e tem características das marcações de pés e braços 

que posteriormente serviram de referências para a sistematização técnica do ballet 

clássico (FARO, 2011).  

  

[...] O desenvolvimento técnico e artístico da dança não se fez de um 

momento para o outro. Ele foi resultado do trabalho individual de 

diversos inovadores que, somando as experiências de cada um ao 

desenvolvimento normal das artes e sociedade, enriquecem pouco a 

pouco o panorama da dança. (p. 54).  
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A ordem em que se estruturam os fatos históricos e marcam a história da dança 

é encontrada em meio a um infinito acervo de acontecimentos em que essa linguagem 

artística se fez presente, o que reforça a ideia de uma linguagem presente no cotidiano 

do sujeito, desde os primórdios até os dias atuais em que essa arte é responsável pela 

formação artística e sociocultural de sujeitos.  

O desenvolvimento de uma pesquisa tem relação direta com as experiências 

de vida do pesquisador. Há algum viés que interliga as questões propostas em um 

estudo e as vivenciadas por quem desenvolve o estudo. E aqui não seria diferente, 

esse estudo tem uma relação direta com a minha visão de mundo e a maneira com 

que lido com as questões do dia-a-dia. Acredito que a forma como me relaciono com 

as coisas e pessoas, como “leio” o mundo, de modo geral, é resultado de uma 

construção feita ao longo de toda uma trajetória de vida. As imagens armazenadas 

desde a infância refletem nesse processo de pesquisa. Essa talvez deva ser uma das 

principais molas propulsoras responsáveis pelo desenvolvimento dessa escrita.  

Enquanto escrevo este parágrafo a televisão está ligada e conectada no canal 

Record onde no momento está sendo apresentado o programa Dancing Brasil, 

comandado por Xuxa Meneguel. Coincidentemente, o engraçado é que justamente 

hoje o tema para a composição das coreografias das duplas (artistas da emissora e 

convidados) é a história de cada um como estímulo para a criação. Nas apresentações 

fica explícita a preocupação das duplas em trazer nas suas proposições de figurinos 

algo que esteja diretamente ligado as suas histórias, sua infância. Muitos deles 

trataram da época em que eram crianças, trazendo músicas alegres e muito colorido 

no figurino, outros falando do amor trouxeram para a cena a cor vermelha nos figurinos 

eobjetos cênicos, como um coração, entre outras propostas sempre pautadas na 

função de narrar uma história. É quase sempre assim, mas até que ponto o que é 

proposto enquanto figurino deve estar restrito apenas a ideia principal da obra, a uma 

narrativa e descrição?  

Na contemporaneidade cabe discutir, por outro viés, essa funcionalidade devido 

a diversas questões referentes ao que se classifica enquanto contemporâneo. Giorgio 

Agamben (2009) traz algumas questões sobre aquilo que é contemporâneo e nos 
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alerta para que possamos compreender os acontecimentos que permeiam o termo 

contemporâneo. O autor afirma que:  

  

[...]contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, 

para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, 

para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 

Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, 

que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do 

presente[...] (p. 62-63).  

  

É assim que me encontro ao escrever, que me enxergo quando assisto uma 

obra de dança contemporânea, quando proponho a pensar uma configuração cênica 

em dança, quando discuto sobre o lugar da dança no contexto social atual. São essas 

tensões que enriquecem o pensamento e que também permeiam as obras artísticas 

de modo geral na contemporaneidade. Esse pensamento percorre os elementos que 

compõem a cena ao mesmo tempo em que estão também no corpo de quem dança. 

O jogo de concepções distintas cria arranjos na cena de modo a construir e se 

constituir enquanto pensamentos que se instauram e justificam a concepção de 

figurino aqui apresentada. Tais concepções se aproximam do que Agamben (2009) 

chama de dispositivos, esse conceito é ressignificado por ele a partir do pensamento 

sobre dispositivos de Foucault:   

  

[...] Dispositivo passa a ser "qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 

dos seres viventes [...] (p. 12).  

  

Assim podem ser pensados os dispositivos em cena: iluminação, figurino, 

cenário, sonoplastia e corpo. O termo dispositivo aqui tratado está associado 

justamente a heterogeneidade de concepções e ideias que criam uma rede de 

conexões e reverberam em discursos. Essa é uma característica da estética da dança 

contemporânea, a qual rompe com paradigmas e propõe uma estrutura que evidencie 

os sentimentos, com movimentações complexas, no que diz respeito não só ao 

movimento, mas a espacialidade, a improvisação e criatividade do corpo que dança. 

A espacialidade, no contexto das discussões aqui propostas, tem uma significação 

muito importante e potente para a composição cênica. Ela possibilita criar em 

ambientes diversos, distintos e inusitados.  
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 Além disso, em muitas composições, a exemplo das obras que são 

apresentadas em espaços públicos, ao ar livre, dispensa-se a preocupação com os 

aparatos técnicos exigidos quando apresentada em um teatro, por exemplo. Entre 

outros aspectos, a dança contemporânea torna possível e potente o fazer criativo pela 

sua abrangência e alcance aos mais diversos tipos/formas de corpo.  
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Capítulo II  

Plasticidades (In)vestidas de discursos: Corpo(s), figurino(s) e imagens  
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2. Plasticidades (in)vestidas de discursos: Corpo(s), figurino(s) e imagens.  

  

Compreendo de forma mais ampla as noções de corpo, de figurino e de imagem 

quando os identifico enquanto plasticidades responsáveis pelos discursos que 

reverberam em espetáculos de dança contemporânea. Os entendimentos aqui 

apresentados têm a função de alargar o nosso olhar e ampliar os conceitos que 

norteiam cada uma dessas plasticidades, ou como nos apresenta Bonadio (2015): “O 

corpo é um organismo de cultura com fronteiras pouco definidas [...]” (p. 179).   

Discursos são enunciações que se projetam. Tais projeções se apresentam de 

maneira estruturada, porém, nem sempre essas estruturas seguem uma linearidade.   

  

Poder-se-ia, a partir daí, pensar que o enunciado é do domínio do 

dizível, enquanto a enunciação é da ordem do inefável, do indizível. 

Isso seria uma concepção muito estreita do processo enunciativo. Na 

verdade, assim como qualquer processo deixa marcas no enunciado 

e, por meio delas, pode-se reconstruir o processo que o produziu. 

(FIORIN, 2008. p. 138).   

  

  

Esses discursos se estruturam no ato, no momento em que o figurino se 

apresenta. As partes que estruturam os discursos são de responsabilidade do corpo, 

do espaço, do figurino e de todas as articulações que se dão no espaço. Cada um 

desses elementos gera discursos próprios, as vezes indizíveis. (FIORIN, 2008). As 

estruturas, discursos, são passíveis de reconstruções, reestruturações, sempre a 

depender da forma de dizer de cada um.  

Pensar a multiplicidade de corpos diante do que nos apresenta a arte 

contemporânea abre possibilidades para um campo amplo de investigação e estudos. 

É necessário (re)conhecer as potências das plasticidades corpo, figurino e imagem, 

além das questões que interferem na construção das mesmas.  

A contemporaneidade nos apresenta o diverso a todo o momento. É da 

natureza da arte contemporânea uma não linearidade dos fatos e o fluxo dos 

acontecimentos. E isso é o que potencializa o produto artístico, pois permanece no 

fluxo das proposições e da ressignificação dos sentidos. Cada olhar lançado sobre 

uma obra de dança contemporânea fará uma leitura, por vezes similares a outra, mas 

dificilmente igual. Essa multiplicidade de corpos existentes e as diferentes categorias 

do que se classifica enquanto um corpo é um dos pontos chaves das discussões 
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contemporâneas sobre arte, já que estamos tratando de um sistema complexo, no 

sentido mais amplo da palavra. [...] É, portanto, inacabado. (FIORIN, 2008. p. 2008).  

A análise crítica e reflexiva tem permeado todo esse processo de estudo. Às 

vezes me pego fazendo comparação entre o sujeito da cena com o sujeito do 

cotidiano, como se os dois fossem apenas um. E de fato é o sujeito contemporâneo, 

do cotidiano, que se apresenta na cena. Embora haja todo um contexto cênico que 

determina a maneira como este corpo se apresenta, o seu deslocar e maneira de se 

expressar, a imagem e referências do sujeito que encontramos no dia a dia, fica 

evidente. O dançarino não se desvencilha de sua historicidade e vivências de sua 

trajetória de vida, experiências são externadas pelo movimento, pela ação na dança.  

A forma de andar, os gestos, colocação da voz, gostos e hábitos, não são 

meramente uma forma de se comportar exclusivamente de vontade própria. Toda essa 

construção, inacabada, é corpo. Esse pensamento ganha força no século XX quando 

a Sociologia e Antropologia dão lugar ao pensamento de que o corpo é um campo 

possível de investigações. A partir desse momento as teorias evolucionistas começam 

a ser criticada e assim deu-se vasão ao pensamento de corpo enquanto um espaço 

propulsor de questionamentos. (SIQUEIRA, 2013). A ideia de técnica corporal passa 

a ser compreendida enquanto resultado de processos longos de aprendizado. Há um 

conjunto de hábitos pertencentes a uma determinada cultura, meio do qual o indivíduo 

faz parte, que possibilita o desenvolvimento dos comportamentos.  

As possibilidades apresentadas pelos corpos servem de estímulos para a 

criação em dança, especificamente na dança contemporânea. As reflexões referentes 

a diversidade de corpos e o levantamento de questões infindáveis são potentes para 

o campo das artes de modo geral, que serve de espaço para a estruturação desses 

pensamentos. O corpo não se permite mais a um estado de submissão, ele move-se. 

(Idem).  

É importante se atentar para o fato de que é preciso um olhar alerta e sensível 

ao analisar uma obra, pois a percepção do espectador é um dos fatores determinantes 

para que haja identificação dos discursos que surgem na cena. Um espetáculo de 

dança, seja qual for a estética/técnica trabalhada, nos remeterá sempre a 

acontecimentos reais. A interpretação que fazemos está vinculada as nossas 

referências de dança e experiências de vida.  
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O corpo adquire significado por meio da experiência social e cultural 

do indivíduo em seu grupo, tornando-se discurso a respeito da 

sociedade, passível de leituras diferenciadas por atores sociais 

distintos. Sua postura, forma, disposição, suas manifestações e 

sensações geram signos que são compreendidos por uma imagem 

construída e significada pelo interlocutor. Os gestos e movimentos 

desse corpo também são construídos, aprendidos no convívio em 

sociedade – seja diretamente, no contato interpessoal, ou por imagens 

e representações veiculadas por meios de comunicação. (SIQUEIRA 

apud RODRIGUES 2008, p. 6).  

  

 

O corpo social representado em obras de dança contemporânea nos faz refletir 

sobre as estruturas definidas pela sociedade e que são interiorizadas por ele. Ao 

mesmo tempo identificamos na cena um corpo questionador de suas próprias 

experiências. A cena é reflexo de uma sociedade atual. É recorrente nos dias de hoje 

assistirmos a espetáculos de dança que tratam dos incômodos vividos pela sociedade 

contemporânea. Desde as movimentações até o figurino utilizado, todos esses são 

possíveis reflexos do sujeito que encontramos no dia a dia. O gesto do corpo humano, 

o figurino apresentado, o espaço cênico e ambiência criada, oferecem uma gama de 

leituras ao espectador, que somada as suas vivências reverberará em tantas outras 

interpretações.  

Cenicamente, o figurino que representa a roupa do cotidiano nos mostra algo 

muito próximo do real. Isso faz com que o espectador se reconheça enquanto parte 

da cena e se sinta mais próximo da obra. O figurino minimamente apresenta 

referências sobre a qual sociedade esse corpo pertence e de qual contexto o mesmo 

faz parte, tornando-se essencial para a produção de discursos ou identificação do 

perfil do sujeito retratado na obra.   

  Ainda sob a perspectiva de atravessamentos que se dão hoje em dia, na 

contemporaneidade alguns elementos do campo da moda se misturam com a arte, ou 

vice-versa, e as características dessas relações reverberam na cena, bem como em 

todo o contexto que envolve essa composição. As roupas apresentam os aspectos 

urbanos, poucos ornamentos, e dão ênfase ao corpo do dançarino.   

Durante muito tempo, com a preocupação pela utilização de um figurino que 

apenas reproduzisse um contexto cênico ou os perfis dos personagens, as 

possibilidades de leituras referentes a uma obra de dança ficavam restritas e 

limitavam-se apenas ao que era ilustrado. Em algumas estéticas de dança ainda 
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predomina esse caráter representacional do figurino, mas, como citado no capítulo 

anterior, a dança contemporânea sendo reconhecida enquanto um momento que 

marca a quebra de padrões instaurados e que surge como uma subversão aos 

princípios das técnicas da dança clássica e da dança moderna, ainda nos anos 60, 

continua se expandindo e alcançando novos espaços, também enquanto linguagem 

artística tem se tornado um potente campo de pesquisa, principalmente pela sua 

abrangência no que tange as possibilidades de estudos.  

Há discursos que reverberam de maneiras diferentes quando o corpo está 

vestido, ou quando despido, nu. Além disso, há fatores socioculturais que interferem 

de maneira direta na construção de um corpo, ao mesmo tempo, também, na 

construção dos discursos que reverberam dele/nele. O que me impulsiona a continuar 

a escrever é justamente essa capacidade que o corpo tem de produzir discursos. Seja 

na cena, ou nas ruas, haverá sempre uma multiplicidade de corpos que circulam e 

projetam informações. Essas informações são estruturadas em discursos, os quais 

são produzidos, articulados e reformulados a todo o tempo.  

      

O traje portanto, idexaliza, aponta, dirige o olhar a determinadas partes 

do corpo. A possibilidade de elaboração de modelos e formas das 

roupas se estruturam segundo a anatomia humana que será revestida 

por novas configurações plásticas, pela utilização de linhas de 

construções diferenciadas pela forma e pelo movimento. (CASTILHO E 

VICENTINI, 2008. p. 132).  

  

  

Na dança, a força criadora da subjetividade nos faz ler corpos autônomos, 

conscientes. Quando olho para um sujeito estou sempre na tentativa de lê-lo a partir 

daquilo que o seu corpo me apresenta: modo de falar, de olhar, de se vestir, a maneira 

de andar. O vestir muitas vezes já se apresenta com um texto pronto. Mas as 

movimentações, a voz, pouco a pouco revelam singularidades do sujeito. Entre o 

corpo, figurino e imagem há processos dinâmicos que acontecem o tempo inteiro e 

que, por vezes, transitam involuntariamente, em um fluxo inestancável de percepções, 

experiências. Informações que se refazem a todo o tempo. O intuito é direcionar o foco 

para o entendimento de que na cena há uma produção de discursos que é constante, 

fluida e que não se fecha em apenas uma concepção.  

  



42  

  

[...] modo de se comunicar com o mundo. O que vem de fora do corpo, 

vem como imagem, numa carretilha de tantas outras. Assim sendo, a 

imagem não se limita a uma informação, mas é um conjunto delas, pois 

emerge sempre em parcerias sucessivas de muitas informações, o que 

acarreta um tipo de composição e organização. (BITTENCOURT, 2012. 

p. 76).   

  

    

Os discursos produzidos são resultados de trocas mútuas, ou seja, corpo e 

figurino, figurino e imagem, ambiente e corpo, são processos dinâmicos e naturais que 

se dão no contato de uma plasticidade com a outra. O termo plasticidade aqui utilizado 

vem do pensamento de que corpo, figurino e imagem são afetados por processos que 

os impossibilitam de retornar aos seus estágios anteriores. Uma vez que acontece o 

contato, como citado acima, os mesmos sofrem alterações que permanecem ainda 

que de maneira superficial. A cada nova experiência, novas alterações ocorrerão.   

  Enquanto constructo social, o corpo se move e faz política, como cita Agamben  

(2009): “Chamo sujeito o que resulta da relação e, por assim dizer, do corpo a corpo 

entre os viventes e os dispositivos” (p. 13). Sendo fruto do meio em que vive, ao passo 

que se torna consciente, o sujeito se questiona e questiona o seu processo, a sua 

construção. O que se apresenta para nós é a imagem do corpo no momento, não 

necessariamente o mesmo corpo de cinco minutos atrás, por exemplo. Há um 

intervalo/espaço entre o momento em que o corpo se apresenta (quando este está em 

nossa frente e podemos vê-lo, quando está em cena, por exemplo) e as experiências 

que o antecederam. Existe um conjunto de informações que foi se somam e se 

ressignificam, tornando o corpo consciente/experiente. Isso independe da maneira 

como ele processa e de sua disponibilidade, já que a cada minuto o corpo deixa de 

ser o mesmo do minuto anterior.  

  Nos deparamos no dia a dia com diversos corpos transitando pelas ruas, em 

locais de trabalho e ambientes diversos. Talvez seja difícil mensurar a variedade de 

vivências e experiências presentes em cada um desses ambientes. Pensar que cada 

corpo vem de uma realidade e que juntos, em um mesmo local, são responsáveis por 

promover experiências diversas, fica claro a nossa incapacidade de polarizar e rotular 

esta plasticidade. Embora possamos identificar corpos construídos em uma mesma 

sociedade, em um mesmo meio social, ou seja, corpos urbanos, cada um na sua 

subjetividade trilhou caminhos diferentes.  
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O andar do sujeito que passa desatento na rua, a forma como se locomove a 

matéria, se desloca pelo espaço ao mesmo tempo em que revela as suas 

características. As sensações que este corpo provoca em nós quando o olhamos, o 

olhar que este transmite somado a uma série de aspectos que o compõem e se 

traduzem em movimentos, nos possibilita fazer leituras sobre o mesmo, ainda que 

equivocadas em alguns quesitos, determinados aspectos são apresentados sobre o 

corpo. [...] Todavia, o corpo não é apenas imagem em movimento. A imagem é, 

sobretudo, um dos modos possíveis de sua comunicação. (BITTENCOURT, 2012. p. 

13). 

 É essa presentidade, também discutida por Bittencourt, que reforça a potência 

da matéria corpo enquanto propositor de discursos e questionamentos. A presença de 

uma ação que desperta em nós um olhar atento e questionador, carrega em si 

informações que precedem o momento em que presencio a ação. O que vejo é uma 

estrutura de informações apresentadas pela imagem deste, a qual é precedida de 

outras imagens e informações. Antes de verbalizar qualquer ideia, qualquer 

explanação que venha a ser feita, acontece a sensação e a experiência vivida por ele, 

ou seja, há uma experiência primeira que acontece no corpo. A partir daí é que o corpo 

organiza e estrutura o seu pensamento.   

Esse corpo em movimento, na cena, é coberto por uma plasticidade (o figurino) 

que projeta discursos. O figurino assume um papel importante por se apresentar 

enquanto um discurso estruturado que se soma aos discursos impressos no corpo de 

quem dança.   

  

[...] isso significa que aquilo que o bailarino veste deve depender da 

função do corpo em cada coreografia. Consequentemente, a criação de 

figurinos de dança está relacionada intimamente com o posicionamento 

cultural e estético-artístico relativamente ao papel do corpo na relação 

com a integridade do trabalho. “O figurino, longe de ser um figurante, 

possui fala, forma, cor e espaço próprio”. (MACARA, 2013. p. 51).  

  

  

Vestimentas, moda, o corpo se apresenta por imagens, seja por roupas ou 

figurinos, adereços, tatuagens, pinturas. As roupas que vestimos são elementos que 

compõem a identidade dos indivíduos (Hall apud Bonadio 2015, p.182). A moda 

sempre teve seu papel importante na construção do corpo e de suas identidades. Ao 

emitir mensagens não-verbais, o sistema moda produz discursos a partir de 
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referências que dizem respeito a uma determinada classe social, traz aspectos da 

cultura de determinados povos e imprime características próprias. Refletem-se os 

gestos e comportamentos que tornam a moda um fenômeno social. [...] “A moda é 

entendida, então, como possibilidade de expressão, de auto-realização de si próprio, 

de independência do controle social, etc”. (LIVOLSI 1989, p. 44). A moda é a 

construção de uma visualidade que constitui-se de características distintas sobre 

quem a consome. Talvez esteja aí a sua aceitação, ou não, quando propõe tendências 

e estilos novos, e se repagina a todo o momento.  

          

[...] Por outras palavras: o vestuário constitui para o homem – tenha ele 

muita ou pouca consciência disso – um importante e delicado meio de 

comunicação com o próximo e é muito frequentemente através do 

vestuário que o homem comunica aquela parte de si que deseja 

comunicar. Naturalmente dentro dos limites, e com as regras, que lhe 

impõe a sociedade de que ele faz parte integrante. (DORFLES, 1989. 

p. 68).  

  

  

2.1 (In)vestir-se de discursos.  

  

As reflexões aqui apontadas estão interligadas ao corpo do sujeito 

contemporâneo, aquele que se auto questiona, promove discussões, interfere no meio 

ao qual faz parte, que politiza. Na década de 1950, a dança se apresenta em forma 

de manifesto e protesto. Essa estética de dança se desenvolve como uma linguagem 

própria em 1980, trinta anos depois. A partir de um conjunto de métodos e sistemas 

criados com referências da dança moderna e pós-moderna, busca-se uma estética de 

dança que tenha um caráter mais subjetivo, que sugere um espaço de revelação do 

sujeito, em que ele expõe seus estados emocionais e executa movimentos resultantes 

de seus estímulos interiores. O improviso, a pesquisa de movimentos são as principais 

características dessa dança, além da conscientização do corpo e o trabalho com as 

técnicas somáticas7.  

Na cena, há conexões que se estabelecem seguindo um roteiro coreográfico. 

Mesmo assim, haverá sempre espaço para o improviso e a não exigência do 

                                            
7 Termo inaugurado por Thomas Hanna. Os métodos de educação somática surgiram na Europa e na 

América do Norte entre os séculos XIX e XX. O objetivo dessas técnicas e prática baseada na 

consciência corporal, recuperação e manutenção da saúde. Não substitui o treinamento técnico, ao 

contrário amplia as possibilidades e desempenho do corpo.  
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sincronismo preciso e virtuosismo na cena. Esse é um panorama de algumas 

características que representam a dança contemporânea, com os seus aspectos 

subversivos e estética própria, diferente das demais técnicas clássicas (NEDER, 

2005).  

A dança contemporânea surge como resultado de uma atenção dada a rede 

complexa que envolve as questões do cotidiano. Uma dança pós-moderna, como era 

chamada anteriormente, apresenta-se com o intuito de abrir espaços de diálogos em 

que o corpo se coloque de forma espontânea.   

A ideia de redes que se conectam e geram outras informações, ao mesmo 

tempo em que apontam horizontes outros e distintos, reflete também no figurino. Há 

uma grande diversidade de concepções e ideias nos figurinos usados na dança 

contemporânea, bem como a forma como o mesmo é utilizado em cena, que por vezes 

é subvertida, apresentada de maneira não linear. Por exemplo: cada peça do figurino, 

cada parte que o compõe, o seu recorte, na cena ganha uma outra conotação. Uma 

saia pode ser utilizada para cobrir os seios, e na cena assume uma funcionalidade 

que deveria ser da blusa. Uma meia calça pode cobrir os braços e desempenhar a 

função das mangas longas. Uma série de possibilidades que não se esgotam e se 

subvertem a todo o tempo. Além disso, há figurinos que se redimensionam 

sistematicamente ao passo em que acontece a coreografia. (OLIVEIRA, 2008).  

  O campo da moda está sempre antenado às questões que alimentam as suas 

criações. É justamente a fonte inesgotável de proposições, que nos sugere o uso do 

figurino na dança contemporânea, que a indústria da moda está sempre buscando. 

Diferentemente do que ocorria nas sociedades ocidentais ainda no final do século 

XVIII, em que os indivíduos não podiam escolher o que vestir e as leis e o estado 

ditavam o que usar e quando usar. Diferente de hoje em dia, onde na maioria das 

sociedades há liberdade para variar os estilos de roupas que se pretende usar. Essa 

se deve ao reflexo do final da Idade Média, momento em que o corpo começa a ganhar 

visibilidade. A moda surge como valorização dos corpos, a partir do século XIV, e cria 

fronteiras, demarcando e acentuando as diferenças sexuais, de classes sociais, entre 

outras diferenças existentes dentro de uma mesma sociedade. (BONADIO, 2015).  

  

Nas artes, a moda dos retratos que emerge a partir do século XIV 

também acaba por ampliar a visibilidade dos corpos e das roupas, que 

passam a ser representadas detalhadamente. Dobras dos tecidos 
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finos como veludo e sedas, bordados em pedrarias, linhas de ouro e 

prata, talhas, as camisas brancas, nada escapa aos pintores do 

Cinquecento. (MIRKIN, 2011 apud BONADIO 2015, p. 185).  

    

  No início do Renascimento, período em que a moda surge como valorização 

dos corpos e dos indivíduos, a diferença sexual passa a ser acentuada, diferente da 

Idade Média em que as túnicas compridas serviam tanto para os homens quanto para 

as mulheres (BONADIO, 2015). Cada país tinha sua identidade própria a qual as 

vestimentas estavam diretamente atreladas. Com referências na nobreza e burguesia, 

as mangas longas e bufantes denotavam elegância e poder.   

  No período pós Revolução Francesa, no final do século XVIII, o traje masculino 

sofre mudanças.  

 

  
[...] nova proposição de elegância aos homens, para qual são as 

realizações, o tino para os negócios, ou as ideias que devem 

sobressair, e não a roupa. Um homem não deve chamar atenção por 

suas vestes, mas, sim por seus feitos. [...] as roupas masculinas vão 

pouco a pouco abdicando das cores, e de tecidos extravagantes [...] 

aos homens só será permitido o uso do preto, branco, azul-marinho, 

verde-escuro, bege [...] (BONADIO, 2015. p. 186).  

 

  

As mudanças se deram, também, por conta da Revolução Industrial8. Os trajes 

masculinos eram simples, curtos e sem grandes ornamentos, os quais remetiam a 

vestes do campo. Já na moda feminina predominava o exagero nos penteados, joias 

e a saias longas em cortes retos.  

    

 

[...] as mulheres abusavam das cores e brilhos, especialmente nas 

ocasiões sociais. No que diz respeito aos ciclos da moda, as roupas 

masculinas, sobretudo, após 1830 apresentavam mudanças discretas, 

como a altura da cartola, a forma de abotoamento, ou a largura da 

lapela – criando inclusive dificuldades ao observador contemporâneo 

classificar cronologicamente as silhuetas masculinas. Já as formas das 

roupas femininas mudam aceleradamente e é ali que se reconhecem 

mais facilmente os efeitos da moda, cuja dinâmica se acelera após a 

                                            
8 Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e 

XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado 

e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII a maioria da população europeia vivia no campo 

e produzia o que consumia. De maneira artesanal o produtor dominava todo o processo produtivo. 

(Link: http://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php. Acesso em 30.04, às 20:48).  
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Revolução Industrial. Em todas as transformações, as silhuetas 

mudavam, mas nunca deixavam de destacar as ditas “formas 

femininas” ou as partes do corpo associados à reprodução, tal como 

ancas, cintura e bustos. (BONADIO 2015. p. 188).  
  

 

  

  A importância da roupa sempre esteve em grande parte dos processos 

históricos vivenciados por nossa sociedade, desde o reconhecimento de um sujeito, 

sobre qual cultura este faz parte, qual tipo de roupa deve ser usada para trabalhar 

(roupas que possibilitassem uma facilidade em deslocar e agilidade) até as roupas 

que demarcavam de forma clara as divisões das classes sociais.  

  A influência da roupa ultrapassa o campo da moda e alcança outras áreas, a 

exemplo da dança. Nas danças de côrte as roupas utilizadas pelos nobres eram 

similares as roupas que eles usavam no cotidiano. O que diferenciava eram os 

ornamentos e adereços que em excessos denotavam luxo e poder.  Em todas as 

épocas, desde o balé clássico no século XVI até os dias atuais, a moda tem uma 

relação, mesmo que indireta, com a construção do figurino. O que vai para a cena 

dificilmente não está atrelado a uma realidade, seja sobre fatos históricos ou questões 

contemporâneas.   

O balé romântico se apresenta ainda seguindo as formas narrativas. A bailarina 

deve dominar a técnica e desempenhar de maneira profunda o papel na cena. O 

figurino marca a silhueta da bailarina e o bailarino veste collant. Há algumas exceções 

nos balés românticos em que as roupas dos personagens principais devem ter 

maiores ornamentos e definir seus respectivos papéis. Os demais bailarinos se vestem 

com figurinos mais simples, sem ornamentos e volumes.   

  A dança moderna se apresenta com uso de figurinos poucos parecidos com os 

usados pelo balé clássico. Predomina-se a silhueta acentuada em alguns trabalhos, 

no entanto o foco para a criação dos figurinos está nas roupas da rua, estilizadas a 

depender do contexto da técnica de dança trabalhada. Os figurinos dão um no design 

aos corpos no intuito de redimensioná-los. No período em que surge essa estética de 

dança, havia em algumas propostas de figurinos uma força intencional para remeter 

aos estados em que os corpos no período pós-guerra vivenciavam.   

Na dança contemporânea, inicialmente (re)conhecida como dança pós-

moderna, as influências de um determinado período, impressos nos figurinos, é 
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fortemente visível. Os espetáculos, com certa frequência, utilizam de forma aleatória 

de roupas do cotidiano como figurino, por várias questões: desde a representatividade 

do sujeito contemporâneo e urbano, levando a sua imagem para a cena, até as 

questões que potencializam o fazer artístico voltado para estética da dança 

contemporânea.  

  A representação do sujeito do cotidiano projeta-se por meio de imagens pelas 

quais podemos facilmente identificar as referências de “vários sujeitos” pertencentes 

a “várias culturas”, e aproximar as discussões de quem assiste.  

      

[...]as noções do eu, indivíduo, subjetividade e sujeito foram sendo 

varridas por mudanças culturais que têm colocado em evidência a 

instabilidade, multiplicidade e descentramento do sujeito. (SANTAELLA, 

2008. p. 165).   

 

  

  É sob essa alta taxa de complexidade que envolvem o sujeito da 

contemporaneidade apresentado nas mais diversas manifestações artísticas e 

culturais, em que as obras de dança contemporânea ganham força para os discursos 

a que se propõe. A multiplicidade e descentramento, como bem descreve Santaella 

(2008), continuam nos apontando um horizonte que amplia pensamentos e formas de 

fazer na dança. Esses desdobramentos são potentes por permitirem autonomia para 

o espectador, no que se refere a leituras possíveis.   

  O figurino enquanto um enunciado, projeta discursos e a sua construção é 

resultado de uma série de conceitos e entendimentos que cercam a composição da 

cena e os vestígios desses conceitos formam um enunciado que é resultado do 

conjunto. Os discursos impressos nos figurinos usados na dança contemporânea, com 

base nos espetáculos que aqui serão discutidos, seguem uma não linearidade das 

ideias concebidas, as quais compõem a cena.  

  A multiplicidade na narrativa do figurino na dança contemporânea, a 

flexibilidade dos signos que o compõem, instiga-nos a compreender de maneira ampla 

o contexto da obra, além de nos possibilitar criar sentidos novos e diversos. A sua 

funcionalidade vai para além do representativo. “[...] ele multiplica suas funções, vai 

além do mimetismo e da sinalização, coloca em questão categorias tradicionais 

demasiado estratificadas [...]” (PAVIS apud WAJNMAN 2008, p. 210). O figurino deve 

imprimir uma sobreposição de signos pautada no dinamismo, construção da 
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identidade e expressividade dos aspectos que compõem a cena. É importante pensar 

que o figurino veste o corpo em cena e este está carregado de signos que se 

desdobram em tantos outros.  

  

2.2 Figurino é imagem, é corpo.  

  

Toda e qualquer visualização é imagem, comunica. Um texto é uma imagem. 

Um pensamento é uma imagem baseada nos nossos sentidos. (Bittencourt 2012). 

Temos a imagem visual, imagem olfativa, imagem gustativa. As imagens carregam 

significados. Um exemplo bem claro é a fotografia: ela é a expressão de um olhar 

subjetivo, do fotógrafo. Toda imagem é carregada de signos. Foge de nosso controle 

os níveis de interpretações por quem as apreciam. Sendo factual, a imagem comunica 

com o espectador, buscando na memória outras imagens para que este faça relação 

com suas vivências e assim haja construção de conhecimento, posicionamento de 

ideias.  

As imagens são captadas, porém passíveis de transformações, sempre 

dependendo do nosso estado de corpo e ponto de vista.   

  

 
Cada corpo constrói, através de suas experiências, sua cadeia 

informacional, sua passarela de imagens. E como o corpo não é uma 

ilha, suas conexões se explicam inevitavelmente no movimento dos 

seus acordos. Assim, as imagens da natureza de uma instrução, por 

exemplo, acionam uma cadeia de conexões implicadas no modo próprio 

a cada corpo se organizar em suas relações. (BITTENCOURT, 2012. p. 

82).  

  

  

O corpo é parte visível e altera o ambiente, ou vice-versa. “O corpo ausente não 

retira das imagens as significações culturais a elas agregadas. [...]” (BONADIO, 2015. 

p. 194). Ele nos apresenta e representa em formas de signos. A sua apresentação 

pode ser vista em tempo real, quando estamos frente a ele, ou quando apenas nos 

recordamos do que vimos anteriormente. A lembrança de uma fotografia em família, 

de momentos que marcaram as nossas vidas quando estávamos na presença de 

outros corpos. Quando vamos ao teatro e assistimos a um espetáculo de dança, 

acompanhamos ao vivo as cenas. Ao saímos do teatro ficam as lembranças, 

memórias do que vimos. Dificilmente conseguiremos lembrar de tudo, dos mínimos 
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detalhes na sua totalidade, mas ficam reflexos importantes porque certamente foi o 

que nos marcou. Há sempre uma parte do espetáculo que de certa forma nos traz 

outras memórias. O espectador busca sempre referências em suas vivências para 

compreender a cena.              

Segundo Bittencourt 2012:   

  

 

[...] As imagens são ações corporais que propiciam a comunicação e 

materializam-se em forma de representações que descrevem as 

soluções necessárias nas relações com o ambiente. São 

acontecimentos, que se propõem continuamente e declaram que os 

estados do corpo são seus aspectos. Imagens são como um modo do 

corpo operar, são ações no corpo selecionadas como estratégia de 

sobrevivência, condicionadas aos mecanismos de evolução como 

qualquer existente. (p. 21).  

    

 

  O figurino também se apresenta por meio de imagens. As interpretações que 

fazemos são com referência no que vimos, quando essa leitura não é feita em tempo 

real, são acessadas em nossa memória e nos possibilitam a estruturação de 

discursos. Esses discursos sofrem mutações contínuas que se desdobram em outros.   

Há uma continuidade nesse fluxo de acontecimentos que passa a todo o 

momento pela matéria corpo e influencia na sua construção. A mente organiza as 

informações antes passadas pelo corpo. Quando o corpo muda, tudo já foi 

transformado. (KATZ 2008, p. 69). As percepções no corpo são estágios do processo 

de organização e assimilação daquilo que já aconteceu anteriormente. As imagens se 

projetam de diferentes formas, seja a partir de uma forma criada pelo/no corpo e que 

se materializa, ou em forma de pensamento quando lembramos ou imaginamos um 

acontecimento. O corpo se comunica por imagens. [...] (BITTENCOURT 2012, p. 66). 

A autora nos diz que:  

  

 
No processo de comunicação do corpo, as imagens são fundamentais. 

Elas não ocorreram apenas como um modo de operação interna no 

corpo, mas como modo de se comunicar como o mundo. O que vem 

de fora do corpo, vem como imagem, numa carretilha de tantas outras. 

Assim sendo, a imagem não se limita a uma informação, mas é um 

conjunto delas [...]. (p. 76).  
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  A imagem presentifica. Na cena, as articulações feitas propõem um campo 

possível de articulações, de sentidos e interpretações, discursos. Esse dizer 

apresentado pelo figurino não é uma informação que se dá de um momento para o 

outro. Há um processo em que essas estruturas se formam. As informações se dão 

de acordo com o fluxo em que a cena acontece. A cada segundo outras informações 

se apresentam. Os movimentos estruturam-se em falas que se estruturam em 

discursos.  

  Os deslocamentos propostos pelo figurino vão além de um deslocamento frente 

ao seu caráter funcional ou conceitual. A abrangência é bem maior por se tratar de um 

campo que produz conhecimento e que se apresenta enquanto um campo polimorfo. 

[...] esse campo polimorfo de esquiva do paradigma, do conflito = o Neutro. 

(BARTHES, 2003. p. 18). Há um fluxo permanente em que entrecruzam as 

informações propostas pela apresentação de um figurino em obras de dança 

contemporânea. Esse suspense, que se apresenta pelo uso de um figurino com 

narrativa não-linear, é gerado a partir de diversos constituintes, os quais se dão na 

cena e geram sentidos.   

A relação entre o corpo e o figurino em cena assume um papel importantíssimo 

nas obras de dança contemporânea. Não estamos falando de uma aplicabilidade de 

um figurino para a cena. Estamos falando de uma criação, que se dá no processo 

criativo junto a cena. Nesse sentido vale enfatizar como o contato com variadas 

experiências podem contribuir para uma concepção de figurino cada vez mais 

complexa e interessante.   

O caráter indistinto de um figurino na dança contemporânea torna-se peça 

fundamental nesse estudo. Essa indistinção, que é gerada pela complexidade que 

envolve a obra, caracteriza um novo olhar para esse elemento cênico. Essa discussão 

aponta-nos para inúmeras questões frente ao campo da dança. A ideia é pensar o 

neutro sob uma perspectiva de existência e indistinção. (BARTHES, 2003). Nesse 

momento deixamos de lado o que o senso comum define enquanto neutralidade e 

problematizamos: o que sugere o figurino na dança contemporânea e que chama a 

atenção, e o que não está apresentado de maneira óbvia na narrativa, mas que se 

projeta enquanto discursos.  

  As projeções dos discursos produzidos geram sentidos e nos apontam para um 

emaranhado de questionamentos que aliados a nossa percepção e entendimento do 
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que venha a ser a imagem nos ajuda a deslocar o olhar e entender nosso próprio 

corpo. É importante pensar na matéria corpo enquanto um sistema vivo, e que tudo 

que ocorre nele é um fluxo de estados intensos e inauditos. O corpo constrói 

metáforas, reafirma discursos e reforça a sua importância enquanto produtor de 

políticas. E essas, sem dúvidas, são as suas principais potências.  

  A ideia é pensar um figurino transgressor de padrões, inclassificável, indistinto, 

propositor de discursividades não-lineares. Um figurino implicado de discursos de 

neutralidade que implica diversas questões, principalmente a ideia de variação 

contínua. Assim, faz-se necessário uma compreensão do estudo proposto por Roland 

Barthes (2003) em que apresenta o conceito e ideias sobre o neutro e o seu lugar de 

fala. As análises apresentadas no próximo capítulo são de obras com proposições de 

figurinos que apresentam as características próximas das discussões apontadas por 

Barthes (2003), enquanto aspectos do neutro, a exemplo da indistinção, de um campo 

polimorfo (possível de interpretações infindáveis), entre outras caraterísticas 

semelhantes.  

 

Percebe-se então que, definitivamente, a maior oposição, a que ao 

mesmo tempo fascina e é a mais difícil de pensar, porque se destrói 

quando se coloca, é a oposição entre distinção e indistinção, e aí está 

o cerne da questão do Neutro, o motivo por que o Neutro é difícil, 

provocante, escandaloso: porque ele implica pensar no indistinto [...] 

(BARTHES, 2003. p. 110).  

            

  A possibilidade de suscitar discursos de neutralidade propostos pelo figurino na 

dança contemporânea se faz possível a depender de todo um contexto: a proposta 

cênica, os atravessamentos que se dão na cena da relação do cenário, do corpo com 

o figurino, da maquiagem e interferências do ambiente no corpo, e vice-versa. Há toda 

uma complexidade que envolvem os sistemas e que carecem de atenção. A busca 

não é por classificação de figurinos neutros ou não neutros, mas apontar argumentos 

que fundamentem essa ideia,  

  A Lia Rodrigues Cia de Dança e o His-contemporâneo de Dança instiga-nos a 

pensar justamente nessas relações e atravessamentos que a cena na dança 

contemporânea propõe e evidencia. Há um jogo de imagens e interação que acontece 

em ambos os espetáculos que nos abrem possibilidades diversas, seja de 

plasticidades estética ou interpretações.  
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2.3 O corpo: imagens e dramaturgias.  

 

 As conexões estabelecidas no/pelo corpo resultam em processos de 

comunicação que nos possibilita discutir a arte enquanto produtora de conhecimentos. 

Os gestos, a trilha sonora, o cenário, a iluminação, o corpo, o figurino, todos esses 

elementos criam sentidos em cena. Esse conjunto de elementos apresenta toda uma 

construção cênica e intelectual fruto de investigação e experimentação que ampliam 

o nosso olhar para a cena.  

  A dramaturgia discutida neste estudo é construída por corpos comuns, roupas 

do cotidiano como proposta de figurino, variações de cores e dinâmica na utilização 

do figurino, entre outras proposições interpretativas, características da dança 

contemporânea. Nessa estética, o corpo possui um caráter especial, ganha 

visibilidade e revela estados que transcendem as sensações.  

    

[...] Se o significado pudesse ser verdadeiramente imposto a um 

conjunto de cores, modelos e cortes por autoridades externas, tais 

como colégios, militares e governos, esses significados não mudariam 

no tempo e no espaço. Poderia se argumentar que, uma vez que 

mudam, o significado não pode funcionar simplesmente dessa forma. 

(BARNARD, 2003. p. 118).  

  

  

  Há um conjunto de fatores que implicam na construção de uma roupa, assim 

acontece com o figurino. Por isso, discuto propostas que servirão de referência para 

a ideia de um deslocar-se por entre os conceitos pré-estabelecidos sobre a 

funcionalidade das plasticidades corpo, figurino e a imagem que é projetada ou 

projeta-se naturalmente na cena quando o corpo se movimenta. Essas imagens são 

representações das questões de que tratam a obra.  

        

 
[...] Nas sociedades contemporâneas e urbanas, é através daquilo que 

cobre a nossa pele, e, mais visivelmente das roupas (posto que 

tatuagens, piercings ou escarificações podem estar cobertos por 

estas) que informamos, ressaltamos e escondemos informações sobre 

nós mesmos. [...] (BONADIO 2015, p. 179).  
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  A dramaturgia criada pelo figurino amplia as noções e possibilidades de 

interpretação de maneira que se torna difícil mensurar as possíveis leituras feitas pelo 

espectador. (OLIVEIRA, 2008). Ainda que o espectador consiga ler o contexto da obra, 

uma imagem construída pelo figurino não se presentifica enquanto um texto linear que 

possibilita uma leitura fácil. O que encontramos nos figurinos na dança contemporânea 

é uma dramaturgia borrada em meio as conexões estabelecidas em cena, que se 

organiza de maneira não-linear e geram sentidos diversos para quem assiste. Há uma 

organização da energia física, gerada no/pelo corpo para se comunicar.   

  A ação realizada pelo corpo passa por diversos processos, desde a sensação 

e organização do corpo para a execução, até os discursos que são produzidos por 

ele. É o deslocar por entre esses processos e as possíveis interferências que nos 

possibilitam intervir na ordem das coisas. É por meio do movimento, também, que o 

corpo discursa.   

  

[...] Aproximar-se do pensamento do outro pode ser uma experiência de 

liberdade, um exercício de autoridade ou uma prática de devoração. A 

base destes diferentes modos de comunicação não é necessariamente 

discurso ou silêncio. É sempre ação e fluxo de imagens. [...] (GREINER, 

2008. p. 85).  

 

 

  A produção do conhecimento em dança é movida por esses entrecruzamentos 

de ideias e fluxos das possibilidades. Entre as relações tecidas aqui, moda e figurino 

se entrecruzam. [...] Portanto, a roupa pode ser entendida como a “fronteira entre o 

eu, e o não eu” (WILSON apud BONADIO 2015. p. 179). O sentido de uma roupa se 

dá tanto no momento em que essa entra em contato com o corpo e se relaciona com 

o mesmo ou anterior a esse contato durante o seu processo de construção. Uma roupa 

é construída a partir de características sociais de uma determinada cultura. 

(BARNARD, 2002). Da mesma forma se dá no processo de construção de um figurino, 

este surge das características e contexto referentes a obra. Há articulações que são 

feitas e que escapam aos nossos olhos, gerando sentidos que permanecem em 

estados constantes de deslocamentos.  

  São esses mesmos deslocamentos, propostos pelo corpo, pela imagem e pelo 

figurino, que criam a dramaturgia na dança contemporânea.   
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[...] O corpo cênico compõe a cena, o contexto e, a sua maneira, um 

“tempo” próprio, poético, único. A cena é fato, tanto quanto a cena onde 

se deu a criação de uma pintura. Porém, só se dá naquele momento, 

não produz matéria, nem é palpável. (SNIZEK, 2013. p. 88).  
 

 

 

   As dramaturgias construídas também fazem parte desses estados provisórios 

que se dão nos deslocamentos dos conceitos e propostas que se apresentam na 

dança contemporânea enquanto espaços de possibilidades. 

Variação contínua que nos remete a imagem de um rio de águas correntes. 

Enquanto houver vida na terra os conceitos estarão sujeitos a mudanças em contínuos 

deslocamentos das ideias. São características do pensamento complexo, tão discutido 

por Edgar Morin (2000), Prigogine (2009) e outros pensadores, os quais enfatizam que 

o surgimento da teoria da complexidade marca um momento em que a mente humana 

se sente livre daquilo que é imposto para a sociedade, pela ciência clássica. O 

pensamento complexo rompe com a ciência clássica, isso nos apresenta a ampliação 

de possibilidades para a construção do conhecimento em diversas áreas.    

Os pensamentos frenéticos se colocam o tempo inteiro nesse lugar de indagar 

as ciências exatas e abrem espaços para questionamentos. Ideias desafiadoras, como 

por exemplo o próprio neutro apresentado por Barthes (2003), criam uma articulação 

que nos desafiam se tornam dinâmicas os estudos e pesquisas nas mais diversas 

áreas do conhecimento. Um pensamento que vai atravessa a contemporaneidade. O 

neutro está diretamente ligado a multiplicidade de coisas. A não distinção é uma das 

características da neutralidade. Neutro é o que permanece em estados de 

reflexividades.   

  

[...] esse Neutro permanece conflituoso, sensível à luta de forças 

coléricas que se erguem uma contra a outra: a perempção do 

conflituoso não se faz por suspensão, abstenção, abolição do 

paradigma, mas por invenção de um terceiro termo: termo complexo e 

não termo zero, neutro. (BARTHES 2003, p. 117).  

  

  

A maneira como identifico uma alternância nos conceitos propostos pela 

funcionalidade do figurino na dança é reflexo dessa possibilidade de promover 

deslocamentos e apontar outras formas de leituras. Vou mais além, o termo 
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funcionalidade já não contempla tanto o papel que o figurino possui na estética da 

dança contemporânea. Não cabe mais a ideia de função, mas talvez pensar nele 

enquanto articulador e propositor de leituras.  
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Capítulo III 

Os corpos na dança contemporânea: análise crítica e reflexiva das obras Partes sem 

roteiros, do His-contemporâneo de Dança, e Encarnado, da Lia Rodrigues Cia de 

Dança.  
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3. Os corpos na dança contemporânea: análise crítica e reflexiva das obras 

Partes sem roteiros (2008), do His-contemporâneo de Dança, e Encarnado 

(2005), da Lia Rodrigues Cia de Dança.  

  

Apreciar obras de arte é importante para a formação do indivíduo, 

principalmente quando se trata de uma atividade profissional para dançarinos, atores, 

intérpretes, músicos, artistas plásticos, entre outros sujeitos das diversas áreas do 

conhecimento. A arte tem o poder de contaminar, seja pelo visual, pela audição e/ou 

tato, a arte comunica. Assistir a um espetáculo de dança nos permite muitas 

experiências, a partir daí o contato com a obra suscita compreensões, levanta infinitas 

possibilidades de interpretação, nos apresenta um repertório e conta uma história, 

comunica.  

Os gestos, a trilha sonora, o cenário, a iluminação, o corpo, o figurino, todos 

esses elementos criam sentidos em cena. Esse conjunto de elementos apresenta toda 

uma construção cênica e intelectual fruto de investigação e experimentação que 

ampliam o nosso olhar para a cena. Neste capítulo apresento duas obras de dança 

contemporânea, as quais, além de serem obras de grupos diferentes e tidos como 

referências no cenário da dança na Bahia e no Brasil, foram escolhidas por trazerem 

enquanto concepção de figurino uma proposta ousada e instigante que apresenta uma 

narrativa não linear. As obras: Encarnado – 2005 da Lia Rodrigues Cia de Dança e do 

espetáculo Partes sem Roteiros – 2008 do His Contemporâneo de Dança, ambas as 

obras levam para a cena o corpo do cotidiano exposto ao caos e em estado de 

vulnerabilidade. As plasticidades corpo e figurino criam uma dinâmica discursiva 

bastante convidativa a investigação, no que tange a produção de discursos 

contemporâneos.  

Os espetáculos discutem o corpo do sujeito imerso na complexidade do dia a 

dia. Um dos grupos faz referência ao país ou quem sabe ao mundo talvez, e o outro 

faz um recorte referente a esse corpo mergulhado no caos, apresentando o corpo 

urbano da cidade Salvador, Bahia. As narrativas se passam de maneira complexa e 

são atravessadas por várias questões, sejam espaciais, de movimentação, 

iluminação, cenário e principalmente em relação ao figurino, elemento que cria formas 
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nos corpos e promove deslocamentos de discursos, de conceitos referentes a 

funcionalidade do figurino, até mesmo de dança.  

Durante as análises, compreendo a proposição cênica e estruturo as ideias que 

se constroem gradativamente. A cada vez que assisto aos vídeos e/ou leio algo sobre 

a temática discutida mais se torna possível criar links e apresentar noções sobre a 

pluralidade nas propostas dos figurinos. As peças que compõem o figurino, de maneira 

integrativa, articulam ideias e ampliam conceito a ele atribuído.  

O figurino na dança contemporânea vem alcançando um caráter neutro, nos 

aspectos discursivos da palavra, se assim podemos dizer. A neutralidade (BARTHES, 

2003) como lente teórica para análise e discussões, como as que aqui estão sendo 

propostas, significa algo indefinido, que faz parte de um campo amplo de 

possibilidades, que não se fecha, não se limita; aquilo que não se permite fechar-se 

em modelos e padrões que o determine. Para o autor: [...] o Neutro não pode 

contentar-se com os modos (modalidades) que codificam oficialmente na língua a 

atenuação do afirmativo [...]. (BARTHES 2003. p. 99).   

Para Barthes 2003, o neutro não se prende a atribuições pré-determinadas pela 

linguagem, antes faz-se necessário analisá-lo no âmbito do discurso, daquilo que é 

construído socialmente. Pensar sob essa perspectiva garante ao figurino uma 

notoriedade e atenção por parte dos artistas/coreógrafos/encenadores quando estão 

em processos de montagens. Na estética da dança contemporânea fica cada vez mais 

difícil encontrar um figurino que narre e/ou descreva o contexto da obra, de maneira 

óbvia, fácil e narrativa. A partir do século XX, o figurino ganha notoriedade, 

inicialmente no campo do teatro. Sua visibilidade e seu caráter potente enquanto 

propositor de discursos ganha espaço nos estudos cênicos desenvolvidos por Adolphe 

Appia9  (1862 - 1928), discutido por Fausto Viana 10 , entre outros encenadores e 

pesquisadores. Na dança, a grande referência, e a mais próxima da ideia debatida 

nesse estudo, no que tange a subversão e novas propostas de figurinos, é o da 

precursora da dança moderna Isadora Duncan. A sua originalidade ganhou 

                                            
9 Cenógrafo suíço, pioneiro das modernas técnicas de cenografia e iluminação. Estudou música na 

Suíça, Alemanha e Paris. Defensor do pensamento de que o cenário devia ser tridimensional e de 

níveis múltiplos.  
10 Pesquisador de trajes de cena e professor de cenografia e indumentária na Escola de Comunicações 

e Artes da USP. É doutor em artes e em museologia. Pós-doutor, autor do livro: Renovações cênicas 

do século XX (1992).  
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repercussão pela quebra de padrões e construção de uma dança espontânea, 

libertadora, capaz de atingir ao máximo de espectadores, os quais ao se depararem 

com a sua dança puderam refletir sobre o corpo, sobre seu estilo de vida e sentidos a 

que se propõe o ato de dançar.   

A obra de Lia Rodrigues Cia de Dança e a obra do Grupo His-contemporâneo 

apresentam propostas de figurinos com roupas do cotidiano, a priori básicos (com 

poucos ornamentos, sem uma intencionalidade óbvia de narrativa), mas ao mesmo 

tempo suscitam questionamentos por se tratarem de roupas do cotidiano e por 

apresentarem dinâmicas na cena, as quais durante a descrição e as colocações feitas 

aqui tencionam a ideia de figurino e problematizam o pensamento de subversão deste 

elemento cênico enquanto o elemento responsável por uma narrativa na obra.   

  

3.1 O figurino em Partes sem roteiro (2008): uma proposta que redimensiona o  

corpo em cena.  

  

  
          Figura 1 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

  

Os figurinos de Partes Sem Roteiros (2008) nas cores vermelha, branca e preta 

junto as movimentações que utilizam o improviso para compor a coreografia, criam 

uma narrativa não-linear. A proposta de cena sugere deslocamentos que vão desde 

as noções de espetáculos de dança, enquanto um texto narrado (pronto), até a ideia 

de figurino para dança que antes era visto apenas enquanto um elemento cênico e 

funcional até os dias hoje quando o observamos enquanto um elemento na cena que 

indica discursos possíveis. Ambos os textos, corpo e figurino, se entrelaçam e geram 

outros sentidos, que ao se apresentar para o espectador oferece a ele a liberdade de 
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construção de uma nova compreensão que se dá a partir das experiências subjetivas 

no momento de seu contato com a obra apresentada.   

  

  
                  Figura 2 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

  

Permanecem em nossas memórias as imagens e os fluxos de ideias que nos 

possibilitam falar sobre a obra e fazer uma análise de maneira crítica e reflexiva. Se o 

corpo é imagem no fluxo do tempo, como diz Bittencourt 2012, logo posso dizer que 

as impressões e compreensões das quais utilizo para realizar esta pesquisa vêm de 

imagens. O que os figurinos criam nos corpos e o que fica na minha memória enquanto 

espectador são imagens.  

 

  

[...] As imagens emergem como modos de sua própria percepção. 

Imagem no corpo é sempre uma ação que desliza pela instabilidade 

dos ajustes que enfrenta para se tornar uma presentidade. Ou seja, 

quando se fala em imagem, há de se levar em conta, sobretudo, o 

movimento presente nas ações do corpo. [...] Todavia, o corpo não é 

apenas imagem em movimento. A imagem é, sobretudo, um dos 

modos possíveis de sua comunicação. (BITTENCOURT, p.13).   

 

 

 

  A transitoriedade criada pelo figurino na cena de Partes sem Roteiro nos leva 

a pensar nas infinitas possibilidades de interpretação. O figurino cria design nos 

corpos e o corpo que dança é visto como um conjunto de imagens, pois nele está toda 

a capacidade de criar e recriar a cena dentro de um contexto que acontece durante o 

jogo de sentidos, o qual é resultado da conexão que se dá no ambiente, entre o corpo 

e o figurino. Essas imagens servem de mote para uma análise minuciosa da obra.  
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                        Figura 3 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

  

  A pesquisa do His-contemporâneo de Dança apresenta o figurino enquanto um 

elemento fermentador e o coloca em um lugar de neutralidade, de indefinição de sua 

funcionalidade. A proposta usada amplia as possibilidades de interpretação e não se 

fecham na obviedade do que se passa em cena ao mesmo tempo em que abre 

campos de análises para experimentação e investigação.   

  O vídeo analisado11 (segue o link: https://youtube/utimYkzgxFs) é dançado por 

Iara Cequeira, Sandra Corradini e Jorge Santos e se passa com poucos elementos 

cênicos, no que tange a cenografia. No fundo, imagens são projetadas em tempo real 

criando ambiências que contribuem para que os efeitos visuais aconteçam e auxiliem 

no design criado nos corpos a partir das projeções. O figurino redimensiona, cria 

formas nos corpos e comunica de forma não-verbal. A linguagem não-verbal é um 

aspecto fundamental no processo de emissão de mensagens do traje em cena, pois 

comunica ao se apresentar, desperta atenção para as informações que são emitidas 

e contribuem na produção de impressões subjetivas acerca da obra.  

 

                                            
11 Registro do espetáculo apresentado no IX Congresso de Crítica Genética, no ano de 2008 no Teatro 

da UFES. 

https://youtube/utimYkzgxFs
https://youtube/utimYkzgxFs
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                        Figura 4 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

 

  Em conversa com a diretora do espetáculo, Iara Cerqueira, questionei-a sobre 

de que forma se deu o processo de montagem da obra e qual concepção de figurino 

foi utilizada. Segundo ela, o processo se iniciou a partir da leitura da poesia “Partes 

do Corpo”, de Dominicano Santos, e foi concebido em colaboração com os intérpretes 

pensando assuntos da realidade na qual os profissionais se encontravam inseridos 

naquele momento: uma Salvador extremamente violenta, preconceituosa e suja.   

  

  
                  Figura 5 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

  

Iara Cerqueira salienta que, a argumentação coreográfica se situava em pensar 

a poesia e a realidade da cidade como, por exemplo, a hospitalidade do povo, a nudez 

dos corpos, a cidade praiana, o colorido das roupas do cotidiano, o sorriso das 

pessoas, uma forma direta como o povo aborda o outro nas ruas, com perguntas e 

olhares atravessados.  
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Figura 6 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

  

Segundo a diretora, durante o percurso do processo criativo, o projeto e o 

figurino foram sendo pensados concomitantemente e influenciados por leituras do 

filósofo Giorgio Agamben (2009), refletindo as relações entre a cidade de Salvador e 

o corpo descartável, “cuja presença ou ausência é considerada indiferente no contexto 

em que este se insere”. Todos esses argumentos foram sendo cogitados para pensar 

o figurino, enfatizou a diretora.                          

Além disso, o filósofo Giorgio Agamben discorre em suas escritas como o 

nazismo se estabeleceu de uma forma potente numa determinada época na 

Alemanha, e segundo Iara, a imagem dos corpos naqueles campos nus, esfacelados 

e desfigurados servira de inspiração para a concepção estética. Nesse sentido, 

durante a criação do espetáculo as referências técnicas se situaram na definição de  

“corpo matável” citado por Agamben (2010).  

 A ideia de corpo associado ao corpo em pedaços permeia-se junto a obra e 

por conta da pesquisa artística foi sendo tecida analogamente a ideia de um 

matadouro e de carnes penduradas nesses açougues, no colorido das roupas dos 

soteropolitanos. Os figurinos foram sendo construídos assim, como o uso de uma tarja 

preta, no caso uma sunga e um sutiã, para cobrir os corpos, as partes íntimas como 

uma pele, buscando apresentar a imagem dos corpos no campo de concentração.  

  A ideia estava em evocar algumas emoções a partir dessas imagens, reforça  

Iara Cerqueira. “Partes sem Roteiros” foi sendo criado usando também outras 

referências, mas evidenciando o corpo de um boi retalhado, transversalmente ao 

corpo de um homem, dividido e esfacelado. Em outro momento ela nos conta que 

durante o processo criativo e na apresentação tem a imagem de um leilão de corpos 

e uma pergunta: Como seria leiloar as partes de um corpo humano? Nesse momento, 
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o figurino já se encontrava impregnado de informações, porém essa frase coreográfica 

desapareceu e nesse sentido o nome “processo” localiza essa argumentação 

coreográfica. O que continuou muito intenso durante a montagem foi pensar roupas 

como pele, pele que se tira, se renova e que contém uma história muito particular, 

ressaltou Iara Cerqueira.  

  

                       
             Figura 7 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

  

Metáforas utilizadas para compor argumento cênico, o figurino foi construído 

com roupas pessoais e usadas, ou seja, não foram criadas roupas para dançar, as 

roupas utilizadas eram particulares, que é uma coisa que particularmente a coreografa 

gostamuito de fazer, pensando na história desses figurinos e na contaminação. A 

inspiração das roupas foi sendo feita diariamente, inspirada na poesia e nas imagens 

do campo de concentração, no “Homo Saccer” colaborativo para compor um 

argumento de sujeição da vida a um determinado poder”, afirmou Iara Cerqueira.  

                                   

                 Figura 8 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de Dança Partes sem roteiros (2008).  

 

  A diretora ainda mencionou que o processo de pensar a coreografia e as 

possibilidades de improviso em cena estava pautado em algumas características da 
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população da cidade de Salvador. Com isso, alguns aspectos foram sugeridos como 

estímulos, a exemplo de: cheiro, as cores das roupas, a nudez dos corpos, a cidade 

praiana, o preto invasivo, entre outros aspectos que predominam na maneira de viver 

do povo soteropolitano. Uma característica política de constituição ser e estar, corpo 

e contato no qual os artistas estavam inseridos. [...] a estrutura do vestuário está 

estreitamente ligada a acontecimentos políticos-culturais contemporâneos; em 

particular aos instrumentos de controle da luta de classes que sejam postos em 

práticas nos vários países [...]. (ALBERONI, 1989. p. 62).  

  Partes sem roteiros (2008) apresenta um figurino que desperta uma ação crítica 

e faz refletir sobre os questionamentos que nos assolam frente as questões que 

envolvem o sujeito da contemporaneidade. Apresentado com cores marcadas em uma 

oscilação de estímulos visuais, que criam formas, cobrindo e descobrindo partes do 

corpo durante a cena é que essa pesquisa busca contextualizar as maneiras com as 

quais o figurino na dança contemporânea constrói intinerâncias, propõem pensar 

perguntas sem respostas concretas, a exemplo da sua funcionalidade e aponta um 

processo contínuo de desfazimentos e refazimentos. O figurino nessa estética de 

dança coloca o corpo em um entre-lugar12,em que identifico uma não classificação, 

atingindo um ponto neutro, indistinto. O outro lugar é um lugar da ação contínua.  

  Nesse estudo, a descrição de um figurino vai além de obedecer às 

características da escrita. O que proponho são apontamentos para uma análise crítica 

e reflexiva sobre pensamentos já instaurados no que se refere a funcionalidade do 

figurino na dança, com recorte a estética da dança contemporânea.   

  

3.2 O figurino em Encarnado (2005): movendo-se em terrenos complexos.  

  

A obra da Lia Rodrigues Cia de Dança é resultado de experiências de 

residências artística no complexo de favelas da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, 

em 2004. As construções dos corpos que vejo em cena, por meio de vídeos (registros 

da apresentação no Centre National de la Danse em Paris, em 8 de novembro de 

2005) são um retrato daquilo que temos enquanto referência de um corpo imerso na 

realidade de quem vive em comunidades, como as favelas de uma cidade violenta 

                                            
12 O conceito de "entre-lugar" citado por Greiner (2011) refere-se ao entre-meio, ao lugar que não está 

nem de um lado e nem do outro, nem que manda e nem que obedece, não domina e nem é dominado.  
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como o Rio de Janeiro. Um corpo exposto e vulnerável, como os discutidos na obra 

do His-Contemporâneo.  

Proporcionar aos dançarinos o ser e estar dentro da realidade da Maré, serviu 

de inspiração para a construção das corporalidades apresentadas. As interferências 

do ambiente, principalmente a violência escancarada, o afetar e do deixar-se afetar 

foram imprescindíveis para a criação da dramaturgia de Encarnado (2005). Obras 

como essa, me despertam o olhar para a reflexão e problematização referente a 

espetáculos de dança contemporânea que geram conflitos e questionamentos. As 

nuances que criam o “sentido da obra” estão imbricadas em cada detalhe da cena: 

figurino, espacialidade, movimentações e elementos cênicos.  

Em conversas trocadas por emails com Lia Rodrigues, diretora de Encarnado 

(2005), a mesma afirmou que os estímulos para a criação surgiram com as 

improvisações em torno da violência e da dor, presenciada pelos dançarinos que 

residiram no complexo de favelas, imersos na realidade, e também com experiências 

com elementos como ketchup e água usados para compor a cena, produzindo alguns 

efeitos visuais que remetiam a sangue, por exemplo. Além disso, a diretora quando 

questionada sobre a proposta de figurino, revelou que: “o figurino usado em cena são 

as mesmas roupas que os artistas usaram durante os ensaios”.  

Sobre os referenciais teóricos que embasaram a obra, Lia Rodrigues responde 

que: Tunga13 , Lygia Clark14, entre outras leituras foram de extrema importância para  

a compreensão das discussões apresentadas, a exemplo de “Diante da dor dos 

outros”, de Susan Sontag15. 

                                            
13 (1952 – 2016), brasileiro, escultor, desenhista, artista performático e contemporâneo. Acesso em 
26.07. Link: https://www.tungaoficial.com.br/pt/.  
14 Lygia Clark foi uma artista brasileira nascida em Belo Horizonte em 1920, mudou-se para o Rio de 
Janeiro, em 1947, iniciou seu aprendizado artístico com Burle Marx (1909-1994). Entre 1950 e 1952 
passou a viver em Paris, onde estudou com Fernand Léger (1881-1955), Arpad Szenes (1897-1985) e 
Isaac Dobrinsky (1891-1973). De volta para o Brasil, integrou o Grupo Frente, liderado por Ivan Serpa 
(1923-1973). É uma das fundadoras do Grupo Neoconcreto e participou da sua primeira exposição em 
1959. Trocou sua pintura gradualmente pela experiência com objetos tridimensionais. Dedicou-se à 
exploração sensorial em trabalhos como A Casa É o Corpo, de 1968. Participa das exposições Opinião 
66 e Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ). A partir dos 
anos 1980 sua obra ganhou reconhecimento internacional com retrospectivas em várias capitais 
internacionais e em mostras antológicas da arte internacional do pós-guerra. Acesso em 26.07, às 
00h53. Link: https://www.escritoriodearte.com/artista/lygia-clark.  
15 Crítica social e escritora norte-americana nascida em Nova York, uma das principais intelectuais 
americanas. Filha do comerciante Jack Rosenblatt, que morreu de tuberculose pulmonar (1938) e de 
Mildred, que casaria com o Capitão Nathan Sontag (1945), cresceu em Tucson, no Arizona e na 
adolescência mudou-se para Los Angeles, onde fez o colegial e (1948). Um ano depois mudou-se e 
recebeu o B.A. do College of the University of Chicago (1951) e casou-se com o instrutor de sociologia 

https://www.tungaoficial.com.br/pt/
https://www.escritoriodearte.com/artista/lygia-clark
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A Lia Rodrigues Cia de Dança ainda permanece, após anos, ocupando um 

espaço no complexo de favelas da Maré (Rio de Janeiro) onde desenvolve seu projeto 

de residência, oficinas e ensaios. É notório, enquanto analiso a obra, o quanto o chão 

daquele complexo de favelas, e contato com pessoas daquele lugar, sujeitos também 

vulneráveis, contribuíram para a plasticidade da obra. O elenco contava com dois 

dançarinos moradores daquele local, e isso, sem dúvidas, sendo olhares específicos 

e reais, de quem presencia diariamente aquela realidade, somou para pensar a 

construção das cenas.   

O retrato da favela coloca em cena as relações com o outro e com o mundo. 

Uma dança que dialoga com uma realidade atual. Se pensarmos no tempo, desde o 

período em que a Lia Rodrigues Cia de Dança pisava os pés no complexo de favelas 

até os dias atuais, em 2004, já se passaram quatorze anos. É muito importante 

mensurar que a obra se faz atemporal por diversas questões. Primeiro pela violência 

que ainda assola comunidades, a exemplo do complexo da Maré (Rio de Janeiro) e 

as questões de corpo, ainda tão latentes nos discursos, seja na dança ou em outras 

áreas do conhecimento que pautam o corpo enquanto potência e importante 

propositor de discussões. Para ser mais sincero: todas as áreas do conhecimento 

deviam começar estudando as questões que envolvem a matéria corpo e suas 

potencialidades.  

Todas as vezes que assisto aos registros do espetáculo sou tomado pela 

emoção e pelo emaranhado de questões que me rondam o tempo inteiro. É muito 

forte! Enquanto escrevo o ítem 3.2 deixo a tevê ligada, passando o vídeo da 

apresentação de Encarnado (2005) no Centre National de Le Danse. A sonoridade 

produzida em cena me sugere diversos questionamentos sobre lugares angustiantes 

e, as vezes, paradoxalmente tranquilos (quando se ouvem apenas as passadas de 

quem caminham pelas ruas), o respirar. Mas, de repente, gritos e gemidos invadem a 

cena. A sensação é de curiosidade e desespero ao mesmo tempo. Fico a imaginar o 

quanto os moradores desses lugares se inquietam ao ouvirem barulhos de tiros, na 

                                            
Philip Rieff, de quem divorciou-se na mesma década. Na Harvard University, EUA, no Saint Anne’s 
College, Oxford, Inglaterra, e na Universidade de Paris (1957-1958), estudou filosofia, literatura e 
teologia. Ao longo de sua carreira lançou quatro romances, uma coletânea de contos e uma série de 
peças de teatro e ensaios. Acesso em 26.07, às 00h57. Link: 
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/susan-sontag.htm.  

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/susan-sontag.htm
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sequência gritos e desespero e se sentem impotentes por não puderem ajudar, para 

não colocar as suas vidas em risco.  

O espetáculo expressa uma força estética, no que diz respeito a 

movimentações bruscas e ao tratamento como lida com os questionamentos de 

maneira intensa. As imagens são características bem presentes.   

  

 

[...] as imagens são instáveis porque rompem com a simetria 

temporal e a execução de trajetórias prováveis, ou seja, não se 

dão em um percurso descritivo de começo e fim. Ocorrem em 

fluxo, na disposição de potencialidades que se transformam em 

atualidades: imagens do corpo ou ações. (BITTENCOURT,  
2012. p. 43).  

    

 

  As imagens se dão em processos dinâmicos que se elaboram e se transformam 

imprevisivelmente. Há conexões que se estabelecem no corpo, as quais produzem 

estímulos e produzem discursos. Tais enunciados constroem uma “narrativa” que não 

se fecha em apenas uma informação, mas que abrem para outras interpretações que 

dependerá do ponto de vista do espectador e de como este ressignifica as 

informações com que se depara.   

  O que acontece em cena são retratos de uma realidade, de um determinado 

local, que nos remetem a um conjunto de acontecimentos da atualidade, os quais nos 

deparamos diariamente com matérias em jornais. Tais questões aproximam o 

espectador da obra pelas discussões. Mas essas aproximações vão além disso, 

estamos falando de seres humanos, de discursos que se tornam universais a 

depender da questão, a exemplo dos discursos reverberados nas cenas das obras 

analisadas, Partes sem roteiro (2008) e Encarnado (2005), em que é possível 

visualizar sujeitos sobreviventes de uma sociedade violenta a qual estão vulneráveis, 

expostos. O corpo individual deve a sua existência a realidade do corpo social. 

(FERREIRA 2015. p. 109).  

Redimensionar certezas não é tarefa fácil (SNIZEK, 2013. p. 82). A ideia de 

pensar a proposição de figurino da Lia Rodrigues sob a perspectiva de um figurino 

propositor de discursos. A maneira agressiva com que a cena trata do corpo do 

cotidiano impressiona por se aproximar de uma realidade que nos preocupa. O corpo 
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se exprime e retrata a violência sofrida no dia-a-dia. Corpos que morrem, que se 

mutilam, que são vítimas da sociedade. Outras impressões são imediatas e causadas 

por estímulos visuais, sonoros e olfativos (talvez para quem teve o prazer de assistir 

a obra ao vivo) o que tornam a obra bastante convidativa e interativa. Apresenta-se 

discursos que que metaforizam o corpo vítima da sociedade contemporânea.   

  

    
Figuras 9 e 10 - Fotos extraídas do vídeo: Espetáculo de dança Encarnado (2005).  

  

O corpo social aqui é tratado como proposto por Oliveira (2008), aquele que 

interioriza as estruturas definidas pela sociedade e se apresenta como um corpo 

inquieto e questionador de suas próprias experiências. O figurino propõe a ideia de 

corpos comuns, do dia-a-dia, corpos do cotidiano, o corpo urbano resultado de 

processos civilizatórios.  Na cena a proposta de figurino ganha uma dinâmica maior 

no design, em especial a proposta do nu enquanto figurino, produzindo discursos 

diversos. A nudez é provocadora. O nu em cena ainda choca parte dos espectadores 

por questões óbvias que é a falta de informações e discussões acerca do corpo. 

Muitos sujeitos evitam falar sobre si, sobre o seu corpo e se negam a observá-lo como 

natural o que causa espanto ao se deparar com um corpo despido em uma obra de 

dança.  
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                Figura 11 – Foto extraída do vídeo: Espetáculo de dança Encarnado (2005).  

  

  O intuito de se inserir em uma favela para uma pesquisa de movimento, de uma 

realidade social, é bastante desafiador, visto as questões de segurança e 

vulnerabilidade de que está inserido nesse processo. É nítido a forma como os 

bailarinos problematizam em seus corpos as questões nas quais estão inseridos: 

violência, vulnerabilidade de corpos, a sangria e a nudez. As cenas ganham um fluxo 

e dinâmica ao passo que surgem as imagens.  

  

 

[...] O que vem de fora do corpo, vem como imagem, numa 

carretilha de tantas outras. Assim sendo, a imagem não se limita 

a uma informação, mas é um conjunto delas, pois emerge 

sempre em parcerias sucessivas de muitas informações, o que 

acarreta um tipo de composição e organização. (BITTENCOURT 

2012, p. 76).  

 

  

A movimentação nos remete as possíveis realidades daquele lugar. As imagens 

no espaço-tempo (BITTENCOURT 2012) transformam os processos e corporalidades 

que constituem a cena em algo mais próximo do real e próximo do espectador. Os 

acordos que acontecem na cena constroem o(s) sentido(s) da obra, de maneira a 

enunciar discursos.   
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Figuras 12 e 13 – Fotos extraídas do vídeo: Espetáculo de dança Encarnado (2005).  

  

Há discursos que condizem com a realidade e paradigmas impostos pela 

sociedade, os quais são resultados de processos anteriores e acordos feitos pela 

sociedade. Outros discursos quebram os paradigmas defasados e arcaicos, discursos 

produzidos por uma sociedade preconceituosa e hipócrita.  

Recentemente o artista Wagner Schwartz apresentou uma performance na 

abertura do 35º Panorama a Arte Brasileira no Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(MAM). A performance intitulada “La Betê” foi assunto em jornais e nos principais blogs 

de notícias. O artista se posicionava sem roupas no centro de um tablado e era tocado 

por uma menina de aproximadamente quatro anos de idade, a qual estava 

acompanhada por sua mãe. A criança era estimulada a tocar o corpo do artista, assim 

como os demais presentes espectadores sem nenhum tipo apologia à pedofilia, mas 

essa interatividade choca o público, e o fato do artista estar nu com as genitálias a 

mostra, como veio ao mundo ainda é tabu na sociedade do século XXI.  

  A performance tem sido alvo de críticas, grande parte das pessoas que 

compareceram ao Museu ou viu a matéria nos meios de comunicação julgaram o ato 

escandaloso e impróprio. Mesmo nos dias atuais com tantas obras que tratam sobre 

o tema, a nudez ainda choca. Por mais que falem que o problema está no fato da 

criança ter tocado um homem totalmente despido, percebe-se que a ênfase da crítica 

está na nudez apresentada em um espaço como o museu, um espaço de arte. Mas 

onde seria “conveniente” ser apresentado?  

  É triste ver que essas questões ainda tomam espaço de outras urgências, como 

por exemplo a reforma política, os inúmeros escândalos na política, o crescimento da 

criminalidade entre outros fatores sociais. Ao invés de direcionarmos nossos olhares 



73  

  

para questões que podem melhorar a vida do outro, somos atravessados por 

informações manipuladas.  

  

  
 Figura 14 – Foto extraída do vídeo: Espetáculo de dança Encarnado (2005).  

  

Na contemporaneidade é bem presente as abordagens de corpo como as 

propostas pela Lia Rodrigues Cia de Dança, em que os corpos se deparam com suas 

histórias. No vídeo 16 , os intérpretes: Allysson Amaral, Amália Lima, Ana Paula 

Kamazaki, Celina Portella, Giovana Targino, Gustavo Barros, Jamil Cardoso, Leo 

Nabuco e Micheline Torres. Na criação de Lia Rodrigues Cia. de Danças, nota-se a 

recorrência de movimentações em um fluxo de tempo dinâmico, um jogo de células 

coreográficas que representam o corpo da complexidade. A trilha sonora é produzida 

nos/pelos próprios corpos dos dançarinos que reproduzem sons (falas, gritos, gemidos 

e choros) além de criarem partituras sonoras em outras partes de seus corpos, como 

por exemplo, com pisadas no chão.  

  Os corpos em cena demonstram incômodos, questionamentos, desespero e 

exaustão de um corpo inserido no contexto contemporâneo, de uma realidade como 

a do complexo da favela da Maré (Rio de Janeiro). A vida difícil de quem convive com 

essa realidade tão violenta, no sentido mais abrangente da palavra, implica refletir 

sobre a situação econômica e as situações de sobrevivência adversas. Os sujeitos 

representados na obra Encarnado (2005) traz para a cena o sujeito que se percebe, 

questiona e promove discussões. Segundo Agamben (2009):   

                                            
16  Segue o link de trecho do material em vídeo analisado durante o processo de escrita: 

https://youtu.be/jQ6SY0Ug4H0). 
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[...] aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está 

adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, 

inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 

deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que 

os outros, de perceber e apreender o seu tempo. (p.58-59).  
  

 

  É justamente na capacidade de promover esses deslocamentos e de sobreviver 

que estão as características do sujeito da contemporaneidade. Reconhecer modos e 

potências criativas a partir dessas imagens apresentadas na obra da Lia Rodrigues 

Cia de Dança, nos aponta uma possibilidade de identificação e interpretação das 

questões que a estética da dança contemporânea se atém para levar para cena, ou 

seja, o retrato do sujeito de seu tempo, desse momento atual em que o caos é a 

palavra que nos define.   

  No figurino, principal foco desse estudo, notam-se as roupas do cotidiano, como 

apontadas na obra Partes Sem Roteiros (2008), porém aqui aparecem em variedades 

de tons, cortes e dinâmica de utilização dessas roupas em cena. Entre os figurinos 

está o corpo despido, coberto, em partes, por catchup (que representa a sangria dos 

corpos em extrema vulnerabilidade e ensacados como carnes comercializadas e/ou 

lançadas fora). Discussões que me chamam a atenção e me fazem refletir, me 

impulsionando a escrever sobre. As questões apresentadas favorecem criar uma 

associação entre a arte e a vida, promovendo além da construção de conhecimentos, 

possibilidades de contribuição aos artistas criadores de íntegras experiências 

pessoais e de suas videografias. A própria narrativa despretensiosa que apresenta em 

texto, imagens e reflexões sugere um conjunto de possibilidades de movimento e de 

conhecimento com referências que ampliem práticas e posicionamentos críticos e 

criativos.  
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Figura 15 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de dança Encarnado (2005).  

 

 

  A presença do corpo ensanguentado produz discursos sobre a violência 

escancarada de corpos expostos. A proposta de figurino impacta quem assiste. A 

nudez coberta, em partes, pela substância pastosa do catchup, representa o 

massacre, retrato da violência com as quais nos deparamos todos dias, a violência 

que é matéria de jornais diariamente. É importante discutir tais questões, 

principalmente pela potência que é para o campo da dança discussões como as 

tratadas pela Lia Rodrigues Cia de Dança. Os discursos que se articulam nesse 

estudo e que articulam o surgimento de outras discussões estão pautados no campo 

polimorfo (neutro) discutido por Barthes (2003). Para o autor, o neutro encontra-se em 

um campo não paradigmático no campo do discurso. Para Barthes (2003) o 

significado, a priori, da terminologia neutro não dá conta de explicar o real sentido da 

palavra, fazendo-se necessário a estruturação de discursos para dar conta de explicar 

o real significado da palavra neutro. (BARTHES 2003).  

  Os corpos em Encarnados são: dançantes, treinados, heterogêneos, 

autônomo, íntimo, energético, engajado. Estamos falando de intensos 

questionamentos que nos assolam a todo momento. Quando essas obras nos trazem 

temáticas, como as que aqui estão sendo tratadas, há um deslocamento das noções 

de corpo, da função de figurino, dos aspectos que nos remetem a sociedade 

contemporânea. A trilha sonora criada pelo próprio corpo em cena, pelo uso de roupas 

do cotidiano como proposta de figurino e o nu, quando apresentado em espetáculos 

de dança, propõe vias discursivas de possibilidades, alternativas de inferir, ensinar e 

criar outras narrativas.  
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A nudez designada não subentende nada por trás da rede de 

signos que ela tece, sobretudo um corpo: nem um corpo de 

trabalho, nem um corpo de prazer; nem um corpo erógeno, nem 

um corpo dilacerado – formalmente, ultrapassa tudo isso num 

simulacro de corpo pacificado [...] (BAUDRILLARD, 1976. p. 

178).  

  

 

  Não podemos mensurar quando alcançaremos a naturalidade em ver corpos 

nus dançando (sem censura) como proposta cênica que promove discursos e 

políticas, que responde a questionamentos dos quais no cotidiano nos negamos a 

falar abertamente. Ficam os questionamentos, que por vezes servem até mesmo de 

repostas, que são frutos das discussões e indagações a que se propõem o estudo.  

  

  
Figuras 16 e 17 - Fotos extraídas do video: Espetáculo de dança Encarnado / 2005  

  

[...] a simples troca de roupa é capaz de transformar radicalmente a identidade 

de um indivíduo – tanto para o olhar do outro, mas especialmente para si mesmo. [...] 

(BONADIO 2015, p. 181). O exercício do despir-se, do construir uma identidade a 

partir da roupa, do figurino quando uma construção da cena, faz parte de todo um 

processo que é fruto de um construto social e natural do ser humano. É preciso ir além 

do que já está posto, ou então que sentido teria a feitura de leituras sobre diversos 

assuntos e teóricos sem a produção de conhecimento no exercício da escrita? Não 

sentido nisso, é preciso ultrapassar os limites já postos por um estudo, como as 

pesquisas sobre figurino, e ir além.  

  



77  

  

  
           Figura 18 - Foto extraída do vídeo: Espetáculo de dança Encarnado (2005).   

 

Caso seja possível identificar aspectos da neutralidade no figurino em obras de 

dança contemporânea, quais são os pontos apresentados para essa compreensão? 

Primeiramente o aspecto de inclassificável e indefinido, como o próprio Barthes (2003) 

aponta enquanto neutro. O figurino apresenta-se de forma articulada e dinâmica. 

Considero pensar a neutralidade nos figurinos analisados algo imprescindível. O 

neutro para a língua infere uma categoria daquilo que inexistente. No campo do 

discurso a neutralidade se apresenta e abre um campo amplo de possibilidades. Um 

campo infinito de nuances que tornam o neutro vivo e presente.   

  O discurso pode ser indireto, não se busca verdades nesse estudo. Tanto a 

dança contemporânea quanto a discussão proposta por Barthes (2003) implicam a 

articulação de sentidos e nuances que nos apontam a existência daquilo que não nos 

cabe definir, mas problematizar. Essa reflexividade sustenta a noção daquilo que é 

contemporâneo. O neutro é contemporâneo, ele não se permite definições. O que 

podemos é estruturar discursos em que o mesmo seja apontado.  

Esses, entre outros aspectos, são características que apontam uma possível 

existência de um figurino dito neutro, ou seja, um figurino que amplia as possibilidades 

de interpretação e discussão do que acontece em cena, ao passo que suscitam 

espaços para diálogos.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  Fluxo, imagens e discursos são as palavras que melhor definem todo esse 

processo de escrita, de pesquisa. De maneira fluida os questionamentos foram 

surgindo. Os levantamentos referentes as questões apresentadas não se deram de 

um momento para o outro, foram sendo percebidos, estruturados e questionados 

durante todo o processo. O referencial teórico bem como as obras analisadas vão 

tecendo discursos que se apresentam em um processo contínuo de reformulações. 

Esses discursos se apresentam em forma de imagens em um fluxo de proposições. 

Se o corpo se expressa por imagens, faz-se evidente questionar se as replicações 

efetuadas como instrução são suficientes e eficientes [...] (BITTENCOURT, 2012. p.  

83).  

  Pensar uma funcionalidade do figurino na dança contemporânea é algo muito 

complexo, principalmente pelos deslocamentos que o figurino sugere ao suscitar um 

outro olhar em que não cabe mais a ideia de narrativa linear e desdobramentos que o 

pensamento acerca da dança contemporânea aponta. Nessa estética de dança o 

figurino ocupa um lugar muito mais abrangente e propositor de novos olhares e 

possibilidades de conceituações. Diante disso, julgo importante a continuidade desse 

estudo pela potência que o mesmo aponta enquanto contribuições para o campo das 

artes.  

  Os teóricos abordados formam uma rede de ideias que entrecruzam e geram 

sentidos, desde a função da roupa enquanto elemento que comunica e diz sobre o 

sujeito até o figurino usado na estética da dança contemporânea, o qual aparece 

subvertendo um pensamento historicamente instaurado em relação a funcionalidade 

deste elemento cênico, ou seja, um figurino que conta uma história e narra o contexto 

da obra.  

  

 

[...] tudo isso está relacionado sempre com tipos particulares de 

figurinos. E uma vez que os figurinos não são usados apenas no palco 

e são habitualmente representativos do que é usado na vida real em 

diferentes estratos socioculturais e profissionais, eles estão 

naturalmente relacionados com as modas da época e da região cultural. 

(MACARA, 2012. p. 52).  

  

   



79  

  

As abordagens sobre o campo da moda e de que forma a construção da roupa 

se dá nessa área, são discussões que trazem várias contribuições através das 

proposições que sugerem. Articular os entendimentos de corpo, figurino e imagem, 

com referências em autores como: Giorgio Agamben (2009), Roland Barthes (2003), 

Ana Macara (2013), Malcolm Barnard (2003), Adriana Bittencourt (2012), Ana Cláudia 

Oliveira (2008), entre outros que aqui foram citados, subsidia o estudo e amplia nosso 

entendimento acerca da temática proposta. A ideia de corpo, figurino e imagem 

enquanto plasticidades contribuem para a análise do figurino nas obras analisadas, as 

quais se articulam com o pensamento de moda de Barnard 2003 e Oliveira 2008 e se 

aproxima do conceito de contemporâneo defendido por Agamben 2009. Essas 

relações possibilitam articular importantes discursos para o campo da dança.   

  No desenrolar das problemáticas existentes, coube um espaço para um olhar 

subjetivo, em que pontuo a possível existência de uma neutralidade do figurino nas 

obras analisadas. A complexidade que envolve esse elemento cênico é resultado de 

uma série de implicações que se apresentaram desde a escolha do objeto de estudo 

e permaneceu durante todo esse processo de escrita.  

  Compreender os discursos que reverberam de um figurino em obras de dança 

contemporânea não é uma tarefa fácil. É redimensionar o que a priori está solidificado, 

sobre a função do figurino em espetáculos de dança, e transformá-lo em movediço. O 

olhar para o figurino que aqui se apresenta não tem o objetivo de buscar uma definição 

para esse elemento cênico dentro das obras de dança contemporânea. O que se 

pretende é apontar outras possibilidades de interpretações que não se fecham em 

apenas uma concepção para esse elemento cênico.   

  As questões que permeiam a temática aqui proposta, a exemplo da ideia de 

neutralidade do figurino na dança contemporânea, causam estranhamento em 

algumas pessoas. Acredito que o neutro apresentado enquanto um dos conceitos 

abordados na pesquisa ainda está vinculado muito fortemente ao que a sociedade e 

o senso comum apreenderam de que o “neutro não existe”. A ressignificação do termo, 

com referência nos estudos propostos por Barthes (2003), faz-se necessário a medida 

que compreendemos o estado de neutralidade, como o mesmo descreve, enquanto 

um estado de indecibilidade e não-determinismo. O que o autor sugere é apontar que 

não necessariamente o neutro se restringe a uma não tomada de posição. O neutro 

está para além do que o senso comum aponta: “nem um, nem outro” (Barthes, 2003).  
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A proposta aqui não é criar conceitos ou verdades, fechar sistemas ou provar 

qualquer coisa. O que se apresenta está pautado no entendimento de possibilidades 

e construção de um espaço de diálogo. A experiências pessoais somadas as relações 

estabelecidas geram conflitos que se externam. Uma vez externados, os mesmos 

geram outras inquietações. Acredito que o estudo proposto não se finda aqui visto que 

o mesmo aponta desdobramentos, afinal, estamos falando do figurino na dança 

contemporânea enquanto um espaço possível e principalmente pelos aspectos do 

pensamento contemporâneo que norteia as discussões.   

  E para finalizar, essa etapa, ainda movido pelo desejo de conhecimento retomo 

o pensamento de Giorgio Agamben (2009:  

  

 

Pensar no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não 

pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso os 

contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes de 

tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz não apenas 

de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber 

nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente 

de nós [...] (AGAMBEN, 2009).  

 

 

 

  Reflexões como a citada acima por Giorgio Agamben nos instigam a uma busca 

incessante pelo conhecimento, pelo novo. É nesse contexto de uma busca 

permanente, em que a pesquisa em processo aqui apresentada se encontra.   
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