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RESUMO 

 

O presente estudo aborda a possibilidade de compor em dança, considerando os 

direcionamentos advindos dos fluxos emergidos da conexão corpo e ambiente, através do 

processo de criação Sopro d’Água. Tendo como base epistemológica o campo da Educação 

Somática, especificamente a Ecossomática, esta pesquisa-criação mergulha em 

experimentações criativas pautadas no Body-Mind CenteringTM (abordagem da Educação 

Somática) e seu estudo do Sistema dos Fluidos, na Pesquisa Somático-Performativa, na dança 

aquática e na composição em dança guiada por estados corporais. Impulsionado pelo fluxo na 

criação, propõe-se um corpo permeável e mobilizado pelos afetos, em estado de transitoriedade 

e transmutação constante, guiado pelos impulsos internos e externos. A fim de aprofundar a 

materialidade corpo-ambiente como impulso criativo, percorremos os caminhos da dança 

guiada pela percepção do corpo em conexão com o ambiente e na perspectiva integralista do 

soma, entrelaçando os campos da Educação Somática e Ecologia, os quais compreendem corpo 

e ambiente em estados de relação e transformação. Embebida pelo fluxo transmutável da água 

corpo-ambiente, esta pesquisa concebe a criação em dança como um processo em 

transfiguração. Orientado pela metodologia da Pesquisa Somático-Performativa e impulsionado 

pela transformação constante da água-ambiente e os fluidos corporais, o presente estudo 

compreende o fluxo como eixo e metodologia de criação e pesquisa e o movimento como 

possibilidade de fluir e de se transformar interno-externamente. Os experimentos do processo 

de criação, tratados neste texto, aconteceram em diferentes ambientes e articularam os seguintes 

elementos: estados corporais, memórias e imagens emergidas através da experimentação da 

corporalização dos fluidos corporais e dos estados d’água do ambiente. Por transitar pelas 

experiências da artista-pesquisadora, relatos e vestígios do processo de criação-pesquisa 

integram de modo estruturante o estudo. Para os entendimentos centrais deste estudo, 

consideraremos um panorama reflexivo constituído pelas visões teóricas dos seguintes autores: 

Arne Naes (1973; 1995), Bonnie Bainbridge Cohen (1993; 2015), Linda Hartley (1994), Suelly 

Rolnik (1996; 1999; 2000; 2006), Andrea Olsen (2002), Hubert Godard (2003), Enrique Leff 

(2003; 2009), Rebecca Enghauser (2007a; 2007b), Ciane Fernandes (2010; 2014; 2015; 2018), 

Cecília Salles (2011; 2012; 2015), Patrícia Caetano (2012a; 2012b; 2015), Carolina Laranjeira 

(2013) e Martha Bezerra (2016). 

 

Palavras-chave: Body-Mind CenteringTM. Ecossomática. Corpo-Ambiente. Fluxo. 

Composição em dança. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

 

This study presents the possibility of dance composition directed by the flow between the body 

and environment’s connection from, through the work in progress Sopro d'Água. Adopting the 

field of Somatic Education (specifically Ecosomatics) as the epistemological basis, this 

research-creation is immersed in a creative process based in Body-Mind CenteringTM and its 

study of the Fluid System, on Somatic-Performative Research, underwater dance, and dance 

composition guided by body states. Driven by the flow in creation, this study proposes a 

permeable body which is mobilized by the affections, and is in a constant trasient and 

transmutational state, guided by the internal and external impulses. In order to deepen the body 

and environment materiality as a creative impulse, we go through the dance paths guided by 

the perception of the body in connection with the environment and with the integral perspective 

of soma, intertwining the fields of Somatic Education and Ecology, which comprises body and 

environment in states of relation and transformation. Embedded in the transmutational flow of 

body-environment water, this research conceives the creation in dance as a process in 

transfiguration. Guided by the methodology of Somatic-Performative Research and directed by 

the constant transformation of water and body fluids, this study conceives the flow as 

fundamental and adopts it as a methodology for creation and research, understanding the 

movement as a possibility to flow and to transform oneself internally and externally. The 

experiments of the creation process took place in different environments and articulated the 

following elements: body states, memories and images emerged through the experimentation 

of body fluid corporealization and water states. Reports and traces of the creation-research 

process are relevant parts of the structure of this study, describing the experiences of the artist-

researcher. The main understandings of this study consider a reflexive panorama comprised of 

theoretical views of the following authors: Arne Naes (1973; 1995), Bonnie Bainbridge Cohen 

(1993; 2015), Linda Hartley (1994), Suelly Rolnik (1996; 1999; 2000; 2006), Andrea Olsen 

(2002), Hubert Godard (2003), Enrique Leff (2003; 2009), Rebecca Enghauser (2007a; 2007b), 

Ciane Fernandes (2010; 2014; 2015; 2018), Cecília Salles (2011; 2012; 2015), Patrícia Caetano 

(2012a; 2012b; 2015), Carolina Laranjeira (2013) e Martha Bezerra (2016). 

 

Keywords: Body-Mind CenteringTM. Ecosomatics. Body and Earth. Flow. Composition in 

dance.  
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INTRODUÇÃO 

 

Minha relação com a água ultrapassa minha casa-corpo e minha primeira casa-ambiente, 

meu útero materno; extrapola, ainda, minha existência e atinge minha ancestralidade. Para mim, 

água sempre foi lugar de acolhimento, mas, para meus ancestrais paternos, ela representa receio 

– especialmente para a minha avó Lia, que teve um filho levado pelas águas de um açude.  

Imersa por minhas águas maternas, nasci em Salvador (Bahia – Brasil), uma cidade 

envolvida pelo mar. Cresci e vivi em Olinda e Recife (Pernambuco − Brasil), cidades vizinhas 

e também banhadas pelo mar, cujas histórias são cruzadas pelos rios e manguezais, 

extensivamente aterrados ao longo do processo de urbanização − questão ambiental que foi 

ecoada pelo principal movimento de artístico dos anos noventa, no Recife: o Manguebeat. Essas 

três cidades construíram minha afetividade, meu imaginário, meu conhecimento e meus 

questionamentos sobre a água. 

Quando criança, admirar e mergulhar no mar sempre foram minhas ações favoritas, 

especialmente quando eu estava em Salvador, ao lado de vovô Glauco e vovó Regi, ou na Ilha 

de Itamaracá (Litoral Norte de Pernambuco), ao lado de minha família paterna. Em Olinda, 

quando em tempos de climas mais aquosos, as chuvas infindáveis diluíam encantamento e 

medo: o sabor do cheiro da terra molhada me acolhia e se misturava ao medo do alagamento 

do rio que atravessava a vizinhança e/ou à tristeza dos desabamentos de morros, constantes na 

cidade. Eu já me questionava sobre as águas de rios e mares das cidades urbanas que habitavam 

minha vida e não conseguia compreender como, nas cidades dos meus antepassados, a 

degradação ambiental aconteceu tão rápido -  a água cristalina do rio da infância de meu pai se 

transformou em um canal poluído, que atravessa o bairro onde moro.  

Ainda criança, na escola, participei de uma passeata em que abraçávamos o rio Beberibe, 

que cruza Olinda. Recordo-me que, no momento do ato, envolvida pelo mal cheiro que nos 

tomava, me questionei: Será que há vida neste rio? Será que um dia o rio Beberibe poderá 

pulsar como antes? Era uma mistura de pesar e medo de cair naquela água e ela ser engolida 

por seu esgoto à céu aberto.  Mas esse não era o único medo que habitava meu imaginário 

aquático, também era sensibilizada e apavorada pelos ataques de tubarão em banhistas nas 

praias urbanas, principalmente em Boa Viagem (Recife – PE) – os motivos para os ataques 

ressoavam em todas as aulas de ciências da escola: o desiquilíbrio ecológico provocado pela 

construção do Porto de Suape (Litoral Sul de Pernambuco).  
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Trago a memória de três cidades urbanas do nordeste brasileiro, pertencentes a estados 

diferentes (Pernambuco e Bahia), que, infelizmente, compartilham problemas ambientais que 

dizem respeito às suas relações com a água: falta de saneamento básico, extrativismo, 

privatização, conflitos pela água com desocupação forçada de populações tradicionais, 

aterramento dos mangues e rios, canalização dos rios e poluição das águas que, factualmente, 

surgiram de uma lógica na qual o dinheiro é privilegiado em detrimento do meio ambiente e do 

bem estar das populações tradicionais. 

Cresci arrebatada pela água e pela arte: recordo-me que, dos cinco aos dezesseis anos 

de idade, meu sangue pulsava de maneira eletrizante nas aulas de dança popular, as quais 

estruturam minha educação corporal e em dança. Me desenvolvi entrelaçada pelo frevo, coco 

de umbigada, ciranda, maracatu nação (ou de baque virado), maracatu rural (ou de baque solto), 

caboclinho, cavalo-marinho, bumba-meu-boi, toré, afoxé e outros ritmos próprios à identidade 

cultural dessas cidades. Minha infância foi escrita através de pinturas, desenhos e rabiscos.  

Na adolescência, me encontrei com a dança contemporânea. Meu fascínio pelo teatro 

teve início aos onze anos, quando ingressei no grupo de teatro do colégio, no qual continuei até 

terminar o Ensino Médio. Na adolescência, o teatro me movia de tal maneira que eu buscava 

saciar minha sede em cursos fora do ambiente escolar, todos conectados ao universo da atuação 

le improvisação.  

Ao entrar na graduação em Artes Cênicas, em 2010, rapidamente, percebi meu interesse 

pela interação das linguagens cênicas, estudos do corpo, dança-teatro, dança contemporânea, 

teatro-físico, performance e improvisação. Também compreendi que a materialidade corporal 

como guia e eixo-criativo era meu principal interesse.  

A partir de 2012, encontrei-me com a Educação Somática, me aproximei do Body-Mind 

CenteringTM e iniciei estudos de composição em dança, através da minha pesquisa de iniciação 

científica, orientada pela prof. Dra. Márcia Virgínia B. de Araújo. Foi nesta pesquisa que 

comecei o processo de criação de Sopro d’Água, cujas transfigurações serão partilhadas neste 

escrito. 

Entre 2014 e 2015, mergulhei nos estudos de improvisação e composição em dança, 

assim como em práticas e abordagens de Educação Somática conectadas à dança, por meio de 

um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) denominado 

Improvisatório PE-PB: estudos interdisciplinares para improvisação em dança, coordenado 

por Gabriela Santana. Participei do Improvisatório PE-PB como dançarina e pesquisadora. A 
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partir de 2015, comecei a integrar às pesquisas do Coletivo Mó, coordenado por Naomi Silman 

(LUME Teatro), cuja pesquisa é a produção energética e estados de presença, contribuindo para 

a minha compreensão de estados corporais e fluxo. 

Entre 2011 e 2017, fui atriz/performer/dançarina e pesquisadora do Grupo Totem, grupo 

sediado em Recife - PE, que tem uma trajetória de mais de 30 anos de história e tece uma 

linguagem própria, permeada pela performance, teatro, dança e ritual. Este aprendizado 

construído em coletivo foi essencial na minha formação como artista, pois influenciou à minha 

maneira de criar, uma vez que me conectou à perspectiva performativa da materialidade 

corporal como eixo da criação ao cultivo de um estado ritual na cena.  

A pesquisa-criação Rito ancestral: Corpo Contemporâneo (2015), cujo foco de pesquisa 

do Totem era a causa indígena e a performatividade de cantos e danças rituais dos povos 

Pankararu, Xukuru e Kapinawá de Pernambuco, foi essencial na minha trajetória artística, pois 

através desta pesquisa entrei em contato com os conhecimentos ecológicos emanados pela 

sabedoria, cosmologia e performatividade desses povos indígenas. Esse processo simbolizou 

um rito de passagem para mim.  

É permeada por estes encontros e fluxos entre dança, Educação Somática, teatro ritual 

e performance que me debruço em diferentes pesquisas-criações. No meu trabalho como 

criadora-pesquisadora, vida e processo de criação estão embrincados. Descubro estados 

corporais escondidos, resgato imagens, memórias, mitologias pessoais e ancestrais, em cada 

processo de criação, tendo como suporte para uma compreensão de corpo integral.  

Impelida pelo desejo de vivenciar as potencialidades de um corpo não-cartesiano e não-

seccionado entre mente, corpo, espírito e ambiente, encontro na Educação Somática a 

compreensão integral de corpo-mente e respeito à subjetividade. Ao propor a consciência vívida 

do corpo e o experienciar das potencialidades da matéria corporal, a somática proporciona ao 

artista da cena mergulhar em sua materialidade corpo-mente, ampliando as possibilidades do 

saber corporal e da criação (EDDY, 2009; DOMENICI, 2010).  

Desse modo, através de práticas apoiadas no autoconhecimento, na descoberta de 

características e singularidades do sujeito, no respeito à identidade e limites anatômicos de cada 

pessoa e na repadronização de movimentos cristalizados, a somática dá suporte à necessidade 

do artista das artes cênicas contemporânea de assumir sua subjetividade na obra criada, 

expandindo as possibilidades do imaginário e do sensível nas artes da cena (DOMENICI, 2010). 
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Estimulada, também, pela necessidade de mergulhar em minha materialidade corporal, 

a fim de que esta seja impulso para criação, me encontrei com a Educação Somática, com sua 

proposta de um saber autônomo e incorporado, para gerar a criação-pesquisa aberta que partilho 

neste escrito: Sopro d’Água. Esta obra processual nasceu da imersão na materialidade corporal 

concebida como um corpo-ambiente em fluxo, e da descoberta de estados corporais, memórias, 

mitos e imagens emergidos deste impulso de fluxo interno-externo.  

Nesse sentido, apoio-me na compreensão de corpo-ambiente sustentada pela Educação 

Somática que propõe uma sabedoria de um corpo integral, não-fragmentado, em constante 

pulsação interna e externa, assim como na perspectiva da ecologia, no qual assume a existência 

humana como uma existência ambiental e o ambiente como uma rede relações e conexões 

interno-externas. 

Para mim, Sopro d’Água é a possibilidade de se transmutar. É a mulher que não 

consegue se reter a sua imagem e identidade; que derrete, transfigura-se em água e se dilui em 

chuva, rio e oceano infinito. Submergida na materialidade e nas imagens míticas d’água-corpo-

ambiente, Sopro d’Água é uma dança de estados corporais, sensações, memórias e imagens 

d’água.  

Propondo um mergulho nas profundezas de um corpo-ambiente, a criação foi guiada 

pelos fluxos e estados corporais que emergiram da minha relação, e de meus companheiros de 

processo criação, com a materialidade da água corpo e ambiente. Neste estudo, a água é 

concebida como uma materialidade ancestral-geológica que intercomunica corpos, tempos e 

espaços, sendo sustentada pela compreensão de que a mesma água que circula em meu corpo, 

circulou e circulará em diferentes corpos e ambientes, transpassando espaços e tempos.  

O percurso deste processo de criação foi instaurado no final de 2012 e facilitado pelo 

meu encontro com a Educação Somática, em especial com a abordagem do Body-Mind 

Centering™, em uma dança de encontro entre fluidos corporais e o mover da/na água-ambiente. 

Durante minha pesquisa de Iniciação Científica, orientada pela prof. Dra. Márcia Virgínia B. 

de Araújo, encontrei-me com os fluidos celular, intersticial e transicional, através de meu 

primeiro contato com os padrões pré-vertebrais1, inseridos no estudo dos Padrões 

 
1 Padrões pré-vertebrais: Padrões Neurocelulares Básicos (PNCB) anteriores a formação da coluna vertebral.  
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Neurocelulares Básicos2, da abordagem somática do Body-Mind Centering™. Desde esse 

primeiro contato, a sensação de fluido corporal se misturou à sensação de água-ambiente.  

Dançar impulsionada pelo fluido celular também emergia em mim a sensação de dançar 

submergida em água. Com a investigação do fluido intersticial, o fluido entre as células, surgiu 

a sensação de mar em rebentação. Sopro d’Água nasceu permeada por essas sensações, entre 

fluxos d’água interno-externo.  

Durante os anos que seguiram, o processo de criação se manteve guiado pela 

investigação de dançar a partir de estados do corpo emergidos da investigação dos fluidos 

corporais e de estados da água-ambiente − o que, para mim, era o meu estado oceano, 

rebentação, rio, cachoeira e lago. Ao longo do processo de criação, percorri o caminho da 

improvisação e da dança de estados corporais como possibilidade de criar e compor em dança. 

O estudo de Sopro d’Água é estruturado no campo epistemológico da Educação 

Somática e seu saber integralista. Baseado no corpo-mente e entrelaçando arte e ciência, a 

Educação Somática evidencia o ponto de vista interno do pesquisador, o qual aborda o pesquisar 

como ato de experienciar algo através de si mesmo, assumindo a percepção do sujeito na 

primeira pessoa.  

A Pesquisa Somático-Performativa surge aqui como metodologia transdisciplinar de 

pesquisa, o qual alinha-se ao contexto da Metodologia de Prática como Pesquisa, 

especificamente na Metodologia de Pesquisa Guiada pela Prática. Na Pesquisa Somático-

Performativa, o fazer artístico é o elemento-eixo e arcabouço teórico-prático, e inspira todas 

fases da pesquisa, (des)organizando discursos e métodos, também conectando diferentes 

assuntos e campos disciplinares (FERNANDES, 2013).  

Durante o Mestrado, pude aprofundar-me nesta metodologia através das aulas da 

disciplina Laboratório de Performance (TEA 794), para o Mestrado e Doutorado em Artes 

Cênicas, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, orientada pela professora 

Ciane Fernandes. Este espaço pedagógico guiado pela prática corporal e a Educação Somática 

gerou em mim reflexões e modos de pesquisar que transbordaram pelos laboratórios criativos 

de Sopro d’Água e em todas as fases da pesquisa-criação. 

 
2 Padrões Neurocelulares Básicos (PNCB): Padrões básicos de movimentos, proposto pelo Body-Mind 

CenteringTM, apoiado na conexão entre padrões de movimento filogenético (desenvolvimento do reino animal) e 

ontogenético (desenvolvimento humano) (COHEN, 2015). 
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No presente estudo, a prática artística gerou a escrita e a escrita fomentou a criação. Em 

sintonia com os impulsos nascidos da prática, percebi o fluxo como modo de compreender a 

criação e a pesquisa. O fluxo não apenas gerou material criativo, mas, ao longo do processo, 

fez emergir um método fluido de coletar, analisar e organizar os dados (fotos, vídeos, escritos 

e diários do processo de criação), de escrever e de organizar a escrita.  

Denominarei este modo de pesquisar de Prática como Pesquisa em Fluxo. A fim de 

descobrir eixos, impulsos norteadores e modos de organização coerentes à pesquisa, utilizei-

me de laboratórios de criação orientados pela improvisação do movimento e pelo estado de 

fluxo. Durante os laboratórios, emergiu um modo de escrever e desenhar, guiado pelo fluxo, 

que se transbordou por este estudo e desaguou na materialidade do diário de bordo da criação 

como argumento do trabalho pesquisado e não como mera ilustração. 

Por ter como elemento-eixo da criação a materialidade da água interna-externa, ou seja, 

a base compositiva da criação ser o fluxo entre os fluidos corporais e a água do ambiente, 

corporificando a nossa existência somático-ecológica, Sopro d’Água se estrutura em um 

subcampo de estudo da somática, a saber: a Ecossomática. Apoiada no soma, ou seja, na 

consciência de um corpo integral, a somática é inerentemente relacional e ecológica (HANNA, 

1976 apud. FERNANDES, 2015).  

Em vista desta condição, alguns educadores somáticos e artistas lançam conexões entre 

os campos da somática e da ecologia, aproximando práticas, princípios e teorias, propondo 

abordagens e práticas corpo-ambientais ou Ecossomáticas. O enfoque de estudo não está no 

corpo como movedor e gerador de transformação, mas no corpo-ambiente: um corpo em 

relação, que assume sua existência ambiental, que afeta e é afetado por seu meio, e se move em 

pulsão interno-externa (FERNANDES, 2018).  

Sustentado por um modelo ecocêntrico de saber-ação, a Ecossomática concebe o ser 

humano como um meio e um ecossistema que acolhe em seu corpo seres para além de sua 

existência humana (CLAVEL; LE GINOT, 2015). Nos processos de criação e pesquisa 

estruturados pela Ecossomática, o mover, criar e pesquisar inclui, em sua ação, o humano e 

não-humano, propondo uma transformação na perspectiva e na ação do artista-pesquisador das 

artes cênicas. Afinal, o que me afeta? Quem eu afeto? Criar para quem, com quem, com o quê 

e onde?  

Deixando-me guiar por Sopro d’Água, encontrei-me com impulsos interno-externos de 

meu corpo-ambiente e uma sabedoria somática e ambiental. Por muitos anos, procurei entender 
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o que havia nos estados d’água que me impelia para criar e investigar e por que eu desejava 

dançar estados corporais de sangue, rio, fluido celular, oceano, fluido sinovial, chuva, entre 

outros. Não compreendia o porquê das mulheres d’água e seus mitos me tirarem do eixo e me 

(co)moverem, nem meu desejo de experimentar estados do ambiente em mim. Foram muitas as 

não compreensões que me impulsionaram a mergulhar de vez nessas águas e nos meus estados 

corpo-ambiente. 

Nesse cenário, durante a pesquisa de Mestrado, após deixar decantar tantos 

questionamentos, surgiu a pergunta guia desta pesquisa: Como compor em dança guiada por 

um corpo-ambiente em fluxo? Afim de compreender a minha pergunta de pesquisa, alguns 

objetivos nortearam e surgiram ao longo da criação-pesquisa de Sopro d’Água: experimentar e 

compreender como o estado de fluxo gera a composição em dança/performance; experimentar 

dançar em fluxo os estados corporais de Sopro d’Água e os emergidos a partir da corporalização 

dos fluidos corporais, em conexão com o ambiente/espaço; criar e pesquisar a partir de 

princípios somáticos e ecológicos; analisar como movimentos, sensações, imagens, mitologias 

e memórias surgem do mover dos fluidos corporais e das águas do ambiente, e como estes 

materiais compõem a criação; interligar e entender as transfigurações de Sopro d’Água. 

Para a abordagem do Body-Mind CenteringTM, corporalizar é vivenciar um estado ou 

qualidade, presença e consciência do corpo-mente a partir do nível celular (COHEN, 2010c 

apud. CAETANO, 2012a). No processo de aprendizagem proposto pelo Body-Mind 

CenteringTM, o conhecimento sobre a anatomia e fisiologia acontece através experiência 

corporal e segue a seguinte sequência: visualização, somatização e corporalização (CAETANO, 

2012a). Nesse sentido, a pessoa visualiza internamente o sistema ou tecido, testemunha, por 

meio do toque, movimento improvisado e voz, e corporaliza, tornando-se consciente das 

sensações da zona investigada. 

Na corporalização, células, tecidos ou sistemas corporais (ossos, órgãos, fluidos, nervos, 

músculos, ligamentos) têm consciência de si mesmos, renunciando representações conscientes 

e descentralizando a experiência do conhecimento compreendido pelo sistema nervoso central 

(CAETANO, 2012a). Através da corporalização, degustamos nossa materialidade corporal de 

maneira mais profunda, atingindo a “consciência plena de ser e estar no tecido ou sistema vívido 

do corpo” (CAETANO, 2012a, p. 178). 

Ao longo desta pesquisa-criação, o corpo com seus afetos e impulsos emergidos em 

estados corporais, em especial os fluidos corporalizados, indicaram os caminhos compositivos 
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a serem seguidos. Encontrar um estado de fluxo ao dançar se tornou a principal maneira de 

rasgar a carne, fluir entre águas interna-externas, encontrar estados corporais e compor Sopro 

d’Água. A fim de compreender o estado de fluxo na criação, me aproximarei do conceito de 

corpo vibrátil, um corpo mutável e permeável pelos fluxos visíveis e invisíveis do meio, 

mobilizado por afetos e capaz de conectar interno e externo (ROLNIK, 2000, 1999).  

É válido ressaltar que, neste estudo, como é facilmente notado pela constância do uso, 

utilizo a expressão transfiguração como guia do processo de criação, inspirada em Salles (2011; 

2015), mas apoiada por um princípio dos fluidos corporais que, por ora, denomino de “estado 

permanente de transfiguração”. Para a abordagem do Body-Mind CenteringTM, o fluido corporal 

é essencialmente um único fluido de base (fluido celular e o intersticial), que se transforma à 

medida que transpassa membranas e canais no corpo, estando em constate fluxo e mudança, 

adaptando-se ao meio e suas circunstâncias (HARTLEY, 1994; COHEN, 1993).  

Assim como são os fluidos corporais, que se transformam constantemente, reconectando 

diferentes espaços e tempos (HARTLEY, 1994), também foi o processo de criação de Sopro 

d’Água: transfigurado. Neste processo, compreendi a transfiguração como princípio existencial 

da vida/arte e o mover como possibilidade de fluir e de se transformar interno-externamente.  

No processo de transfiguração do viver e do criar, transmutando entre versões de mim, 

Sopro d’Água gerou diferentes versões de si. Uma versão interliga-se a outra, tecendo uma rede 

de conexão entre diferentes tempos-espaços da criação. Escrevo este estudo apoiada na Crítica 

de Processos, apresentada por Salles (2011; 2016), a fim de desvendar as diferentes versões de 

Sopro d’Água e compreender a criação através dos seus rastros processuais.  

Ao longo destes seis anos de processo transfigurado de criação, Sopro d’Água assumiu 

diferentes composições em dança, apresentadas ou não para o público, assim como foi 

estruturada em diversos suportes artísticos: performance, intervenção urbana, vídeo, 

coreografia, desenho, escrita e fotografia. Como uma obra processual que ao longo de sua 

existência assume diferentes versões de si, Sopro d’Água vem se transfigurado em: dança-

teatro, coreografia, intervenção urbana, vídeo-performance, vídeo-dança, ecoperformance e 

fotoperformance.  

Neste percurso de transfiguração da obra, diferentes artistas também contribuíram e 

transformaram a criação-pesquisa. No presente estudo, apresentarei uma possibilidade de 

mapeamento de rastros desse processo criativo, aprofundando-me no instante da criação 

desenvolvido ao longo do mestrado.  
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Em 2017, banhada pelas inquietações que me moviam em Sopro d’Água, comecei a 

pesquisa de Mestrado deixando-me ser guiada pelos impulsos criativos. A fim de (res)suscitar 

antigas e novas questões da pesquisa-criação, aprofundei-me no estudo dos fluidos corporais, 

através do módulo do Sistema dos Fluidos da Formação de Educador do Movimento Somático, 

do Body-Mind CenteringTM, e em uma fase de laboratórios de pesquisa-criação de Sopro 

d’Água, os quais denominei Laboratórios dos Fluidos Corporais e aconteceram entre agosto e 

dezembro de 2017, com frequência de três vezes por semana.  

Nesta fase da pesquisa, pude aplicar os estudos do Sistema dos Fluidos associado a 

criação cênica em aulas práticas da disciplina Laboratório de Direção Teatral: Rito e 

Performance (TEAA25) da graduação de Direção Teatral, durante o estágio docência, 

orientado pela professora Ciane Fernandes. Assim como aprofundei a compreensão deste 

estudo na prática da criação artística, através do processo de montagem do espetáculo Violeta, 

dirigido por Yasmin Müller, no qual fui a preparadora de elenco. Associar o Body-Mind 

CenteringTM, o Sistema dos Fluidos e a criação cênica, na prática docente, foi um modo de 

articular esses saberes para além da minha vivência pessoal, contribuindo na compreensão dos 

princípios dos fluidos e, consequentemente, na coleta e análise de dados da pesquisa. 

Seguindo esse mergulho em fluidos corporais, me encontrei com a Ecossomática, a 

dança aquática e o dançar em estado de fluxo corpo-ambiente, realizando experimentos de 

dançar em sintonia somática com o meio. Embebida pelo princípio da sintonia somática, no 

qual propõe uma atenção direcionada aos estados e impulsos internos a partir da percepção da 

presença no/com o ambiente, em um estado de improvisação, marcado pela escuta somática e 

ambiental (NAGATOMO 1992 apud. FERNANDES, 2012), desenvolvi os Laboratórios Água-

Corpo-Ambiente.  

Entre novembro de 2017 e março de 2019, realizei diversos laboratórios imersivos em 

lugares com água, com períodos de duração variando de um a dez dias de imersão. Os lugares 

d’água por onde esses laboratórios passaram foram: Salvador, Moreré, Volta da Serra e Arraial 

da Ajuda, na Bahia; Itamaracá e Bonito, em Pernambuco. Ao longo dos laboratórios investiguei 

a dança aquática e experimentei a possibilidade de dançar estados de Sopro d’Água guiada pelo 

fluxo, em diferentes ambientes d’água (mar, rio, lago e cachoeira), em uma busca por diferentes 

estados da água corpo-ambiente. Nesta etapa, também pude trocar experiências e danças com 

diferentes dançarinos aquáticos que dialogam em suas criações com a dança aquática ou com o 

Contato Improvisação na água, assim como pude vivenciar e me aproximar das terapias 

aquáticas Watsu® e Aguahara. 
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Durante o período que desenvolvi os Laboratórios Água-Corpo-Ambiente, também 

facilitei práticas que interligavam dança aquática e Sistema dos Fluidos (BMCTM), na disciplina 

de Laboratório de Performance (TEA 794) e, em março de 2019, participei da Imersão Liquid-

Cosmos, em Arraial da Ajuda – BA, orientado por Marina Sans3 e Raissa Chapinotti4. Ambas 

práticas contribuíram para aprofundar a articulação entre as práticas e estudos do Body-Mind 

CenteringTM e a dança aquática, assim como o entendimento do fluxo corpo-ambiente, por meio 

de outras perspectivas. 

Em paralelo à pesquisa da dança aquática e ao dançar Sopro d’Água, transpassada pela 

materialidade e pelos fluxos d’água, entre março de 2018 e junho de 2019, desenvolvi 

laboratórios de criação com foco na composição de Sopro d’Água. Orientada por Daniela 

Guimarães5 – diretora, improvisadora, pesquisadora e professora de dança – , durante os 

Laboratórios Compositivos, que aconteciam de duas a três vezes por semana, mergulhei nos 

rastros dos seis anos desde o surgimento de Sopro d’Água e procurei deixar a criação ser guiada 

pelo que reverbera em Sopro d’Água no momento atual.  

Nestes laboratórios, pude aprofundar práticas e reflexões sobre modos de compor em 

fluxo corpo-ambiente, em dança, o que fez surgir a necessidade de diferentes estratégias de 

composição: uma na qual o fluxo se materializa no momento presente da ação cênica e outra 

em que o fluxo organiza a cena, revelando rastros do próprio fluxo, ao reestabelecer estados 

corporais, memórias-sensações e memórias-imagens de fluxos do processo. De um modo 

semelhante, no processo, surgiu a necessidade de compor em diferentes lugares: em lugares 

d’água na natureza e em um interior de uma sala, galpão ou teatro. 

Ao imergir nessas possibilidades do fluxo corpo-ambiente como composição, durante a 

pesquisa de Mestrado, nasceram mais três versões de Sopro d’Água, todas impulsionadas pelas 

questões suscitadas pela prática da pesquisa-criação e pelos procedimentos que guiaram os 

 
3 Marina Sans: dançarina, improvisadora, aguaharista, dançarina aquática e estudante da Formação de Educadora 

do Movimento Somático do Body-Mind CenteringTM. 
4 Raissa Chapinotti: terapeuta aquática e professora de Watsu®. 
5 Daniela Guimarães: artista da dança, improvisadora, cineasta, pesquisadora e professora da Escola de Dança da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia tem sua 

pesquisa na interação entre Dança e Cinema. Atua principalmente nos seguintes segmentos: Interação de 

linguagens cênicas; Corpo e composição; Contato-Improvisação e Improvisação como linguagem cênica e 

Cinema. Líder do Grupo de Pesquisa Corpolumen: redes de estudos de corpo, imagem e criação (BA).Entre 2017 

e 2018, dirigiu o GDC - Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federal da Bahia/ UFBA. Foi Diretora 

da Cia Ormeo (2003/2013 - Cataguases MG). 
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laboratórios. A versão Diluindo-me em rio-cachoeira foi criada em conjunto com Thais Lima6, 

fotógrafa, e transfigurada de ecoperformance para fotopeformance. Nesse mesmo 

direcionamento, a ecoperformance e fotoperformance Desaguando em mar foi uma co-criação 

minha com as fotógrafas Thais Lima e Aline van der Linden7.  

Por fim, desenvolvi a criação de mais uma versão de Sopro d’Água, uma performance 

orientada pelos estados corporais e pelas memórias que atravessaram o processo e que estavam 

mais latentes em mim, no atual momento. Esta composição, a qual denominei Transbordar, foi 

gestada por mim, dirigida por Daniela Guimarães e contou com o músico e compositor Thiago 

Neves8 na concepção e execução de trilha sonora, em mais de um ano de processo. Ressalto 

que essas três versões me auxiliaram a compreender modos de compor em fluxo corpo-

ambiente.  

Os laboratórios criativos, cursos e atividades citadas anteriormente foram estratégias 

utilizadas por mim como modo de coletar dados para pesquisa. Ao longo do processo, as etapas 

de coleta e análise de dados aconteceram de modo simultâneo e foram permeadas pela escrita 

em fluxo que nascia da prática artística em movimento, integrando o presente estudo.  

Também em três momentos são organizados os capítulos deste texto, os quais 

denomino, respectivamente, como Rebentação I, II e III. Na Rebentação I: Corpo-ambiente em 

fluxo, discuto a materialidade corpo-ambiente como eixo da criação em dança. Para embasar 

este mergulho, me apoio nos pontos de vistas sobre corpo e pesquisa-criação (in)corporada 

através da Educação Somática, da metodologia de Pesquisa Somático-Perfomativa, por meio 

dos destes autores: HANNA (1991), GREEN (2002), ENGHAUSER (2007a; 2007b), EDDY 

(2009), STRAZZACAPPA (2009; 2011), FERNANDES (2010; 2014; 2015; 2018), 

DOMENICI (2010) e CAETANO (2012a; 2012b; 2015).  

Ao longo do processo de criação, conceitos emergiram e permearam a investigação. 

Movendo-me, percebi qual criação em dança guiava a pesquisa: a impulsionada pelo fluxo 

 
6 Thais Lima: Fotógrafa e filmmaker olindense. Graduada em Rádio, TV e Internet, pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), e formada pelo curso profissionalizante de Fotografia SENAC-PE, Thais Lima trabalhou 

como fotógrafa e produtora audiovisual em escolas, agências de Marketing Digital e Estúdios de Gravação, no 

Recife, e em diversos eventos da cidade, dedicando-se atualmente a seu trabalho autoral. 
7 Aline van der Linden: Fotógrafa, cineasta e jornalista recifense. Graduada em Jornalismo, pela Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Aline van der Linden trabalha como cineasta, jornalista e assessora de imprensa, 

no Recife. A cineasta tem como trabalho autoral o documentário em curta-metragem Entre Andares, 2016.  
8 Thiago Neves: Músico, guitarrista, compositor e produtor cultura olindense. Guitarrista da banda Cassino 

Tropical, desde 2016, Thiago Neves foi integrante das bandas: Dora Gonzaga e Paranozes, Observatório e 

Digaragem. 
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corpo-ambiente e concebida em meio a estados corporais. Aos poucos, os conceitos de estados 

corporais, fluxo, presença cênica, corpo vibrátil e memória encontraram-se e se diluíram, tendo 

como suporte os seguintes autores: ROLNIK (1996; 1999; 2000; 2006), GODARD (2003), 

FABIÃO (2010), CAETANO (2012a; 2012b; 2015), LARANJEIRA (2013) e DAMASCENO 

(2014).  

Neste capítulo, articulo, ainda, o estado de fluxo ao paralelo corpo e meio-ambiente, 

estabelecido na dança. Apresento rastros da história da dança que enfocam na relação corpo-

ambiente como possibilidade de composição e mapeio alguns criadores que investigam os 

fluxos entre corpo e ambiente, como: Anna Halprin, Andréa Olsen, Mary Wigman, Helenita Sá 

Earp, Ciane Fernandes e Martha Bezerra.   

Por fim, apoiada especialmente na Ecossomática e na ecologia, proponho um saber 

ecossomático, sustentado pelo saber somático e ambiental. Estruturo essa discussão que 

entrelaça corpo e ambiente nos seguintes autores: NAES (1973; 1995), HALPRIN (1995), 

OLSEN (2002), LEFF (2003; 2009), MUÑOZ (2003), ENGHAUSER (2007a), FERNANDES 

(2012; 2018), CLAVEL e LE GINOT (2015), BEZERRA (2016),  

Por fim, ainda na Rebentação I, discuto o processo de criação de Sopro d’Água como 

um processo transfigurado, no qual cada rastro da criação é uma versão da obra de arte, que se 

interliga a outras versões e conecta diferentes tempos-espaços da criação. Concebida como uma 

criação processual, aprofundo-me em seus rastros, mapeando todas as versões e procedimentos 

e interconectando as versões de Sopro d’Água, para que, deste modo, possa haver um 

entendimento da obra criada. Apoio-me na Crítica de Processo de SALLES (2011; 2016) para 

a análise deste mapa da criação de Sopro d’Água. 

Já na Rebentação II: Fluindo em água, mergulho nos procedimentos criados, durante o 

Mestrado, para compreender e discutir os fluxos corpo-ambiente na criação, ou seja, nos 

Laboratórios dos Fluidos Corporais e Laboratórios Água-Corpo-Ambiente. Aprofundo o 

Sistema dos Fluidos, proposto pelo Body-Mind CenteringTM, e enfoco na criação de Sopro 

d’Água a partir da corporalização dos fluidos corporais e seus impulsos, para isso, utilizo as 

reflexões de COHEN (1993; 2006), HARTLEY (1994), OLSEN (2002), PEES (2010), 

CAETANO (2012a; 2012b; 2015).   

Este caminho na escrita é interconectado por rastros dos Laboratórios dos Fluidos 

Corporais de Sopro d’Água que transbordam as conexões poéticas entre estados corporais, 
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sensações, memórias, imagens e ideias de cena nascidas da minha experiência de corporalização 

de cada fluido corporal. 

Em seguida, imerjo na dança aquática e proponho mapear seus possíveis caminhos e 

princípios, em sintonia com as terapias aquáticas, através dos pensamentos de DULL (1997), 

KINNAIRD e BECKER (2008) e RUSSI (2012). Ao submergir e fluir entre os Laboratórios 

Água-Corpo-Ambiente, desvendo meus próprios rastros na criação de Sopro d’Água entre os 

fluxos ecossomáticos, que se transbordam através de meus experimentos em dança aquática, 

assim como da experiência de dançar os estados de Sopro d’Água guiada pelo fluxo corpo-

ambiente. 

A Rebentação III: Fluxo criando (de)composições em dança aborda o fluxo como 

possibilidade compositiva em dança. Neste mergulho, analiso a presença do fluxo nas três 

versões de Sopro d’Água criadas ao longo do Mestrado: Diluindo-me em rio-cachoeira, 

Desaguando em mar e Transbordar. Para compreender as aproximações entre a composição de 

Sopro d’Água e o fluxo, observo a presença da improvisação nos diferentes modos de compor 

Sopro d’Água.  

Em seguida, aprofundo na composição a partir de estado corporal, sensação, memória e 

imagem, percebendo esta última, em Sopro d’Água, como modo e estratégia para compor e 

como a própria composição em si. Por fim, aprofundo em dois modos de compor em fluxo que 

emergiram no processo de Sopro d’Água: o fluxo materializado no presente da ação cênica e o 

fluxo como modo de organizar a cena, que é revelada por rastros criativos de fluxos do processo. 

Estruturar a pesquisa-criação na abordagem proposta pela Educação Somática, na 

Pesquisa Somático-Performativa e na Ecossomática possibilitou um aprofundamento em 

práticas, metodologias e discussões que entrelaçam dança, performance, somática e ecologia. 

Da mesma maneira, analisar e degustar o processo de criação a partir da Crítica de Processo 

(SALLES, 2011) possibilitou compreender as estruturas e impulsos da criação de maneira 

integral, conectando todas versões de Sopro d’Água.  

Através desta pesquisa, proponho contribuir com novas interlocuções nos 

procedimentos de investigação e criação nas artes cênicas, cooperando para o desenvolvimento 

de estudos teórico-práticos nos campos de processos de criação e modos de composição em 

dança e performance, Educação Somática, Ecossomática, Ecologia e Pesquisa Somático-

Performativa.  
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Desnudo-me, sangro, choro, lambo, suo, fluo, danço. Entre escritas, ecoperformances, 

leituras, laboratórios, experimentos, discussões, danças, fluxos, rabiscos, movimentos, 

fotografias, desenhos e vídeos, a pesquisa-criação se desenvolveu e encontrou sua pulsação. 

Submersa por rastros em fluxo, proponho neste estudo que o leitor imerja comigo nas águas de 

Sopro d’Água, através dos fragmentos da criação. Considero cada rastro da criação a própria 

obra, no qual não há parte no todo e o todo é em si um fragmento. 

Compartilho, nas páginas a seguir, rastros do processo de criação de Sopro d’Água e 

reflexões que emergiram da obra em processo de transfiguração. Ao longo deste estudo, 

vestígios da criação serão mostrados através de diferentes suportes, a saber: trechos de meus 

diários de bordo, fotografias de laboratórios e da apresentação, QR codes que direcionam para 

vídeos ou fotografias do processo de criação. Sugiro ao leitor-espectador-participante fluir 

comigo por esses rastros de Sopro d’Água, indicados na leitura, a fim de que tenha uma 

compreensão sensível do texto.  

Os trechos do meu diário de bordo foram escritos ou desenhados em fluxo, 

impulsionados, em sua maior parte, por uma escrita ou um desenho livre e pelos fluxo corpo-

ambientais que me atravessavam no momento da experiência. O que me interessa partilhar 

através deles são estados corporais, sensações, memórias, ideias de cenas e outros 

atravessamentos do instante vivido, em experimentos e laboratórios, ao longo do processo de 

criação. Portanto, os fragmentos partilhados não serão editados.  

Anseio pela materialidade em estado bruto com os fluxos do momento vivido, que, por 

estar em fluxo, acolhe também meus desacordos na escrita da língua portuguesa, assumindo 

minha inexatidão ortográfica e de concordância verbal e nominal. Por considerar os fragmentos 

dos diários de bordo como textos verbais ou não-verbais essenciais ao entendimento das 

discussões abordadas neste estudo e integrais ao seu processo, apesar de digitalizados, esses 

trechos não serão listados como figuras. 

Por fim, ao leitor-espectador-participante, desejo uma leitura porosa. Que sua membrana 

celular e os poros da sua pele se dilatem, permitindo seus fluidos imergirem, diluírem e se 

transfigurarem junto aos rastros do processo de criação-pesquisa de Sopro d’Água. 
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REBENTAÇÃO I: Corpo-ambiente em fluxo 

 

1. Um Corpo em Soma 

O encontro com estados adormecidos em meu corpo, em especial de meus fluidos 

corporais, me fez despertar para as memórias abafadas em minha história familiar, para o 

encontro filogenético9, para a contemplação do ambiente em mim, para as sensações ancestrais 

presentes nas profundezas das minhas células, para o fluxo dos fluidos que atravessavam meu 

corpo-ambiente e para a criação. Porém, a palavra corpo me suporta? Quanto de ambiente há 

no corpo? O que demarca o espaço interno e externo? Corpo é uma matéria não-histórica, 

passiva e inerte? O corpo é um estado ou algo dado e absoluto em si? Que corpo apoia esta 

pesquisa-criação?  

As definições para a palavra “corpo” são cambiantes e díspares, e se modificam em 

congruência com seu contexto cultural. O entendimento desta palavra em uma sociedade irá 

revelar a condição para o corpo e seu controle naquele contexto (CAETANO, 2012a). Muito 

longe de querer definir a palavra corpo, eu gostaria de partilhar que corpo me apoia nesta 

pesquisa (in)corporada. Aqui, o corpo não é concebido como um produto acabado, mas um 

estado de ser em processo de criação, em transmutação. Jamais uma condição!  

Sou corpo em rede material-energética movente, instável e afetado por forças pulsionais 

e (inter)cambiantes no espaço e no tempo. Sou corpo-em-relação, ou seja, não isolado, que 

partilha a existência com/no ambiente em meio a outros corpos. Não sou passiva, separada e 

fragmentada em mente, corpo, espírito, emoção e ambiente. Desejo um corpo em fluxo interno-

externo, que afeta e é afetado pelo ambiente em movimento, um corpo vívido, pulsante, capaz 

de ampliar, no espaço e no tempo, as minhas potências de ser/estar no mundo. Um corpo-soma.  

Soma é o corpo experienciado em sua instância celular e ambiental, em integração 

corpo-mente. É diluir-se e recriar-se em fluxo. É um corpo em contínua transfiguração, 

dançando a imprecisão da existência vivente. É o estado de pulsão viva e relacional, integrada 

com o meio. É a matéria-energia na dança da instabilidade-estabilidade e mobilidade-pausa. 

 
9 Filogenético: termo referente à relação evolutiva entre grupos de organismos (espécies ou populações). A 

filogenia propõe a análise da evolução, através do estudo de sequenciamento de dados moleculares e matrizes de 

dados morfológicos. O Body-Mind CenteringTM estabelece conexões entre o desenvolvimento de padrões do reino 

animal (filogênese) aos padrões de desenvolvimento neurocelular da criança (ontogênese), através dos Padrões 

Neurocelulares Básicos (COHEN, 2015; VELLOSO, 2006). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morfologia_(biologia)
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Soma é o corpo osmótico, integral e integrado ao meio, opondo-se à secção, à parte e ao 

isolamento.  

A palavra soma tem sua origem no Rig Veda hindu (também chamado de Livro dos 

Hinos), e faz referência à uma bebida sagrada, o líquido da vida eterna, responsável pela 

imortalidade dos deuses e por dar vigor aos antigos (FERNANDES, 2014). Embebida pelo 

líquido sagrado soma, quero me saborear, degustar minhas células, meus órgãos, meus fluidos. 

Danço, movo-me para saborear, degustar, experimentar, descobrir cores, texturas e dimensões 

da minha matéria corpórea. Nesta pesquisa-criação, percorri os fluidos de meu corpo concebido 

como soma. 

O termo soma também é encontrado na cultura grega, significando corpo em sua 

completude, e tem como derivação a palavra somatikos, corpo vívido (FERNANDES, 2015, p. 

12). Inspirado em somatikos, Thomas Hanna utiliza a palavra somática pela primeira vez, em 

1976, para descrever as práticas integrativas corpo-mente desenvolvida por ele e outros 

educadores e terapeutas de sua época (FERNANDES, 2015). 

Amparei-me no campo da somática como base epistemológica na qual “o humano é 

experienciado por ele mesmo e a partir de um ponto de vista interno” (HANNA, 1991, p. 32). 

Para Hanna (1991), corpo e soma são equivalentes de valor e realidade, mas distintos em relação 

à perspectiva observada/vivenciada.  

Através da palavra soma, assume-se a percepção do sujeito na primeira pessoa, enquanto 

a palavra corpo evidencia o ponto de vista da terceira pessoa: externo a si, o corpo é concebido 

como um objeto a ser estudado (HANNA, 1991). Domenici (2010) comenta que a ciência atual 

assume, mesmo que tardiamente, o soma como espaço do conhecimento, ou seja, que a maneira 

de experienciar o mundo está diretamente conectada com o que se conhece:  

uma vez que a experiência é algo individual, que pode ser compartilhada apenas 

parcialmente, é impossível uniformizar o conhecimento de cada corpo diante do mesmo 

objeto ou evento. Corpo não é um ambiente passivo que reage ao mundo de maneira 

sempre previsível; é um ambiente ativo que constrói novos conhecimentos e 

comportamentos na interação com o mundo, em tempo real (DOMENICI, 2010, p. 72- 

73). 

 

Apesar da palavra corpo não ter sido substituída de maneira prática e efetiva por soma, 

esta alicerça a concepção de corpo proposta pela Educação Somática. Contrapondo-se à 

compreensão do corpo como entidade objetiva ou instrumento mecânico, a somática concebe-
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o como “um processo corporificado de consciência interna e comunicação”, cujo foco está na 

experiência interna corpórea (GREEN, 2002, p. 114). Tomando por base meu ponto de vista e 

a corporalização da experiência, nesta pesquisa-criação, desfrutei de um processo autocognitivo 

(CAETANO, 2012a), em que as experimentações e descobertas sobre mim e o mundo 

aconteceram através da minha matéria corpórea como eixo do saber.  

Nesta escrita, partindo do meu corpo, local e singular, inserido em um contexto 

sociocultural específico, não buscarei o universal. Nossos corpos são únicos e em transformação 

mesmo quando estão inseridos em um contexto social, cultural e histórico comum. A somática 

não concebe uma construção universal de corpo nem um corpo neutro ou livre de valores nem 

um modelo ideal de corpo ou de alinhamento corporal (GREEN, 2002).   

Green (2002), problematiza que ao se basear na singularidade e no olhar em primeira 

pessoa, com sua maneira subjetiva de conhecer e experimentar o mundo, assume-se também as 

experiências interiores como uma construção sociocultural. Na mesma medida que experiencia 

o corpo e suas singularidades na prática, corporalizado, a Educação Somática reconhece a 

necessidade de estudar os efeitos socioculturais no corpo. Revela-se, em corpo-soma, a 

importância de ampliar o conhecimento somático para além da experiência interna, abrangendo 

as possibilidades do somático em diversos níveis e dimensões. Sobre isso, comenta Hanna 

(1976): 

Todos os somas são processos holísticos de estrutura e função, em constante troca 

entre matéria e energia; somas tendem simultaneamente a homeostase e equilíbrio 

enquanto tendem à mudança e desequilíbrio, em um paradoxo que caracteriza e 

produz a vida; todo processo somático acontece em padrões rítmicos cíclicos de 

movimento interno alternante (por exemplo, sístole/diástole, expansão/contração, 

parasimpático/simpático, sono/vigília); na ecologia somática, o soma tende à 

autonomia e independência de seu ambiente enquanto tende a desejar e depender dele 

– tanto social quanto fisicamente; todos os somas crescem em uma alternância entre 

funções adaptativas analíticas e sintéticas rumo à diferenciação; somas coordenam 

suas partes holisticamente, intencionando seu crescimento, diferenciação e integração 

(HANNA, 1976 apud. FERNANDES, 2014, p.82 – 83). 

 

Por transbordar o conceito estável de corpo e buscar um corpo-mente integrado com/no 

meio em movimento, a Educação Somática enfatiza o corpo em um continuum espaço e tempo 

(FERNANDES, 2015).  Assume-se que o saber e as transformações do soma emergem das 

micros às macros dimensões, da célula ao ambiente, de si para a sociedade: 

Seja olhando a experiência corporal de uma perspectiva interna ou global, através de 

uma lente social, nossas construções de corpo são influenciadas pela interação de 
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nossos somas com o mundo. Neste contexto, o conhecimento corporal pode ser 

encarado como a forma pela qual entendemos a nós e o nosso ambiente através do 

corpo, assim como a maneira pela qual damos sentido ao mundo através de nossas 

experiências corporais (GREEN, 2002, p. 114). 

 

1.1 Afinal, o que é Educação Somática? 

A Educação Somática é um estudo integralista, baseado na indissociabilidade de corpo 

e mente, surge em oposição ao dualismo cartesiano do rigor do treinamento físico presente no 

movimento de ginástica europeu, no final do século XIX. Esse estudo toma como finalidade os 

sinais do corpo experienciado, encarnado e corporalizado (FERNANDES, 2015).  

Composta por diferentes abordagens, sistemas, metodologias e técnicas, a Somática é 

um campo teórico-prático que entrelaça arte e ciência, corpo e mente, sistema biológico e meio 

ambiente. Por meio de vivências de movimento, respiração e toque, o seu eixo de atuação é “o 

movimento do corpo como via de transformação de desequilíbrios mecânico, fisiológico, 

neurológico, cognitivo e/ou afetivo de uma pessoa”.  (BOLSANELLO, 2011, p. 306) 

A Educação Somática nasce impulsionada pela necessidade de abordar o corpo de 

maneira integral, não mecanicista, sendo influenciada por diferentes movimentos da arte e 

ciência, como o existencialismo, a fenomenologia, a dança moderna e o expressionismo. Este 

campo emerge em meio e em diálogo com as abordagens que propõem uma relação inovadora 

com o corpo e a educação corporal: Freud (1856 - 1939), Jung (1875 - 1961) e Reich (1897 - 

1957) na psicologia, Heinrich Jacoby (1889 - 1964) e John Dewey (1859 - 1952)  na educação 

e Edmond Jacobson (1888 - 1983) na medicina (EDDY, 2009). 

A sua origem acontece no Movimento Corporalista, entre o final do século XIX e início 

do século XX, Francois Delsarte (1811 - 1871), Emile Jacques-Dalcroze (1865 - 1950), Rudolf 

Laban (1879 - 1958), Isadora Duncan (1878 - 1927), and Mary Wigman (1886 - 1973). Apesar 

de não terem sistematizado especificamente uma técnica somática, esses artistas e 

pesquisadores do movimento foram os pioneiros, quebraram as regras das abordagens 

cartesianas em relação a corpo e arte, inspiraram e deram alicerce às investigações de diversos 

pesquisadores do campo somático (EDDY, 2009).  

Através do Movimento Corporalista, a pluralidade da experiência em integração com o 

meio passou a guiar as artes do movimento. Ao invés de ser um estilo ou gênero artístico 
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determinado, como acontecia em movimentos anteriores, a materialidade corporal em 

laboratório de criação estruturou-se como o principal impulso criador (FERNANDES, 2014).  

Ao longo da história da Educação Somática emergiram diferentes gerações de 

estudiosos que geraram diversas técnicas ou metodologias somáticas. Nesse caminho temos 

como primeira geração F.M. Alexander (1869 - 1955), Moshe Feldenkrais (1904 - 1984), Mabel 

Todd (1888 - 1956), Irmgard Bartenieff (1990 - 1981), Charlotte Selver (1991 - 2003), Milton 

Trager (1908 - 1997), Gerda Alexander (1908 - 1994) e Ida Rolf (1896 - 1979); e uma segunda 

geração formada por Anna Halprin (1920) , Nancy Topf (1942 - 1998), Bonnie Bainbridge 

Cohen (1943), Sondra Fraleigh (1939), Emilie Conrad (1934 - 2014), Joan Skinner (1924), 

Elaine Summers (1925 - 2014) e Judith Aston, conforme pontua Eddy (2009). No Brasil, 

podemos destacar duas propostas originais e fundamentais na estruturação deste campo no país: 

Klauss Vianna (1928 - 1992) com a Técnica Klauss Vianna, Angel Vianna (1928) com o 

Método Angel Vianna e José Antônio Lima (1949) com a Reorganização Postural Dinâmica.  

A maioria dos fundadores de abordagens, técnicas ou métodos somáticos não tinham 

como um objetivo original a estruturação de uma técnica ou método ou abordagem terapêutica 

nem o de questionar a medicina, apesar da proposta da prática corporal se opor à medicina 

tradicional ocidental. De uma maneira geral, eles foram motivados pela necessidade de escuta 

e percepção do corpo-mente e de desenvolver a capacidade de autocura. Os métodos somáticos 

mostraram-se eficientes e passaram a ser disseminados por discípulos (STRAZZACAPPA, 

2009). Em rede mundial, emergiram e emergem diversas técnicas, métodos, sistemas e 

abordagens somáticas. 

 

1.2 Somática e dança: um encontro improvisado 

A partir de 1960, coincidindo com a saturação da dança moderna e seu apelo à forma, 

intensificou-se o interesse do artista da dança pelas práticas somáticas, as quais foram 

introduzidas nas aulas de dança e nos ateliês de diferentes companhias como método de 

investigação/experimentação corporal (EDDY, 2009). Este encontro com a dança proporcionou 

à Educação Somática o intercâmbio entre diferentes métodos e técnicas somáticas, que, ao 

serem investigadas em processos de criação e ensino da dança, abandonaram seus nichos 

individuais e trocaram saberes (DOMENICI, 2010).  Na dança, esta conexão semeou inúmeras 

mudanças. Ao apoiar o mergulho na matéria corpórea, a principal materialidade da criação em 
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dança, a Educação Somática, conforme pontuou Ismeta (2003) auxiliou o artista da dança, a 

desenvolver as seguintes capacidades: 

compreender o corpo como um processo físico objetivo e subjetivo de consciência 

vivida; um refinamento perceptual, cinestésico, proprioceptivo e interoceptivo, dando 

suporte à homeostase e auto-regulação; reconhecer padrões habituais de interação 

perceptiva, postural e de movimento com o meio ambiente; melhorar a coordenação 

de movimentos que apoiam à integração estrutural, funcional e expressiva; 

experimentar a sensação corporalizada de vitalidade e as capacidades ampliadas do 

viver (ISMETA, 2003 apud. EDDY, 2009, p.8).  

 

Este processo de reeducação corporal, capaz de ampliar as habilidades funcionais e 

expressivas do movimento, mover pontos de vistas do artista em frente ao mundo e assumir sua 

subjetividade, transformou consequentemente sua maneira de criar. Anteriormente, nas técnicas 

corporais desenvolvidas pelos coreógrafos, a proposta estética-criativa estava sobreposta à 

pessoa. O dançarino estava à disposição do coreógrafo e, consequentemente, as características 

pessoais podiam ser anuladas, se assim fosse necessário para alcançar a estética. Os padrões de 

movimento e um ideal de corpo eram construídos pautados em uma forma e escola de dança 

específica (STRAZZACAPPA, 2012).  

Ao propor o foco na primeira pessoa, no experiencial e no conhecimento provindo da 

sensação do movimento e da escuta corporal (ENGHAUSER, 2007b), a Educação Somática 

fez emergir na dança o questionamento sobre o treinamento corporal, a prática do respeito aos 

limites anatômicos, à busca pela repadronização do movimento, o entendimento e respeito à 

identidade e pessoalidade do dançarino, assim como sua necessidade de autoria.  

As técnicas de dança abandonaram o modelo tradicional de observação e repetição do 

movimento para a criação de protocolos e sugestões de investigação do próprio corpo, 

expandindo as possibilidades do imaginário e do sensível. A experimentação e a improvisação 

ganharam força. A improvisação deixou de estar associada a busca pelas emoções, como 

Isadora Duncan (1877 - 1927) e o romantismo propuseram, e associou-se à possibilidade 

experimentação e de mergulho na materialidade do corpo em movimento (DOMENICI, 2010). 

A improvisação foi assumida como possibilidade de emergir novos padrões, ampliar repertório 

de movimento nos processos de criação em dança, e como composição em tempo real. 
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1.3 Abordagem Somático-Performativa 

Impulsionada pelo meu soma em movimento-ação e em busca de uma sabedoria celular, 

a Pesquisa Somático-Performativa (PSP) surgiu como suporte metodológico para o fluxo desta 

pesquisa-criação. A PSP se apoia no campo epistemológico da Educação Somática, 

reestabelecendo um aprendizado receptivo e perceptivo, pois “enaltece as relações entre 

experiência e sentido, integrando – ao invés de dicotomizar – corpo e mente” (FERNANDES, 

2013, p. 27).  

Embasada na perspectiva da sabedoria de integração em todos os níveis do humano 

(corpo-mente-ambiente), ou seja, o saber do soma, a Pesquisa Somático-Performativa alinha-

se ao contexto da metodologia de Prática como Pesquisa, especificamente na metodologia de 

Pesquisa Guiada pela Prática. Segundo esta metodologia, o problema surge da prática, movido 

por algo que o pesquisador ainda não sabe, e transforma-se pela mesma. Assim como os 

percursos e as decisões a serem tomadas, os objetivos e as questões da pesquisa emergem ao 

longo do processo.  Como pontua Rangel (2006): 

Ao indagar ‘que pensamentos governam minha prática’ recupero um pensamento 

complexo no topos indissociável entre princípio/proposta-processo-produto, coloco-

me também no território das fronteiras, lugar de mobilidade, incerteza, conflito. Para 

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

delas, produzir experiências de múltiplas tentativas, chegar aos limites, lidar com a 

sobra e com a sombra, com o lixo e com as perdas (RANGEL, 2006, p.4). 

 

A Pesquisa Somático-Performativa compreende a arte e seus processos de criação como 

maneira de gerar sabedoria tanto nas artes quanto em outros campos do conhecimento 

(FERNANDES, 2018). Diferente de muitas metodologias e pesquisas realizadas em arte que 

têm como elemento-eixo teórico das ciências humanas e sociais, o que pode gerar um hiato 

entre a prática artística e o discurso, a PSP tem como elemento-eixo o fazer artístico e seu 

arcabouço teórico-prático.  

A criação artística inspira todas as fases da pesquisa, organiza e desorganiza discursos 

e métodos e conecta diferentes assuntos tangentes ao estudo. A fim de analisar o todo 

polissêmico do objeto/sujeito estudado, a Pesquisa Somático-Performativa propõe uma 

abordagem transdisciplinar, ou seja, visa estabelecer interações entre diferentes subsistemas na 

perspectiva de diversos campos disciplinares, impelindo a interrelação entre sujeito e objeto e 

uma interlocução coerente entre os campos estudados (FLORENTINO, 2012).  
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Fernandes (2018) aponta quatro princípios fundantes da Pesquisa Somático-

Performativa (PSP): (1) Arte do/em Movimento como elemento-eixo; (2) Processos e estudos 

têm constituição viva e integrada - soma; (3) Ser guiado pelo impulso de movimento; (4) 

Performance e interartes como (anti-)método.  

A “Arte do/em Movimento como elemento-eixo” propõe um processo guiado pelo 

dinamismo inerente a pesquisa-criação. A obra artística é concebida como estrutura pulsante, 

condutora, que interconecta os diferentes campos disciplinares. Neste princípio é observada a 

recondução do elemento-eixo para a criação, fortalecendo os processos específicos às artes 

cênicas e assumindo a mobilidade da pesquisa (FERNANDES, 2018), inerente tanto à prática 

quanto à pesquisa, visto que é na mobilidade que se alcança a estabilidade constitutiva de ambas 

(FERNANDES, 2014).  

Em momentos diferentes da criação-pesquisa, constatei que estava sendo levada pelas 

águas de Sopro d’Água. Banhada pelas sensações e imagens da criação, as questões da pesquisa 

emergiam em mim e os impulsos revelavam-se no fluxo do criar, o que gerou o encontro com 

os afluentes dos fluidos corporais e os impulsos de um corpo-ambiente. 

A somática assume que tanto o artista quanto o pesquisador agem no mundo através do 

soma: “corporeidade compreendida em seus vários aspectos e diversidades, a partir da 

experiência interna no/com o meio em constante mudança” (FERNANDES, 2014, p. 3). Por 

isso, tanto a prática quanto a pesquisa demandam corpos atentos a conexão corpo e ambiente, 

o que faz da arte e seus desdobramentos em criação, estudo e pesquisa também somas: 

processos vivos, únicos, dinâmicos, autônomos e in(ter)dependentes ao meio.  

O princípio “processos e estudos têm constituição viva e integrada – soma” apoia a 

necessidade da escuta sensível à pulsação da pesquisa e reverte as relações de poder, 

transformando o objeto passivo em sujeito ativo, ou seja, o estudo em agente ativo e o 

pesquisador em facilitador do processo (FERNANDES, 2018).  

Seja como metodologia de criação ou para emergir questões intrínsecas ao estudo, a 

Pesquisa Somático-Performativa tem como eixo o conectar-se com os impulsos interno-

externos em movimento: “aproximando-se ou afastando-se de dentro ou de fora, (...) perceber 

e seguir o fluxo desta relação, a partir da conexão mais interna” (FERNANDES, 2018, p.129). 

O princípio “ser guiado pelo impulso de movimento” ativa e amplia a sabedoria somática, 

revertendo as conexões-ações habituais do corpo-mente: “pouco a pouco, a mente segue e 
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integra-se ao impulso do movimento, ao invés da mente estar sempre no comando da ação” 

(FERNANDES, 2018, p.129).  

Esse princípio é baseado no Movimento Autêntico, método somático criado por Mary 

Whitehouse (1910 - 2001), que propõe seguir os próprios impulsos ao mover-se de olhos 

fechados com foco interno e com uma pessoa como testemunha. Durante o processo da 

Pesquisa Somático-Performativa, a prática da testemunha tem várias releituras além da maneira 

tradicional do Movimento Autêntico: às vezes é uma câmera que filma ou fotografa o processo, 

outras vezes uma testemunha interna, ou ainda, todos que se movimentam são testemunhas 

internas e do grupo, entre outros desdobramentos possíveis (FERNANDES, 2018). 

Para a Pesquisa Somático-Performativa, através do mover-se pelos impulsos interno-

externos emergem as questões e descobertas que norteiam a pesquisa. Fundamentada na dança-

teatro de Pina Bausch (1940 - 2009) e seu modo de compor, guiado por perguntas, a PSP é 

estruturada por questionamentos que norteiam os caminhos da investigação.  

Durante a presente pesquisa-criação, mergulhei na Pesquisa Somático-Performativa 

principalmente através das aulas de Laboratório de Performance (TEA 794), as quais participei 

durante o período de abril de 2017 e julho de 2018, e são facilitados por Ciane Fernandes, no 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, na Universidade Federal da Bahia. A prática 

investigativa do Laboratório de Performance é apoiada em indicações e perguntas que 

emergem ao longo do processo e orientam a investigação pessoal do pesquisador em sintonia 

com o grupo.  

Tanto nos Laboratórios de Performance (TEA794) quanto nos Laboratórios dos 

Fluidos Corporais, Laboratórios Água-Corpo-Ambiente e Laboratórios Compositivos, 

desenvolvidos para Sopro d’Água, diversas perguntas surgiam da investigação do movimento 

e do estado de fluxo (que será discutido nesta Rebentação) ou vice-versa. A prática de perguntas 

orientou meu processo de criação-pesquisa, permitindo uma percepção e compreensão 

ampliada dos impulsos que me moviam na investigação.  

Durante essas práticas investigativas, através da escrita e do desenho em fluxo, no qual 

eu deixava emergir livremente palavras ou desenhos, sem uma preocupação ortográfica ou 

estética sobre o que concebia, eu consegui materializar de outros meios meus impulsos e minhas 

perguntas norteadoras. Desse modo, impulsionada pela própria pulsação da pesquisa, pude 

analisar e compreender melhor o que era eixo de investigação, como transbordo a seguir: 
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Neste processo de investigação Somático-Performativo, as questões nasceram em 

sintonia com os impulsos interno-externos. Através da prática da criação, da escuta sensível dos 

impulsos e da percepção dos estados corporais que brotavam em mim, as perguntas emergiram 

e guiaram o estudo até gerarem outras questões norteadoras: O que é essencial na pesquisa? 

Como o mergulho na materialidade do corpo-ambiente emerge estados corporais e memórias 

que compõe a criação em dança? Qual é o eixo da pesquisa? O estado de fluxo ou a relação 

corpo-ambiente é o eixo da criação-pesquisa? Como o ambiente me afeta? Como meu corpo 

afeta o ambiente? Como a relação corpo-ambiente compõe em dança? Essas e outras perguntas 

brotaram ao longo dos laboratórios. 

Através de várias perguntas que nasciam e me moviam, encontrei meu eixo da pesquisa: 

o fluxo. Como pode o fluxo ser eixo da pesquisa, se o fluxo está em constante transformação? 

O fluxo como eixo foi uma sensação emergida a partir dos impulsos que me moviam no e com 

o ambiente e a percepção da constante transmutação interna e externa.  

A sensação de me diluir, fluir e me mover em relação porosa com o meio era constante, 

uma relação flexível com o ambiente, conectada a impulsos internos e externos. Através desta 

entrega ao fluxo interno-externo, tive a consciência de minha existência ambiental, um 

conhecimento que eu tinha uma compreensão apenas intuitiva tornou-se integral: meu corpo é 

ambiente.  

Ao longo dos encontros do Laboratório de Performance (TEA794), comecei a perceber 

que, constantemente, meu olhar se esparramava na sala e meu corpo derretia e se diluía pelo 

espaço. Eu me misturava entre tatames, cadeiras e paredes até encontrar as janelas, terminando, 

muitas vezes, em pé, em alguma delas. Era movida pela necessidade do meio externo (céu, 

árvore, prédio e outros), mas conectada aos impulsos e movimentos gerados na sala.  

Mesmo quando eu prometia a mim mesma que não subiria em nenhuma janela naquele 

dia, ali estava eu: no entremeio. Com o tempo, comecei a me questionar: Por que a janela me 

(co)move? Por que os impulsos me levam constantemente a investigar movimentos e estados 

corporais em relação com a janela? Em um certo dia de Laboratório de Performance 

(TEA794), movida pela pergunta O que a organiza pesquisa?, me estabeleci na janela. Lá 

estava eu, em fluxo interno-externo, investigando as possibilidades de meu corpo moebius. Nem 
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dentro nem fora, no entremeio, percebi que minha atenção corpo-mente apoiada na membrana 

celular10, no corpo interno-externo em fluxo ou no fluido transicional11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Membrana celular: Invólucro poroso que envolve a célula e que é responsável por selecionar o que entra e sai 

da célula.  Para o Body-Mind CenteringTM, a membrana celular está conectada com nossa pele, que nos envolve, 

protege e conecta em relação ao meio externo. 
11 Fluido transicional: estado de fluido que permeia a membrana porosa celular, segundo o Body-Mind 

CenteringTM. 
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Em um dia de Laboratório, investigando o princípio mobilidade e estabilidade na 

pesquisa, Ciane Fernandes perguntou: O que o estabiliza a pesquisa? Através da janela-

moebius, da dança aquática e desta investigação do princípio somático de estabilidade e 

mobilidade, compreendi que minha casa moebius ou meu corpo-ambiente tinha uma 

estabilidade na membrana porosa e permeável: a membrana celular.  

No primeiro semestre de pesquisa do Mestrado, eu me perguntei constantemente se a 

membrana celular seria uma materialidade-eixo da criação-pesquisa. Dançando na água, em 

novembro de 2017, em um laboratório de criação de Sopro d’Água, eu percebi que meu eixo 

não era a membrana celular, que envolvia, protegia e selecionava o que entrava ou saía. Meu 

eixo era o fluido transicional: o fluido do entremeio em fluxo, o estado de fluido que não está 

nem dentro nem fora da célula, encontra-se permeando a membrana porosa celular em direção 

para fora ou dentro da célula. Mergulhada neste estado de fluido transicional, o estado de 

transfiguração corpo-mente-ambiente, guiei esta criação-pesquisa.  

Confiando na membrana celular e no espaço do entremeio, eu permiti que meus estados 

de fluidos corporais fluíssem interno-externamente e orientassem a pesquisa. O fluxo interno-

externo me envolveu. Percebi que o eixo da pesquisa era o fluido transicional de modo micro e 

o fluxo corpo-ambiente, em uma perspectiva macro. Esta descoberta foi decisiva para os 

caminhos que segui na pesquisa de Sopro d’Água.  
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A performance, com sua ação centrada no corpo e no acontecimento único e irrepetível, 

traz para o artista-pesquisador a urgência de se experienciar no espaço e no tempo, em todas as 

fases da pesquisa. A prática torna-se eixo organizador da pluralidade do método de estrutura 

aberta que caracteriza a Pesquisa Performativa, ao invés de um objeto passivo de estudo sob 

perspectivas qualitativas e/ou quantitativas (FERNANDES, 2018). Constituída na prática 

enquanto performatividade somática, a PSP é “uma abordagem auto-organizadora e 

performativa” (FERNANDES, 2015, p. 27) que tem como guia da pesquisa-criação a 

corporeidade, entendida como soma, autônoma e in(ter)relacional ao meio (FERNANDES, 

2014).  

A ação de pesquisar é desenvolvida de maneira criativa, somática, em movimento e em 

estado de performance. Ao invés de lançar mão de métodos pré-determinados, o pesquisador 

cria e experimenta metodologias próprias, descobertas pela escuta somática do objeto e que 

emergem da necessidade da pesquisa. O processo performativo transborda pelos poros da 

investigação, materializando-se, também, na escrita, organizada a partir da imprevisibilidade 

da prática. Esta sabedoria performativa está presente no princípio “Performance e interartes 

como (anti-)método”. Este princípio além de revelar a performance como eixo da pesquisa, 

aprofunda a fusão de diferentes linguagens artísticas na Abordagem Somático Performativa, 

uma das bases da arte da performance desde sua origem (FERNANDES, 2018).  

Em sintonia com os impulsos nascidos da prática e das necessidades da investigação, 

concebi o fluxo como eixo e modo de compreender a pesquisa-criação. O fluxo não apenas 

gerou material criativo, mas, ao longo do processo, fez emergir um método fluido de coletar e 

analisar os dados (fotos, vídeos, escritos e diários do processo de criação), de escrever e de 

organizar a escrita. Denominarei este modo de pesquisa Prática como Pesquisa em Fluxo.  

Neste contexto, os laboratórios de criação, orientados pela improvisação do movimento 

e de estados de fluxo (que será aprofundado nesta Rebentação), associados à escrita e desenho 

em fluxo são uma escolha metodológica para descobrir eixos e modos de organização 

conectados à coerência interna da pesquisa. Por meio desta escuta sensível da pulsação de Sopro 

d’Água, percebi que os rastros do processo, gerados em fluxo, eram materialidades tão 

importantes quanto as conexões e discussões elaboradas após a análise de dados.  

Esta escolha de tecer o presente estudo através de diferentes materialidades do processo 

de criação-pesquisa (rastros em diário de bordo, vídeos e fotografias), compondo-o de modo 

estrutural e não como uma ilustração, é também metodológica. Todas as maneiras citadas de 
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conceber a escrita foram modo que encontrei de transpirar, aprofundar e compreender Sopro 

d’Água, e que, por sua vez, exigiram que eu concebesse este estudo como um modo de criar em 

arte.  

Por meio do fluxo e da Abordagem Somático-Performativa como eixo epistemológico 

e metodológico da criação-pesquisa, vivenciei um plano de experimentação e (re)criação de 

mim. Pude (re)criar um corpo em transmutação, em eterno (re)fazer-me. Como sugere Caetano 

(2012a), à medida que imergimos na atividade de desconstrução e reconstrução corpórea, 

podemos experienciar e (re)criar novas corporiedades, o que propicia “um processo de 

desestabilização da organização automatizada do corpo cotidiano, social e cultural” 

(CAETANO, 2012a, p. 153). 

 

2. Materialidade Corpo-Ambiente como eixo da criação 

 

2.1 Estados Corporais: fluxo e memória 

A performance assume o corpo como eixo da criação. Em carne viva, banhada por 

sangue, fluidos, ossos, órgãos, pele..., o performer revela-se em matéria-memória em uma 

expansão afetiva que alcança outros corpos. Neste campo de afetos, o corpo expõe seu estado 

inacabado, em processo, imprevisível, múltiplo e formado por contrastes, deixando de ser 

símbolo para ser em si a matéria viva e mutável da criação. Em performance, o corpo “está 

sempre e simultaneamente reconstruindo sua história de dominação como referente e 

transformando-a em ato autônomo, criativo e relacional” (FERNANDES, 2010, p. 7-8). 

 Em estado somático performativo, assumo a materialidade do meu corpo soma como 

eixo para criação/pesquisa. Permeada pelas vibrações, células, fluidos e materialidades 

corpóreas que reverberam em mim, flui a criação e emergem tendências que direcionam cada 

processo. Como artista em pesquisa (in)corporada, encontro no campo da somática a 

possibilidade de degustar meu espaço interno e as qualidades expressivas da minha matéria 

corpórea.  

 Caetano (2012a), ao mergulhar no campo da somática e na materialidade corporal, traça 

o diálogo entre a dimensão do organismo e o plano das forças afetivas, ou seja, destaca o 

contágio do corpo com as sensações e as forças do meio, sem a anulação de si. Em sua pesquisa, 
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Caetano (2012a) desenvolve Princípios-Procedimentos para o Corpo sem Órgãos12 os quais 

apontam para a experimentação de um corpo intensivo. Dentre os Princípios-Procedimentos 

elaborados por Caetano (2012a), aproximo-me da Intencionalidade da Matéria, que tem a 

seguinte consideração sobre o impulso do movimento no espaço:  

 [emerge da motivação interna das] próprias matérias expressivas desprendidas da 

intencionalidade voluntária de um Eu-indivíduo. As dinâmicas de toque ou 

movimento podem levar a um acesso direto das qualidades energéticas materiais do 

corpo. A partir do trabalho somático no nível dos pré-movimentos, pré-sentidos e pré-

percepções, abre-se uma pausa na intencionalidade objetiva de um Eu permitindo o 

desmontar de esquemas sensório-motores habituais e suas funções tônicas. Nesta 

pausa é possível adentrar as diversas paisagens da matéria-corpo. Trata-se de um 

verdadeiro convite à alteridade da matéria. Esta ganha força de expressão guiando o 

movimento no espaço exterior. Portanto, ao diminuir a intencionalidade objetiva, uma 

intencionalidade da matéria advém. (CAETANO, 2012a, p. 389-390. [colocação 

minha]) 

  

Por esta perspectiva, ao esvaziarmo-nos da intencionalidade do Eu-indivíduo, abrimos 

espaço para o saborear de sensações, emoções, imagens, movimentos, expressividade e 

presença que surge da própria materialidade do corpo. Essa possibilidade de degustar 

materialidade corporal e deixar-se afetar por seus impulsos faz imergir movimentos guiados 

por estados corporais.  

Na minha prática da criação/pesquisa, sinto os estados corporais como uma âncora que 

conecta meus impulsos e fenômenos internos ao espaço externo. Alguns artistas e teórico da 

dança, do teatro e da performance denominam esta capacidade também de se afetar em conexão 

interno-externo como presença ou expressividade ou pré-movimento. 

O conceito de pré-movimento defendido Godard (2003) apoia esta conexão interno-

externa, ao afirmar que diferentes fenômenos e movimentos internos antecedem a percepção e 

o gesto ou movimento no espaço. Segundo esta ideia, os pré-movimentos são conduzidos por 

músculos tônicos gravitacionais, ou estados tônicos, que regem a orientação do corpo no 

espaço.  

O corpo com sua singularidade social, cultural e biológica relaciona-se de maneira única 

com o peso e a ação da gravidade. Para agir ou mover-se no espaço, acontece anteriormente no 

corpo microajustamentos referente às necessidades de cada ser, o que afeta consequentemente 

a qualidade da ação e do movimento. Estes micromovimentos inconscientes e involuntários são 

 
12 Corpo sem Órgãos: criado por Artaud e discutido por Deleuze e Guatarri, este conceito é também uma crítica 

ao corpo construído pela modernidade, no qual a centralidade está no organismo e na identidade, propondo um 

corpo em fluxo e transformação, disponível para a relação, ou seja “um corpo dos contágios que abre para o 

infinito de possibilidade” (CAETANO, 2012a, p. 353). 
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responsáveis por realçar as características subjetivas, emocionais, físicas e expressivas 

singulares de cada corpo em movimento. Como pontua Godard (2003): 

O pré-movimento age sobre a organização gravitacional, isto é, sobre a forma como 

o sujeito organiza a sua postura para ficar em pé e responder à lei da gravidade nessa 

posição. O sistema dos músculos gravitacionais cuja ação escapa em grande parte à 

consciência e à vontade, é encarregado de assegurar nossa postura. São esses 

músculos que mantêm nosso equilíbrio e que nos permitem ficar de pé sem termos de 

pensar. São ainda esses músculos que registram as mudanças em nossos estados 

afetivo e emocional (GODARD, 2003, p. 14).  

 

Esta perspectiva destaca os estados afetivos e estados emocionais como existências 

materiais e corporificadas, engajados ao continuum circuito corpo-mente e que se reverberam 

no corpo em movimento (DOMINICI, 2010). Neste contexto, o estudo das emoções, nas artes 

da cena, se conecta com as qualidades dos estados tônicos, superando um caráter representativo 

e caricatural das emoções. O corpo abandona a representação e, ao saborear a matéria, passa a 

viver, apresentando estados corporais que reverberam, expressam-se e criam empatia por meio 

da materialidade corporal, estabelecendo um diálogo tônico entre o artista e o público 

(GODARD, 1990, apud. DOMINICI, 2010). 

Ao dançarmos somos invadidos por sensações (in)visíveis que se transfiguram 

continuamente em nossas células e modificam nossos estados corporais, estes que, por sua vez, 

transmutam nossos movimentos por diferentes sensações (in)visíveis, qualidades expressivas e 

sentidos. Da mesma maneira que os estados corporais dão suporte ao movimento, este 

transforma os estados corporais (LARANJERA, 2013).  

Estabelece-se uma relação cíclica de transformação e afetação entre sensações 

(in)visíveis, estados corporais e movimento. Ao entrelaçar emoções e sensações (in)visíveis, 

estados corporais, movimentos, expressividade e ambiente, a dança dos estados corporais 

aprofunda a conexão interno-externo. 

O “estado” compreende todas as camadas da corporeidade cênica, ele não é somente 

o impulso interno: é também o seu movimento externo, a relação com o ambiente 

gerado por ele e a manutenção da vida de todos esses aspectos. [...] os “estados” 

possuem milhares de camadas ficcionais e de relações entre elas. (MINOZZI,2015, 

p.19) 

 

A investigação e composição baseada em estados corporais, há um longo tempo, me 

apoia em meus processos de criação em dança, performance e teatro. Aprofundar um estado 

corporal é deixar emergir em mim sensações, imagens, memórias e movimentos que se 

conectam e se afetam mutuamente, transformando-se. Por meio da dança de estados corporais, 
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percebo que meu corpo está fortemente conectado aos impulsos interno-externos e que os 

movimentos surgem em fluxo, no qual o foco não está na forma, e sim no vivenciar e degustar 

o estado em movimento.  

Quando mapeio um estado e ele se fortalece em minha composição, ele pode ser 

reorganizado e vivenciado com suas qualidades de movimento-presença em cena/criação, assim 

como transformado. Apesar das mutações que atravessam um estado, permanece em mim uma 

âncora interna que o conecta a sua origem.  

Nesta relação entre estados corporais, movimento e processo de criação, percebo minha 

prática próxima a maneira pela qual Laranjeira (2013) aborda seu processo: 

A forma que encontrei para memorizar um encadeamento de movimentos que em uma 

improvisação surge de alguma maneira especial, singular, como uma informação nova 

para o processo, é justamente tentando identificar os estados do corpo juntamente com 

a forma visual da movimentação. A repetição só se torna “fiel” ou próxima desse 

momento singular em que surge a movimentação, quando consigo “acessar” um 

estado corporal similar ao do momento anterior, utilizando a memória. Assim, repetir 

apenas a movimentação nunca é satisfatório dentro de um processo de criação como 

este aqui estudado, entretanto, se a movimentação é refeita de maneira não muito 

precisa, mas com estados corporais tão intensos quanto aqueles surgidos no momento 

“revelador”, se torna imediatamente satisfatório e passível de ser aproveitado dentro 

da composição. (LARANJEIRA, 2013, p. 75-76) 

 

A conexão com a matriz de cada estado direciona as escolhas de meu processo de 

criação. Os estados corporais são organizadores da criação, pois foi a maneira pela qual 

encontrei de mapear não apenas sensações, emoções, movimentos e imagens, mas de descobrir 

e fortalecer as tendências e coerências internas do processo de Sopro d’Água. Ao mapear os 

estados corporais que emergiam nos laboratórios de criação, algumas tendências surgiam e 

outras eram diluídas.  

Pela criação de Sopro d’Água ser guiada por impulsos, intuições e estados corporais que 

nascem da própria matéria corpórea, o percurso se tornou ainda mais nebuloso, impreciso e 

vago, formado por uma multifacetada e cambiante rede de tendências direcionadoras da criação. 

Os meus estados corporais tecem essa rede de tendências que se inter-relacionam sem 

apresentarem uma solução concreta e precisa para o problema da criação, apenas indicando 

possibilidades de rumos a seguir (SALLES, 2011). 

Neste caminho de criação a partir de estados corporais, mergulhei algumas vezes em 

estado de fluxo. Aprofundei esta busca a partir de 2015 ao iniciar as pesquisas de estados de 

presença com o Coletivo Mó, orientada por Naomi Silman, atriz do Lume Teatro. Nos encontros 
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com o grupo (imersões de uma semana em 2015, 2016 e 2017) falava-se muito de estados 

corporais e de encontrar o estado de fluxo.  

Esses termos eram misteriosos para mim até o momento que entrei em fluxo: o estado 

sem a ordem do comando da mente ao corpo para o movimento-ação no espaço; sensopercepção 

ampliada em corpo-ambiente; deixar-se ser guiada pelos impulsos interno-externos do 

movimento. Mergulhar no estado de fluxo tornou-se a minha principal busca em laboratórios 

de criação, assim como percebia que todo meu percurso nas artes corporais tinha como eixo o 

encontro com o fluir. Esta busca em fluxo transbordou na minha criação-pesquisa de Sopro 

d’Água: criar, compor e pesquisar em fluxo. 

O fluido é fluxo. A água corre, transforma, passa, transpassa, flui. Passagem. 

Correnteza. O fluxo é o transpassar, a mudança, a transfiguração. Corpo-ambiente é o fluxo 

interno-externo. Em estado de fluxo, esqueço a razão e me permito fluir, ser osmótica, diluída, 

em passagem, em mudança, no entremeio, nem dentro nem fora. Fluir é deixar-se guiar pelos 

impulsos interno-externos, mergulhando em um percurso pelo qual emergem sensações que 

conduzem e inspiram o corpo em movimento.  

A sensação nasce a partir da nossa relação com o mundo e escorre para além da 

percepção e sentimento, causando um estranhamento e a necessidade de decifrá-la em signo, 

mas, como não pode ser explicada ou interpretada, o artista cria no fazer artístico um sentido 

que a traduza (ROLNIK, 2002 apud. CAETANO, 2012a). Ao se envolver pelas sensações, o 

artista gera espaço para novas recriações de si, em movimento. Em constante transfiguração, 

esvazia-se do “indivíduo”: uma entidade fechada em si mesma, que se mantém idêntica, regida 

por princípios identitários e imune à alteridade e suas forças transformadoras (ROLNIK, 2000).  

Em estado de fluxo, me esvazio, submerjo em um processo de imersão e atravessamento, 

no qual a intencionalidade da mente-individuo cede espaço ao “corpo-alteridade”, este em 

experimentação “de um corpo-outro para além do corpo identitário e habitual”, ou de uma 

“produção da alteridade no próprio corpo” (CAETANO, 2012a, p. 394). Através da possibilidade 

de se reinventar, o artista acessa a dimensão criativa da materialidade corporal e cria um fluxo de 

afetação e transformação com o meio  

Corpo e espaço em dinâmica relacional mútua de co-criação se apresentam como 

territórios plásticos de uma geografia mutante. Eis que, a partir das experimentações 

sensíveis, o corpo objetivo cede lugar a uma materialidade corpórea em constante 

processo de metamorfose. A partir dos procedimentos de toque e movimento ao nível 

do pré-movimento, pré-sentidos e pré-percepção é possível atingir um corpo aberto 

em comunicação com outros corpos e o meio. Na medida em que as fronteiras do 

corpo se alargam, a possibilidade de encontro direto com o outro se faz presente 
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evidenciando uma zona de contágio. Nesta zona, vale ressaltar as potências do corpo 

de afetar e ser afetado, por meio das quais as qualidades intensivas entre as matérias 

se misturam. Por meio destas misturas o corpo se põe em devir: devir-animal, devir-

vegetal, devir-mineral, devires-imperceptíveis e outros (CAETANO, 2012a, p. 394 – 

395). 

 

O fluxo expande as dimensões corporais, dilata os poros do corpo-mente-ambiente e 

dilui as fronteiras entre interno e externo. Esvaziar-se do Eu-indivíduo e seu demasiado “tônico 

dos órgão e organismos” para experimentar a zona de contágio com forças da própria matéria 

corporal e do meio, e, para recriar as configurações espaciais e temporais entre corpo e meio, 

faz recriar, no corpo, “novas coordenadas posturais flexíveis em novas paisagens cinesféricas” 

(CAETANO, 2015, p.225).  

A escuta somática ampliada e a percepção interno-externa em expansão materializam 

um corpo disponível para a relação. Este corpo dilatado e em estado conectivo vivencia a 

atenção plena a si, ao meio e às sensações que emergem do entremeio. Micro e macro se 

conectam e podem ser aprofundados, ao mergulhar no fluxo.  

Como aponta Fabião (2010), o estado de presença não pode ser concebido como uma 

forma fechada em si, impactante e condensada, mas como um estado conectado com a 

capacidade do artista de criar sistemas relacionais, fluidos e abertos, gerando e habitando os 

entre-lugares de presença. “Um corpo é sempre uma multidão de relações e, como tal, está 

permanentemente deflagrando relações. Corpo em relação com corpo forma corpo” (FABIÃO, 

2010, p.322). 

Por mergulhar em circuitos relacionais, o fluxo exige aguçar a receptividade do artista, 

no qual a atenção interno-externa é a pré-condição do movimento ou ação, configurando um 

“estado de alerta distensionado ou tensão relaxada” (FABIÃO, 2010, p. 322). Neste processo, 

o performer abaixa o tônus corporal, diminuindo o controle da ação, afastando-se da 

necessidade da forma, do mostrar ou do fazer a fim de abrir espaço para o sentir em movimento, 

para o invisível, para as pulsões e os fluxos de energia que o atravessam (MINOZZI, 2015).  

Estamos mais habituados a agir do que a distensionar, a ponto de sermos agidos; 

somos treinados para criar e executar movimento, não para ressoar impulso; 

geralmente sabemos ordenar e dar ordens ao corpo mais e melhor do que sabemos nos 

abrir e escutar. A busca por um corpo conectivo, atento e presente é justamente a 

busca por um corpo receptivo. A receptividade é essencial para que o ator possa 

incorporar factualmente e não apenas intelectualmente a presença do outro. 

(FABIÃO, 2010, p.322) 
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Experimentar um corpo esvaziado do Eu-indivíduo, permeável ao ambiente, movido por 

impulsos interno-externos e receptível aos afetos assim como às forças-fluxos é abrir-se às 

possibilidades de transmutação do corpo-ambiente e de transfiguração da subjetividade. Desta 

maneira, em fluxo, assume-se um corpo em estado de alteridade, um “corpo vibrátil”: corpo 

cambiante, permeável pelos fluxos visíveis e invisíveis do meio, mobilizado por afetos 

emergidos do encontro com outras matérias humanas ou não, aproximando interno e externo, 

corporeidade e subjetividade, força visível e invisível (ROLNIK, 2000, 1999).   

A constelação de tais afetos forma uma realidade sensível, corpórea, que embora 

invisível não é menos real do que a realidade visível e seus mapas. É o mundo 

compondo-se e recompondo-se singularmente na subjetividade de cada um. [...] O 

“corpo vibrátil” é a potência que o corpo tem de vibrar a música do mundo, 

composição de afetos que toca à viva voz na subjetividade. A consistência subjetiva 

é feita dessa composição sensível, que se cria e recria impulsionada pelos pedaços de 

mundo que nos afetam. O corpo vibrátil, portanto, é aquilo que em nós é ao mesmo 

tempo dentro e fora: o dentro nada mais sendo do que uma filtragem seletiva do fora 

operada pelo desejo, produzindo uma composição fugaz. (ROLNIK, 1999, p. 32) 

 

Escutar as reverberações de um corpo vibrátil é, nesta pesquisa, mergulhar em estado 

de fluxo. Nesta correnteza que leva meu corpo-vibr(ação), o tempo entre ação-movimento e 

impulso é reduzido. O fluxo “abre a dimensão temporal: o presente do presente” (FABIÃO, 

2010, p. 322). Movo-me e mergulho em estado d’água. Não me expresso em estado, sou um 

estado. Entrelaço corpo-mente-ambiente e espaço e tempo. Esvazio-me. Aberta para a 

mobilidade do ser, entro em estado de consciência-transe ao mover-me. Partilho abaixo um 

trecho de um laboratório em fluxo: 
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Ao experienciar e analisar o estado de fluxo percebi em mim a relação entre sensação, 

movimento, ação, memória e imagem. À medida que eu mergulhava em estado de fluxo e 

degustava as sensações que me invadiam, emergiam memórias as quais eu não conseguia ter 

uma referência exata de tempo e espaço, nem identificar se eram minhas, de meus ancestrais, 

da materialidade corporal, da materialidade da água, de outros seres d’água ou inventadas. Eram 

memórias esquecidas, memórias involuntárias, incapazes de denominá-las e que se afastavam 

da lógica habitual da memória de armazenamento, que concebe a memória como uma 

capacidade da mente de guardar estados, momentos, lembranças, dados e informações. 

 A memória que experimentei neste processo de criação-pesquisa se aproxima da 

concepção de memória involuntária buscada por Laban, a qual, para Damasceno (2014), é capaz 

de conectar estados corporais, memória do corpo e imagens sensoriais, e faz conceber o estado 

de consciência como “uma forma de elaboração das imagens percebidas” (DAMASCENO, 

2014, p. 55). Neste mergulho em memória involuntária, é necessário se esquecer para se refazer, 

permitindo dançar o devir, o que para mim é dançar em fluxo.  

Suquet (2008) aponta que Laban se apoia na mobilidade como meio de despertar a 

memória involuntária. Através da improvisação do movimento, especialmente em estado de 

fluxo, o artista se desfaz de condicionamentos corporais e abre espaço para o esquecimento, 

não entendido mais como algo negativo, a falta, e sim, como inerente a memória, esta que por 

outro lado, neste contexto, se afasta da concepção de “lugar de entesouramento de lembranças 

e acumulação de hábitos, funcionando como um reservatório ao qual se pode recorrer como por 

mágica e retornar aos momentos passados” (DAMASCENO, 2014, p. 56). 

Compreendo a improvisação do movimento em estado de fluxo como possibilidade de 

conectar diferentes tempos e espaços. Ao estar disponível para o fluxo interno-externo, ou seja, 

mergulhado em corpo-alteridade, sou capaz de ser afetado pelos afetos do meio e transformado. 

O artista amplia a percepção para o que acontece no tempo presente, ao passo que é atravessado 

por memórias que o conectam a outros tempos e espaços. Lançando-se em uma dimensão 
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atemporal, o performer, dançarino ou ator salta na possibilidade do acaso e do esquecimento, 

alcançando uma memória que se manifesta sem um controle racional.  

Impulsionado pela sensação, o artista se movimenta e se redescobre, emergindo 

memórias. Esta relação entre memória e sensação, na qual denominarei de memória-sensação, 

acontece ao mergulhar em estado de fluxo e faz emergir movimento, imagens e ações que o 

atravessa. Percebo que, ao dançar, as memórias-sensações se transmutam em memória-imagens 

tecendo a rede de sentidos que constrói a criação. Neste contexto, não é a sensação que 

determina a dança, e sim, a elaboração da sensação que viabiliza a produção de sentidos e 

significados na criação artística (DAMASCENO, 2014). 

 

2.2  Afluentes de um Corpo-Ambiente 

Fluido é correnteza, que corre e deságua. Em corpo, sou ambiente. A mesma água que, 

em ciclo de tempo e espaço, atravessa a Terra, atravessa gerações e corpos. O tempo d’água é 

geológico e ancestral. Nossos ancestrais partilharam da mesma matéria d’água em outra 

dimensão/configuração. A água é o fluido do corpo todo.  A água é a parte da água toda.  Água 

como ser sagrado, integra-se ao corpo, não como recurso natural nem como parte, mas como 

soma-sagrado.  

Embebida por Sopro d’Água, mergulho em uma dimensão ecossomática. Ao ser 

encontrada pelas águas e seus estados no corpo e natureza, permiti sua transfiguração em mim. 

Em escuta somática-ambiental, diluo meu eu e me conecto a impulsos interno-externos e a 

estados marcados pela presença do corpo no/com o ambiente. Neste processo de criação, por 

ser guiada pela soma, assumo a integração e diluição do meu corpo no meio, uma fusão corpo-

ambiente, no qual o humano é encarado como ecossistema, afastando-se do modelo 

antropocêntrico de saber-ação, que posiciona o homem (preferencialmente masculino, branco 

e europeu) como centralidade do universo.  

À medida que mergulhamos em nossas heranças filogenéticas ou percebemos que há 

um ambiente ideal e determinante para a existência humana, observamos que o postulado da 

supremacia humana é evidentemente contraditório. O modelo ecocêntrico de saber-ação, o qual 

apoia este estudo, não se resume em integrar os não humanos ao meio, mas em conceber o ser 

humano como um meio e “um ecossistema que acolhe nele uma diversidade de não humanos” 

(Clavel, J. e Ginot, I., 2015, p. 94). Abre-se a consciência para as possibilidades do não eu em 
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si, transbordando o conceito corporal de um todo único e acolhendo as vidas dentro de si, um 

soma, que Clavel e Ginot (2015) denominam de “soma-ecossistema”.  

 

2.2.1 Corpo-Ambiente na dança 

 A busca por experienciar e materializar a integração corpo-ambiente atravessa a história 

da dança e encontra suas origens nos rituais. Diferentes danças rituais e tradicionais pelo mundo 

têm a conexão entre a matéria corpórea e o ambiente como suporte para o movimento e a 

composição. Estados e mitos presentes no ambiente e na natureza religam gerações às suas 

ancestralidades. Através das danças rituais, o dançarino reconecta-se ao sagrado-ambiente e 

mergulha em uma sabedoria ancestral-ambiental que transpassa corpos em movimento e 

conecta diferentes espaços e tempos.  

 Observamos este suporte na integração entre ancestralidade e corpo-ambiente em 

danças que conectam o dançarino à natureza sagrada ancestral, como, por exemplo, na tradição 

de diversos povos indígenas, ameríndios ou não; como nos mais variados Torés − dança circular 

de diferentes povos indígenas brasileiros − e na Haka − dança tradicional do povo indígena 

Maori, na Austrália; em danças da ancestralidade afro-brasileira, como afoxé, samba de roda, 

coco de umbigada, ciranda, danças rituais do candomblé e da umbanda, etc.; em danças 

tradicionais de rituais celtas; entre outras danças tradicionais e rituais pelo mundo. 

 Inspirados pela sabedoria ancestral ou impelidos pelo desejo de vivenciar as 

potencialidades de um corpo integral, não-cartesiano e não-seccionado entre mente, corpo, 

espírito e ambiente, muitos artistas, na história da dança, experimentaram diferentes maneiras 

e intensidades de viver as pulsações de um corpo-ambiente. Na cultura oriental, o princípio da 

integração corpo-mente-ambiente que atravessa gerações e povos foi resgatado na dança pós-

moderna japonesa Butô13, que tem como apoio para o movimento e a composição em dança o 

revelar das sombras humanas e o reconectar-se às energias presentes na natureza (TIBÚRCIO, 

L., 2005).  

No ocidente, o caminho para a dança moderna e a cisão com o cartesianismo do ballet 

teve como marco a artista Isadora Duncan (1877 - 1927). Ao improvisar em espaços abertos e 

tirar suas sapatilhas, dançando descalça e se conectando com a terra, a artista reintegrou corpo-

 
13 Butô: Dança pós-moderna japonesa que nasce em um mundo pós-segunda guerra mundial, conectando-se às 

questões humanas da destruição de Hiroshima e Nagasaki (TIBÚRCIO, L., 2005).  
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ambiente na dança ocidental europeia (BEZERRA, 2016). Em sua pesquisa como criadora, 

Isadora deslocou o centro de gravidade para o plexo solar e, com a mobilidade da coluna, pode 

investigar movimentos fluidos e ondulatórios no corpo, religando-se às possibilidades do fluir 

da natureza (BEZERRA, 2016).  

Um dos principais estudiosos do movimento do século XX, o dançarino, coreógrafo e 

pioneiro do Movimento Corporalista, Rudolf Laban (1879 - 1958), em suas investigações, 

aprofundou a conexão corpo-espaço e a relação corêutica entre espaço pessoal e espaço global. 

Durante este processo de pesquisa, Laban e seu elenco realizava imersões no Monte Veritá, em 

Ascona, Suíça, experimentando danças improvisadas movidas pela integração do corpo nu com 

ambientes naturais (BEZERRA, 2016).  

Inspirada por Laban, Mary Wigman (1886 - 1976) investigou a criação em dança a partir 

do estudo de movimento labaniano e da improvisação. A dançarina e coreografa, ao realizar 

imersões, aproximou-se ainda mais do conceito de corpo diluído no ambiente e de estado de 

fluxo, o qual denominou de corpo em êxtase. No Brasil, Helenita Sá Earp (1919), no século 

XX, investigou não apenas o dançar coreografias em diferentes ambientes naturais, mas uma 

relação sistêmica ao dançar na natureza, ou seja, movido pela percepção de um corpo conectado 

ao meio ambiente, transpassado por impulsos interno-externos e (co)movido por uma relação 

de alteridade com outros seres vivos (BEZERRA,2016). 

Com o advento da arte dadaísta e, em seguida, da arte da performance, acontece a 

explosão da materialidade nas artes, em que a criação artística tem como principal impulso 

criativo a investigação da materialidade na obra. Neste contexto, a matéria fundamental para a 

existência de uma linguagem artística é aprofundada e experimentada em todas suas dimensões 

como suporte para a obra, como por exemplo, o corpo do artista cênico, nas linguagens da 

dança, da performance e do teatro.  

Impulsionado pelas inquietações da criação, o artista busca diferentes materialidades 

que darão forma ao seu impulso criador. Por transitar entre materialidades e suportes diversos, 

o artista expande seu suporte habitual, navegando por outras linguagens que dão forma a 

impulso criador. Ao extrapolar um campo artístico (dança, fotografia, cinema, teatro e outros), 

o artista dilui as fronteiras entre as linguagens, transbordando as práticas artística para além dos 

sentidos e dos circuitos que a criação habitualmente alcança (QUILICI, 2014). À medida em 

que a materialidade se torna o impulso criativo determinante para a realização da obra de arte, 
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o que deixa de restringir a criação a uma linguagem específica, emerge, nos anos 1970, a arte 

em campo expandido, nas quais estão inseridas as artes performativas (LIMA, 2017).  

A arte em campo expandido dilui não apenas as fronteiras entre as linguagens artísticas, 

mas também entre arte e outros campos do conhecimento, assim como aproxima ainda mais 

arte e vida, colocando em questão a “separação entre as práticas artísticas e a vida cotidiana” 

(LIMA, 2017, p. 82). Nesse contexto, as artes performativas, ao serem mobilizadas pela 

materialidade e criarem a partir de outras linguagens (cinema, artes visuais, fotografia, música 

e outros), criando outras linguagens híbridas (intervenções urbanas, instalações, 

ecoperformances, fotoperformances, vídeo-performances, vídeo-danças e  outros), passam a 

extrapolar suportes e lugares, deixando transbordar a criação para além dos espaços e circuitos 

normativos, saindo do teatro e invadindo as galerias de artes, ruas, praias, montanhas, lugares 

na natureza, cinemas, televisões, computadores, celulares e outros. Articula-se outros modos de 

saber e fazer, desafiando “categorias que se encarregavam de situar a arte em um campo cultural 

nitidamente definido” (QUILICI, 2014, p. 12). 

Neste contexto, insere-se também a dança pós-moderna movida pela materialidade 

corporal e pela necessidade de extrapolar as possibilidades espaciais na criação. Estre os artistas 

da dança pós-moderna impulsionados pelo atravessamento do ambiente na dança, destaco a 

dançarina, diretora e pesquisadora Anna Halprin (1920). Pioneira da dança pós-moderna, Anna 

Halprin apoiou-se na concepção do corpo humano como microcosmo do mundo para suas 

criações, pesquisa e pedagogia.  

Halprin concebe o encontro com a natureza como o mergulho na casa corpo-ambiente e 

o caminho para a cura, deixando-se guiar pelo ambiente (natureza e comunidade) nas suas 

escolhas estéticas e em seus processos de criação (HALPRIN, A., 1995). Entre 1960 e 1970, a 

artista pode reunir bailarinos, arquitetos e artistas de diversas áreas em cursos com foco na 

composição performativa em integração com a natureza, os quais denominou de “Experiments 

in the Environment”14 (HALPRIN, A., .1995). Ao longo de sua história como criadora, Halprin 

se envolveu, amplamente, com as questões socioambientais, em sua comunidade, realizando 

diversas ações, como o  “Planetary Dance”15, que, há 35 anos, é um encontro de diversas 

comunidades pelo mundo com o objetivo de dançar pela paz entre a comunidade e a Terra, 

 
14 Tradução: Experimentos no ambiente 
15 Tradução: Dança Planetária 
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integrando corpo e ambiente, em uma perspectiva educacional, social, ambiental, político, 

artística e cultural em uma mesma ação (ANNA HALPRIN SITE, 2016). 

Com a diluição das fronteiras das linguagens artísticas e dos lugares, o que fez crescer 

as criações performativas em site specific16, o transbordamento das conexões entre artes e outros 

campos de conhecimento e a expansão do ativismo ecológico, nasce a ecoperformance, que 

aproxima os termos, as discussões e as práticas entre ecologia e performance. Atualmente, a 

ecoperformance é vivenciada por artistas e não-artistas pelo mundo, sendo suas possibilidades 

cri(ativas) constantemente dilatadas.  

Inserida neste contexto da arte expandida, desenvolve-se também as relações entre 

Educação Somática, Ecossomática e dança.  A partir do aprofundamento das práticas somáticas 

na dança, artistas pesquisadores e educadores da dança e da somática sentem necessidade de 

transbordar suas práticas e pesquisas para além do mergulho no corpo e para além das salas e 

estúdios. Movidos pela materialidade do corpo-ambiente e pelo impulso ecológico intrínseco 

ao soma, este grupo aproxima, explicitamente, em suas práticas corporais e criativas, as 

conexões entre Educação Somática e Ecologia. Atualmente, a Ecossomática auxilia a estruturar 

um modo de estudar e criar em dança com foco na materialidade do corpo-ambiente, 

influenciando diversos artistas.  

Neste campo, temos como principal referência a artista, pesquisadora e educadora da 

dança Andrea Olsen, que aprofunda a integração corpo e ambiente, em suas criações-pesquisas, 

defendendo que somos ambiente à medida que necessitamos do oxigênio da atmosfera para 

respiração pulmonar ou ao observarmos que 70% do nosso corpo é composto de água (OLSEN, 

2002). Em sua trajetória, Andrea Olsen pesquisou Educação Somática apoiada na metodologia 

do Body-Mind CenteringTM e, posteriormente, integrou princípios somáticos aos estudos de 

ecologia. Ao longo dos últimos anos, a artista tem estruturado uma pesquisa e pedagogia que 

interliga vivencias de anatomia experiencial com a percepção e imersão corpo-ambiente, 

desenvolvendo um guia prático de investigação publicado no livro “Body and Earth: an 

experiential guide” e em vídeos disponíveis online17.  

Movida por este mergulho ecossomático, podemos destacar igualmente a artista 

brasileira Ciane Fernandes e sua pesquisa movida por princípios somático-performativos em 

 
16 Site-specific ou criação situada: criação a partir da materialidade de um lugar determinado. Na dança situada a 

coreografia nasce em relação ao lugar em que se dança, sem uma neutralidade espacial, o espaço onde acontece a 

dança e suas transformações são determinantes para a composição (MORAIS, 2015).  
17 Guia online disponível: www.body-earth.org. 
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Imersão Corpo Ambiente. Esta artista e pesquisadora realiza estudos e ações performativas em 

diferentes lugares naturais ou urbanos, em que o movimento é guiado por uma sintonia somática 

com o ambiente. Certamente, a concepção sobre corpo, assim como a pesquisa e a prática de 

ambas criadoras se aproximam às minhas questões e me inspiraram ao longo desta pesquisa-

criação.  

Atualmente, no país, encontramos diversos coletivos, artistas e pesquisadores que 

investigam estados de um corpo-ambiente. A dançarina e performer Ciane Fernandes e o 

Coletivo A-feto aprofundam os impulsos interno-externos ao performar, através da Imersão 

Corpo Ambiente. A dançarina Martha Bezerra, através do Contato Improvisação18 em 

ambientes da natureza, propõe um estudo de uma dança sensorial háptica na natureza, ou seja, 

tendo como princípio o corpo-ambiente, a artista pesquisa uma dança impulsionada pela 

percepção sensorial em contato com a materialidade do ambiente natural. A performer Eleonora 

Fabião realiza programas de performances em site specific, pautadas em ações performativas 

abertas para o encontro e a relação com o outro corpo e ambiente. A dançarina Líria Morays 

investiga um corpo-mapa e uma composição em dança em tempo real em site specific. A Cia 

TaanTeatro e sua dança-teatro ancestral, ritual e integrada com estados da natureza, realizando 

improvisações e laboratórios de Butoh em ambientes naturais.  

Dentro deste contexto da pesquisa corpo-ambiente tem crescido no país o número de 

artistas que têm a materialidade da água como impulso para suas criações, mobilização 

importante para o presente estudo. O Acqua Mater, fundado por Patrícia Furtado, atriz, eco-

ativista, aguaharista19 e dançarina aquática, realiza suas criações guiada pela dança aquática e 

pelas questões ecológicas que envolve a água, difundindo seus trabalhos através de filmes, 

palestras e experiências aquáticas. A dançarina e arquiteta Pilar Echavarria, através da 

Aguahara20, Waterdance21, Subbody Butoh, Contato Improvisação e práticas somáticas, 

desenvolve sua criação e pesquisa mergulhada nos estados da natureza, do selvagem e movida 

 
18 Contato Improvisação: abordagem de improvisação em dança que propõe a criação e improvisação do 

movimento na relação com o outro (corpo e espaço), a partir da consciência de peso, contrapeso, toque e 

movimento. Criada por Steve Paxton, nos anos de 1970, o Contato Improvisação “aborda um espectro de estudo 

do movimento – o peso, a inércia, a gravidade, a fluência, a conectividade, a escuta – e surge, a princípio, pela 

proposta de se pesquisar quedas, arremessos e colisões do corpo” (GUIMARÃES, 2012, p. 117).  

 
19 Aguaharista: terapeuta da terapia aquática Aguahara. 
20 Aguahara: terapia ou massagem ou dança na água. Influenciada pelo Watsu a aguahara mistura movimentos 

que acontece na superfície e embaixo d’água, realizando submersões, e realiza práticas individuais ou em grupo. 
21 Waterdance: terapia aquática influenciada pelo Aikido e pela dança aquática. Utiliza de propriedades curativas 

da água morna e a atenção à respiração como procedimentos de trabalho. 
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pela materialidade corpo-ambiente, em site specific. Isa Barreto, dançarina, terapeuta corporal 

e fisioterapeuta, flui entre dança aquática e Subbody Butoh, criando um trabalho que dilui os 

limiares entre dança, terapia corporal e ritualidade. A dançarina, improvisadora e terapeuta 

aquática pela Aguahara e pelo Watsu® Panmella Ribeiro tece seu trabalho terapêutico e 

artístico com base nas terapias aquáticas e no Contato Improvisação.  A dançaria aquática, 

aguaharista e artista visual Bianca Raphael desenvolve práticas e criações de danças e vídeo-

danças na água. Esses e diversos outros artistas e coletivos vem desenvolvendo suas práticas 

criativas e investigações impulsionados pela materialidade corpo-ambiente. 

 

2.2.2 Ecossomática 

Em micro, sou macrocosmo. Para existir sou ambiente, preciso de luz, oxigênio, comida, 

água e todas as energias-matérias que me atravessam. Sou humana, mas também sou bactéria. 

Dentro de mim vivem outras vidas que coabitam em mim, me compõem e me fazem ser como 

penso que sou. No meu código genético, carrego os mesmos alfabetos de base de todos os seres 

vivos da Terra. Sou humana, mas também sou água. A mesma água que circula em meu corpo 

veio de tempos e espaços desconhecidos por mim e continuará a se transfigurar na Terra. Sou 

Terra, mas também universo. Os mesmos elementos que compõem a Terra, a Via Láctea, o 

universo, compõem meu corpo humano (BOFF, 2012).  

Mas afinal, o que é o ambiente? Nesta pesquisa-criação, me apoio no princípio que o 

ambiente não se resume ao “mundo de fora, o entorno do ser e do ente, ou o que permanece 

fora de um sistema” (LEFF, 2009, p. 21). Para mim, o ambiente guarda uma sabedoria ancestral 

e cosmológica, mergulhado em identidades desterritorializadas. O ambiente incorpora o grito 

de uma realidade negada, segundo Leff (2009):    

[também de] saberes subjugados por uma razão totalitária, o logos unificador, a lei 

universal, a globalidade homogeneizante e a ecologia generalizada. O ambiente é 

objetividade e subjetividade, exterioridade e interioridade, imperfeição em ser e 

imperfeição de saber, que não acumula nenhum conhecimento objetivo, um método 

sistêmico e uma doutrina totalitária. O ambiente não é somente um objeto complexo, 

mas que está integrado pelas identidades múltiplas que configuram uma nova 

racionalidade, a qual acolhe diversas racionalidades culturais e abre diferentes 

mundos de vida. (LEFF, 2009, p. 21 [colocação minha]) 

 

O ambiente não dialoga com a racionalidade científica branca, masculina e eurocêntrica, 

que “produziu a modernidade como uma ordem coisificada e fragmentada, como formas de 

domínio e controle sobre o mundo” (LEFF, 2003, p. 16). A popular e temerosa crise ambiental 
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corporifica a cisão deste pensamento-ação ocidental que fragmentou corpo, mente e ambiente 

e apreendeu o mundo através de uma relação de poder e exploração: coisificando, objetivando 

e homogeneizando suas relações.  

Ao passo que problematiza o pensamento metafísico e racionalista científico, que 

fundamentou a modernidade e continua a alienar o ser humano do ambiente, gerando um 

processo incontrolável e insustentável de produção, a crise ambiental nos impulsiona no 

caminho da transformação e de uma nova compreensão de mundo. Neste processo, a obsessiva 

busca pela essência das coisas, pela unidade e imutabilidade é dissolvida, desterritorializando 

saberes, ontologias e epistemologias, emergindo a percepção e entendimento que somos 

guiados pela transfiguração e pela irreversibilidade do tempo (LEFF, 2003). Através destas 

fissuras, nasce um saber ambiental e novas relações entre corpo e ambiente.  

Para Leff (2009), o saber ambiental é um conhecimento irrestrito à biologia ou ecologia 

e não pode ser definido limitadamente como um saber a respeito do ambiente ou arraigado em 

teorias cujos objetos de pesquisa são exteriores ao humano. O saber ambiental integra-se ao ser 

e se dissolve nele, entrecruzando espaços, tempos e identidades. Sua existência acontece em 

meio à “construção de sentidos coletivos e identidades compartilhadas que formam 

significações culturais diversas na perspectiva de uma complexidade emergente e de um futuro 

sustentável” (LEFF, 2009, p. 21). O saber ambiental inscreve-se no “terreno do poder que 

atravessa todo saber, do ser que sustenta todo saber e do saber que configura toda identidade. 

O saber ambiental constrói estratégias de reapropriação do mundo e da natureza” (LEFF, 2009, 

p. 21).   

Mergulhados no saber ambiental, ultrapassamos uma ontologia e epistemologia do ser 

e experienciamos o saber da vida, a ética ambiental e a ética da alteridade. Para a pedagogia 

ambiental, aprendemos a saber ser com o outro, humano e não-humano, extrapolando a 

perspectiva íntima do eu, integrando limites e sentido de existência (LEFF, 2009). Envolvido 

pela incerteza e pela imperfeição de ser, o saber ambiental revela que o ser não está contido no 

“conhecimento prefixado das certezas do sujeito, da ciência, da norma, do modelo, do sistema” 

(LEFF, 2009, p. 23). O saber ambiental corre pelo rio do vir a ser: marcado pelo passado, mas 

“aberto ao que ainda não é” (LEFF, 2009, p. 23). No que diz respeito à imersão nesse saber, 

concordo com Leff (2009), que diz:  

[É fundamental] reconstruir nossa razão e nossa sensibilidade para deixar ser ao ser, 

para abrir as portas a um devir, a um porvir que não seja somente a inércia dos 

processos desencadeados por um mundo economizado e tecnologizado. Abrir os 

espaços para um diálogo de seres e saberes em que nem tudo é cognoscível e pensável 
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de antemão; aprender uma ética para que possa surgir um mundo onde convivam em 

harmonia a diversidade e as diferenças. Devemos aprender a dar lugar ao não-saber e 

à esperança, àquilo que se constrói no encontro com o outro, com o Outro, além da 

objetividade e dos interesses inscritos no projeto civilizatório que nos tem dado a 

modernidade (LEFF, 2009, p. 23 – 24 [colocação nossa]). 

 

Banhada pelo saber ambiental, salto nas águas no processo de criação de Sopro d’Água, 

assumindo o vir a ser, a transmutação e a irreversibilidade do tempo. Encaro meu ser mulher, 

não como uma condição, mas uma face e um estado de mim, pois ao passo que sou humana 

também sou célula, ar, cálcio, bactéria, ferro, sangue, fígado, ossos, água, montanha, cachoeira, 

felina, memória, oceano, açude, minha avó... Não sou à parte do ambiente e suas histórias. Em 

meio a meu corpo, ontogênese22 e filogênese23 se misturam. Minhas células guardam memórias 

de minhas ancestrais assim como histórias geológicas me atravessam em oxigênio, hidrogênio, 

magnésio..., unindo diferentes espaços e tempos.  

Assumir a minha transmutação me dilue em ambiente e me faz mergulhar em uma 

ecologia profunda, vivenciando uma existência plural e de integração com a ecosfera. Saltar 

nestas águas é permitir a mudança de um pensamento cartesiano e racionalista para saborear o 

saber ambiental, ultrapassando o ecologismo e sua superficial e emergencial luta contra os 

esgotamentos dos recursos naturais ou poluição, cujo objetivo central está arraigado em um 

pensamento colonial de garantir uma suposta qualidade de vida às pessoas de países 

desenvolvidos.  

A ecologia profunda, proposta por Naes (1975), dissolve o conceito do “homem no 

ambiente” e propõe uma simbiose entre ambos. Concebe-se a humanidade como um 

ecossistema, apoiando-se no igualitarismo biosférico, em que não há uma espécie superior a 

outra, muito menos o homem e suas espécies escolhidas são o centro do universo (NAES, 1975).  

Para a ecologia profunda, a existência de si está atrelada ao ambiente. O ser-estar no 

mundo permeia o equilíbrio biosférico, que é assegurado pela diversidade e simbiose das 

espécies e pela garantia do surgimento de novos modos de vida (NAES, 1975). Embebidos pela 

necessidade de pluralidade para o equilíbrio, afastamo-nos de um pensamento competitivo e 

predatório entre humanos e entre a humanidade e outras espécies. Desta maneira, torna-se vital 

a autonomia de ecossistemas e comunidades, descentralizando poderes, saberes e modos locais 

 
22 Ontogênese: estudo do desenvolvimento humano (COHEN, 2015). 
23 Filogênese: estudo da relação evolutiva entre organismos e espécies, ou seja, estudo do desenvolvimento do 

reino animal (COHEN, 2015). 
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de organização, e valorizando, por consequência a diversidade cultural e a sabedoria das 

culturas tradicionais (NAES, 1975). 

Naes (1995), ao discutir a ecologia profunda, propõe um self-ecológico, o qual parte do 

princípio de que o humano é em sua essência natureza/ambiente e suas relações constituintes 

do self não estão restritas à comunidade humana, mas abrange todos seres de seu meio. O self-

ecológico está conectado com um processo de identificação com o outro, humano e não 

humano, em que somos capazes de desenvolver uma relação de alteridade e empatia.  

À medida que nos colocamos no lugar do outro, há um despertar de compaixão e 

solidariedade pelo próximo, gerando uma integração entre eu e o outro. Neste processo, o 

autocuidado está intrinsicamente ligado ao cuidar do outro e vice-versa. Entregar-se ao self-

ecológico é se afastar de uma relação pautada no lucro ou gerida pelos próprios interesses, que 

encara o viver como uma grande estratégia guiada pela lei da sobrevivência. Ao invés de 

lutarmos por preservar nossa existência no planeta, agimos para preservar nossa essência 

ambiental (NAES, 1995).  

 Mergulhar no self-ecológico é se perceber natureza, é compreender que o ambiente está 

em sua vibração celular, não em um mundo externo e desconexo de si. À medida que habitamos 

um lugar, fazemos parte daquele ecossistema e este ambiente permeia nossos corpos, se dilui 

em nossas células e é guardado em nossa memória corporal-mental-afetiva, sendo transpassada 

em nossa sens(ação), percepção, opinião, atitude, voz e movimento.  

Neste contexto, ambiente afasta-se do espaço de lazer, diversão ou turismo, e sua defesa 

é encarada como essencial. As fronteiras entre ego e alteridade são diluídas e transcendidas, 

gerando uma identificação aprofundada com a vida e suas formas, com todos os seres vivos e 

não-vivos, com as potencias micro e macrocósmicas, com os ecossistemas e com a Grande Mãe: 

Gaia (NAES, 1995).  

 Assumo, para este estudo e criação, o ponto de vista que estamos conectados em rede a 

um grande sistema: Gaia. Segundo a teoria Gaia, a Terra é um grande sistema conectado em 

rede. Concebida inicialmente pelos cientistas Lynn Margulis e James Loveloc como um 

organismo vivo com intrínseca capacidade de auto-regulação (Nunes Neto; Lima-Tavares; El-

Hani, 2005), esta hipótese preliminar foi refutada pelo pragmatismo científico e calorosamente 

acolhida pelo ambientalismo e pelos campos mais holísticos do conhecimento.  
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Atualmente, a Teoria Gaia estrutura-se em uma nova perspectiva: o nosso planeta como 

um sistema complexo e auto-regulável. Por essa perspectiva, a Terra é um sistema cibernético 

de controle que, por atuar em uma complexa rede de retroalimentação, relaciona seres vivos ao 

ambiente físico-químico e desenvolve mecanismos de auto-regulação (Nunes Neto; Lima-

Tavares; El-Hani, 2005). 

 Imersos em Gaia, nos interconectamos com a Mãe Terra e seus saberes ancestrais. A 

teoria Gaia com sua ordem holística e reguladora da natureza que se transborda entre sociedades 

humanas e não-humanas (MUNÕZ, 2003), interliga-se à cosmologia de diversos povos 

indígenas. Observar e aprender com nossos povos originários, recuperando sua sabedoria e 

conexão com a natureza tornou-se, deste modo, um princípio ambientalista.  

A sabedoria indígena nos convoca a repensar nossa relação com a Terra, não a 

compreendendo como uma fonte de recursos naturais infindáveis e livres a serem explorados, 

mas como um lugar sagrado e ancestral, integrado a nós, ao nosso self-ecológico, ao nosso 

corpo-mente e a nossa identidade. A cosmologia de diferentes povos originários, de matriz 

ameríndia, africana ou outras, revela corriqueiramente a interconexão entre corpo, ambiente, 

ancestralidade, mundo natural, comunidade, memória e identidade (MUNÕZ, 2003). Não é à 

toa o enraizamento e a relação intrínseca de um povo indígena com seu lugar de origem, sua 

terra e sua comunidade.  

O entorno comunitário aparece na memória indígena como um âmbito carregado de 

significações, que a pessoa vai reconhecendo e registrando através da vida como esse 

espaço amplo de sentido e de dados para a sua percepção, no monte, na colina nas 

cavernas nos olhos de água, no rio: lugares sagrados e vitais com os quais a 

humanidade indígena interatua sempre com respeito. O meio ambiente forma parte da 

comunidade como âmbito étnico reconhecido na cosmovisão, atribuindo sentido ao 

ethos e à identidade. O sentido do pertencer vive através do enraizamento, percepção 

do território e se expressa na linguagem, no costume, sempre em referência ao mundo 

natural. (MUNÕZ, 2003, p. 284). 

 

O saber indígena integra corpo, ambiente e memória. Através de uma ética comunitária 

de integração com o ambiente, a pessoa extrai o saber ser, estar, fazer e cuidar. Ligados à 

memória ancestral e por meio da oralidade, os povos originários reatualizam seus ensinamentos, 

adaptando-se ao seu meio e contexto, mantendo essencialmente seus valores e ethos24 

conectados com a natureza (MUNÕZ, 2003).  

 
24 “O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético; a disposição do 

seu ânimo; trata-se da atitude subjacente que um povo tem ante si mesmo e ante o mundo que a vida reflete” 

(GEERTZ, 1991 apud. MUÑOZ, 2003, p. 286 – 287).   
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O saber indígena, como o de perceber a Terra, saber cuidar e ter a paciência para 

respeitar seus tempos de espera e recuperação, é uma sabedoria ancestral que permeia diferentes 

povos indígenas e fortalece a sustentabilidade do ecossistema de um lugar. Esta escuta 

ambiental, nos conecta à escuta somática e ao princípio somático-performativo de pausa para 

ebulição, da necessidade da pausa para emergir o movimento. 

Por se basear no soma e agrupar “técnicas nas quais se enfatiza o processo interno em 

relação a três fatores que agem em um todo sinérgico: consciência, biologia e meio ambiente” 

(FERNANDES, 2018, p. 177), a Educação Somática é, por eminência, ecológica. Ecologia ou 

"Ökologie" deriva da combinação das palavras gregas: oikos, que se aproxima de casa, e logos, 

que significa estudo (ODUM, 2001).  

Como um estudo da casa de alguém, a ecologia investiga as relações dos seres vivos e 

seu meio ambiente. Inspirada por Lygia Clark, baseio-me para este estudo-criação na concepção 

de que “a casa é o corpo”25.  Em um processo de investigação em casa, nosso corpo-casa é o 

meio pelo qual experienciamos o viver e o ambiente onde vivemos, ou melhor, as outras casas 

que coabitamos.  

Apesar da relação intrínseca entre soma e eco, diferentes autores denominam como 

ecosomática a categoria da somática cujo enfoque de pesquisa e criação está na relação do corpo 

com o ambiente. Por esse campo de investigação, ao “estarmos em casa com nosso corpo” 

(ENGHAUSER, p. 81, 2007a), ou seja, através do suporte desta primeira casa, podemos 

investigar estados-alteridades em outras casas-corpos-ambientes. 

Ao mergulharmos em um conhecimento interno-externo-sinérgico com o meio, 

proposto pela Ecossomática, nosso corpo-casa testemunha e presentifica seu eixo no encontro 

com casa-ambiente, ampliando suas possibilidades perceptivas, (co)moventes e criativas. 

Enquanto a somática tem como base o desenvolvimento da percepção cinestésica e sensorial 

do corpo, a Ecossomática abrange o ambiente e a relação interno-externa, neste percurso, 

aprofundando nossa interconexão com a natureza e a comunidade ao nosso redor (BAUER, 

2008).   

 
25 A Casa é o corpo: etapa das obras de Lygia Clarck entre 1967 e 1969, no qual o sentir-se em casa parte da 

experiencia corpórea com o ambiente que lhe envolve, diluindo supostas identidades para refazer-se (ROLNIK, 

1999). O marco principal desta etapa foi a obra “A casa é o corpo: penetração, ovulação, germinação, expulsão” 

(1968), uma grande instalação que envolve a pessoa visitante, conectando-a com as diferentes fases do processo 

de reprodução, da fecundação ao nascimento/parto. Nesta obra, somos convidados a reabitar o corpo materno, ou 

seja, o corpo humano torna-se a casa, o meio que nos acolhe (ITAÚ CULTURAL, 2018). 
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A Somática nos permite dizer, aqui estou eu: é assim que eu me movo, como me sinto 

em relação ao meu movimento, o que estou aprendendo, quais são as perguntas. A 

Ecossomática nos sustenta para nos localizar dentro do todo: este é o meu lugar no 

meu corpo, na dança, no meu dia-a-dia, na minha comunidade (...). As abordagens 

verdadeiramente Ecossomáticas intencionalmente fundamentam nossas práticas no 

corpo, estimulando a percepção sensorial direta do corpo com o ambiente natural. À 

medida que passamos a reconhecer que nossa respiração, ossos e fluidos são, de fato, 

partes do mundo natural ao nosso redor, percebemos nossa profunda interconexão 

com o outro e somos inspirados pela criatividade e pela mais sincera ordem de nosso 

planeta (BAUER, 2008, p.9). 

 

Em uma investigação-criação Ecossomática, o corpo dilui suas margens, desintegrando 

uma imagem de fronteira com o ambiente e assumindo um estado de membrana porosa e 

relacional com o meio (ABRAM apud. ENGHAUSER, 2007a). Esta qualidade de membrana 

porosa pode ser associada à nossa membrana celular dupla e semipermeável, que tem a função 

de envolver e proteger o meio celular, selecionando o que entra ou sai da célula, assim como a 

de gerar “comunicação entre meio interno-externo” (CAETANO, 2012a, p. 341 - 342).  

Para Caetano (2012b), essa qualidade de membrana porosa atravessa as dimensões 

micro e macro corpórea, presentificando-se entre células, tecidos e pele. Por ser um tecido, ou 

seja, um conjunto de células revestidas pela membrana celular, a pele se revela também como 

um invólucro corporal poroso.  

Na abordagem do Body-Mind Centering™, por exemplo, através do toque na pele-

membrana é possível mobilizar células, tecidos, fluidos, órgãos, ossos e todo o corpo e suas 

energias, ativando e repadronizando a matéria corpórea. Muitas das práticas do Body-Mind 

Centering™ se iniciam com o toque celular, um toque leve, que traz a atenção para a célula e a 

sua membrana, e permite “a projeção ressonante desta dimensão interna com o meio externo, 

expressando as qualidades materiais e energéticas no espaço circundante” (CAETANO, 2012a, 

p. 182).  

Envolvidos por esta pele-membrana-porosa, formamos um corpo-poroso em fluxo 

interrelacional e intercomunicante com o ambiente que nos engloba, um processo em “dinâmica 

de co-criação mútua” (CAETANO, 2012a, p. 393). Esta integração com o ambiente germina 

uma abertura corporal e novas possibilidades de criação e repadronização (FERNANDES, 

2018). Neste contexto, repadronizar significa “tornar o corpo poroso às infinitudes dos fluxos 

e intensidades da própria matéria corpórea, assim como também de seu entorno” (CAETANO, 

2012a, p. 198), possibilitando o fluxo interno-externo das intensidades de um corpo-ambiente. 
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O conceito de corpo poroso se conecta ao estado de fluxo e ao corpo vibrátil, que 

aprofundei anteriormente no início desta Rebentação. O corpo vibrátil, proposto por Rolnik 

(2000, 1999), configura-se no processo de subjetivação, no qual o corpo está disponível aos 

encontros com o meio, aos afetos de um corpo-ambiente e à transfiguração de si.  

O corpo poroso ou o corpo vibrátil é, para mim, a imagem da Fita de Moebius 

corporificada, no qual as polaridades se unem, diluindo as margens entre interno e externo. Esta 

figura geométrica pode ser obtida ao torcermos uma fita e unirmos as suas duas extremidades. 

Em seguida, seremos atravessados pela figura de um infinito, no qual as faces se misturam e 

“avesso e direito se tornam indistinguíveis” (ROLNIK, 1999, p. 12 – 13). Ao percorrermos sua 

face, o dentro se converte em fora e vice-versa.  

Em Moebius, as dicotomias, interno e externo, corpo e ambiente, passado e futuro, 

bidimensionalidade e tridimensionalidade, se diluem e se confundem. Por eliminar as fronteiras 

entre dois lados, “cria-se a impossibilidade de se ver o todo de um só ponto de vista linear” 

(FERNANDES, 2010). Moebius materializa a aproximação entre as polaridades, 

desestruturando as relações biunívocas, e pulveriza significações, à medida que estão em 

contínuo movimento e transformação: “o passado torna-se presente, que se torna futuro, que 

está adjacente/sobreposto ao passado, onde a força se encadeia junto a forma” (LACERDA, 

2013, p. 5 – 6). 

O Anel de Moebius é a representação da torção e do volume, ou seja, a transição entre 

bidimensionalidade e tridimensionalidade, e a base para a espiral (FERNANDES, 2010). Esta 

figura geométrica é muito utilizada pela somática para discutir a relação dinâmica entre corpo 

e espaço, no qual o corpo se apoia no espaço e vice-versa, irradiando-se duplamente. Para se 

expandir no espaço externo, é necessário que o corpo se ancore, ou seja, expanda-se, em seu 

espaço interno. De uma mesma maneira, materialidades, estruturas, fluxos e dinâmicas do 

espaço podem ser percebidos e reverberados no corpo e vice-versa. Nesse sentido, Moebius 

materializa uma relação na qual corpo e espaço/ambiente pulsam em sintonia e se afetam 

mutuamente.  

 Neste percurso de múltiplos afetos, em corpo vibrátil, podemos experienciar a 

materialidade corpórea e suas potencialidades energéticas, intuições, sensações, percepções, 

memórias e sentimentos em integração dinâmica com/no ambiente. Nesta criação-pesquisa, 

vivenciei uma sintonia sensível comigo e com o meio, aprofundando uma escuta somática e 

ambiental. O processo de criação, em especial as improvisações e experimentos corpóreo-
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ambientais, teve como base o princípio da sintonia somática, o qual propõe seguir os impulsos, 

ritmos e fluxos internos em relação, conexão e integração com pulsações ambientais: orgânicas 

e inorgânicas, micro e macrocósmicas (NAGATOMO 1992 apud. FERNANDES, 2012; 

FERNANDES, 2014).  

Ao me abrir para a percepção dos impulsos internos em conexão com o ambiente, este 

concebido como um “campo vivo e acolhedor – composto de pulsões espaciais ou inúmeras 

inteligências autônomas relacionais” (FERNANDES, 2018, p. 179), meu corpo e minhas 

vontades se diluíram no ambiente, um acontecimento no qual Fernandes (2018) denomina de 

“Imersão Corpo Ambiente”.  

Em uma Imersão Corpo Ambiente, nós, performer/movedores, nos afastamos 

inicialmente da necessidade da ação e da forma do corpo no espaço e, em pausa dinâmica, 

conectamo-nos somaticamente com o meio, diluindo “modos pré-concebidos de pensar-mover” 

(FERNANDES, 2018, p. 180). Em Imersão Corpo Ambiente ou assumindo este corpo-poroso-

diluído-vibrátil em fluxo, abrimos espaço interno para sermos tocados pelas qualidades do meio 

que nos envolve. Por consequência, o corpo, na figura de uma estrutura única e soberana ao 

meio, derrete, se dilui em corpo-ambiente e, ao fluir, se transfigura e se (co)move no/com o 

ambiente.  Na medida em que as fronteiras do corpo se diluem, verificamos que, como pontua 

Caetano (2012a): 

a possibilidade de encontro direto com o outro se faz presente evidenciando uma zona 

de contágio. Nesta zona, vale ressaltar as potências do corpo de afetar e ser afetado, 

por meio das quais as qualidades intensivas entre as matérias se misturam. Por meio 

destas misturas o corpo se põe em devir: devir-animal, devir-vegetal, devir-mineral, 

devires-imperceptíveis e outros (CAETANO, 2012a, p. 394). 

 

Vivenciar a permeabilidade corpórea, o inacabado e o devir é assumir a 

interconectividade entre interno e externo, eu e o outro, a humanidade e o mundo, Terra e 

universo. Por uma perspectiva Ecossomática, somos entrelaçados por uma teia de relações, na 

qual “cada evento em qualquer parte afeta e participa das ações do todo” (ENGHAUSER, 

2007a, p. 85). Este princípio transborda das micro às macros perspectivas, podendo ser 

encontrado na cinesiologia, em que uma ação muscular necessita da cooperação e/ou oposição 

de outros músculos (ENGHAUSER, 2007a) ou na relação entre crise ambiental e crise 

socioeconômica (CAPRA apud. SIQUEIRA-BATISTA, 2009), na qual a desigualdade social, 

a explosão populacional e ação humana de estilo insustentável na Terra se entrelaçam e geram 
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consequências como aquecimento global, mudanças climáticas, desmatamento, agravamento 

das catástrofes naturais, buraco na camada de ozônio, a poluição da água, etc.  

Perceber-se em interconectividade corpo-ambiente ao dançar, possibilita ao dançarino 

ou performer ampliar sua propriocepção e exterocepção, mergulhar em um movimento 

integrado, abrir-se aos impulsos internos e externos, experimentar as possibilidades da cinesfera 

que o envolve e a se abrir para a alteridade humana e não-humana, para o devir de um corpo-

ambiente, para a consciência do não-eu e para a criticidade da sua ação artística e (co)movente 

no mundo. Entrelaça-se saber artístico, saber somático e saber ambiental através do saber 

ecossomático. 

O saber ecossomático se desvela na possibilidade de um corpo-ambiente em devir, de 

um ser em transfiguração de si. Envolver-se por este saber é saltar em impulsos interno-externos 

expressados em movimento, ação, gesto, pausa, imagens, silêncio, voz, pensamento, rabisco e, 

sobretudo, no degustar a percepção de si em corpo-ambiente. É construir pontes entre as 

experiências interiores, a casa-corpo, e a construção sociocultural sobre o meio que ocupamos, 

a casa-ambiente (ENGHAUSER, 2007a). É permitir o encontro com o outro, humano e não-

humano, e com a diferença e a pluralidade da existência transpessoal e universal. É se 

reconhecer como um self-ecológico integral, que abraça o outro em si e as possibilidades do 

ser, identificando-se para além de sua carteira de identidade humana ou de seu registro de 

nascimento em uma cidade, afirmando-se diariamente como um ser vivo pertencente a uma 

grande comunidade: a Terra (NAESS, 1995). O saber ecossomático é um saber partilhado, 

cosmológico, em integração mente-corpo-ambiente, que se revela em movimento e nos faz 

perceber o ser e o dançar micro e macrocosmicamente. 

Mergulhada na Ecossomática, diluída na dança em campo expandido e movida pelos 

fluxos da materialidade corpo-ambiente, Sopro d’Água vem sendo criada e transmutada. No 

entremeio, no corpo-ambiente movo este estudo. Sopro d’Água, como processo transfigurado, 

também tem me transformado, ao me fazer compreender e assumir minha existência ambiental 

e meu corpo-ambiente em fluxo. Nesse processo, assumo um modo de compor e pesquisar 

guiado pelo estado de fluxo e tendo como materialidade o corpo-ambiente. Como (de)compor 

guiada pelos fluxos de um corpo-ambiente? É uma pergunta que me move e será aprofundada 

ao longo deste estudo.  
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3. Sopro d’Água: um processo em transfiguração 

Sopro d’Água é o fluxo de fluidos submersos em água durante seis anos. Como falar de 

uma criação processual longa e inacabada? Iniciar pela origem deste processo ou descrevê-lo 

de maneira linear talvez não revele seu percurso nem os pontos centrais que impulsionam a 

criação e pesquisa. Envolvida por um trajeto nebuloso, indefinido, impreciso e vago, ao longo 

deste mergulho d’água, emergiram algumas tendências, que se diluíram e se transformaram, 

formando uma rede de tendências que se inter-relacionam.  

Neste percurso, em meio a tantas tendências que fluíram em meu corpo, dançar o fluxo 

das águas corpo-ambiente mostrou-se como uma intuição, uma necessidade e um impulso 

motriz que direcionou o processo. Eu não compreendia o porquê do encontro com minhas águas 

interna-externas, mas sabia que o mover das águas me trazia para estados corporais intensos, 

submersos, escondidos, afogados e míticos. Era uma atração forte, que, em diversas fases do 

processo de criação, a explicação lógica e racional não conseguia decifrar.  

Impulsionada pela necessidade de compreender, viver e transpassar esse desafio da 

criação, mergulhei no processo de Sopro d’Água. Ao longo do percurso da criação, direcionada 

pelo desejo criativo, teci a rede de tendências em que me encontro. Para Salles (2011), o artista, 

direcionado em suas escolhas pelo desafio criativo, mantem-se fiel a vagueza das tendências 

que emergem na criação, essas que não apresentam em si “a solução concreta para o problema”, 

mas indicam direções (SALLES, 2011, p. 37). Neste contexto, o processo de criação é o modo 

de discernir aquilo que se quer elaborar, através da explicação das tendências que são 

apresentadas no caminho (SALLES, 2011). 

Desde o princípio do processo criativo, mesmo ainda sem compreender cognitivamente 

os motivos, a tendência que norteava a criação era a materialidade d’água corpo-ambiente e os 

estados corporais emergidos desta materialidade. Muitos parceiros de trabalho argumentavam 

que havia muita corporeidade, estados, sensações e imagens, mas pouco argumento. Faltava um 

conceito? Qual seria o argumento central do trabalho, se a água não bastava? Quanto mais eu 

pesquisava externamente, querendo sobrepor argumentos ao que me movia na criação, mais eu 

me afastava do impulso criador e mais crises dominavam o processo.  

Em diversos momentos do processo de criação de Sopro d’Água, emergiram diferentes 

crises, nas quais sempre me perguntava: “Por que não colocar um ponto final? Por que não 

desistir de uma criação sem fim e enterrar Sopro d’Água para abrir espaço para outros 

processos?”. Apesar das diferentes tentativas de conter, sufocar e finalizar a criação, por razões 
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incompreensíveis, Sopro d’Água retornava ao seu fluxo. Em meio ao abismo criativo, era 

constante a sensação de um fluxo guiado pela mudança e pelo inacabamento, no qual eu não 

conseguia deslumbrar o ponto final tão almejado.  

Como a criação estava em constante mudança, afinal o eixo do processo era o fluxo, eu 

nunca conseguia finalizar Sopro d’Água, ao passo que também não desistia da criação. O 

impulso criador era maior. Escutava histórias de família, lembrava-me de Sopro d’Água. Via 

um filme, insights de cena surgiam. Via fotos de corpos submersos em água, sensações 

emergiam. Escrevia algo, era sobre gota, choro, chuva, oceano, sangue, útero e mulher afogada. 

Nas buscas por literaturas diárias, o desejo da água-viva me tomava. Sopro d’Água me 

acompanhava e me envolvia por inteiro, para além do tempo de trabalho que eu oficialmente 

dedicava à criação. Evocando em mim um permanente ato criativo, Sopro d’Água transbordou 

espaços e tempos determinados para criar, configurando-se como uma composição que é 

resultado de um “estado de total adesão” (SALLES, 2011, p.40) entre a obra criada e eu. 

A vagueza do processo de criação, este repleto de imprevisibilidades e acasos, assim 

como sua imprecisão de começo ou fim (SALLES, 2011; 2016), misturavam em mim as 

sensações de querer fluir em águas profundas e desconhecidas, junto à ansiedade de estruturar 

a criação em uma terra firme habitual. À medida que eu tentava organizar Sopro d’Água em 

uma estrutura contida, à procura de obra artística acabada e pronta, eu me interessava menos 

pelas armadilhas criadas por mim. Em uma escuta sensível dos impulsos da criação, compreendi 

a necessidade de seguir o fluxo criativo, sem um prazo de validade ou acabamento, guiado pela 

possibilidade de saborear o processo.  

Fluindo entre o fluxo e a estrutura, o processo criativo de Sopro d’Água seguiu ao longo 

de seis anos. Durante a criação, era constante a sensação de saltar no abismo e de estar à deriva 

ou imersa em água oceânica, dançando em eterno fluir. Entre medo e desejo do fluxo, através 

de Sopro d’Água descobri, de maneira corporalizada, a transformação e o fluxo como eixo do 

processo criativo em arte, abandonando o caráter uníssono, estático e imutável da obra prima, 

e assumindo a perspectiva do inacabado, em constante mudança e refazimento de si (SALLES, 

2011). 

Sopro d’Água me fez compreender a mobilidade e a flexibilidade como intrínsecas à 

criação artística, esta que, por seguir em uma configuração em rede, é capaz de conectar 

diferentes memórias, tempos e espaços do processo, através de “infindáveis cortes, 

substituições, adições ou deslocamentos” (SALLES, 2016, p. 19). Neste contexto, a obra 

artística criada se afasta da concepção de um “local de armazenamento de informação” para 
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assumir a perspectiva de uma memória móvel, ou seja, “um processo dinâmico que se modifica 

com o tempo” (SALLES, 2016, p. 19). 

Impulsionada pelos fluidos corporais e seus princípios, Sopro d’Água seguiu fluindo e 

construindo sua rede de criação, permeada especialmente pelo fluxo e pela capacidade de 

transfiguração dos fluidos. Ao transpassar diversas dimensões do corpo e se transformar a partir 

das circunstâncias e relação com o meio, os fluidos corporais transformam suas qualidades, 

guiados pela sintonia com o ambiente em que se localizam, conectando diferentes dimensões 

no espaço e tempo (HARTLEY, 1994).  

Mergulhada em fluidos, compreendi a transfiguração como princípio existencial da vida 

e da criação na arte do movimento. Os fluidos fluem e se transformam no nosso corpo, assim 

como nossas células, nossas ações no mundo e nossas criações permanecem em fluxo de 

transmutação. O ato criativo é fluxo e mudança. O corpo em movimento apoia as 

transformações de padrões do nosso corpo-mente em pulsação com o ambiente. Portanto, a arte 

do movimento é mergulhar numa existência do fluxo e da transformação. 

Sem estruturas definidas, Sopro d’Água se refez, adaptando-se às necessidades do tempo 

e do espaço. Acompanhando meus fluxos internos e externos, a criação foi seguindo como um 

processo contínuo de transfiguração e assumiu diferentes composições e variadas 

materialidades: coreografias, improvisações, dança-teatro, intervenção urbana, danças 

aquáticas, ecoperformances, fotoperformances, vídeo-danças, desenhos, rabiscos, escritos, 

entre outros. Encontrando diversos públicos por meio de diferentes materialidades e 

composições, Sopro d’Água gerou versões que se interligam diferentes tempos e espaços da 

criação.  

Configurando-se como obra processual, que acontece na continuidade, Sopro d’Água 

tece uma rede em permanente criação, no qual o processo é a obra em si e não mais algo isolado 

ou pertencente ao contexto particular do artista (SALLES, 2012). Na obra processual se cria 

uma rede de versões, em que, para compreender integralmente a criação, é necessário 

aprofundar os rastros traçados pelas versões e perceber de maneira global a rede tecida pelo 

processo. Apesar de uma versão da obra poder ser percebida e analisada de modo isolado, esta 

maneira de encontrar a obra nos faz perder “algo que a natureza da obra exige” (SALLES, 2012, 

p. 755). 

 Por mergulhar nas possibilidades da estética do inacabado, Sopro d’Água nos impele a 

conhecer e compreender as mutações do processo e a conceber a criação como transfigurada e 

em fluxo. Portanto, neste estudo, não proponho hierarquizar as versões de Sopro d’Água, 

acredito que cada uma transpira o nó do tempo e espaço da criação, revelando as influências 
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sociais, políticas, culturais e artísticas de um momento em Sopro d’Água, assim como as 

contribuições de outros artistas na obra criada.  

Para Salles (2015), a criação artística é uma rede de influências socioculturais. Um 

artista ou processo criativo pode ser influenciado por artistas ou movimentos artísticos 

contemporâneos, inseridos no contexto sociocultural de uma época e de um local, ou atravessar 

tempos e espaços, dialogando com movimentos artísticos passados ou futuros. De uma mesma 

maneira, o processo criativo pode ser afetado por questões sociais, políticas e históricas 

vivenciadas no tempo e espaço da criação.  

Sopro d’Água foi se transformando guiada por minhas necessidades e de meus 

companheiros de processo, assim como pelas influências artísticas, socioambientais, culturais 

e políticas. Dentre as principais influências artísticas ou científicas de abordagens, técnicas e 

metodologias nas quais Sopro d’Água vem tecendo diálogo, destaco: práticas e abordagens de 

improvisação em dança, em especial relacionadas à dança aquática, Contato Improvisação na 

água e ao Movimento Autêntico, este através da Abordagem Somático-Performativa; a 

abordagem do Body-Mind CenteringTM; a linguagem da performance e seus desdobramentos 

em ecoperformance, fotoperformance e vídeo-performance; a dança contemporânea; a 

Ecossomática; a Pesquisa Somático-Performativa. A fim de traçar este trajeto de Sopro d’Água 

e envolvida pela dificuldade de abarcar todas as transfigurações do processo, convido o leitor a 

mergulhar na rede de influências da criação. Para isso, navegarei por uma narrativa do histórico 

de Sopro d’Água, esboço um quadro de versões da criação e por último mapeio e conecto essas 

versões em rede. 

 

3.1 Fluindo pelas versões 

Em uma dança de encontro entre fluidos corporais e o mover da/na água-ambiente, o 

percurso deste processo de criação foi instaurado no final do ano de 2012, por meio do contato 

que estabeleci com vivências que exploravam os padrões pré-vertebrais dos Padrões 

Neurocelulares Básicos e que me conectaram com os fluidos celular, transicional e intersticial, 

proposto pelo Body-Mind CenteringTM (BMCTM). Este contato e mergulho na criação aconteceu 

por meio da Pesquisa de Iniciação Científica pelo CNPq (2012.2 – 2013.1), na Universidade 

Federal de Pernambuco, cuja proposta era investigar os princípios do Body-Mind CenteringTM 

e Bartenieff Fundamentals em processos de criação das artes cênicas, sob a orientação da 

professora Dra. Márcia Virgínia B. de Araújo. 
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Durante a investigação realizamos diversos laboratórios com base em princípios e 

estudos das duas abordagens, mas ao longo do percurso, a pesquisa encontrou uma sintonia 

maior das questões investigadas com o Body-Mind CenteringTM, havendo um encontro mais 

profundo com esta abordagem. Nesta pesquisa, promovemos dois cursos de extensão, um de 

introdução ao BMCTM, com Adriana Pees, e outro sobre os estudos dos Padrões Neurocelulares 

Básicos do BMCTM, com Rossana Alves, assim como participei de um workshop de introdução 

ao BMCTM com a Bonnie Bainbridge Cohen, em São Paulo-SP. Nesta Pesquisa de Iniciação 

Científica, tive os meus primeiros mergulhos mais profundos com a Educação Somática, 

quando pude dançar a partir de estados corporais encontrados da anatomia experiencial e me 

deixei guiar na criação por princípios somáticos.  

Neste primeiro encontro com Body-Mind CenteringTM, pude abrir espaço para a minha 

consciência celular, escutando meus estados celulares e meus fluidos de base (fluido celular, 

transicional e intersticial). A escuta celular me tirou do eixo e me (co)moveu. Durante o curso 

de Padrões Neurocelulares Básicos (BMCTM), ministrado por Rossana Alves, as sensações 

d’água emergiram quando investigávamos os padrões pré-vertebrais, os padrões que antecipam 

o desenvolvimento da coluna vertebral. Através deste encontro, imergi em fluido celular, 

transicional e intersticial, despertando a necessidade de mover minhas águas interno-externas e 

de misturar-me em meus lagos e oceanos internos.  

Neste mesmo período, paralelamente, iniciei o processo de criação de Rei Lear 

(Shakespeare) orientado e dirigido por Marianne Tezza Consentino, aprofundando a 

personagem Cordélia. Apesar de ter viajado para Portugal, o que impossibilitou a minha 

continuidade na criação, estados corporais e questionamentos de Cordélia me inebriaram e se 

mantiveram marcantes em minha memória. Em Portugal, ao cursar Interpretação Teatral, na 

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Instituto Politécnico do Porto, na 

disciplina Interpretação e Projeto IV, a professora Claire Binyon propôs que criássemos obras 

autorais curtas baseadas em algum personagem coincidentemente da mesma que estava me 

aprofundando durante meses: o Rei Lear.  

Envolvida por Cordélia e pelos estados corporais dos pré-vertebrados e fluidos, criei 

uma cena de dança-teatro, a qual a respiração celular, o fluido celular e intersticial, os padrões 

pré-vertebrais, dos Padrões Neurocelulares Básicos, a rebentação das ondas do mar, o 

desequilíbrio e as quedas eram guias da composição de movimento e voz da cena. Na cena, a 

personagem de Cordélia, com seus questionamentos de filha mulher que foi injustiçada por seu 
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pai, este o Rei Lear, se misturava a um corpo em queda e imerso em sensações das ondas que 

emergiam de meu oceano interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após apresentar duas vezes, em Porto (PT), a cena que construí para Cordélia, retornei 

ao Brasil e continuei a investigar a criação nos laboratórios da Pesquisa de Iniciação Científica. 

Denominei, então, a composição de Sopro d’Água. A criação se transfigurou e foi apresentada 

em uma mostra de pesquisa do Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística, como 

conclusão da pesquisa do PIBIC, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A partir 

desta apresentação, Thiago Neves se integrou ao projeto como músico-criador, compondo e 

executando a trilha sonora da cena. 

Após o nascimento de Sopro d’Água e seus questionamentos e sensações em 

movimento, encontro-me com a improvisação e composição em dança. Entre 2014 e 2015, 

integro como dançarina, pesquisadora e assistente de produção o projeto de extensão (UFPE – 

UFPB) Improvisatório PE-PB: estudo interdisciplinares para improvisação em dança, 

coordenado pelas professoras das respectivas Universidades Gabriela Santana e Bárbara C. 

Santos. O Improvisatório era um espaço de criação, troca e pesquisa em dança, que tinha por 

objetivo experienciar técnicas e metodologias somáticas aliadas ao estudo da improvisação em 

dança.  

Nesse projeto, realizávamos, regulamente, oficinas com artistas e professores de 

diferentes pesquisas sobre improvisação em dança e de diversas abordagens de Educação 

Somática. Foi quando conheci a artista Daniela Guimarães, diretora da atual versão de Sopro 

Figura 2: Sopro d'Água - versão Cordélia. Porto, Portugal, 

2013. Foto: Andréa Sodré. Figura 1: Sopro d'Água - versão Cordélia. 

Porto, Portugal, 2013. Foto: Andréa Sodré. 
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d’Água, ao ministrar uma oficina de improvisação aliada a Ideokinesis26, no projeto, e quando 

me encantei por seu processo de composição. Para além dos cursos, aconteciam periodicamente 

laboratórios criativos e corporais entre o coletivo, aprofundando as investigações coletivas. O 

Improvisatório também era um espaço para cada criadora-pesquisadora pesquisar/dançar suas 

questões/criações, dando suporte para cada uma desenvolver seus projetos autorais. Com essa 

rede de apoio criativo, Sopro d’Água se desenvolveu e seguiu em direção a novos afluentes, 

transmutando-se.  

Durante este período, resolvi utilizar esse espaço criativo de aulas e laboratórios em 

conjunto ou individual para investigar os fluxos e estruturas de Sopro d’Água. Qual era meu 

suporte na criação? Qual era meu impulso? Observei que a materialidade do corpo era a fonte 

de minhas descobertas e criações. Os estados corporais que emergiam desta materialidade era 

o que eu desejava como guia da composição. Deixei-me fluir e seguir por meus estados 

corporais.  

A personagem Cordélia foi se diluindo e se apagando em meio minhas sensações e 

estados outros que nasciam. Tudo se misturava, inebriava, mas nenhum estado era muito nítido 

naquele momento. Emergiam diferentes roteiros de estados e movimentos. Percebi então que 

Sopro era Água era pulsação d’água dentro-fora em fluxo. A água era meu impulso, o fluido 

corporal era meu guia. A partir deste entendimento, comecei a estudar intuitivamente o sistema 

dos fluidos do Body-Mind Centering™, através de livros e vídeos, observando como aquilo 

ecoava na minha experiência-sensação e quais estados, memórias e ideias de cena emergiam 

daquele estudo.  

Compreendendo apenas através da sensação o que me impulsionava para o criar, fui 

atravessada e (co)movida pelo fluxo d’água-corpo-ambiente. Ao passo que navegava por alguns 

fluidos corporais e dançava meu estado sangue, fluido celular, fluido intersticial..., eu me 

perguntava: “como mover meus estados d’água?” e investigava a dança de meu estado oceano, 

rio, chuva, lago... 

 Aos poucos, senti que sensações dos estados d’água-corpo se misturavam e 

encontravam sintonia com estados d’água-ambiente. Ao mergulhar em célula, eu encontrava 

meu estado lago. Em fluido intersticial, eu descobria meu oceano interno. Artérias, veias e vasos 

 
26  Prática de Educação Somática criada por Mabel Todd (1880 - 1956), no início do século XX, com foco na 

criação de imagens corporais, alinhamento esquelético e repadronização do movimento através do estudo 

aprofundamento de padrões musculares e esqueléticos e das práticas de toque. (GUIMARÃES, 2012) 
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linfáticos diluíam-se entre memórias, mitologias e correntezas nos afluentes de meu rio. Em 

choro d’água, aprendi a chover. Rebentar, quebrar, fluir, correr, pingar, reverberar, transpassar, 

deslizar, desabar, derreter misturavam-se com o nascer, sugar, atravessar, salivar, lamber, 

desequilibrar, catar, fertilizar, cair, erguer-se, afastar-se, afogar-se...  

Entrecruzando e diluindo estados d’água-corpo e estados d’água-ambiente, durante esse 

período, Sopro d’Água teceu movimentos e ações performativas em uma composição 

coreográfica transmutável. Nesta fase da criação, em resumo, a composição ainda tinha um foco 

em estados corporais e fluxos d’água-corpo ou d’água-ambiente em mim, permeados por 

sensações, memórias, imagens, movimentos e ações que atravessam minha materialidade 

corpórea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Sopro d’Água - versão Rebentação. Recife-PE, 2015. Foto: Caique Eça. 
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Foram dois anos de muitas perguntas, descobertas e misturas. Roteiros nasciam e se 

diluíam. Certezas davam espaço para as incertezas. Nada era duradouro, tudo perene e em 

transformação. Eu esboçava roteiros de todos os tipos. Eu apresentava Sopro d’Água em uma 

configuração e, em seguida, tudo mudava e outros roteiros nasciam, outros sons eclodiam. A 

mudança era a certeza. Me perguntavam: “mas o que você quer falar? Qual é o conceito?” Eu 

respondia nebulosidades e balbuciava imprecisões. A verdade é que eu não sentia nada firme, 

tudo fluía. 

Perguntei-me se precisava de um texto, se dançar meus estados e impulsos me bastava. 

Aos poucos, comecei a sentir que minha fluidez precisava de uma estrutura. Para compor, havia 

o desejo de um texto ou um conceito. Hoje, não sei se era insegurança de não estar na solidez, 

de não me enquadrar em um modo ou tendência habitual de criar e pesquisar. 

Impulsionada por essa necessidade de estrutura para compor, li diversos textos, juntei 

diferentes imagens que me provocavam, escavinei memórias minhas e de minhas ancestrais, 

mas nenhum texto parecia suficiente. Percebi: eu teria que criar minha estrutura, meu texto, 

meu roteiro e meus fragmentos apoiados em meus impulsos, sensações, estados, memórias e 

imagens. Movida pela estrutura, dialoguei com Milena Marques, atriz e diretora de teatro, para 

contribuir na criação. Alguns encontros e mais diluições. Depois de um tempo, os encontros 

com Milena não deram continuidade, o que sucedeu outras transmutações no processo. 

A partir de dezembro de 2015, a relação corpo-ambiente se transfigurou no processo de 

criação e aprofundou suas reverberações. Esta mudança foi impulsionada pela primeira imersão 

em ambiente que fiz a partir de estados presentes em Sopro d’Água, quando fui convidada por 

Lucas Simões para realizar uma intervenção em uma caótica via do centro do Recife, a avenida 

Conde da Boa Vista, para o curta-documentário Disforia Urbana. O diretor pediu para que 

realizasse uma intervenção urbana dançando em conexão e fricção com o espaço, investigando 

qualidades de movimento que se opusessem a euforia daquele lugar. 

O lugar onde dancei na Avenida Conde da Boa Vista é uma faixa de pedestre muito 

movimentada. Neste trecho, passam principalmente ônibus velozes, que cortam e engrossam o 

vento. A avenida toda forma um corredor de ar que vem do rio Capibaribe e do porto do Recife. 

As pessoas correm como ventania e transpassam, velozes, a avenida, até se amontoarem em seu 

ponto de destino: o ponto de ônibus. O sinal de pedestre fecha rápido e as pessoas se aglomeram 

no meio da faixa, na divisão da via. Ao redor há muitas lojas, farmácias, lanchonetes e estúdios 
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de tatuagem. A rua e as calçadas estão sempre repletas de camelôs, vendedores ambulantes e 

pessoas em situação de rua. Avenida larga, caótica e suja. Prédios altos, caóticos e sujos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia da intervenção, concentrei em minha respiração, levei atenção a minha 

percepção, abrir espaço interno para meu corpo poroso e andei pela avenida percebendo o 

ambiente, deixando-me transpassar pelos estados do lugar. Cheguei na faixa de pedestre e 

atravessei. Voltei. Cruzei novamente, mais uma vez e outra. Coloquei minha bolsa na grade da 

faixa de pedestre e comecei o ritual. Em estado de fluxo corpo-ambiente, deixei que os impulsos 

interno-externos me movessem no espaço. Aos poucos, impulsos e estados de Sopro d’Água 

emergiram e, em constante fluxo interno-externo, Sopro d’Água se transfigurou em sintonia 

somática com o ambiente. 

Esta intervenção transformou os caminhos e desejos do processo de criação. Compor 

em dança, a partir de uma relação porosa com o ambiente, tornou-se um novo impulso de Sopro 

d’Água. A partir dessa vivência, comecei a repensar meu desejo pela estrutura ou coreografia. 

Passei a ser guiada pela vontade de desconfigurar, pela dança de estados corporais e sensações 

em fluxo, pela sintonia somática e pelas relações de afetos com o ambiente. Parei de criar cenas 

ou estruturas coreográficas para Sopro d’Água e mergulhei em estados mais profundos que 

Figura 4: Sopro d’Água - versão no filme Disforia Urbana (direção: Lucas Simões), Recife-PE, 2015. Foto: Gabriel Çarunga. 
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impulsionavam a criação. Era mais importante experimentar, vivenciar mitos, encontrar meus 

estados de fluxo a criar um roteiro e apresentar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para assistir a um recorte da versão Disforia Urbana (2015) 

de Sopro d’Água acesse o QRcode ou o link: 

https://youtu.be/jXySGIAMSP4 

 

Depois de alguns meses, em 2016, Iara Sales, dançarina e performer, e Tonlin Cheng, 

performer e cenógrafo, começam a contribuir em Sopro d’Água. Encontros. Novas buscas na 

criação. Questionamentos. O que me rege? Fluidos. Água. Outras sensações, estados e 

memórias d’água são levantados. Eu me pergunto se a água é suficiente.  

Debruço-me em diferentes autores (dramaturgos, artistas, psicólogos, filósofos e 

sociólogos) até definitivamente compreender que a água era o que ecoava na criação, ela não 

Figura 5: Sopro d’Água - 
versão no filme Disforia 

Urbana (direção: Lucas 

Simões), Recife-PE, 2015. 

Foto: Gabriel Çarunga. 

Figura 6: Sopro d’Água - versão no filme Disforia Urbana (direção: Lucas Simões), Recife-PE, 

2015. Foto: Gabriel Çarunga. 

https://youtu.be/jXySGIAMSP4
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era metáfora, era materialidade. Assumi, então, o impulso de viver e corporificar o sistema dos 

fluidos, deixando-me ser guiada pelas águas que me invadiam neste fluxos interno-externos. 

Um caminho criativo longe da representação, que me fez vivenciar a materialidade d’água e os 

estados corporais emergidos. 

Nessa busca, através dos livros Água e os Sonhos, de Bachelard (2013) e Mulheres que 

correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, de Ester (1999), 

encontro outros achados e suportes mítico para minhas águas: La Llorona e Ofélia surgem no 

caminho da criação. Com o passar do tempo, eu e Iara começamos a nos misturar e a investigar 

Sopro d’Água em um duo em cena. Nascem novos estados e novas ações: a memória-sensação 

e a memória-imagem da lavadeira com seu canto-lamento e as ações de derreter, desabar, 

deslizar e correr em rio-cachoeira emergem na criação.  

 

Para acessar à pesquisa de imagens realizadas na 

época para a criação de Sopro d’Água acesse o 

QRcode ou o link: 

https://br.pinterest.com/gabrielaholanda/d%C3%

A1gua-flutuar/ 

 

Após a vivência do dançar os estados de Sopro d’Água em fluxo, na avenida Conde da 

Boa Vista, cresceu em mim o desejo antigo de fazer um vídeo de Sopro d’Água na praia e 

materializar as memórias-sensações e memórias-imagens que me acompanhavam no processo 

de criação, até aquele momento. Em 2016, experimentei improvisos em fluxos, estados 

corporais, movimentos e cenas de Sopro d’Água na praia do Forte Orange, na Ilha de Itamaracá 

(PE), testemunhado por Fernando Figueiroa (fotógrafo).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sopro d’Água - versão Vídeo-d'Água. Itamaracá-PE, 2016. Foto: Fernando Figueiroa. 

https://br.pinterest.com/gabrielaholanda/d%C3%A1gua-flutuar/
https://br.pinterest.com/gabrielaholanda/d%C3%A1gua-flutuar/
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Com este experimento pude aprofundar a conexão corpo-ambiente na criação. A partir 

das materialidades do lugar, e do corpo diluído no ambiente, em especial na água, estados 

corporais de Sopro d’Água emergiram e se transformaram.  Através do registro em vídeo, as 

memórias-sensações se transformaram em memórias-imagens, gerando uma nova versão de 

Sopro d’Água, a qual foi importante para compreender a estrutura compositiva de Sopro 

d’Água. Ao me observar externamente, pelo olhar do vídeo, e através do processo de edição, 

escolhendo e destacando cenas, pude compreender e aprofundar estados, imagens, memórias e 

movimentos que guiavam a composição como um todo.  

 

 

 

 

 

Para assistir a um recorte 

da versão Vídeo-d’Água (2016) 

de Sopro d’Água acesse o QRcode ou o 

link: https://youtu.be/5XAWM9zrXcY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8: Sopro d’Água - versão Vídeo-d'Água. Itamaracá-PE, 2016. 

Foto: Fernando Figueiroa. 

Figura 9: Sopro d’Água - versão Vídeo-d'Água. Itamaracá-PE, 2016. Foto: Fernando Figueiroa. 
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Após idas e vindas, e tantas transformações, Sopro d’Água entrou em estado de 

suspensão, por longos meses. Havia o desejo de criar, mas não o de executar uma estrutura 

vazia. Por um momento, achei que não iria dançar mais Sopro d’Água e que precisava apenas 

enterrar a criação em algum lugar de minha trajetória. Desisti. Cansada da obra inconclusa, 

tentei esquecer a criação. No entanto, as imagens dessas mulheres d’água continuavam a me 

acompanhar. Toda vez que eu via vídeos, fotos e desenhos ou escutava músicas que me 

remetiam às sensações de Sopro d’Água minhas células vibravam diferente e eu guardava as 

imagens, vídeos e músicas em arquivos da criação. Essas inspirações me reconectavam com 

Sopro d’Água e a sensação de incompletude me tomava. 

Impulsionada pela vontade de imergir em Sopro d’Água e descobrir os eixos que 

guiavam a criação, entrei no Mestrado em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. 

Havia o anseio de finalmente compreender o que me movia em tantos anos de transfiguração e 

de mergulhar inteiramente em Sopro d’Água.  

Iniciei a pesquisa de Mestrado impulsionada por essas vivências, por meu corpo poroso 

em estado de fluxo e pelo desejo de compreender e aprofundar estados d’água e o fluxo corpo-

ambiente. Meus questionamentos iniciais permeavam a busca por um corpo poroso e uma dança 

líquida, que integrasse estados d’água-corpo e d’água-ambiente. Em meio a tantos 

questionamentos para descobrir o qual era meu eixo na criação de Sopro d’Água, compreendi 

que o fluxo corpo-ambiente sempre foi um guia.    

Ao longo do Mestrado, imerjo nas possibilidades da Pesquisa Somático-Performativa e 

procuro escutar a pulsação de Sopro d’Água, a pesquisa-criação se organiza em três etapas que 

ora se estruturam em si e se delimitam e ora se diluem, e que serão aprofundadas nas próximas 

Rebentações. Apesar de, em alguns momentos da pesquisa-criação, essas etapas se sobreporem 

no tempo, destaco aqui uma possível ordem cronológica.  

A primeira fase, durante o Mestrado, que aconteceu entre julho e dezembro de 2017, é 

um mergulho nas águas internas, no Sistema dos Fluidos proposto pelo Body-Mind 

CenteringTM, gerando laboratórios de pesquisa-criação a partir dos estados corporais, sensações, 

imagens e memórias que emergem dessa materialidade. Na segunda fase, de dezembro de 2017 

a abril de 2019, mergulhei nas possibilidades dos fluxos corpo-ambiente, em Sopro d’Água. 

Nesta segunda fase, encontro-me com a ecologia e a ecoperformance, e saltam em meus olhos 

as questões político-ambientais que envolvem o Brasil e o mundo, no período, em especial 
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relativa à questão hídrica. A partir de então, começo a perceber Sopro d’Água como um discurso 

político-ambiental.  

Nesta fase, também pude desenvolver laboratórios de criação-pesquisa entrelaçando o 

dançar na água a partir da corporalização dos fluidos e da dança aquática; participei de 

formações de dança aquática e Contato Improvisação na água, assim como de espaços de trocas 

investigação com outros artistas e terapeutas aquáticos, como Dago Argüello Gonzalez, Bianca 

Raphael, Adriana Almeida Camilo, Marina Sans, Patrícia Furtado, Raissa Chapinotti, Panmella 

Ribeiro e outros. Também pude experimentar dançar os estados de Sopro d’Água em estado de 

fluxo corpo-ambiente, em uma relação diluída com o ambiente, dentre os quais, alguns 

experimentos geraram ecoperformances, que desaguaram em fotoperformances ou vídeo-

performances.  

Desse modo, Sopro d’Água gerou outras versões de si. Entre as versões destaco duas: 

Diluindo-me em rio-cachoeira, a qual dancei nas cachoeiras de Bonito (PE), em agosto de 2018, 

e foi testemunhado pelo olhar de Thais Lima, fotógrafa que integrou a criação; e Desaguando 

em mar, criação ecoperformativa realizada em Itamaracá (PE), em março de 2019, que gerou 

memórias-imagens co-criadas pelas fotógrafas Thais Lima e Aline van der Linden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Sopro d'Água - Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, Bonito-PE, 2018. Foto: Thais Lima. 
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Figura 11: Figura 9: Sopro d'Água - Versão Desaguando em mar, Itamaracá-PE, 2019. Foto: Aline van der Linden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste processo longo e transfigurado, várias águas passaram por minha pele, 

atravessaram minhas células e correram em minhas veias. Sopro d’Água pairou em diferentes 

superfícies d’água e imergiu em camadas mais profundas. Após tantas águas internas-externas 

moverem Sopro d’Água, a sensação de submersão em água em um fluxo sem fim tomava conta 

de meu ser e da criação. O fato de ter necessidade de criar uma estrutura para a composição se 

encontrado com outros seres, humanos e não-humanos, fez com que renascesse no processo o 

anseio por um outro corpo-compositivo, ainda não imerso na criação e que pudesse me auxiliar 

a enxugar as águas que transbordavam em Sopro d’Água, canalizar o fluxo e dá estrutura a 

composição.  

Nesta busca, encontrei Daniela Guimarães que, em fevereiro de 2018 até junho de 2019, 

mergulhou comigo em Sopro d’Água, a fim de desvendar estruturas e eixos motrizes da criação, 

fazer escolhas compositivas e transfigurar mais uma vez a criação. Este encontro com Daniela 

foi a terceira etapa, na fase do Mestrado, e foi o momento de enxugar águas que vazavam, 

canalizar o fluxo e escolher correntezas a seguir. Muitos outros fluxos d’água poderiam ser 

escolhidos e combinados, o que estruturaria outros formatos possíveis para o fluxo, como nos 

traz Salles (2015). Esta etapa da pesquisa me fez questionar modos e estratégias de composição 
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Figura 12: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. Foto: Thais Lima 

Guimarães. 

em dança e refletir sobre o processo de criação de Sopro d’Água como um todo, 

compreendendo-o como uma obra processual em transfiguração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fim de perceber o processo de criação de maneira global e suas diferentes versões, 

partilho a seguir um mapa que organiza os rastros de Sopro d’Água e suas transfigurações, 

conectando-as em rede através das associações e características que percebo mais forte entre 

cada uma. matrizes de movimento gerados e nas escolhas e estratégias de composição seguidas 

por cada versão ou laboratório.   

Em seguida, apresento uma estrutura em tabela que aprofunda e destrincha cada versão 

de Sopro d’Água em princípios composicionais, estados corporais, matrizes de movimento e 

outros pontos de análise importantes para compreender as transfigurações da criação. O mapa 

de versões da criação assim como a organização de seus princípios compositivos em uma tabela 

foram concebidos ao final desta pesquisa de mestrado, como modo de compreender e 

aprofundar as transformações de Sopro d’Água como um todo. 
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Figura 13:Mapa de versões, 2019. Autoria: Gabriela Holanda. 
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3.2 (De)compondo versões de Sopro d’Água 

 

 

 

Versão de 

Sopro d’Água 

Local e data O que é? Participantes Estados corporais Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Cordélia Porto, 

Portugal,  

mar-mai. 2013 

 

Olinda-PE, 

Brasil 

ago-nov. 2013 

Dança-teatro Thiago Neves 

(músico e 

compositor) 

- Respiração 

celular; 

- Cordélia 

- Oceano interno 

(fluido intersticial) 

- Rebentação 

- Desequilíbrio  

- Quedas 

- Rolamentos 

- Expansão a partir da 

respiração 

- Respiração ofegante 

- Fala de Cordélia 

provindas do recorte de 

texto dramático do Rei 

Lear 

 

- Padrões 

invertebrados dos 

Padrões 

Neurocelulares 

Básicos do 

Desenvolvimento 

- Materialidade dos 

fluidos corporais 

como guia para 

composição 

- Estados 

corporais: 

Respiração 

celular; Oceano 

interno (fluido 

intersticial); 

Rebentação 

Rebentação Olinda-PE, 

Brasil 

mar. 2014 - 

fev. 2016 

Composição 

coreográfica 

guiada por 

estados-

corporais 

Thiago Neves 

(músico e 

compositor); 

Milena Marques 

(direção) 

 

Pesquisadores-

provocadores: 

Gabriela Santana; 

Barbara C. 

Santos;  

ministrantes dos 

cursos do 

Improvisatório 

PE-PB. 

- Lago/ Respiração 

celular 

- Fluido celular 

- Oceano Interno 

(fluido intersticial) 

- Rebentação 

- Chuva-fértil 

- Bebê 

- Fluido sinovial 

- Deitada no chão em 

“x”, expansão a partir 

da respiração celular 

- Dança a das 

articulações do corpo a 

partir dos dedos e 

fluindo por todo o 

corpo 

- Rolamentos 

- Desequilíbrio  

- Quedas 

- Dança a partir da 

coluna vertebral (fluido 

cefalorraquidiano) e 

cabelo 

 

- Padrões 

invertebrados dos 

Padrões 

Neurocelulares 

Básicos do 

Desenvolvimento 

- Materialidade dos 

fluidos corporais 

como guia para 

composição 

- Materialidade da 

água em estado 

corpo-ambiente 

como guia para 

composição; 

- Improvisação e 

estado de fluxo 

como modo de 

emergir material 

compositivo 

- Materialidade da 

água em estado 

corpo-ambiente 

como guia para 

composição; 

- Improvisação e 

estado de fluxo 

como modo de 

emergir material 

compositivo 
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Versão de 

Sopro d’Água 

Local e data O que é? Participantes Estados corporais Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Disforia 

Urbana  

 

Recife-PE, 

Brasil. 

Dez. 2015. 

Intervenção 

urbana 

guiada pelos 

estados de 

Sopro 

d’Água para 

o curta-

metragem 

documentári

o Disforia 

Urbana 

Lucas Simões 

(direção) e equipe 

do filme Disforia 

Urbana. 

- Respiração celular 

- Fluido celular 

- Chuva-fértil 

- Ventania 

- Desequilíbrio 

- Fluido sinovial 

- Gota 

- Andar até a faixa de 

pedestre, colocar a bolsa na 

faixa e improvisar 

- Movimentos e vento dos 

carros e pessoas como 

reverberação para dança 

- Dança das articulações 

ósseas e fluido sinovial a 

partir dos dedos e fluindo por 

todo o corpo 

- Desequilíbrio  

- Dança a partir da coluna 

vertebral, fluido 

cefalorraquidiano e cabelo. 

A coluna vertebral se 

movimenta em “s” de cima 

para baixo, mãos partem de 

cima da cabeça e escorrem 

pelo cabelo em direção ao 

chão 

- Flutuar dos membros 

superiores e enraizar dos 

membros inferiores do corpo 

- Sentar na barricada que 

divide a pista 

 

- Improvisação a 

partir da relação 

porosa com o 

ambiente 

- Investigar uma 

dança em oposição 

com a frequência do 

lugar: a qualidade 

de movimento e a 

dinâmica de ritmo 

da  

- Perceber as 

sensações interno-

externas e 

aprofundá-las 

- Dançar em fluxo, 

deixando a 

composição ser 

guiada pelos 

impulsos corpo-

ambiente 

 

- Guiar-se pelo 

fluxo para compor 

em tempo-real 

- Encontro com a 

imagem, a 

ecoperformance e 

a vídeo-

performance 
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Versão de 

Sopro d’Água 

Local e data O que é? Participantes Estados corporais Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Memórias e 

Mitos d’água 

Olinda-PE, 

Brasil. 

Mai.-Set., 

2016. 

Célula 

coreográfica e 

Laboratórios de 

criação 

Iara Sales 

(dançarina e 

dramaturgista), 

Tonlin Cheng 

(ideias 

cenográficas) 

- Derreter 

- Cachoeira 

- Lavadeira 

- La llorona 

- Ofélia 

- Lago/ Respiração 

celular 

- Fluido celular 

- Oceano Interno 

(fluido intersticial) 

- Rebentação 

- Chuva-fértil 

- Bebê 

 

- Deitada no chão em 

“x”, expansão a partir 

da respiração celular 

- Rolamentos 

- Desequilíbrio  

- Quedas 

- Dança a partir da 

coluna vertebral, fluido 

cefalorraquidiano e 

cabelo. A coluna 

vertebral se movimenta 

em “s” de cima para 

baixo, mãos partem de 

cima da cabeça e 

escorrem pelo cabelo 

em direção ao chão 

- Desabar como 

cachoeira 

- Cantos de lavadeira 

- Mãos escorrem do 

chão ao ventre 

- Mãos seguram bacias 

imaginária, à medida 

que grito e canto  

 

- Materialidade da 

água em estado 

corpo-ambiente 

como guia para 

composição; 

- Improvisação e 

estado de fluxo 

como modo de 

emergir material 

compositivo 

 

- Dança da 

materialidade, não 

preciso de um 

conceito externo  à 

água que apoie a 

criação 

- Busca por 

memórias-estados e 

mitos d’água para 

traçar um roteiro 

- Estados: 

Derreter; 

Cachoeira; 

Lavadeira;  

La llorona 

- Dança da 

materialidade da 

água em estado 

corpo-ambiente 

como guia para 

composição; 

- Busca por 

memórias-estados 

e mitos d’água 

para traçar um 

roteiro 
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Versão de 

Sopro d’Água 

Local e data O que é? Participantes Estados corporais Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Vídeo-d’Água  Ilha de 

Itamaracá- PE, 

Brasil. 

Ago. 2016 

 

 

Vídeo-dança 

experimental 

Fernando 

Figueiroa 

(Fotografia); 

Pedro Holanda 

(Edição) 

- Derreter 

- Ofélia 

- Oceano Interno 

- Rebentação 

- Chuva-fértil 

- Pingo/ fluido 

sinovial 

- Ventre-mulher 

- Desequilíbrio 

- Desequilíbrio  

- Quedas 

- Dança a partir da 

coluna vertebral, fluido 

cefalorraquidiano e 

cabelo. A coluna 

vertebral se movimenta 

em “s” de cima para 

baixo, mãos partem de 

cima da cabeça e 

escorrem pelo cabelo 

em direção ao chão 

- Dançar a partir da 

materialidade da chuva 

e pingos que caem no 

corpo 

- Mãos escorrem do 

chão ao ventre e trazem 

a areia da praia ao 

ventre 

- Dançar a partir do 

fluido sinovial e 

articulações a partir da 

imagem de pingos que 

caem do corpo 

- Rolamentos e 

espirais, em dança na 

água 

 

- Dança aquática 

- Materializar no 

vídeo memórias-

sensações e 

memórias-imagens 

que emergem dos 

estados corporais de 

Sopro d’Água  

- O que emerge do 

estado de fluxo está 

totalmente 

integrado com 

ambiente que danço 

- A relação corpo-

ambiente em Sopro 

d’Água 

- A conexão entre 

as águas interno-

externas, fluidoas 

corporais e a água-

ambiente 

- Dança aquática 

- Fluxo corpo-

ambiente 

- Corpo poroso 
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Laboratório de 

criação 

Local e 

data 

O que é? Materialidade de 

criação gerada 

 

Participantes Estados corporais Matrizes 

Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Módulo do 

Sistema dos 

Fluidos, 

Formação de 

Educador do 

Movimento 

Somático - 

Body-Mind 

Centering TM  

 

São Paulo-

SP, Brasil, 

jul. 2017. 

 

Módulo da 

Formação em 

Educador do 

Movimento 

Somático que 

aborda os 

fluidos 

corporais, pelo 

Body-Mind 

Centering TM 

 

Movimentos; 

escritos e 

desenhos em 

fluxo do diário da 

pesquisa-criação. 

 

Michal Shahak, 

Adriana de Almeida 

Pees, Tarina 

Quelho 

(professoras) e 

colegas da 

Formação de 

Educador do 

Movimento 

Somático - Body-

Mind Centering TM  

 

Cada fluido 

corporal emergia 

estados corporais, 

dentre os mais 

marcantes: 

- Oceano interno 

- Flutuar 

- Explosão arterial 

- Sugar 

- Corpo articulado  

- Derreter 

- Rebentação 

- Bebê 

 

- Rolamentos 

- Expansão do 

centro às 

extremidades 

- Movimento das 

extremidades para 

o centro 

- Mover-se em 

flutuação 

- Corpo que se 

dobra e ondula 

através das 

articulações 

- Direções e 

linhas retas no 

espaço 

- Os fluidos 

estão 

conectados 

com às 

emoções e 

expressividade 

corporal 

 

- O sistema dos 

fluidos possibilita 

a transformação e 

comunicação no 

corpo 

- O fluido celular 

e o fluido 

intersticial são as 

bases dos fluidos 

corporais. 

- Materialidade 

do corpo como 

eixo para 

composição 

 - Os fluidos estão 

conectados com 

às emoções e 

expressividade 

corporal 
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Laboratório de 

criação 

Local e 

data 

O que é? Materialidade de 

criação gerada 

 

Participantes Estados corporais Matrizes 

Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Laboratórios 

dos Fluidos 

Corporais 

Salvador-

BA, Brasil, 

ago. a dez. 

2017. 

 

Laboratório Movimentos; 

Escritos e 

desenhos em 

fluxo do diário da 

pesquisa-criação; 

Vídeos de 

improvisações. 

Cláudia Aureck 

(pesquisadora); 

Ciane Fernandes 

(orientadora de 

estágio docência) e 

estudantes da 

disciplina 

Laboratório de 

Direção Teatral: 

Rito e Performance 

(TEAA25). 

- Derreter 

- Cachoeira 

- Lavadeira 

- La llorona 

- Ofélia 

- Lago/ Respiração 

celular 

- Fluido celular 

- Oceano Interno 

- Rebentação 

- Chuva-fértil 

- Bebê 

- Pingo/ fluido 

sinovial 

- Flutuar/ fluido 

cefalorraquidiano 

- Diluir-se 

- Desequilíbrio 

- Movimentos 

improvisados a 

partir da 

corporalização 

dos fluidos 

corporais 

- Flutuar 

- Derreter 

- Diluir-se 

- Rolamentos 

- Expandir do 

centro às 

extremidades e 

das extremidades 

ao centro do 

corpo 

- Movimentos 

ondulatórios e 

curvos no corpo 

- Desequilíbrio 

- Queda 

- Movimentos 

curvos a partir das 

articulações e do 

fluido sinovial 

- Rolamentos e 

espirais 

- Escritas que 

formam desenhos 

ondulantes 

- Desenhos com 

predominâncias 

de linhas curvas 

- O sistema 

dos fluidos 

possibilita a 

transformação 

e comunicação 

no corpo 

- O fluido 

celular e o 

fluido 

intersticial é a 

base dos 

fluido 

corporais. 

- Os fluidos 

estão 

conectados 

com às 

emoções e 

expressividade 

corporal 

 

- Estado de fluxo 

como modo de 

compor e levantar 

material criativo 

- A conexão entre 

estados corporais, 

sensação, 

memória e 

imagem e como 

esse entrelaçar 

emerge material 

compositivo 

- Estado de fluxo 

como modo de 

compor e levantar 

material criativo 

- A conexão entre 

estados corporais, 

sensação, 

memória e 

imagem e como 

esse entrelaçar 

emerge material 

compositivo 

- Estados 

corporais 

emergidos nos 

laboratórios 
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Laboratório de 

criação 

Local e 

data 

O que é? Materialidade de 

criação gerada 

 

Participantes Estados corporais Matrizes 

Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Laboratórios 

Água-Corpo-

Ambiente  

Salvador-

BA, 

Olinda-PE, 

Moreré-

BA, Volta 

da Serra-

BA,  

Bonito-PE, 

Itamaracá-

PE, Arraial 

da Ajuda-

BA, Brasil. 

Abr. 2017 

– mai 2019 

Experimentos 

conectados a 

dança 

aquática; 

danças de 

Sopro d’Água 

guiada pelo 

fluxo corpo-

ambiente; 

Imersão 

Liquid-

Cosmos 

(curso). 

Movimentos; 

Escritos e 

desenhos em 

fluxo do diário da 

pesquisa-criação; 

Vídeos de 

improvisações. 

Cláudia Aureck 

(pesquisadora); 

Bianca Raphael e 

Dago Argüello 

(dançarinos 

aquáticos, 

aguaharistas e 

pesquisadores) 

Gonzalez, Adriana 

Almeida Camilo 

(Aguaharista), 

Marina Sans e 

Raissa Chapinotti 

(professoras) 

Ciane Fernandes, 

colegas do A-feto e 

do Laboratório de 

Performance 

(pesquisadores). 

- Derreter 

- Cachoeira 

- Lavadeira 

- La llorona 

- Ofélia 

- Lago/ Respiração 

celular 

- Fluido celular 

- Oceano Interno 

- Rebentação 

- Chuva-fértil 

- Bebê 

- Pingo/ fluido 

sinovial 

- Flutuar/ fluido 

cefalorraquidiano 

- Diluir-se 

- Desequilíbrio 

- Movimentos 

improvisados a 

partir da 

corporalização 

dos fluidos 

corporais 

- Flutuar 

- Derreter 

- Diluir-se 

- Rolamentos 

- Expandir do 

centro às 

extremidades e 

das extremidades 

ao centro do 

corpo 

- Movimentos 

ondulatórios e 

curvos no corpo 

- Desequilíbrio 

- Queda 

- Movimentos 

curvos a partir das 

articulações e do 

fluido sinovial 

- Rolamentos e 

espirais, em dança 

na água 

- Escritas que 

formam desenhos 

ondulantes 

- Desenhos com 

linhas curvas. 

- A conexão 

entre fluidos 

corporais e a 

água-ambiente 

- A 

necessidade de 

uma presença 

porosa para 

dança com e 

na água e 

ambiente  

- A 

necessidade de 

criar através 

de uma 

metodologia 

ecocêntrica e 

ecossomática 

na dança 

- Somos água e 

somos ambiente 

- Dançar guiada 

pelo fluxo de um 

corpo-ambiente 

- Perceber as 

memórias-

sensações e 

memórias-

imagens que 

emergem da 

dança em fluxo 

corpo-ambiente 

- O que emerge 

do estado de fluxo 

está totalmente 

integrado com 

ambiente que 

danço 

- Estados 

corporais que 

surgiram a partir 

da dança em 

fluxo corpo-

ambiente 

- Somos água e 

somos ambiente 
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Laboratório de 

criação 

Local e data O que é? Materialidade de 

criação gerada 

 

Participantes Estados 

corporais 

Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Laboratórios 

Compositivos  

Salvador-

BA. 

Mar. 2018 – 

Jun.  2019. 

 

Composição 

em dança 

- Composição em 

dança; 

- Desenhos e 

escritos 

Daniela 

Guimarães 

Thiago Neves 

 

- Reverberação-

Lago 

- Oceano interno 

- útero-célula-

bebê 

- Sugar 

- Rebentação 

- Periórgão 

- La Llorona 

- Pingo-chuva 

- Fluido sinovial 

- Saliva 

- Desequilíbrio 

- Chuva-fértil 

- Lavadeira 

- Deslizar-se sob 

pele 

- Fáscia 

- Cachoeira 

- Olhos felinos 

- Desfazer-se em 

oceano 

- Derreter 

- Respiração que se 

concentra no centro do 

corpo e expande 

- Corpo que ondula e 

realiza linhas curvas a 

partir das articulações 

- Flutuar, rolamentos e 

espirais 

- Quedas 

- Dança de ondulações 

no ventre 

- Dança a partir de 

pingos 

- Desequilíbrio 

- Dança a partir do 

fluido 

cefalorraquidiano e 

cabelo. A coluna 

vertebral se movimenta 

em “s” de cima para 

baixo, mãos escorrem 

pelo pela cabeça para o 

chão 

- Lavar o cabelo na 

bacia 

- Transportar água de 

uma bacia para outra  

- Recolher bacias 

- Vestir o vestido da 

bacia 

- Dançar a partir da 

água da pele  

- Derreter e escorrer. 

- Fluxo corpo-

ambiente como 

base para a 

composição de 

Sopro d’Água 

- Como estados 

corporais, 

sensações, 

memórias e 

imagens compõem 

em dança? 

- A conexão entre 

fluidos corporais 

e água-ambiente 

 

- Estado de fluxo 

como modo de 

compor e levantar 

material criativo 

- O sujeito da 

dança como fluxo 

corpo-ambiente 

em cena 

- Espaço cênico 

interno como 

modo de 

concentrar e 

revelar estados 

corporais, 

memórias e 

imagens de um 

fluxo corpo-

ambiente em cena 

- Roteiro como 

modo de reativar 

o fluxo 

 

- Roteiro como 

modo de 

reativar o fluxo 

- Como estados 

corporais, 

sensações, 

memórias e 

imagens 

compõem em 

dança? 

- A conexão 

entre fluidos 

corporais e 

água-ambiente 

- Estado de 

fluxo como 

modo de 

compor e 

levantar 

material 

criativo 

- Composição 

em dança 

- Fluxo corpo-

ambiente como 

base para a 

composição de 

Sopro d’Água 
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Versão de 

Sopro d’Água 

Local e data O que é? Participantes Estados corporais Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Diluindo-me em 

rio-cachoeira 

Bonito-PE, 

Brasil. 

ago. 2018. 

Ecoperformance 

e 

fotoperformance 

Thais Lima 

(fotógrafa); 

Thiago Neves 

(produção) 

- La Llorona 

- Ofélia 

- Cachoeira 

- Lavadeira 

- Diluir-se 

- Chuva-fértil 

- Bebê 

- Pingo/ fluido 

sinovial 

 

- Derreter 

- Diluir-se 

- Rolamentos 

- Expandir do centro às 

extremidades e das 

extremidades ao centro 

do corpo 

- Movimentos 

ondulatórios e curvos 

no corpo 

- Movimentos curvos a 

partir das articulações, 

do fluido sinovial e do 

pingo d’água que 

escorre no corpo 

- Rolamentos e 

espirais, em dança na 

água 

- Dança a partir da 

coluna vertebral, fluido 

cefalorraquidiano e 

cabelo. A coluna 

vertebral se movimenta 

em “s” de cima para 

baixo, mãos partem de 

cima da cabeça e 

escorrem pelo cabelo 

em direção ao chão 

 

- Dançar guiada 

pelo fluxo de um 

corpo-ambiente 

- O que emerge do 

estado de fluxo está 

totalmente 

integrado com 

ambiente que danço 

- A materialidade 

do ambiente 

transfigura-se 

constantemente e 

guia os fluxos 

interno-externos da 

dança em fluxo 

- Perceber as 

memórias-

sensações e 

memórias-imagens 

que emergem da 

dança em fluxo 

corpo-ambiente 

- Sopro d’Água está 

em transfiguração 

constante, criando 

diferentes versões 

sobre a obra  

 

- A materialidade 

do ambiente 

transfigura-se 

constantemente e 

guia os fluxos 

interno-externos 

da dança em fluxo 

- Perceber as 

memórias-

sensações e 

memórias-

imagens que 

emergem da 

dança em fluxo 

corpo-ambiente 

- Dança em fluxo 

corpo-ambiente 

- Dança aquática 

- Ecoperformance 

-Fotoperformance 

- Composição em 

tempo real 

- Fluxo-corpo 

ambiente como 

modo de 

composição em 

dança 
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Versão de 

Sopro d’Água 

Local e data O que é? Participantes Estados corporais Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Desaguando em 

mar 

Itamaracá-PE, 

Brasil. 

Mar. 2019 

Ecoperformance 

e 

fotoperformance 

Thais Lima 

(fotógrafa); 

Aline Van der 

Linden 

(fotógrafa); 

Thiago Neves 

(produção). 

- Fluido celular 

- Oceano Interno 

- Rebentação 

- Chuva-fértil 

- Desequilíbrio 

- Ofélia 

- Lago/ Respiração 

celular 

- Bebê  

- Expandir do centro às 

extremidades e das 

extremidades ao centro 

do corpo 

- Movimentos 

ondulatórios e curvos 

no corpo 

- Movimentos curvos a 

partir das articulações, 

do fluido sinovial e do 

pingo d’água que 

escorre no corpo 

- Rolamentos e 

espirais, em dança na 

água 

- Dança a partir da 

coluna vertebral, fluido 

cefalorraquidiano e 

cabelo. A coluna 

vertebral se movimenta 

em “s” de cima para 

baixo, mãos partem de 

cima da cabeça e 

escorrem pelo cabelo 

em direção ao chão 

- Quedas 

- Desequilíbrio 

- Dança de ondulações 

no ventre, enquanto a 

saia do vestido está no 

rosto 

- Corpo que rola e é 

levado pela rebentação 

do mar na areia da 

praia 

 

- A materialidade 

do ambiente 

transfigura-se 

constantemente e 

guia os fluxos 

interno-externos da 

dança em fluxo 

- Perceber as 

memórias-

sensações e 

memórias-imagens 

que emergem da 

dança em fluxo 

corpo-ambiente 

- Sopro d’Água está 

em transfiguração 

constante, criando 

diferentes versões 

sobre a obra  

 

- Memórias-

sensações são 

transformadas em 

memórias-imagens 

através da 

composição em 

dança (o corpo no 

espaço) e através da 

fotoperformance 

- Sopro d’Água é 

uma obra 

processual formada 

por uma rede de 

versões que conecta 

diferentes tempos e 

espaços da criação 

- As influências de 

outros artistas no 

processo 

transmutam a 

criação e geram 

outras versões de 

Sopro d’Água 

- Memórias-

sensações são 

transformadas em 

memórias-

imagens através 

da o corpo no 

espaço e através 

da 

fotoperformance 

- Sopro d’Água é 

uma obra 

processual 

formada por uma 

rede de versões 

que conecta 

diferentes tempos 

e espaços da 

criação 

- A materialidade 

do ambiente 

transfigura-se 

constantemente e 

guia os fluxos 

interno-externos 

da dança em fluxo 

- Dança em fluxo 

corpo-ambiente 

- Dança aquática 

- Ecoperformance 

-Fotoperformance 

- Composição em 

tempo real 

- Fluxo-corpo 

ambiente como 

modo de 

composição 
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Versão de 

Sopro d’Água 

Local e data O que é? Participantes Estados corporais Matrizes Movimentos 

Ações  

Princípios 

anteriores 

Princípios e 

procedimentos 

decorrentes 

Associações 

Transbordar  Salvador-BA, 

Brasil. 

Abr. 2018 – 

jul. 2019 

Composição em 

dança 

Dani Guimarães 

(direção); 

Thiago (trilha 

sonora); 

Ceci Alves 

(produção). 

 

- Reverberação-

Lago 

- Oceano interno 

- útero-célula-bebê 

- Sugar 

- Rebentação 

- Periórgão 

- La Llorona 

- Pingo-chuva 

- Fluido sinovial 

- Saliva 

- Desequilíbrio 

- Chuva-fértil 

- Lavadeira 

- Deslizar-se sob 

pele 

- Fáscia 

- Cachoeira 

- Olhos felinos 

- Desfazer-se em 

oceano 

- Derreter 

- Respiração que se 

concentra no centro do 

corpo e expande 

- Flutuar 

- Corpo que ondula e 

realiza linhas curvas a 

partir das articulações 

- Rolamentos e quedas 

- Dança de ondulações 

no ventre, enquanto a 

saia do vestido está no 

rosto 

- Dança a partir de 

pingos 

- Desequilíbrio 

- Dança a partir da 

coluna vertebral, fluido 

cefalorraquidiano e 

cabelo. A coluna 

vertebral se movimenta 

em “s” de cima para 

baixo, mãos escorrem 

pelo cabelo em direção 

ao chão 

- Lavar o cabelo na 

bacia 

- Transportar água de 

uma bacia para outra  

- Recolher bacias 

- Vestir o vestido da 

bacia 

- Dançar a partir da 

água da pele 

- Arrastar bacia no 

chão 

- Escorrer, cair e ficar 

em pé pela parede. 

- Fluxo corpo-

ambiente guia a 

composição 

- Estados de fluxo 

emerge material 

compositivo: 

sensação, matrizes 

de movimento, 

imagens e 

memórias a serem 

seguidos como base 

para o roteiro 

 

- O roteiro é um 

suporte e modo de 

reativar o fluxo em 

cena 

- Composição 

guiada de estados 

corporais, 

memórias-

sensações e 

memórias-imagens 

- Um mesmo 

projeto pode ter 

diferentes 

configurações 

- Fluxo corpo-

ambiente como 

base para a 

composição de 

Sopro d’Água 

- Sopro d’Água 

evidencia uma 

perspectiva 

ecológica na arte 

- O sujeito da dança 

como fluxo corpo-

ambiente em cena 

- Espaço cênico 

interno como modo 

de concentrar e 

revelar estados 

corporais, 

memórias e 

imagens de um 

fluxo corpo-

ambiente em cena 

 

- Estado de fluxo 

como modo de 

compor e levantar 

material criativo 

- A conexão entre 

fluidos corporais 

e água-ambiente 

- Como estados 

corporais, 

sensações, 

memórias e 

imagens compõem 

em dança? 

- Material criativo 

emergido ao 

longo do processo 

de criação de 

Sopro d’Água  

- O sujeito da 

dança como fluxo 

corpo-ambiente 

em cena 

- Fluxo-corpo 

ambiente como 

modo de 

composição 

- Estados 

corporais se 

transfiguram em 

cena 

- A composição 

em arte como um 

processo de 

escolha, 



106 

 

REBENTAÇÃO II: FLUINDO EM ÁGUA 

 

Durante esta pesquisa-criação, mergulhei no universo onírico e osmótico da água. 

Submergida e atravessada por pingos-correntezas, flui mobilizada por um encontro profundo 

com a materialidade dos fluidos corporais e o mover da/na água-ambiente, que me fizeram 

compor e transformar Sopro d’Água. Através da corporalização dos fluidos corporais, proposto 

pela abordagem do Body-Mind CenteringTM, e da dança aquática, pude imergir na materialidade 

da água-corpo-ambiente como impulso para a improvisação do movimento e a composição de 

Sopro d’Água.  

Para esta pesquisa-criação foi fundamental conectar os fluxos do entremeio, do corpo e 

do ambiente, descobrindo as reverberações e transformações movidas pela percepção desta 

relação. A fim de compreender estes fluxos, ao longo da pesquisa-criação, no período de 

Mestrado, desenvolvi laboratórios de criação-pesquisa de Sopro d’Água, em sala ou em 

ambientes d’água, dos quais emergiram práticas, discussões e material criativo.  

Durante a fase do Mestrado, através da prática artística, emergiu a necessidade de 

organizar a pesquisa-criação em três etapas de laboratórios corporais e criativos, a fim de 

aprofundar questões investigadas. Ao longo do caminho, os laboratórios pulsaram em sintonia 

com os fluxos e impulsos da pesquisa-criação: 1) Laboratórios dos Fluidos Corporais; 2) 

Laboratórios Água-Corpo-Ambiente; 3) Laboratórios Compositivos de Sopro d’Água. Esses 

laboratórios tinham um ritmo fluido, ou seja, ora seguiam uma cronologia ora se diluíam. 

A primeira etapa foi orientada pelos Laboratórios dos Fluidos Corporais, que tinha o 

enfoque na investigação dos fluidos corporais, com estados e qualidades de movimentos 

conectados com a materialidade do corpo. A etapa de investigação seguinte foi regida pelos 

Laboratórios Água-Corpo-Ambiente, nos quais investigavam os fluxo corpo-ambiente a partir 

da materialidade da água, a dança aquática e a composição a partir da relação interno-externa 

do corpo-ambiente; os Laboratórios Compositivos de Sopro d’Água formaram a terceira fase 

da pesquisa, a qual se propunha a aprofundar o processo de escolhas e composição para Sopro 

d’Água. Ao longo do processo, a fase de coleta e análise de dados se permeavam e geravam a 

escrita. 

Nessas práticas de laboratórios, procurei experimentar o fluxo corpo-ambiente por meio 

de diferentes procedimentos de pesquisa-criação, em coerência com o eixo norteador do 
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laboratório em questão. Os Laboratórios dos Fluidos Corporais e Laboratórios Água-Corpo-

Ambiente serão as práticas sobre as quais partilharei e discutirei nesta Rebentação. 

 

1. Body-Mind CenteringTM e Sistema dos Fluidos 

Como o impulso criativo de Sopro d’Água aconteceu por consequência da minha 

aproximação com a abordagem do Body-Mind CenteringTM (doravante BMCTM), mobilizada 

especialmente pelos fluidos de base (o celular, transicional e intersticial), após meu contato com 

vivências que exploravam os padrões pré-vertebrais dos Padrões Neurocelulares Básicos e que 

me fizeram conectar com os fluidos corporais. 

Desenvolvido por Bonnie Bainbridge Cohen, Body-Mind Centering™ é uma 

abordagem pertencente ao campo da Educação Somática que se baseia na corporalização e 

aplicação de princípios de anatomia, fisiologia e desenvolvimento, utilizando-se do movimento, 

do toque, da voz e da mente (PEES, 2010; CAETANO, 2012a). Para esta abordagem, a 

expressividade é gerada por meio do autoconhecimento mais profundo da matéria, 

possibilitando a reconstrução da dimensão demasiadamente codificada do corpo (CAETANO, 

2012a). Propõe-se um caminho cujo objetivo é a harmonização em direção à consciência 

celular, “um estado através do qual nós podemos encontrar o terreno onde circula a intrincada 

manifestação do nosso ser físico, psicológico e espiritual.” (COHEN, 2008, p.40).  

A base investigatória do Body-Mind Centering™ é a comunicação entre corpo e mente 

e a articulação e integração entre diferentes sistemas corporais (ósseo, orgânico, celular, fluído, 

muscular, nervoso, fascial, e embrionário) e o estudo do desenvolvimento do movimento 

(Reflexos primitivos, Reações posturais, Respostas de equilíbrio e Padrões Neurocelulares 

Básicos), possibilitando com que a pessoa vivencie outros sistemas corporais para além do 

esquelético e muscular, os mais desenvolvidos em outras abordagens somáticas (PEES, 2010). 

Ao fortalecer a consciência e integração corporal de todos os sistemas, sem privilegiar um 

específico, o Body-Mind CenteringTM dá suporte para que cada sistema se expresse por meio de 

uma organização e pensamento próprio (PEES, 2010), tecendo uma rede na qual um sistema 

apoia o outro. Esta possibilidade de expansão de consciência e integração corporal transborda 

no movedor, através da ampliação das qualidades de movimento, conectando o menor ao maior 

nível de atividade corporal (COHEN, 1993), interno e externo, corpo e ambiente. 

A conexão entre os sistemas corpóreos e a interrelação corpo-mente e ambiente 

propostas pelo Body-Mind Centering™ revela as fronteiras porosas no corpo. Para Caetano 
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(2012a), o BMCTM fortalece as qualidades de movimento e estados de presença, conectando o 

micro às macros dimensões: membrana celular e pele, interno-externo, mente-corpo, corpo-

ambiente, arte-vida, humano e não-humano. As fronteiras porosas estabelecem “as dinâmicas 

de contágio e atravessamento afetivo entre os vários corpos: corpo humano, corpo animal, corpo 

vegetal, corpo mineral, corpo-mar, corpo imperceptível, corpo do mundo” (CAETANO, 2012b, 

p. 82). 

Mergulhada na porosidade das minhas células-corpo, (re)faço-me em corpo-água, 

corpo-chuva, corpo-fluido-celular, corpo-intersticial, corpo-fluido-cefalorraquidiano, corpo-

oceano, corpo-rebentação, corpo-gordura, corpo-fáscia, corpo-cachoeira, corpo-rio, corpo-

lavadeira, corpo-gota, corpo-sangue, corpo-linfa, corpo-Ofélia27, corpo-Llorona28 e em tantos 

outros corpos que deságuam em mim e constroem gota a gota, célula por célula o meu devir 

água em fluxo-criação. A água e meu corpo em seus estados d’água em fluxo estabelecem-se 

como as matérias-primas eixo deste processo de criação. São eles que dão suporte poético e 

material à criação. 

 

1.1 Sopro d’Água: Nascendo em fluidos  

 De repente, eu era atravessada pelas profundezas de uma água sem fim: um oceano 

interno que me abraçava e me invadia. A sensação de vibração, fundo do mar, água-viva, oceano 

e rebentação reverberava em minhas células. Ao passo que eu mergulhava em oceano 

desconhecido, com sabor de primeira vez, lembranças-sensações de útero, bolsa amniótica 

emergiam e rebentavam em minha boca, braços, pernas, dedos, umbigo. O gosto de bruma 

embaralhava minhas palavras. Como podia tudo se diluir em corpo-fluido-profundeza? Meu 

corpo fluía em estado oceânico, em rebentação interno-externa.  

Ao ser abraçada por um oceano interno e profundo, eu perguntava às minhas células: 

Onde eu havia escondido aqueles estados corporais e qualidades de movimento? Como podia 

ser tudo m(eu)? Como podia eu-fluir? O encontro da possibilidade da não tensão, de uma dança 

não-muscular, não-exaustiva e “não-expressiva” me intrigava. Eu estava dançando, 

imaginando, representando, sentindo, vivendo, dormindo, meditando ou me enganando? Ao 

 
27 Ofélia: Personagem feminina da obra shakespeariana Hamlet. Ofélia é uma jovem dinamarquesa prometida ao 

príncipe Hamlet. Após ser rejeitada pelo príncipe da Dinamarca, a jovem se vê desamparada e enlouquece. Ao 

final, entrega-se à ilusão das águas do rio e afoga-se. 
28 La Llorona: Personagem da mitologia mexicana. Uma assombração-mulher de cabelos longos que vagueia nas 

margens dos rios à procura de seus filhos, levados pelas correntezas dessas águas. 
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mesmo tempo que eu duvidava do meu estado corporal, eu era atraída por aquela sensação-

presença.  

 Essas são algumas das lembranças-sensações de meu primeiro encontro com o mundo 

dos fluidos: celular, transicional e intersticial. São memórias de meu primeiro encontro com o 

Body-Mind Centering™, através do workshop de Padrões Neurocelulares Básicos, com 

Rossana Alves, em janeiro de 2013. Lembranças-sensações bem guardadas em minhas células, 

vivenciadas e sentidas quando eu nem imaginava que esses estados, sensações e impulsos 

incompreendidos me intrigariam ainda mais, que eu não conseguiria deixar as reverberações de 

um estado oceânico e que o corpo diluído em fluidos iria encher, aprofundar e se transmutar em 

mim. O início de um intrigante e inebriante processo de criação. 

A criadora do BMCTM, Bonnie Bainbrigde Cohen, desenvolveu um estudo sobre o 

processo do desenvolvimento do movimento que entrelaça desenvolvimento ontogenético 

(humano) e filogenético (evolução do reino animal) (COHEN, 2015). Para a pesquisadora, o 

desenvolvimento do movimento não acontece de modo linear, e sim ondular, no qual “cada 

estágio anterior serve de apoio para o estágio seguinte” (COHEN, 2015, p. 28). 

No Body-Mind CenteringTM, o estudo do desenvolvimento do movimento é estruturado 

pelos Reflexos primitivos, Reações posturais, Respostas de equilíbrio e Padrões 

Neurocelulares Básicos (PNCB), estes que se estruturam em padrões pré-vertebrais e vertebrais 

(COHEN, 2015). Os padrões pré-vertebrais, padrões anteriores ao desenvolvimento da coluna 

vertebral, são: vibração, respiração celular, esponja e pulsação, irradiação umbilical, mouthing 

e movimento pré-espinhal. Os padrões vertebrais, padrões posteriores ao desenvolvimento da 

coluna vertebral, são: movimento espinhal, movimento homólogo, movimento homolateral e 

movimento contralateral.  

Podemos estabelecer diversas conexões entre os Padrões Neurocelulares Básicos e o 

Sistema dos Fluidos, a mais nítida é a relação dos fluidos celular, transicional e intersticial com 

os padrões vibração (atração e repulsão inerente a todo movimento), respiração celular 

(expansão e contração na respiração de cada célula do corpo), esponja (equilíbrio entre fluido 

celular e intersticial) e pulsação (bombeamento do fluido intersticial) (COHEN, 2015). Esta 

ligação entre os padrões pré-vertebrais e os fluidos corporais despertou em mim o encontro com 

meu oceano interno, mobilizando meus fluidos e gerando o impulso criador de Sopro d’Água.  

 Este encontro com os fluidos de base (fluido celular, transicional e intersticial) fez 

emergir a necessidade de mover minha água interno-externas. A partir desse instante, comecei 
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a estudar intuitivamente o sistema dos fluidos do Body-Mind Centering™, através de livros e 

vídeos, e como aquilo ecoava na minha experiência-sensação. Também me conectei com as 

qualidades de água do ambiente (mar, chuva, rio, cachoeira, pingo, rebentação, oceano etc.) no 

movimento do corpo, a partir das perguntas: Como é mover as águas-ambiente dentro do 

corpo? Como é mover o meu eu-água-ambiente?  

 Aos poucos, as águas foram se misturando: fluido celular e oceano, intersticial e 

rebentação, sangue e rios, sinovial e lago, fluido cefalorraquidiano e sopro-evaporação, chuva 

e fáscia, essas e muitas outras águas foram invadindo minhas células. Logo, surgiram sensações, 

estados, imagens, memórias e mitos que percorriam meus fluidos e se diluíram no processo: 

lavadeira, la Llorona e Ofélia; minha avó e o corpo afogado de um tio desconhecido; medo 

d’água ancestral-desconhecida; água profunda que chama, seduz e (a)trai; mulheres ancestrais 

caladas; corpo em bolsa amniótica; alegria fértil da chuva; corpo que cai em rebentação; lago-

infinito-celular; mulher líquida e transmutável, que derrete, vira água e não se mantém em uma 

estrutura pré-determinada. O que fica desses estados, memórias e imagens? Sempre me deparei 

e deparo com esta pergunta no processo. Percebo que elas se transfiguram, mas seus impulsos 

internos são mantidos, reconfigurando a forma em criação. Algumas passam, outras se fixam, 

mas todas deixam seu rastro na performance.  

 Ao iniciar a pesquisa de Mestrado, pensava que encontraria respostas para as minhas 

sensações-perguntas, mas submergi em um mar onde questionava até a existência das minhas 

perguntas. Senti, revivi e observei os afluentes que meu corpo-criação havia percorrido em 

Sopro d’Água, quem sabe assim encontraria meu eixo e minha questão impulsionadora da 

pesquisa-criação. Deslizei sobre os apoios da minha cachoeira-processo. Mergulhei em um lago 

profundo de (in)decisões-escolhas e dancei. Em improvisação (co)movente, compreendi: meu 

corpo já havia sido invadido, transpassado e transformado definitivamente pelos fluidos e sua 

materialidade da água corpo-ambiente.  

Um dos marcos para esta transmutação foi o meu encontro com o módulo de Sistema 

dos Fluidos da formação de Educador do Movimento Somático do Body-Mind Centering™, em 

julho de 2017, com as professoras: Michal Shahak, Adriana de Almeida Pees e Tarina Quelho. 

Neste módulo, confirmei sensações e intuições que carregava sobre os fluidos no meu processo, 

identificando qualidades que eu já trabalhava, mesmo sem conhecer o nome ou técnicas 

específicas para acessá-las. Encontrei muitas respostas-sensações para as minhas questões. 

Nasceram outras perguntas. Aprofundei estados conhecidos e descobri estados e qualidades que 
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ainda não havia encontrado. (Re)inventei-me em toques, técnicas, movimentos, 

corporalizações, sensações, imagens, mitos e dúvidas.  

Em seguida a esse módulo, desenvolvi estudos práticos e teóricos de experimentação 

criativa dos fluidos corporais e de estados corporais de Sopro d’Água através do Laboratórios 

dos Fluidos Corporais. Organizei os laboratórios de imersão em fluidos corporais tomando por 

base de investigação práticas e metodologias da abordagem do BMCTM com técnicas de toque, 

movimento e ação, associado a princípios da Pesquisa Somático-Performativa. 

Criados permeando a visualização, somatização e corporalização, os laboratórios 

visavam apoiar meu acesso aos fluidos corporais com a atenção voltada aos estados corporais 

e às sensações emergidas, assim como à sustentação do estado de fluxo encontrado em cada 

fluido investigado. Durante esta fase de mergulho em fluidos, surgiram movimentos, memórias, 

imagens e ideias de cenas diluindo a materialidade dos fluidos corporais à composição de Sopro 

d’Água. 

Durante os meses de agosto a dezembro de 2017, realizei laboratórios de três a quatro 

horas, com frequência de três vezes na semana – uma delas com Cláudia Auharek (amiga, 

dançarina, estudante de fisioterapia e educadora do movimento somático pelo BMCTM). As 

investigações em laboratórios sozinha e com Cláudia aconteciam em modos de organização 

diferentes, mas ambas eram guiadas pela escuta somática, procurando identificar os impulsos 

interno-externos.  

Iniciei e iniciamos sem roteiros pré-estabelecidos para as vivências, orientadas, a 

princípio, pela escuta das necessidades de investigação dos fluidos corporais no momento 

presente dos laboratórios, deixando que os impulsos fluíssem pelo corpo. Os caminhos a serem 

traçados em ambos formatos foram estabelecidos ao longo do processo e após semanas de 

pesquisa-intuição, a fim de compreender os impulsos que norteavam a pesquisa somático-

performativamente. 

Por qual fluido fluir? Por onde (re)começar? Pelo improvisar-me, apareceram os 

impulsos, as escolhas. Nos dois primeiros meses de laboratórios, sozinha, experimentei a 

possibilidade da improvisação somático-performativa em movimento levantar questionamentos 

e indicar as necessidades da pesquisa. Através da escuta somática, do movimento e da criação, 

emergiram nortes, organizações e procedimentos que estruturaram a investigação.  
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Os Laboratórios dos Fluidos Corporais foram guiados pelos seguintes procedimentos: 

1) compreender o Sistema dos Fluidos e experimentar práticas que ativam os fluidos corporais; 

2) experimentar a corporalização dos fluidos e observar os estados corporais, imagens, 

memórias e movimentos que emergem; 3) experimentar estados d’água ambiente no corpo; 4) 

dançar em estado de fluxo e observar como este estado deixa emergir rastros para a composição 

de Sopro d’Água. 

Nesta etapa, a cada três dias de laboratórios eu mergulhava em um fluido corporal 

específico. (Re)iniciei pelo fluido celular, o fluido transicional e o fluido intersticial. Quando 

percebi que havia corporalizado esta estrutura essencial do sistema dos fluidos, os fluidos de 

base, mergulhei no sangue arterial, sangue venoso, linfa, sinovial, líquido cefalorraquidiano, 

periórgão, fáscia e gordura. Após vivenciar todos os fluidos e corporalizá-los, os laboratórios 

se concentraram em transitar entre os fluidos, combiná-los e balanceá-los. Aquecer. Conectar-

me com a respiração celular. Conectar-me com o fluido celular, fluido intersticial e seguir o 

fluxo do fluido. Qual era a minha necessidade do dia? Deixava que os fluidos em fluxo 

revelassem seus caminhos no corpo.  

Anteriormente ao laboratório, eu estudava o fluido que iria aprofundar em livros, vídeos 

e apostila do Body-Mind Centering™ e realizava um roteiro de investigação. Neste roteiro, 

havia propostas de estudo de anatomia experiencial a partir exercícios de auto toque, sensoriais 

e de percepção somática interno-externa. Eu iniciava os laboratórios relendo alguns pontos 

norteadores e princípios dos fluidos aprofundados, fazia um mapeamento corporal, observava 

minha respiração no momento, levava a atenção para a respiração celular, o fluido celular, o 

fluido intersticial e depois começava o roteiro proposto. Ao final, eu improvisava a partir da 

corporalização do fluido, com as qualidades de movimento e estados corporais emergidos, até 

deixar meu corpo mergulhar em estado de fluxo. 

Imergida, deixava meu corpo fluir e seguir, mostrar seu caminho. Em fluxo, eu 

transitava por outros fluidos. Como uma correnteza, o fluxo seguia seu caminho e transpassava 

meu corpo, encontrando diferentes estados. Surgiam sensações, memórias, mitos, imagens, 

movimentos e estados des(re)conhecidos, assim como insights para a criação em meu corpo-

mente. Alguns estados corporais ou movimentos que (re)apareciam e eram (re)vividos em fluxo 

com mais frequência (os mais acessíveis) estavam conectados ou ao momento inicial de entrar 

em estado de fluxo e apresentavam padrões de movimento recorrentes em minha trajetória 

artística, ou eram estados fortemente arraigados com Sopro d’Água e fortaleciam a identificação 

dos eixos norteadores do processo de criação, estruturando-os.  
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Apesar do meu desejo por vivenciar o estado de fluxo, não era todo laboratório que eu 

conseguia me conectar em fluxo. Porém, sempre que fluía, eu percebia que, em meu processo, 

o estado de fluxo estava apoiado na corporalização dos fluidos e que, através do fluxo, os 

estados corporais des(re)conhecidos, com suas emoções-imagens em movimento, eram 

aprofundados e minha presença-vibração se expandia pelo ambiente. Após a fase de 

improvisação, eu revisitei algum dos desdobramentos que mais reverberavam em mim: algum 

estado corporal, imagem, movimento, insight de cena, etc. Este momento do laboratório foi 

essencial na estruturação de estados e na composição da performance.  

Antes, durante ou depois à vivência do laboratório, em qualquer momento que eu 

sentisse necessidade, eu criava e registrava fluxos, estados, memórias, imagens, pensamentos, 

insights de cena, conexões da pesquisa, perguntas e outros, através de desenhos e escritas em 

fluxo, assim como apontamentos referente à experiência, no diário de bordo da pesquisa. Os 

registros dos laboratórios aconteciam também através de vídeos nos momentos de 

improvisações em fluxo e/ou, logo em seguida, no aprofundamento de algum desdobramento 

da improvisação. 

Nos laboratórios com Cláudia, seguimos um outro processo. Nos dois primeiros 

encontros, realizamos inicialmente a escuta das necessidades do presente de maneira mais 

direta: discutíamos o que estávamos impulsionadas a investigar no dia, líamos algum material 

do Body-Mind Centering™, fazíamos exercícios de toque e improvisávamos, buscando a 

corporalização do fluido aprofundado no dia. Após esse momento inicial, sentimos que era o 

momento de estruturarmos nossos experimentos e laboratórios. Estruturamos os laboratórios e 

nossa investigação procurando fazer a ligação entre fluidos e os Padrões Neurocelulares 

Básicos (PNCB) proposto pelo Body-Mind CenteringTM. 

Apesar de termos abarcado, em nosso planejamento, todos os fluidos e Padrões 

Neurocelulares Básicos, devido a algumas mudanças das próprias necessidades da pesquisa e 

de alguns imprevistos, não aprofundamos todos os fluidos e padrões. Investigamos juntas: o 

padrão vibração; o padrão respiração celular com os fluidos celular e transicional; o padrão 

esponja e pulsação com o fluido extracelular, fluido intersticial e o princípio do sistema 

circulatório dos fluidos; radiação umbilical com os fluidos transicional, sinovial e periórgão; 

fluido cefalorraquidiano. Neste processo percebemos a intrínseca relação entre fluidos 

corporais e os padrões pré-vertebrais, os quais correspondem às primeiras fases do 

desenvolvimento neurocelular antes da formação da coluna vertebral. Assim como a certeza 
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que nossa base é o fluido celular, ou seja, tudo começa e termina na célula (COHEN, 1993), 

como a célula é água, somos água.  

Realizamos os laboratórios em sala, na casa-estúdio de Cláudia, e fizemos dois 

experimentos-laboratórios na praia do Porto da Barra - BA.  Para cada combinação de tema 

abordada, realizávamos de dois a três encontros, mudando o tema a partir das nossas 

necessidades. Estudávamos o assunto de cada laboratório anteriormente e cada uma era 

responsável por trazer propostas de investigações. Quando nos encontrávamos, discutíamos e 

partilhávamos nossos estudos, bem como juntávamos nossos roteiros de propostas. Para a 

corporalização dos estados propostos, lançávamos mão de exercícios de toque, sensoriais, 

improvisação em movimento e outros, tanto indicados pelo Body-Mind CenteringTM como 

(re)inventados por nós, a partir da nossa prática no universo da dança e Educação Somática. 

Após o término da vivência, conversávamos e partilhávamos nossas sensações, estados, 

imagens e questões que surgiram ao longo da experiência.  

Mergulhar nos laboratórios com Cláudia fez com que eu aprofundasse a experiência e 

que eu ampliasse minha percepção e análise referente ao sistema dos fluidos. Compreendi, na 

partilha da vivência, que, apesar da singularidade de cada experiência e de cada pessoa, existem 

princípios que regem os fluidos e lhes dão apoio. Esse entendimento foi fortalecido em outros 

momentos de compartilhamento da pesquisa: no estágio docência, orientado por Ciane 

Fernandes, na disciplina Laboratório de Direção Teatral: Rito e Performance (TEAA25) para 

a graduação de Direção Teatral, no qual realizei um laboratório com enfoque no fluido celular 

e intersticial para a turma e dois laboratórios para o elenco da estudante desta disciplina Juliana 

Roiz, explorando os fluidos (celular, intersticial, sangue venoso e arterial) conectados com as 

qualidades de movimento e estados corporais, que a diretora queria investigar em sua 

performance. Na disciplina de Laboratório de Performance (TEA 794) para o Mestrado e 

Doutorado em Artes Cênicas, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, 

orientado por Ciane Fernandes, propus duas investigações dos fluidos (celular, intersticial, 

periórgão e fáscia) na Praia do Porto da Barra – BA. No processo de montagem do espetáculo 

Violeta, dirigido por Yasmin Müller, no qual fui a preparadora de elenco, também utilizei 

princípios dos fluidos e conectei os fluidos (celular, intersticial, linfa, sangue arterial e venoso 

e fáscia) com os estados corporais e qualidades de movimento impelidos pela criação. 
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1.2 Princípios Fluidos em Fluxo 

Ao longo do percurso da criação-pesquisa, segui em correnteza. Meu corpo reverberava, 

perguntas escorriam e evaporavam sob a pele. Tudo ficava nebuloso. Sem entender, segui. Fluí. 

Fui levada pela correnteza desse rio-criação, arrastada, até que afundei. Submersa, compreendi, 

ainda não em palavras ou em cognição verborrágica, mas pela reverberação, células, fluidos e 

carne. Ainda sem saber, entreguei o eixo da criação aos fluidos. Nada se solidificava. Tudo se 

transpassava e transfigurava. Nada se concretizava, tudo se misturava e se diluía. Não sabia 

mais o que era meu, dos fluidos, das águas ou das minhas ancestrais. Submergida em intuição, 

movimento, sensação e sabedoria celular descobri que fluí, sendo guiada pelos princípios dos 

fluidos corporais.  

Mareada pelo estado de fluidos em fluxo é que criei Sopro d’Água, imprecisamente líquida. 

A ansiedade por concretizar a criação e por compreender mentalmente os princípios ou eixos 

norteadores da criação sempre me acompanharam. Por outro lado, em intuição e consciência 

celular, eu já havia percebido o meu devir água e que a sabedoria dos fluidos e dos meus estados 

corporais guiavam o processo. Fluindo, já no meio da pesquisa do Mestrado, após ter lido 

algumas vezes os mesmos livros do Body-Mind Centering™ sobre os fluidos, tudo se conectou: 

criação-pesquisa, fluxo, corpo-ambiente, memória, emoção, expressividade, água, diluição, 

mistura... Naquele momento, compreendia em palavras o meu processo longo, transfigurado, 

em fluxo, encharcado de memórias e guiado pela matéria água: Sopro d’Água era um processo 

de criação-pesquisa guiado pelos princípios dos fluidos em fluxo.  

A seguir, destacarei três princípios que regem os fluidos corporais e partilharei um pouco 

das minhas sensações, estados corporais, memórias, mitos, imagens e insights de cena que 

emergiram em conexão com os momentos de enfoque nos fluidos corporais e sua 

corporalização no processo de criação de Sopro d’Água, durante ou anteriormente à pesquisa 

de Mestrado. Também conectarei a minha experiência nos laboratórios de criação e pesquisa à 

abordagem do Body-Mind Centering™ sobre os fluidos corporais. 

 

1.2.1 Água: a mesma matéria que circula entre corpo e ambiente 

Submergi nos fluidos e encontrei meu corpo-ambiente em estado celular. Derretida, 

diluída, osmótica, transpassada, vibrátil e em fluxo, deparei-me com um princípio base 

ecossomático: “padrões que existem no mundo externo ao corpo, existem também no mundo 
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dentro do corpo” (COHEN, 1993, p. 66). Conectar-me com o fluido corporal é religar-me a 

estados d’água no ambiente e todo poder mítico e ancestral que essa matéria provoca em minhas 

células. O fluido corporal é água em fluxo dentro do corpo, que irá retornar ao ambiente e, 

posteriormente, regressará ao corpo. Esta comunicação e circulação interno-externa são 

princípios do Sistema dos Fluidos no Body-Mind Centering™. Para Hartley (1994), a água e o 

fluido corporal são sistemas circulatórios e, como tal, a circulação interna e/ou externa não pode 

ser interrompida − caso haja um rompimento, adoece-se.  

 

1.2.2 Conexão com as emoções e expressividade 

Assim como a água, o fluido corporal nos conecta com o mundo das emoções e 

sentimentos (HARTLEY, 1994). Através dos fluidos pude [re]ligar-me às memórias ancestrais 

e uterinas esquecidas, a estados corporais desconhecidos e às emoções profundas d’água, 

alcançando, por vezes, um estado de transe. Para o Body-Mind Centering™, cada fluido é 

caracterizado por uma expressividade de movimento, toque, voz, ação, estado corpóreo-mental 

e energia, ampliando nossas possibilidades expressivas (COHEN, 1993).  

 

1.2.3 Estado permanente de transfiguração 

A vida humana inicia no interior celular. Para o Body-Mind Centering™, os fluidos 

corporais são essencialmente um único fluido de base que transita entre o interior e o exterior 

da célula (fluido celular e o intersticial) e é o percurso que irá transformá-lo (HARTLEY, 1994; 

COHEN, 1993). Passar por diferentes membranas e canais, interagindo com diversas 

substâncias, coloca em estado permanente de transfiguração o fluido de base (COHEN, 1993). 

A transfiguração é o estado de (re)conexão espacial e temporal com os diferentes meios 

mergulhados. Esta capacidade de transpassar e conectar dimensões faz com que o fluido 

corporal esteja em constante adaptabilidade ao ambiente e suas circunstâncias, transformando-

se (HARTLEY, 1994).  

Para Cohen (1993), os fluidos são fundamentais no equilíbrio entre tensão e 

relaxamento, pausa e ação, e contribuem para os estados de presença e para as transformações 

corpóreo-mentais. O elo entre transfiguração, emoções e expressividade faz com que o sistema 

dos fluidos nos auxilie a transitar por estados corporais e a descobrir o não-padrão em nosso 

corpo-mente. Hartley (1994) aponta que uma membrana celular não porosa ou uma mente não 
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apta para a mudança pode dificultar nossa conexão com o fluido, seu fluir e sua capacidade de 

transitar pelo corpo. Algo emocional pode estagnar o fluxo do fluido. Da mesma maneira que 

a mente pode provocar a estagnação do fluxo, a sua mudança pode regenerar este fluir 

(HARTLEY, 1994). 

 

2. Laboratórios dos Fluidos Corporais 

Ao mergulhar no Sistema dos Fluidos, proposto pelo Body-Mind CenteringTM, nasceram 

em mim sensações, estados corporais, qualidades de movimento, imagens, memórias e mitos 

associados a cada qualidade de fluido corporal. Submergida em fluidos, diferentes fluxos e 

qualidades de fluidos-movimento me atravessaram, tornando-se essencial para gerar diversos 

tons, vibrações e ritmos de cena, ou seja, dinâmica na composição de Sopro d’Água. Irei 

partilhar, a seguir, um pouco deste processo de difusão de estados corporais, imagens e mitos 

emergidos a partir da minha experiência com cada fluido, durante os laboratórios de criação-

pesquisa.  

 

2.1 Fluido celular 

 O fluido celular é o líquido dentro da célula, a base da existência celular e, como a vida 

acontece dentro da célula, a base da vida (COHEN, 1993). Este fluido corresponde a 65% dos 

fluidos corporais e, em suas águas, flutuam todos os elementos que compõem a célula (COHEN, 

1993). Como casa da nutrição celular, o fluido celular é responsável por estruturar todos 

processos vitais de nosso corpo-mente e seus desdobramentos em estados, movimentos e ação, 

sendo considerado pelo Body-Mind CenteringTM a materialização da presença, ser-estar e 

repouso absoluto (HARTLEY, 1995; COHEN, 1993).  

 Em meu processo de criação-pesquisa, observei que, para me conectar com o fluido 

celular, primeiramente, necessito levar minha atenção para a respiração pulmonar e, em 

seguida, para a respiração celular: o estado primordial de existência. Nesta imersão, percebo 

minha matéria corpórea fluindo em um mesmo ritmo, em fluido singular e uníssono. Nasce a 

imagem de um grande saco d’água de fluido celular e envolvido pela membrana celular-pele 

que se enche em meu corpo. A pulsação em estado de presença no espaço e tempo do aqui-

agora me atravessa, emerge um estado guiado pela calma e atenção interna, em movimento-

presença indireta no espaço.  
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 Ao mergulhar em célula, encontro a base d’água da vida, o corpo submergido em mim 

me invade e conecto a melodia uníssona da matéria. Imersa nesta existência esquecida e 

apagada, minha memória celular pulsa, meu corpo vibra em água e nasce o lago-criação que 

leva Sopro d’Água. O fluido celular é a base dos fluidos corporais, assim como meu primeiro 

lugar de acesso para mergulhar em fluidos. Em Sopro d’Água, tudo começa e começou pelo 

fluido celular, seja como impulso criador ou como fluido-organizador, o primeiro fluido e 

estado corporal que me conecto no início dos laboratórios de criação ou da performance. As 

sensações de líquido primordial, de bolsa d’água e de casulo me tomaram constantemente, ao 

investigar o fluido celular, como transborda este desenho de meu diário de bordo, em um dia 

que emergiu o movimento improvisado a partir da corporalização do fluido celular. 
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2.2 Fluido transicional 

 A membrana celular é este corpo poroso ou invólucro semi-permeável da célula que 

conecta ambiente fluido interno-externo e seleciona as substâncias que devem entrar ou sair da 

célula. O estado do fluido que se encontra permeando a membrana porosa celular em direção 

para fora ou dentro da célula é denominado, no Body-Mind Centering™, como fluido 

transicional e é o responsável pelo estado de mudança do corpo-mente, característica e princípio 

do Sistema dos Fluidos, apontado anteriormente. A capacidade de mutação e transfiguração do 

fluido está conectada com este micro acontecimento de passagem por membranas celulares ou 

canais. O estado transicional me conectou, na pesquisa, à ligação interno-externa dos fluidos, 

ao estado de fluxo e à existência transfigurada da criação-pesquisa, abordado anteriormente 

neste estudo. 

 

2.3 Fluido intersticial  

 O fluido intersticial é nosso oceano interno, o fluido que banha as células e flui entre 

elas em fluxo livre e não canalizado. Neste oceano navegam todas células, assim como os 

nutrientes ou resíduos provenientes do metabolismo celular, os quais são recolhidos pelos 

capilares e vênulas ou pelos vasos linfáticos (COHEN, 1993). Devido à densidade deste mar 

interno cheio de elementos provenientes da vida celular, o intersticial tem uma textura espessa 

e gelatinosa (HARTLEY, 1995). 

 Por se difundir e fluir através das membranas celulares, dos canais cefalorraquidianos e 

dos vasos linfáticos e sanguíneos, o fluido intersticial, além de nutrir a célula, transforma-se 

constantemente em diferentes fluidos e se comunica com todo o corpo. É o fluxo da 

comunicação em fluido e estado corporal. Esta capacidade de fluir e expandir-se por todo o 

corpo ao mesmo tempo e sem uma direção definida, gera, ao mergulhar em estado intersticial, 

a expansão da presença e percepção espacial. O corpo flui com potência e sem restrição. O fluir 

alcança e leva o foco, peso e poder às extremidades do corpo e seu movimento no espaço 

(HARTLEYS, 1995).  

O fluido intersticial tem afinidade com os músculos, estimulando e sendo estimulado 

pelos seus movimentos. Esse estado de plenitude do fluido intersticial deságua nos músculos e 

órgãos em qualidades de movimentos de poder e vitalidade através de um fluxo ondulante e 

sinuoso no corpo-mente-espaço (COHEN, 1993; HARTLEY, 1995). COHEN (1993) destaca 
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alguns estados e qualidades de corpo-mente associados ao fluido intersticial: “vitalidade, força, 

tônus fluido, sinuosidade, qualidade esponjosa, bombear na periferia do corpo, foco ampliado 

e atenção espacial” (COHEN, 1993, p. 71, tradução da autora).    

 Em meu processo de criação-pesquisa, o intersticial foi o fluido e estado corporal que 

mais senti conexão e afinidade, um encontro no corpo com um lugar já acessível, pelo qual me 

movo, fluo e danço habitualmente. Percebi minha pulsação e ritmo interno regidos por este 

oceano que rebenta em meu corpo-célula. Talvez, seja pela facilidade de me conectar com os 

músculos e com uma dança de mais tônus corporal ou pelo encontro arrebatador que tive com 

meu oceano interno, ainda há seis anos, movendo minhas águas profundas e as fazendo quebrar 

na costa da criação.  

 Foi banhada e submergida pela melodia desse oceano, que reverberava em mim, que me 

desnorteei, afastei-me de terras firmes e me lancei às profundezas das águas des(re)conhecidas 

de Sopro d’Água. Foi através deste primeiro contato com o fluido intersticial que fui tomada 

pela inquietação e pelo sabor d’água no corpo. O intersticial se tornou fluido-eixo da minha 

criação-pesquisa. Há tanto tempo saboreando e me reencontrando nessas águas, já não sei se 

esse ritmo sempre me tomou por inteira ou renasce em meu corpo com Sopro d’Água. Neste 

encontro emerge em mim a sensação de um corpo-oceano. O gosto do sal nasce em minhas 

células. Fluo em mar por todo o corpo, abrindo espaço do centro às extremidades. Corpo 

indireto e sinuoso abraça, em maré, o ambiente. Rolo, rebento e quebro, em pulsação marítima.  
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2.4 Sangue 

O fluido sanguíneo é denso e tem o ritmo pulsante do coração. O sangue está conectado 

à terra, nutrição, energia vital, comunicação, limpeza, proteção e emoções (COHEN, 1993). O 

sangue leva oxigênio, nutrientes e hormônios para todas as células do corpo e as protege através 

do sangue arterial, assim como recolhe o gás carbônio, toxinas e resíduos do metabolismo 

celular por meio do sangue venoso para ser purificado no coração (HARTLEY, 1995; OLSEN, 

2002). O fluido sanguíneo é um circuito fechado que circula em nosso corpo por meio de nossos 

rios: veias, artérias e capilares. O coração, através de seu movimento de contração e expansão, 

bombeia o sangue arterial para circular no corpo ou para encaminhar o sangue para o pulmão, 

onde o sangue liberará gás carbônico e será reoxigenado. 

 Por levar nutrição, energia e oxigênio do coração para toda as células do corpo, seguindo 

um fluxo do coração às extremidades, o sangue arterial tem uma pulsação energética e com o 

fluxo do centro às extremidades. Por seu ritmo energético e conectado ao bombear do coração, 

percebo no sangue arterial uma qualidade explosiva que faz gerar em mim movimentos com 

mais tônus corporal e uma qualidade de ação extrovertida, na qual volto minha atenção ao 

exterior/ambiente. Ao dançar a partir do sangue arterial, percebo uma conexão forte com os 

estados que emergem em mim com frequência, compreendendo-o como um estado de mais 

afinidade, o qual danço, me movimento e exploro livremente e habitualmente no meu dia-a-dia. 

Já que pulsação do coração não chega com tanta intensidade nas veias e esses canais 

não têm o tecido tão muscular quanto as artérias, para que o sangue venoso retorne ao coração 

partindo das extremidades, as veias necessitam de válvulas internas para impedir o refluxo do 

sangue e de movimento exterior a seus vasos (HARTLEY, 1995). O movimento dos tecidos 

dos órgãos e da musculatura são os principais responsáveis por auxiliar as veias neste percurso. 
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Por manter o fluxo das extremidades ao centro, recolhendo gás carbônico e substâncias 

indesejadas pelas células, o sangue venoso também desperta a pulsação extremidades-centro no 

movimento, assim como a sensação da necessidade de nutrição e auto-nutrição, conexão 

interna, aconchego e aterramento (COHEN, 1993; HARTLEY, 1995). Em mim, sinto despertar, 

além dessas qualidades, uma sensação de sugar o ambiente, um fluxo sustentado e movimentos 

ondulantes e lentos. 

Por sua vez, os capilares são a menor face dos vasos sanguíneos, estabelecendo um 

contato celular. Percebo a experiência da suspensão espacial e temporal como o espaço da 

“pausa antes do movimento e transformação acontecer. A ‘mente neste espaço é a transição 

entre a serenidade e o alerta” (HARTLEY, 1993, p. 275). Compartilho a seguir um 

transbordamento de um dia de corporalização do sangue, fluindo entre arterial e venoso. 
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2.5 Linfa 

O sistema linfático auxilia na filtragem, limpeza e proteção de doenças e infecções, 

dando suporte ao sistema imunológico do corpo (COHEN, 1993). Este não é um sistema 

fechado, os vasos linfáticos são abertos nas extremidades que se conectam com o fluido 

intersticial, o qual é drenado pelos vasos linfáticos, com a finalidade de recolher deste ambiente 

macromoléculas (proteínas, bactérias, gorduras e resíduos do metabolismo celular) que não 

foram levadas pelas veias, para serem quebradas e filtradas nos linfonodos (COHEN, 1993; 

HARTLEY, 1995; OLSEN, 2002). O fluido purificado e com nutrientes desejados pelo corpo 

retorna ao coração, as substâncias não desejadas seguem para o baço e são eliminadas do corpo 

(COHEN, 1993). Assim como as veias, os vasos linfáticos têm válvulas que impedem o seu 

refluxo. Como não possui pulsação própria, esses vasos têm auxílio dos movimentos exteriores: 

a pulsação das veias e artérias, os movimentos peristálticos do intestino, movimentos da 

respiração, movimentos musculares e etc. (COHEN, 1993).  

A linfa é um fluido claro, que segue o fluxo das extremidades ao coração. A sua 

diferença para o intersticial é a maior concentração de proteína (COHEN, 1993). Estas 

qualidades fazem emergir no corpo de quem mergulha em linfa: objetividade, clareza, 

direcionalidade, delicadeza, foco e capacidade de defesa. Ao dançar a partir do fluxo da linfa, 

sinto surgir em mim uma sensação de objetividade, decisão, transparência e nitidez. Percebo 

meu corpo mais atento e conectado com o espaço. Linhas retas e direcionais emergem em meu 

movimento. Olhar que penetra, fura e vê o espaço. Percebo o ambiente de maneira precisa e 

objetiva. Eu não costumo navegar com frequência e facilidade por esta qualidade de movimento 

e pensamento objetivo, sem arrodeios e com uma direção precisa no espaço. Encontrar as 

possibilidades do fluir em linfa foi muito importante ao dançar, principalmente nos momentos 

das escolhas compositivas.  

Em um dia de laboratório, investigando a linfa, dancei a objetividade e decisão na 

composição em movimento no espaço. Em estado de fluxo, encontro o tecido leve comprido 

que vinha investigando nos últimos laboratórios. Dançando os estados corporalizados da linfa 

e movida pela materialidade do tecido, me envolvi em memórias ancestrais e ideias 

compositivas para cena. 
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2.6 Fluido cefalorraquidiano 

O fluido cefalorraquidiano ou cerebroespinhal é fluido do sistema nervoso, o qual “flui do 

centro do corpo (sistema nervoso central) para a periferia (todas as células)” (COHEN, 1993, 

p. 78). Este líquido translucido nasce nos ventrículos laterais do cérebro e flui pelo cérebro, 

medula espinhal e nervo espinhal (HARTLEYS, 1995). A pesquisa experiencial do Body-Mind 

CenteringTM aprofunda essa investigação, apontando que o fluido continua seu percurso pelo 

corpo através do sistema nervoso periférico, fluido intersticial, tecido conjuntivo até alcançar 

todas as células, sendo reabsorvido ao sair da célula e fluir pelo intersticial e veias ou vasos 

linfáticos para o coração (HARTLEY, 1995; OLSEN, 2002; COHEN, 1993). Apesar deste 

fluxo centro cabeça-cauda para periferia, a maior parte deste fluido se mantém percorrendo o 

cérebro, a medula espinhal e o nervo espinhal, garantindo a proteção, nutrição e lubrificação do 

tecido nervoso (HARTLEY, 1995; OLSEN, 2002).  

O fluido cerebroespinhal segue um movimento de orientação espacial céu-terra, ou seja, 

cabeça-cauda e cérebro-medula, e flui deste centro para as extremidades em movimento leve, 

lento e imperceptível (HARTLEY, 1995). Esta qualidade do fluido transpassa para o estado 

corporal de quem dança submergido nele: corpo que flutua em um espaço infinito, corpo em 

suspensão espacial e temporal, leveza, calma e estado meditativo de integração-consciência 

(COHEN, 1993; HARTLEY, 1995).  

Sinto meu corpo flutuar no espaço e tempo, meu cérebro, minha medula, minhas 

células... pairam no ar. Flutuo em um corpo sem gravidade. Cresço em plano vertical para todo 

o corpo no espaço. Flutuo. Uma qualidade que não costumo usar na minha dança e no meu 

mover-agir do cotidiano, que quando experiencio entro em suspensão do tempo e do espaço, 

acolho o ambiente com um toque-olhar calmo e amoroso. Vivo a não-pressa, mergulhada no 

não-tempo, sem necessidade de fazer, posso apenas ser e aguardar o mundo revelar-se em meus 

olhos-corpo-toque-gosto.  Em um dia de laboratório em fluido cefalorraquidiano, à medida que 

dança, a sensação de flutuação invade meu corpo  
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2.7 Fluido sinovial 

O fluido sinovial é um líquido viscoso e transparente que envolve as articulações do 

sistema esquelético, nutrindo, envolvendo e protegendo esta região de algum impacto externo 

ao mover o corpo ósseo (HARTLEYS, 1995; COHEN, 1993). A membrana sinovial envolve o 

fluido, mantendo-o na região da articulação, e é também responsável por produzi-lo. Ao 

movimentar as articulações ósseas, o fluido sinovial se torna menos viscoso e mais fluido, 

auxiliando no movimento corporal, aquecendo-o para a movimentação (OLSEN, 2002). Por 

sua vez, o movimento estimula a produção do fluido sinovial. Por alguma inflamação na 

membrana sinovial, a produção do líquido pode ser interrompida, causando artrite (COHEN, 

1993).  Os vasos linfáticos são os responsáveis pela drenagem deste fluido, removendo o 

excesso de proteínas e renovando-o (OLSEN, 2002).  

 Meu corpo flui em liberdade cristalina e translúcida. Um corpo articulável em fluidos 

(co)move-se pelo espaço. Danço a leveza fluida dos fluidos de um corpo ósseo-líquido-

articular-cristalino. Em movência multidirecional, articulo, pontuo, fluo, fragmento, amplio, 

conecto, isolo, integro. Banho-me nos lagos de meu corpo-sinovial e deixo que todos os lagos 

se conectem em rede. Encontro o lago-sinovial em mim.   
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deixo que todos os lagos se conectem em rede. Encontro o lago-sinovial em mim. À 

medida que dançava em sinovial, emergiam sensações, estados e ideias de cena. Revelo aqui 

um dia de investigação, na qual sinovial e pingo se misturaram em mim.  
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2.8 Fluido seroso (periórgão) 

O periórgão é o fluido entre os órgãos, que os envolvem, lubrificando a região, 

auxiliando na mobilidade dos órgãos e protegendo-os, principalmente de bactérias. Por este 

fluido dar suporte aos movimentos dos órgãos, o fluido seroso nos proporciona também uma 

conexão com os órgãos e suas qualidades de volume, à medida que dançamos mergulhada neste 

estado.  
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Deslizo entre volumes-órgãos, em corpo viscoso abraço e englobo meus órgãos. 

Deslizo. A sensação de volume me toma, as necessidades vitais e viscerais se misturam em meu 

ser. Sou volume-emocional-faminto em líquido. Alcanço e degusto o espaço em periórgão.  

 Partilho a seguir alguns fragmentos do diário de bordo que transbordam sensações e 

estados emergidos através de experimentos e improvisações a partir da corporalização do 

periórgão, em laboratório de criação. 
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2.9 Fáscia 

A Fáscia é um fluido semiviscoso que, através de uma rede fibrilar, elástica, 

tridimensional, maleável, mutável e contínua, envolve e penetra órgãos, ossos, músculos, vasos, 

nervos etc., interconectando todos os tecidos corporais e dando suporte a estrutura corporal 

(HARTLEY, 1992). Formada por colágeno e fibra elastina, a fáscia é considerada o grande 

invólucro do corpo, envolvendo todos os tecidos corporais (sistema profundo) e uma camada 

abaixo da derme (sistema superficial). Devido sua tensegridade arquitetural, a fáscia configura 

uma rede em contínua transformação, capaz de equilibrar tensões internas e de dá suporte a 

estrutura corporal. 

Configura-se como um sistema da comunicação em rede integrativa capaz de 

proporcionar uma profunda repadronização do movimento corporal. A qualidade deste fluido 

semi-viscoso pode ser mais líquido ou gelatinoso, mudando em relação com a função que 

desempenha ou com estado de tensão, relaxamento e tônus corporal. Se a fáscia estiver opaca 

e seca, afeta comunicação e tensiona outras partes do corpo.  

Em fluido-movimento que conecta em rede, percebo uma teia de fios elásticos, que beira 

o deslizar e o colar. Em movimento sinuoso, fluo, sigo e ramifico em mim, conectando e abrindo 

caminhos desconhecidos. Deslizo e conecto. Um suporte delicado e sensível, em estrutura 

fluida, emerge no meu corpo-espaço. Fluo por todo o corpo ao mesmo tempo, ramificando e 

interconectando interna-externamente.   
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2.10 Gordura 

 A gordura armazena energia, isola a temperatura corporal, protege nossos órgãos vitais 

e tem a função de transportar vitaminas lipossolúveis. A gordura pode ser encontrada no corpo 

em estrutura líquida, fluindo em movimento, assim como sólida e imóvel. A imobilidade da 

gordura no corpo pode causar danos à saúde. Através do toque sensível que estabelece conexão 

com este tecido, proposto pelo Body-Mind CenteringTM, pode-se aquecer, liquidificar, mobilizar 

e fazer fluir gorduras imóveis (HARTLEY, 1993).  

 A obsessão pelo corpo escultural e perfeito da sociedade contemporânea ocidental, 

longe da saúde corpo-mente, exclui e isola tanto as pessoas que não alcançam este padrão, como 

afasta a sensível conexão do corpo integral com a gordura, a qual é encarada como um mal à 

saúde corpórea que deve ser eliminada. Hartley (1993) comenta que para nos conectarmos à 

gordura e deixar que seu poder represado se expresse e circule pelo corpo, é necessário:  

desenvolver aceitação e vontade de explorar um sistema indesejado (...). Um toque 

fluido e uma mente fluida auxiliam-nos a estabelecer contato e mobilizar a energia da 

gordura, quando ela está estática, pesada e dura por consequência da repressão e 

julgamentos negativos. Permitir que a mente flua através do tecido adiposo, gera vida 

e possibilita movimento e mudança na região (HARTLEY, 1993, p. 291, tradução da 

autora). 

 

 Balancei, toquei e aceitei meu corpo gordura. Saudei minhas mulheres gordas. Saudei a 

possibilidade de saborear o prazer-sedutor em mim. Encontrei diversão amorosa do prazer. 

Calor. Prazer. Sensualidade. Desfazer-se. Derreter. Encontrei um corpo que derrete e desliza 

em corpo sinuoso. Abri espaço em para sons calados de células condenadas e cristalizadas, 

derreti e encontrei uma mulher sem forma fixa, que não se prendia a um padrão, que derretia e 

não podia ser apreendida e represada. Derretia, escorria e fluía, diluindo-me em água profunda, 

como partilho a seguir nos vestígios de um dia de investigação a partir da corporalização da 

gordura. 
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3. Fluindo entre terapia e dança aquática 

A partir de novembro de 2017, uma nova fase da criação surgiu e durou até abril de 2019. 

Iniciei os Laboratórios Água-Corpo-Ambiente e me entreguei em corpo poroso, à investigação 

de meus estados de fluxo corpo-ambiente. Esta fase foi muito impulsionada pelas práticas de 

dança e terapia aquática que se abriram em meu caminho, assim como pelos laboratórios que 

desenvolvi ao longo da pesquisa-criação. 

A correnteza deste novo afluente que impulsionava a pesquisa conduziu meu corpo a 

encontrar diferentes práticas artísticas e terapêuticas guiadas pela água, como: Contato 

Improvisação na água, Aguahara e Watsu®. O encontro com diferentes artistas, terapeutas e 

ativistas que tem a água como impulso gerador de suas práticas, me fez mergulhar na 

materialidade da água com suas sensações, memórias e imagens que transpassam e conectam 

tempo, espaço e corpos pelo mundo. 

A prática de terapias corporais aquáticas tem como um importante marco o surgimento do 

Watsu® (WAter + shiaTSU), criado por Harold Dull, com base no Zen Shiatsu29, no início de 

1980, no norte da Califórnia (ROGER, 2001). O Watsu® possibilita uma liberação corporal e 

um relaxamento profundo através da flutuação e alongamento do corpo na água morna (DULL, 

1997). Em uma sessão de Watsu®, juntamente com a água, o terapeuta corporal dá suporte a 

quem recebe a sessão, acolhendo a pessoa em seus braços e proporcionando a flutuação, o 

alongamento e as mobilizações que são gerados em sintonia com o fluxo da água. 

 O Watsu® é uma terapia passiva de efeitos calmantes, que tem o objetivo de relaxar 

e energizar o corpo de modo profundo, desbloqueando os canais de energia vital e ampliando a 

mobilidade das articulações − o alongamento e relaxamento muscular (KINNAIRD e 

BECKER, 2008), assim como o relaxamento de outros sistemas corporais. Dull (1997) aponta 

que o suporte contínuo para a flutuação e os movimentos na água morna propostos no Watsu® 

liberam a pressão existente na coluna vertebral, transbordando para além das mobilizações e 

padrões que conhecemos na terra, liberando-a de tensões, causadas pela própria gravidade e 

abrindo espaço entre vértebras. Essa proposta de liberação da coluna, por exemplo, é o foco de 

cada início de sessão de Watsu®.   

 
29 Zen Shiatsu: Terapia holística, criada no Japão, no início do Século XX. Através da massagem realizada pela 

pressão dos polegares ou das palmas das mãos sobre pontos e regiões específicas do corpo, propõe-se 

restabelecer em quem recebe a massagem o equilíbrio energético e o relaxamento (C.V. JAHARA-PRADIPTO, 

1957).  
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 A ação desta prática terapêutica acontece em todas as dimensões do corpo: física, 

emocional, psicológica e espiritual (DULL, 1997). Muitos terapeutas, praticantes e estudiosos 

do Watsu® ressaltam a dimensão emocional impulsionada por este trabalho (DULL, 1997). O 

cuidado, acolhimento e apoio oferecido pelo terapeuta, durante a flutuação, associado aos 

exercícios de mobilidade na água faz rememorar em muitos pacientes a sensação de colo e 

retorno ao útero materno, por exemplo. O Watsu® propõe um encontro entre os fluxos do corpo 

do paciente, do terapeuta e da água, proporcionando uma escuta e sintonização entre as 

necessidades e sutilezas de cada um. 

 A partir da prática e inspiração do Watsu® emergiram inúmeras práticas e como: 

Jahara Aquatic Technique®, fundada por Mário Jahara®, no Brasil, que introduziu flutuadores 

e ampliou as possibilidades de movimento; Waterdance®, fundada por Arjana Brunschwiler 

and Aman Schroter, na Alemanha, que adicionou a possibilidade da imersão, ou seja, a 

realização de movimentos embaixo d’água (Kinnaird e Becker, 2008); Healing Dance®, 

Alexander George, na Alemanha, após estudar o Watsu® e Waterdance®, cria uma prática mais 

conectada ao estado de dançar e com mais possibilidades de movimentos em submersão 

(HEALINGDANCE, 2019); Janzu®, criada pelo mexicano Swami Pathik, em Puna, na Índia, 

e aprofundada no México, baseia-se na meditação, psicoterapia, fisioterapia e massagem 

corporal, também aprofunda a terapia aquática ao basear sua prática nas imersões, ampliando 

as mobilidades do corpo em relação ao espaço (JANZU, 2019); Aguahara, proposta iniciada 

por Alexander Siebenstern, na Alemanha, e que se expande na Espanha e nos países latino 

americanos, se aproxima ainda mais da dança ao explorar diferentes mobilidades com o corpo 

imerso em água e ao propor uma prática mutável, em constante transformação, guiada pela 

improvisação do movimento. 

 Podemos destacar tantas outras práticas que se diferenciam e se aproximam 

constantemente no universo aquático, mas nos contentamos com essas. Com isso, afirmamos 

que é fato que as terapias e práticas aquáticas estão em constante expansão e contínuo processo 

de criação de modos de aprofundá-las, decorrendo em novas técnicas e metodologias aquáticas. 

Dentre as diferentes terapias aquáticas, tive vivências durante a pesquisa-criação, com 

o Watsu® e a Aguahara. Esta última é uma prática de consciência corporal aquática em 

transformação contínua que propõe o reequilíbrio físico, mental e energético de nosso corpo-

mente, “desde a remota célula até a expansão de nossa energia” (AGUAHARA, 2018). 

Massagem, dança aquática ou prática de exploração na água, a Aguahara pode ser concebida 

de diferentes maneiras por quem pratica e pode ser vivenciada em diferentes formatos: em 

sessões individuais ou em dupla, nas quais há sempre um ativo e pelo menos um passivo na 
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prática, assim como em explorações de movimentos em grupo na água ou como dança aquática 

(AGUAHARA, 2018; AGUAHARA EXPERIENCE, 2018).  

Fundamentada na improvisação do movimento, a Aguahara é uma prática em contínua 

transformação que cria movimentos e modos de condução integrados a uma comunidade 

aquática responsável por esta prática terapêutica. Deste modo, a prática decentraliza os papeis 

de concepção, criação e responsabilidade sobre a Aguahara na figura de um criador ou mentor 

e organiza seu modo de gestão e criação em uma comunidade aquática (AGUAHARA, 2018).  

Tanto as vivências com o Watsu® quanto as com a Aguahara me proporcionaram 

experiências transformadoras e modos de ampliação da percepção de meu corpo-ambiente em 

todas suas dimensões. Ambas experiências ampliaram a percepção e relação do meu corpo em 

movimento com o outro e auxiliaram-me no desbloqueio de energias, sensações e memórias 

não acessíveis. O contato com as terapias aquáticas impulsionou meu corpo a fluir, 

transformando este processo de criação-pesquisa.  

Por sua vez, se o campo das terapias aquáticas é diluído, impreciso e em constante 

transformação, difícil de ser definido e orientado por uma árvore genealógica, na dança 

aquática, este percurso histórico e de definições de procedimentos que fundamentam uma 

prática, parece ser impossível. O material escrito sobre a dança aquática é quase inexistente. 

Arrisco, então, neste estudo, a traçar o que observo desta prática. Talvez não encontremos uma 

origem da dança aquática, porque é possível que este nascer esteja conectado a nossa existência 

ancestral, geológica ou evolutiva, e a danças rituais de alguns povos originários.  

Será que o nado sincronizado, este concebido como um esporte que mistura natação, 

ginástica artística e dança coreográfica na água é um primo da dança aquática? Podemos afirmar 

que os dançarinos aquáticos fluem por caminhos diferentes dos praticantes do nado 

sincronizado. Enquanto este é um esporte guiado pela precisão do movimento, na dança 

aquática o bailarino é guiado pela improvisação corporal e a materialidade da água como 

impulso criativo.  

O dançar na água transpassa os modos de criação atual e transcende nossa existência. A 

dança aquática também não é privilégio humano, talvez seja umas das práticas menos humanas 

que conhecemos, sendo impulsionada pela necessidade do encontro com a água e pela 

inspiração dos seres aquáticos. Muitos são os dançarinos aquáticos, humanos e não-humanos, 

que transpassaram a história desta Terra e muitos são as possíveis metodologias e impulsos para 
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criação. Portanto, não tentarei traçar uma história ou percurso, mas partilharei o que observo na 

prática dos artistas da dança, na contemporaneidade.  

A dança aquática tanto tem se expandido pelo mundo, nos últimos anos, quanto tem sido 

aprofundada por dançarinos não como uma prática que apoia a criação em dança, mas como 

linguagem própria a ser desenvolvida e o modo de criar em si. Também podemos traçar uma 

intersecção entre as práticas terapêuticas aquáticas e a dança aquática. Além das formações e 

práticas terapêuticas aquáticas serem uma busca recorrente de dançarinos aquáticos, a dança 

aquática libera canais de fluxos inconscientes, memórias e sensações não acessados em nosso 

cotidiano. 

Pertencente na arte em campo expandido, muitos artistas contemporâneos vêm tecendo 

suas práticas e criações em um encontro com diferentes práticas corporais, somáticas e 

terapêuticas, dentre as quais destaco as terapias aquáticas. Inseridas nas práticas holísticas, nas 

quais concebem o corpo de modo integral com todas as dimensões, artistas se aproximam das 

terapias aquáticas como modo de ampliar suas dimensões corporais através do movimento, 

relaxamento, respiração e das materialidades do corpo e da água, assim como de aprofundar o 

encontro com a água como impulso para a criação. 

A dança aquática tece uma prática que permeia dança, improvisação, terapia aquática, 

mergulho livre em apneia30 e técnicas de respiração e meditação. Neste fluxo diluído de 

vivencias corporais, o mergulho e o mover-se em água acontece guiado por um estado de 

relaxamento e conexão corpo-mente-ambiente.  

A dança aquática não é uma técnica ou metodologia pré-estabelecida, mas é uma prática 

guiada pela materialidade da água, no qual o dançarino ou professor estrutura e articula sua 

dança e metodologia de ensino a partir de suas vivências e técnicas experienciadas e 

aprofundadas em sua trajetória. Este encontro faz com que o dançarino aquático crie uma 

metodologia própria e construa seus modos de dançar, compor e ensinar impulsionados por 

uma sabedoria ecossomática − presente na própria materialidade da água.  

 
30 Mergulho livre em apneia: esporte ou prática de mergulho que abrange diversas modalidades e no qual o 

praticante mergulha sem equipamento de respiração, apenas com a reserva do ar de seus pulmões, tendo o objetivo 

de permanecer o maior tempo submerso ou percorrer a maior distância ou profundidade sob a água. “Há uma 

suspensão voluntária da respiração para manter o fôlego durante o mergulho. O grande desafio do mergulhador de 

apneia é manter o corpo sem a entrada de oxigênio, para atingir a maior profundidade, percorrer a maior distância 

ou estabelecer o maior tempo possível submerso. Para a conquista desses objetivos, no entanto, é preciso treinar o 

corpo para alcançar um condicionamento físico e um autocontrole corporal que permita perceber seus limites 

individuais” (ABDALAD et al., 2011, p. 226). 
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Por exemplo, alguns dançarinos são mobilizados pela experiência do dançar em águas 

profundas, onde a gravidade é quase zero e a sensação de uma dança flutuante emerge no corpo. 

Muitos desses artistas aquáticos são também mergulhadores ou influenciados pelo mergulho 

livre em apneia. Esse impulso criativo, gera a necessidade do dançarino aquático de investigar 

exercícios respiratórios de apneia e meditação de modo regular, a fim de gerar um estado de 

relaxamento na conexão corpo-mente-ambiente em seus mergulhos criativos. 

Outros dançarinos são impulsionados pela percepção ampliada gerada pelo dançar na 

água, o contato, encontro e apoio do outro na dança, muitos desses artistas e professores 

estruturam suas práticas no Contato Improvisação, gerando a prática denominada de Contato 

Improvisação na água. Quando o Contato Improvisação vai para a água, as perspectivas de 

apoio e toque do improvisador modificam-se, a perspectiva de apoios, centro do corpo e 

rolamentos se reconfiguram, porque não há o peso da gravidade.  

O toque se torna mais sutil, suave e com a sensorialidade amplificada, pois percebemos 

de modo ampliado as qualidades corporais que degustamos ao mover ou ao tocar.  No Contato 

Improvisação na água, utilizamos mais as conexões de braços e mãos (RUSSI, 2012), as 

alavancas do corpo, o puxar e empurrar em comparação a esta prática em terra firme.  

Diversos artistas pelo mundo têm experimentado o Contato Improvisação na água, 

como a artista russa Sasha Bezrodnova, que divulga esta prática pelo mundo, aproximando 

técnicas de Apneia e Contato Improvisação na água. Outros dançarinos permeiam suas danças 

e metodologias de ensino com abordagens, técnicas e metodologias somáticas. Marina Sans 

(Liquid-Cosmos), natural de Barcelona, Espanha, desenvolve sua criação e metodologia de 

ensino em dança permeando sua prática entre Aguahara, Contato Improvisação na água e Body-

Mind CenteringTM.  

Pude ter contato com prática de Marina, através da Imersão Liquid-Cosmos, em Arraial 

da Ajuda, Bahia, em março de 2019. Esta artista tem interesse especial pelo encontro entre o 

Body-Mind CenteringTM e a dança aquática, por isso, desenvolve uma metodologia de criação 

e ensino que articula a experimentação dos sistemas corporais propostos pelo Body-Mind 

CenteringTM com o dançar na água. Visto que a água amplia nossa percepção interna-externa, 

facilitando, portanto, a corporalização dos sistemas corporais e o mover a partir das camadas 

de nossa materialidade corporal, Marina revela, em sua prática, a potência que existe deste 

encontro.  
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Pelo fato da impermanência e a constante mudança, gerado pela improvisação do 

movimento e o fluxo, presente na dança aquática, muitos artistas sentem a necessidade de 

materializar suas sensações, imagens e movimentos que lhe atravessam ao dançar, criando 

vídeo-danças e outros experimentos com a câmera, tecendo um diálogo entre dança e o 

audiovisual, que materializa sua vivência e criação em imagens que chegam a diversos públicos.  

Uma artista que tem diluído essas linguagens em suas obras é Julie Gautier. Natural de 

Nice, França, cineasta, camerawoman, dançarina e apneista, Julie tem criado filmes em que a 

dança subaquática é o impulso para a criação cinematográfica, propagando a dança aquática 

pelo mundo através de suas composições (JULIEGAUTIER, 2019). Em parceria com 

Guillaume Néry, bicampeão mundial de apneia e segundo colocado no ranking mundial da 

AIDA (Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia), Julie tem desenvolvido 

suas criações submersas, através da produtora Les Films Engloutis (REVISTATRIP, 2018; 

CUTEDROP, 2018). 

De um modo geral, percebo que a dança aquática possibilita o artista da dança entrar em 

contato com um modo de existência e experiencia que o meio terrestre não proporciona, fazendo 

ampliar a percepção de seu corpo-ambiente, por meio de diversas práticas, procedimentos e 

princípios em comum.  O mover-se em um espaço quase sem gravidade, como a água, gera no 

movedor um profundo relaxamento, distensionando o corpo e reequilibrando a energia corporal.  

Por sua vez, o contato com a materialidade da água nos conecta com à dimensão líquida 

do corpo, os fluidos corporais. Através da prática aquática, o artista conecta filogênese e 

ontogênese em nossa matéria corporal, rememorando nossa existência unicelular e os animais 

originários d’água. Acessando nossas águas internas através da água-ambiente, percebendo a 

conexão entre filogênese e ontogênese em nós, reconhecemo-nos como seres d’água e 

assumimos nossa existência ambiental, ampliando nossa consciência para o modo de ser e estar 

no mundo.  

Na dança aquática, o ambiente se torna determinante e impele ao corpo do dançarino a 

necessidade de uma presença porosa, um corpo em estado de fluxo, guiado pelo entremeio, 

pelas águas, impulsos e fluxos que fluem e conectam espaço interno e externo, corpo e 

ambiente. A água é um grande ressonador do movimento, amplia suas dimensões no espaço, 

assim como amplifica a percepção interna do movimento pelo movedor. Esta potencialidade 

faz com que o dançarino aprofunde sua sensibilidade aos micromovimentos do corpo e espaço, 

assim como a conexão corporal entre micro e macro.  
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Para alguns dançarinos aquáticos, primeiro se dança com a água e consigo para depois 

dançar com outro alguém. No entanto, eu percebo que essas bordas entre o eu, a água e outro 

alguém são diluídas, na dança. Quando se cria a confiança do dançarino com água e com o 

outro corpo com quem se dança, alcança-se um estado de fluxo, no qual não sabemos mais 

quem gerou o movimento ou estado corporal. Envolvidos pelo estado de fluxo e torna-se 

essencial a atenção e sintonia entre a respiração pessoal do dançarino, a respiração do outro 

com quem se dança e a pulsação da água onde se dança. 

O ritmo e movimento da respiração pulmonar é determinante na dança aquática e 

modifica os estados do corpo na água. Quando o pulmão está cheio de ar e oxigênio, o corpo 

fica propenso a flutuação, enquanto o pulmão vazio o corpo está mais predisposto a imersão. 

De um mesmo modo, buscar o ar ao dançar é uma necessidade vital para o movedor e compõe 

a dança criada. Com o aprofundamento da prática, ampliamos nossas capacidades respiratórias, 

assim como ganhamos mais confiança com a água e relaxamos mais nossa respiração, 

encontrando um ritmo próprio no dançar.  

O respeito e a confiança no outro com o qual se partilha o mover é essencial para a dança 

aquática. Ao dançar na água com alguém, permitimos que este conduza nosso corpo debaixo 

d'água e se conecte ao nosso ritmo respiratório (RUSSI, 2012). De um mesmo modo, a 

proximidade dos corpos dentro d’água gera um contato íntimo, sutil e sensitivo entre corpos, 

gerando um acesso a fluxos inconscientes, memórias e sensações profundas. 

Fluindo constantemente entre o ativo e passivo, na dança, entre doar e receber, até diluir 

essas funções, o dançar na e com a água nos impele a diminuir nosso tônus corporal e a 

necessidade do movimento e da ação. Abrimos espaço para a possibilidade do sermos 

conduzido pelo outro e pelo estado de fluxo corpo-ambiente, ampliando nossa percepção corpo-

ambiente e sintonia somática.  

A água, especialmente em estado de fluxo, nos conecta às sensações, emoções, 

movimentos, memórias e imagens conectadas à própria natureza mítica e ancestral desta 

materialidade, pouco acessíveis em nossa vida como movedores terrestres. Este modo líquido 

de dançar desbloqueia o corpo em todas suas dimensões e gera material compositivo para os 

artistas que desenvolvem estas práticas, seja num campo sensorial, visual, corporal ou 

imagético. 
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4. Laboratórios Água-Corpo-Ambiente  

Durante a fase da pesquisa, entre novembro de 2017 e março de 2019, eu me entreguei 

à dança aquática e ao dançar em estado de fluxo corpo-ambiente, imergindo em meus estados 

d’água. Nesta fase realizei diferentes laboratórios criativos de Sopro d’Água com foco na dança 

aquática e na relação diluída entre a água corpo-ambiente, no qual denominei: Laboratórios 

Água-Corpo-Ambiente. Assim como, pude investigar, dançar e trocar criativamente com 

diferentes dançarinos aquáticos como: Bianca Raphael, Dago Argüello Gonzalez, Adriana 

Almeida Camilo, Marina Sans, Raissa Chapinotti, Patrícia Furtado e Panmella Ribeiro.  

Durante esta fase da pesquisa, tive a oportunidade de mergulhar nos ensinamentos 

aquáticos do Retiro Liquid Cosmos, conduzido por Marina Sans e co-facilitado por Raissa 

Chapinotti, Patrícia Furtado e Panmella Ribeiro, em Arraial da Ajuda, na Bahia, durante o 

período de 26 a 30 de março. Marina, dançarina, improvisadora, aguaharista e estudante da 

Formação de Educadora do Movimento Somático, lança em sua prática criativa e educacional 

aproximações entre os sistemas corporais propostos pelo Body-Mind CenteringTM e a dança 

aquática, propondo experimentar os sistemas do corpo, na dança ou na massagem na água e em 

relação com o outro.  

Neste encontro, vivenciei um pouco dos ensinamentos da massagem na água através das 

aulas que intercruzaram práticas de Watsu® e Aguahara, conduzidas por Marina, professora 

em formação de Aguahara, e Raissa, professora em formações de Watsu®. Na prática criativa 

e educacional do retiro, a proposta pedagógica se intercruzava com Contato Improvisação na 

água, composição cênica e dança aquática. Esse retiro foi importante para: aprofundar a prática 

e deixar nítida a experiência da dança aquática; organizar pensamentos e confirmar conexões 

entre corpo e ambiente na criação em dança, entre dança aquática e Body-Mind CenteringTM, 

entre Sistema dos Fluidos e dança aquática; compreender melhor a relação entre as terapias 

aquáticas e a dança na água; trocar com outras artistas e compreender suas estratégias de criação 

com e na água. Essas contribuições estão diluídas em mim e nesta escrita. 

Nos Laboratórios Água-corpo-ambiente, me entreguei em corpo poroso à investigação 

de meus estados de fluxo corpo-ambiente e fui impulsionada e orientada pelos seguintes 

procedimentos: 1) vivenciar o Sistema dos Fluidos na água; 2)  dançar em estado de fluxo 

corpo-ambiente em lugares d’água; 3) observar a relação entre fluxo e dança aquática; 4) dançar 

Sopro d’Água guiada pelo estado de fluxo, em lugares d’água; 5) observar os estados corporais, 

sensações, memórias e imagens que emergem, durante as vivências. Realizei diversos 
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experimentos, em diferentes lugares e águas e através de parcerias criativas com outros artistas. 

Partilharei, a seguir, algumas das vivências mais marcantes ou que fizeram emergir um material 

criativo determinante para o processo de criação de Sopro d’Água. 

 

4.1 A água salgada invade minha boca 

Em novembro de 2017, durante os laboratórios com Cláudia Aureck, os quais 

integravam Sistema dos Fluidos com os padrões pré-vertebrais dos Padrões Neurocelulares 

Básico proposto pelo Body-Mind CenteringTM, propus investigar dois Laboratórios dos Fluidos 

Corporais misturados com os Laboratórios Água-corpo-ambiente, a fim de vivenciar estados 

dos fluidos corporais na água, na praia do Porto da Barra, em Salvador - BA.  

Para guiar a investigação pessoal, dialogamos anteriormente sobre a prática e criamos 

uma sugestão de roteiro de investigação. Nas duas vivências, ao chegar na praia, entramos 

primeiramente em estado de pausa para perceber o lugar, sentir nossa vibração celular em 

integração com a vibração do ambiente para nos conectarmos aos impulsos interno-externos. 

Em seguida, na água, aprofundamos a investigação de mover-se e dançar a partir de estados do 

nosso corpo-mente-ambiente impulsionadas pela corporalização do fluido celular e o fluido 

intersticial, assim como pelo contato com a materialidade da água do mar e as vidas que 

coabitavam aquele lugar. 

Abaixo, partilharei alguns vestígios de meu diário que transpiram os dois laboratórios 

que realizamos na praia, quando compreendi em minhas células a essência ambiental, porosa, 

vibrátil, transicional e transfigurada desta pesquisa.  
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As sensações de imersão na materialidade d’água-corpo-ambiente aprofundaram ainda 

mais nos caminhos do dançar na água. Em janeiro de 2018, pude investigar Contato 

Improvisação na água, durante nove dias em Moreré, Ilha de Boipeba, Bahia. Nesse período 

conheci dois artistas e pesquisadores por águas profundas: Bianca Raphael e Dago Argüello 

Gonzalez. Eles pesquisam dança aquática, Contato Improvisação na água, apneia e Aguahara, 

realizam criações em águas, mergulhando em apneia por volta de 10 metros de profundida para 

realizar vídeos de danças subaquáticas. Durante esses dias, nossas danças e corpos d’água se 

encontraram em sintonia somática e em fluxo líquido-corpo-ambiente. Era difícil parar o fluxo 

da dança, normalmente fluíamos por horas dançando na água. 
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Quando eu sentia o estado de fluxo tomar meu corpo, a sensação de espaço e tempo se 

transfigurava. Qual era minha identidade? Quais eram meus limites corporais? O que me 

separava do ambiente? Onde começava meus fluidos corporais e a água do ambiente? Qual 

era meu lugar? Eu: bicho da terra ou bicho do mar? O tempo parava. Três, quatro ou cinco 

horas sem sair do mar. As necessidades eram invertidas, o desejo era pelo fluir d’água. 

Após um dia de prática imersiva em água, em um fluxo de diferentes danças e diferentes 

corpos, minha matéria corporal se dilui e minha identidade se transfigura. O meu corpo é 

líquido, é água, e os corpos que encontro são fluidos. Juntos e em looping, diferentes corpos-

d’água fluem ao dançar. Eu e Dago continuamos nossa dança em fluxo e, sem intervalo, 

desaguamos pela noite. As estrelas vazam pelo mar, a maré nos carrega para longe e 

continuamos a dançar até o mar recolher suas águas, a maré secar e só haver rastros d’água, 

areia, vento e céu infinito. O ambiente transmuta nosso corpo e dança novamente, regendo 

nossos impulsos. Na rebentação, em uma dança de corpo maré-areia-lagarto, percebermos que 

fomos expulsos das águas do mar. Quando é hora de partir do mar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

No terceiro dia em Moreré, tive uma experiência que simbolizou para mim um rito de 

passagem na dança aquática: a primeira sessão de Aguahara. Por meio desta vivência, 

aprofundei e confirmei a conexão entre o estado de fluxo e a materialidade da água. O estado 

de fluxo ativado pela Aguahara proporcionou de modo intenso o transpassar de memórias, 

estados e imagens em meu corpo em movimento e relaxamento profundo.  

 Os estados que me acompanhavam na pesquisa ficaram mais evidentes, enquanto outros 

se misturaram com a água salgada que invadia minha boca. Através dessa vivência, pude abrir 

outros espaços para o fluxo interno-externo e me diluir ainda mais à água do mar. Um encontro 

profundo com meu corpo- ambiente, com meu ser em estado poroso, vibrátil e transmutável.  

A Aguahara é uma prática de consciência aquática em constante transformação que 

propõe o reequilíbrio físico, mental e energético de nosso corpo-mente, “desde a remota célula 

até a expansão de nossa energia” (AGUAHARA, 2018). Massagem ou dança aquática ou 

prática de exploração na água, a Aguahara pode ser concebida de diferentes maneiras por quem 

pratica e pode ser vivenciada em diferentes formatos: em sessões individuais ou em dupla, nas 

quais há sempre um ativo e pelo menos um passivo na prática, assim como em explorações de 

movimentos em grupo na água ou como dança aquática (AGUAHARA, 2018; AGUAHARA 

EXPERIENCE, 2018). 

Tive minha primeira sessão de Aguahara com Adriana Almeida Camilo, aguaharista e 

psicóloga, que me acolheu e me convidou para esta vivência. A Aguahara foi um portal para 

reencontrar, reativar, misturar e transmutar estados, memórias e mitos d’água que vinham me 

conduzindo neste processo de criação: estado uterino, fluido celular, oceano interno, fluido 

intersticial, sereias d’água, memórias uterinas e memórias de um parto que fui forçada a nascer. 

Vivenciei meu renascimento em água, como revelo nestes escritos de meu diário.  
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Dago Argüello Gonzalez  
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Após a vivência, me senti ainda no mar, em estado de onda que rebatia dentro. Meus 

fluxos se mexiam, se diluíam e se transmutavam. Logo após, dancei na água, o que me fez 

penetrar mais nos estados encontrados na Aguahara e abrir mais espaço para o fluxo d’água em 

meu corpo. À noite, o estado marítimo ainda me tomava. O mar atravessou meus sonhos e no 

outro dia eu ainda era mar. A Aguahara foi, até aquele momento, o encontro mais revelador 

com meus seres, estados, mitos, medos e memórias d’água escondidos ou não. Tudo se 

misturava e se conectava. Foi um ritual de passagem para entrar profundamente neste caminho 

imersivo em água-ambiente. A água entrou, abriu espaços, dilatou poros, carregou fluxo e me 

transformou. Como em um rito de passagem, não havia mais volta, eu não era mais a mesma. 

Em fluxo, eu me revelava, eu era dela, eu era d’água. 

 No meu último dia na Ilha de Boipeba, tive a primeira experiência de dançar em água 

profunda. Uma dança em meio a peixes e corais, sem gravidade e sem chão para pousar, na 

qual o diluir-se em água e flutuar em estado de fluxo eram meus guias. Uma dança em que a 

imersão era a condição a ser vivenciada por minhas células. Eu era envolvida e acolhida 

inteiramente pela água. Não era eu e o mar, mas era eu-mar em fluxo. A entrega à água do mar 

misturava-se com a atenção ao seu fluxo e sua força.  

Em Moreré, também pude experimentar ser impulsionada na dança pelo fluxo interno-

externo dos estados de Sopro d’Água ou dos fluidos corporais, o que foi essencial para conectar 

diferentes tempos da pesquisa-criação e investigar Sopro d’Água em estado de fluxo corpo-

ambiente. Como em um ritual de iniciação na dança aquática, após noves dias imersivos em 

água, eu me percebi em outro estado de corpo-mente-ambiente, desde a micro à minha 

macrocósmica existência. A dança aquática proporcionou uma imersão na corporalização 

d’água-célula-ambiente, transpassando meus poros, meus fluidos, minhas células, memórias e 

mitos ancestrais-geológicos, o que fez Sopro d’Água desaguar em novos afluentes e novas 

correntezas. A pesquisa-criação vibrava em uma nova pulsação.   

 

4.2 A imersão sonora 

Em fevereiro de 2018, me reencontrei com Bianca Raphael e Dago Argüello Gonzalez, 

e juntamente com a Thiago Neves, músico e criador da trilha sonora de Sopro d’Água, passamos 

três dias pesquisando e criando, nas águas de Itamaracá, Pernambuco. Neste encontro, 

investigamos técnicas, vivências e criações em dança aquática: exercitamos a prática de apneia 

e respiração para a dança na água, conduzidos por Dago Argüello Gonzalez e Bianca Raphael; 
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eu propus uma vivencia de corporalização do fluido celular e do fluido intersticial e 

experimentamos o mover-se e dançar no mar a partir do impulso de cada estado corporal; 

vivenciamos improvisações na água; experimentamos criações de vídeos na água. No último 

dia, Dago e Bianca conduziram eu e Thiago em sessões individuais de Aguahara. Ambas 

vivências foram importantes para o músico perceber a criação corporalmente, ampliando seus 

poros e sensibilidade para além das sonoridades.  

Após as vivências aquáticas com Dago e Bianca, Thiago compartilhou que a sensação 

de imersão foi constante em suas experiências, em especial na Aguahara, pois desbloqueou 

fluxos de seu corpo-mente e pôde experimentar um estado uterino de mover-se. A imersão 

sonora experienciada por Thiago transbordou pela trilha autoral de Sopro d’Água. A partir desse 

mergulho, Thiago começou a aprofundar em sonoridades que ressaltassem a sensação e o estado 

corporal de imersão em água, como se através do som pudéssemos submergir em águas 

profundas e abissais. 

Retorno para Salvador e continuo a investigar Sopro d’Água em laboratórios, com a 

dança aquática no mar. Diluída na água salgada entre os estados de flutuação, imensidão 

oceânica e rebentação das ondas, inverto a correnteza que me leva para as profundezas do 

oceano sem fim, abandono o litoral e me adentro nas águas do continente. 

 

4.3 O encontro com a água dourada 

Em março de 2018, imerjo na Chapada Diamantina, Bahia, e seu dourado d’água. Pela 

primeira vez, fluo nessas pedras d’águas e experimento seu gosto doce.  Rio, cachoeira, lago e 

chuva me acolhem e fazem emergir outros estados em mim. O meu primeiro encontro com os 

estados dessa água dourada foi em Lençóis, Bahia. Após um dia intenso de silencio, descoberta 

e fascínio por aquele ambiente que invadia meus poros, eu e Pamela, minha companheira de 

viagem em Lençóis, nos perdemos nas trilhas daquele lugar e encontramos a Cachoeira da 

Primavera. Apenas eu, Pamela Garcês, nossas ancestrais e a imensidão daquele lugar de pedra 

d’água. Nenhum outro alguém por perto. Silencio humano. O som efusivo da força d’água 

reverberava pelas pedras, vibrava nossas células e ecoava além. De repente, a imensidão fértil 

entrou por todos meus poros, invadiu meu útero, correu por minhas veias e me (co)moveu em 

dança. Despida e impulsionada por uma sabedoria ancestral-geológica dancei com a cachoeira, 

em Imersão Corpo Ambiente. Deixo aqui um rastro das vibrações desse momento.  
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No dia seguinte, sigo minha viagem, não mais com Pamela, pra imergir em águas mais 

profundas e remotas. Imerjo durante sete dias no povoado de Volta da Serra, Bahia. Imersa na 

natureza, percebo meu corpo, a casa que estou e todo o ambiente como casas-moébius, em que 

o dentro e o fora se confundem, casas-janelas. 
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Começo as investigações de Sopro d’Água e seus estados corporais, ainda fora d’água, 

percebendo o lugar, a terra, as montanhas, o calor, a terra seca e o corpo sedento. Abro espaço 

interno para meus fluidos em meio àquelas terras. Estado bicho, terra, árvore, pedra, montanha, 

fluido. Pausa. Percepção interno-externa. Respiração celular. Conecto-me com meu fluido 

celular e intersticial e me movo a partir deles. Em uma improvisação em fluxo vagueio e rolo 

pelas terras e árvores secas até encontrar o som das cachoeiras e ser guiada ao encontro com as 

águas interno-externas. Mergulho no rio. O fluido celular e o intersticial reacendem-se na água 

e me (co)movem. Os fluidos corporais em fluxo se conectam, fluem e se transpassam em meu 

corpo. Escorro. Fluo entre outros fluidos e estados. Em pulsação interna-externo e sintonia 

somática com o ambiente entro em estado de fluxo, como revelo neste vestígio da minha dança 

entre meu fluido celular e a montanha. 
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Impulsionada pelo entremeio, por moébius, pelo interno-externo em fluxo, comecei a 

perceber meu corpo em estado de fluxo corpo-ambiente e, logo, questões sobre estado de fluxo 

emergiram. 
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Nos dias seguintes, aprofundei a dança aquática, realizei diferentes laboratórios para 

criação-pesquisa apoiados na sintonia somática com o ambiente e performei Sopro d’Água em 

estado de fluxo, guiada por impulsos interno-externo. Despida e em pausa, me dilui às pedras 

e águas daquele lugar, me deixei ser guiada pelo fluxo de estados e movimentos que me 

tomavam. A cada dia que dançava os estados de Sopro d’Água em fluxo corpo-ambiente, 

sensações, estados e mitos emergiam em conexão com as águas doces que me guiavam. 

Diferentes dimensões no espaço e tempo se conectavam em mim e na minha dança. Os estados 

e mitos d’água emergidos, não eram apenas meus, eram conexões ancestrais-geológicas que me 

entrelaçavam às memórias de minhas antepassadas, daquele lugar e do rio-cachoeira: a água 

doce que transpassou diferentes tempos e lugares agora me (co)movia.  

Em diferentes momentos, experimentei dançar Sopro d’Água em fluxo corpo-ambiente, 

despida de roteiro e pré-definições, em sintonia somática-ambiental-performativa. Os estados 

corporais moviam meu ser e guiavam os caminhos da dança, que tinha a água como principal 

testemunha. Enquanto antigos e novos estados, mitos e memórias se misturavam e fortaleciam 

os caminhos da criação, imersa em água, conectei dimensões no tempo e espaço e (re)encontrei 

uma mulher ancestral em transfiguração. Em uma das improvisações de Sopro d’Água, percebi 

que essa identidade mulher aos poucos se diluía em água e se transmutava em rio-cachoeira. 

Me transformava de mulher à água-passageira. O que me diferenciava do rio e sua água em 

passagem? 
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Após este experimento, percebi que mergulhar em estado de fluxo era não se apegar a 

algum estado corporal específico, mas se deixar seguir, fluir e transmutar até encontrar estados 

para além do que originou o fluxo. No contexto de imersão, investigar o estado de fluxo é 

primeiramente vivenciar uma sintonia somática com o ambiente, um corpo poroso que degusta 

as possibilidades dos impulsos interno-externos. Como transborda o trecho a seguir de meu 

diário, o ambiente convocava alguma ação performativa ou fluido corporal para ser o propulsor 

do movimento, emergindo impulsos em conexão interno-externa e a necessidade de adaptação 

ao lugar. Ao passo que eu encontrava estados corporais, eu me desfazia deles, seguindo, fluindo 

e me diluindo ainda mais ao meio.  

Durante a experiência de dançar no Poção, um lago profundo formado pela cachoeira e 

envolvido por pedra grandes, mata e uma gruta, na região, o encantamento de ninfas e seres 

d’água povoaram intensamente minhas sensações e imagens. Em meio a antigos e novos 
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achados que emergiram na criação, o desconhecido deste lago de mais de dez metros de 

profundidade mexeu com minhas entranhas: medo e desejo pelas profundezas invadiu meu ser.  
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No último dia de investigações nas águas douradas da Chapada Diamantina, retornei ao 

Poção e performei Sopro d’Água em meio às pedras e águas doces do lago e do céu que se 

fundiam com a chuva. Nesta última performance em fluxo, deixei-me fluir pelas mulheres 

afogadas em mim, manifestando-as desde minha vibração celular até abocanhar totalmente o 

espaço. De repente, o mito de Ofélia tomou meu corpo, gritou e se diluiu em meio às águas e 

pedras.  
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4.4 Estados, mitos e memórias 

 Transitei por fluidos, mergulhei em águas corpo-ambiente e encontrei estados corporais 

des(re)conhecidos. Em fluxo, despertaram memórias e perguntei às minhas águas se elas eram 

inventadas ou vestígios esquecidos meus e das minhas ancestrais. Ao abrir meu corpo para 

transfiguração, encontrei meu eu-alteridade. Descobri que permeada por memórias-estados de 

um corpo-ambiente, as memórias não são mais minhas nem de outra pessoa, não são mais reais 

nem inventadas. Diluída entre fluidos, sensações, memórias, realidade, ficção e mitos surgiam 

fluxos, estados e imagens que tomavam meu corpo todo.   
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 Cada fluido é um mergulho em sensações, estados, imagens e mitos. Em fluido celular, 

imerjo em lago profundo. O corpo lago me invade, sinto as primeiras reverberações d’água no 

corpo. A plenitude uníssona em célula reverbera em corpo d’água. O intersticial me toma e leva 

meu corpo rebentação adentro de um oceano interno infinito. Sou mar. Oceano soberano, 

desconhecido e sagrado se revela aos poucos. transfiguro-me em mar-rebentação. Corpo que 

rebenta em onda, que quebra no chão. Corpo que não consegue se manter em pé, corpo-onda 

de mar que quebra! Respiração de mar cresce e me faz mover, deslocar-me, subir, descer, 

quebrar, rebentar em onda-corpo no chão.  

Fluido intersticial, sinovial e sangue se misturam em pulsação. Meu eu-bebê emerge. 

Bolsa amniótica me acolhe e flutuo submergida em água. O sugar do ambiente em corpo 

lânguido e sinuoso torna-se outra face de meu corpo-maré, agora em estado venoso. O peso do 

sangue me invade em pulsação lenta. Sugar e diluir. Em sangue arterial encontro um corpo 

tridimensional pulsante, no qual cresço, expando e explodo energia para todas as direções no 

espaço. Meu eu-casulo revela mulher calada e afogada que submerge para fugir do 

isolamento/pressão. Nasce a imagem de um corpo envolvido por um manto-casulo que se 

sufoca e se afoga. Essa imagem-ação me conectou às minhas mulheres caladas-afogadas, que 

construíram minha história familiar. Surge meu estado-imagem: Ofélia. 

A personagem shakespeariana da obra Hamlet é uma jovem dinamarquesa prometida 

para o príncipe da Dinamarca, Hamlet, o qual vive a atormentada perda de seu pai. A fim de 

desmascarar seu tio pela morte do rei dinamarquês, Hamlet se finge de louco. Neste processo 

de loucura encenada, o príncipe nega seu amor à Ofélia. Pertencente a uma cultura patriarcal, 

Ofélia se vê desamparada: longe do irmão Laertes, rejeitada por Hamlet e órfã. Sem apoio, a 

jovem mergulha em uma corrosiva loucura, a qual a faz entregar-se às águas do rio, afogando-

se. Suicídio ou descuido de uma jovem atormentada e encantada por uma água doce? 

Shakespeare deixa entre aberta esta questão e o rio torna-se um lugar de passagem: ilusão e 

realidade, vida e morte.  

Ofélia transborda da obra Hamlet para diferentes criações em arte, mitificando-se e 

transformando-se em: ninfa das águas; jovem que foge da loucura e se entrega à vida das águas; 

alma atormentada que foge do isolamento e pressão patriarcal e se entrega à morte; entre outras 

interpretações possíveis para a obra. Bachelard (2013), em A Água e os sonhos, analisa a 

mitificação de Ofélia e suas águas profundas em diversas obras de arte. A imagem de Ofélia 

“flutuando em seu riacho, com suas flores e sua cabeleira espalhando-se sobre a onda” 

(BACHELARD, 2013, p.86) atravessou séculos. A visão desta cabeleira flutuante e desatada 
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pelas ondas se tornou símbolo poético de devaneio e psicologia das águas. Em mim, Ofélia 

assume o estado da mulher afogada em si e na sua família patriarcal, que se derrama, escorre e 

submerge em águas profundas, diluindo-se em rio. Levada pelo rio, Ofélia transmuta-se em 

líquidos, e nova vida emerge no seu rio-sangue. 

Em fluido cefalorraquidiano flutuo, desequilibro em sopro interno-externo e encontro 

uma mulher com manto leve sobre o rosto. Calada, ela também flutua e busca seu filho à beira 

do rio. O mito la Llorona me toma, expande-se em meu corpo-imagem. La Llorona vagueia às 

margens de meus rios à procura de seus filhos, levados pelas correntezas dessas águas. Estés 

(1999) partilha duas versões sobre os porquês desta mulher-assombração vagar procurando seus 

filhos. A primeira: no passado, la Llorona era uma moça bonita e pobre, cortejada por um rico 

fidalgo e que gerara dois filhos dessa relação. Este homem rico a abandonou e retornou à 

Espanha. Enfurecida, la Llorona joga seus filhos na correnteza do rio e os afoga, morrendo, em 

seguida, de dor e sofrimento. 

Na outra versão, la Llorona, também uma bela mulher encantadora, fértil, bondosa, mas 

pobre de bens materiais, ficara com um fidalgo, dono de uma fábrica responsável por poluir o 

rio da cidade. Por ter bebido a água deste rio durante a gravidez, la Llorona deu à luz a duas 

crianças cegas e com os dedos unidos por membranas. Após o fidalgo ter se recusado a se casar, 

abandonando, também, seus filhos, la Llorona os entrega ao rio e morre, logo depois, de dor e 

culpa.  Nas duas versões, após a morte, o porteiro dos céus diz que ela precisava encontrar as 

almas de seus filhos, que vagueiam no rio, para poder entrar nos céus. Desde então, la Llorona 

procura os corpos de seus filhos nessas águas doces (ESTÉS, 1999). 

Conecto-me com minha avó e seu estado Llorona em busca de seu filho levado por 

águas profundas. transfiguro-me em mulher afogada em mim. Com Ofélia e Llorona diluo medo 

e desejo por águas profundas em um corpo só. Em uma relação intrínseca entre vida e morte, 

encontro a água como um elemento transitório, em passagem e vertigem, que corre, cai e acaba 

“sempre em sua morte horizontal” (BACHELARD, 2013, p. 7). 

Nunca uma água pesada se torna uma água leve, nunca uma água escura se faz clara. 

É sempre o inverso. O conto da água é um conto humano de uma água que morre. O 

devaneio começa por vezes diante de uma água límpida, toda em reflexos imensos, 

fazendo ouvir uma música cristalina. Ele acaba no âmago de uma água triste e 

sombria. No âmago de uma água que transmite estranhos e tristes murmúrios. O 

devaneio a beira da água, reencontrando os seus mortos, morre também ele, como um 

universo submerso. (BACHELARD, 2013, p.49).   
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Outra mulher nasce da minha linfa. Ao percorrer meus rios internos meu estado-imagem 

lavadeira nasce e escorre por meu corpo inteiro. Lavadeira-rio ergue-se, escorre e corre em 

meio ao meu rio interno-externo. A repetição do lavar e do lavar-se cresce em mim, permeando 

a necessidade de lavar e o querer-não-querer lavar(se). Meu rio-ventre espirra pelos olhos-

mãos-bacia, escorre, corre e se refaz. Escorro para o chão e me refaço em lavadeira. Viro 

cachoeira. 

A água do rio-cachoeira que corre é parida para dentro do ventre: retorna à barriga, se 

concentra dentro e flui entre órgãos. Ilumino, miro e fluo em periórgão. Ao deslizar, lambo 

espaços e volumes internos. Meu corpo-volume cresce e reverbera no ambiente. As 

necessidades vitais precisam ser saciadas: abocanho, alcanço e degusto o espaço interno-

externo, em fluido seroso. O estado-imagem d’água de reverberação-volume me toma como 

uma microgota que cai e reverbera gigante e elasticamente na superfície da água.  

Estado de pausa. Gotas de fluido que pingam e reverberam dentro de mim. Fluido 

transicional e pingo-celular atravessam o corpo-membrana. Corpo articulado em pingos. Pingos 

de chuva interna em fluido transicional se mistura com o sinovial. Movimento cristalino e 

articulado que isola, localiza, amplia e integra todo o corpo. Flui entre corpo, espaço e tempo e 

me invade em gota interno-externa. Escorro e pingo fluido sinovial. Recebo e acolho a chuva 

interno-externa. A alegria da chuva me invade! 

Em teia elástica e deslizante, encontro o fluir delicado em rede. Acolho o toque suave 

da fáscia, que se ramifica e se reestrutura. Conecto interna e externamente para deslizar em meu 

corpo-espaço. Derreto em mim e abro espaço para a gordura. Emerge o estado-imagem desta 

mulher que derrete, escorre e dilui-se no ambiente. Mulher, que não pode ser apreendida, retida, 

represada e isolada, nem mantida em uma estrutura pré-determinada, é liquida e se transfigura.  

Em meio a estes estados, mitos, imagens e memórias, meu corpo-ambiente em fluxo 

corpo-ambiente foi se enchendo de água e se misturando. Os estados dos fluidos se diluíram 

com os estados d’água-ambiente. Dançar em sala de ensaio o que era d’água-ambiente e em 

água, o que era dos fluidos corporais ou de Sopro d’Água, passou a ser uma constante deste 

processo de criação. Aos poucos, meu corpo foi derretendo, escorrendo, diluindo-se e correndo 

com as águas deste corpo-ambiente em fluxo. Na próxima Rebentação, irei aprofundar como 

esse fluxo de estados, sensações, memórias e imagens transbordaram para a composição em 

Sopro d’Água.   
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REBENTAÇÃO III: FLUXO CRIANDO (DE)COMPOSIÇÕES EM DANÇA 

 

Diluída na dança em campo expandido, Sopro d’Água vem se transbordando entre 

dança, performance, teatro, fotografia, audiovisual, somática e ecologia, guiada pelo fluxo 

corpo-ambiente. As conexões entre as diferentes áreas e a transfiguração de Sopro d’Água em 

versões materializadas em diversos suportes e linguagens acontecem de modo intrínseco à 

vivência do processo, a partir dos impulsos e necessidades criativas emergidas do experimento 

do fluxo corpo-ambiente. O fluxo como guia da composição em dança tem orientado Sopro 

d’Água em suas transfigurações. Mergulhada em fluxo, me questiono: Como compor movida 

pelo fluxo, se este tem como essência a mudança? 

Para falar de composição em fluxo, em Sopro d’Água, inicialmente, aproximo-me da 

improvisação e seus modos de compor em dança. A improvisação cênica pode ser aprofundada 

em um trabalho criativo de diversos modos compositivos. Guimarães (2012), em seu estudo, 

destaca três modos da improvisação compor a cena: 1) a improvisação como modo de emergir 

material criativo, em que, à medida que o artista improvisa, ele colhe ideias de cenas, imagens, 

movimentos, estados corporais para serem estruturados em uma cena ou criação, 

posteriormente; 2) a improvisação cênica em diálogo com uma semiestrutura de roteiro, ou seja, 

o artista improvisa a partir de objetivos definidos e organizados a priori; 3) a improvisação 

como linguagem na qual a composição é criada em tempo real, no tempo presente da ação 

cênica.  

Os três modos de compor através da improvisação invadiram a criação processual de 

Sopro d’Água. Em momentos como na criação das versões Cordélia (2013), Rebentação (2014-

2016) e Transbordar (2019) a improvisação foi modo de encontrar impulsos e material criativo 

para composição. Na versão Vídeo-d’Água (2016) a improvisação guiou laboratórios cênicos, 

emergindo eixos composicionais que nortearam a elaboração de um roteiro semiestruturado, ou 

seja, um roteiro que guiava a cena indicando caminhos para a improvisação. Por sua vez, nas 

seguintes versões, a improvisação é, em si, a linguagem cênica: Disforia urbana (2015), 

Diluindo-me em rio-cachoeira (2018) e Desaguando em mar (2019). 

 Ao longo das várias versões de Sopro d’Água, o foco improvisacional também mudou 

de eixo. Ora a materialidade corporal guiava a improvisação: mobilizada pela corporalização 

dos fluidos corporais, o foco era o fluxo interno, ou seja, os estados corporais, os estados de 

fluxo, as sensações, as memórias e as imagens que emergiam desta possibilidade de degustar a 

materialidade dos fluidos corporais, como acontecia nos Laboratórios dos Fluidos Corporais. 

Ora a materialidade corpo-ambiente guiava a improvisação: a improvisação era impulsionada 
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pelo fluxo do entremeio, ou seja, a relação diluída entre corpo e ambiente fazia emergir os 

estados corporais, os estados de fluxo, as sensações, as memórias e as imagens que guiavam a 

composição, como acontecia nos Laboratórios Água-corpo-ambiente.  

 O estado de fluxo tem sido um dos principais modos de compor as improvisações de 

Sopro d’Água. Visto que, neste processo de criação, a improvisação assumiu a perspectiva de 

ser a linguagem da cena ou de ser modo de emergir material criativo, o estado de fluxo também 

se associou a estas possibilidades. Desse modo, por vezes, o estado de fluxo era a composição 

em tempo real, quando não, o estado de fluxo era modo de emergir material criativo ou, até 

mesmo, de aproximar e diluir essas duas possibilidades.  

Em todos os casos, em fluxo, emergiam no corpo sensações, estados corporais, 

memórias-sensações, memórias-imagens e movimentos. Ao longo da criação, vários desses 

rastros dos fluxos se fortaleceram em meu corpo, alguns reapareciam constantemente e se 

repetiam, outros se transformavam. As filmagens em laboratórios de criação, o desenho e a 

escrita em fluxo eram modos de transformar aquele estado em outra materialidade, assim como 

de registrar caminhos para chegar a um estado.  
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Fluxo é transformação, mudança, transfiguração. Como compor com algo que está 

sempre em mudança? Será que a mudança não faz parte da composição? Para compor algo, é 

necessário que haja (de)composição, ou seja, a composição está em constante (de)composição, 

desfazer-se e diluir-se.  

Como criar uma composição em dança que está em fluxo constante de transformação? 

Percebo um processo de criação em arte movido pela mudança, pela transfiguração. Sopro 

d’Água mergulhou inteiramente no fluxo, assumindo a mobilidade e a possibilidade de 

transmutar. A criação vem se transfigurando ao longo de seis anos, sem se prender a um 

formato, transfigurando-se em vários modos de existir.  

O fluxo guiou a composição de Sopro d’Água tanto pelo fato ser uma criação em 

constante mudança, movida por versões, como pelo estado de fluxo ser o impulso compositivo 

da cena criada. Surgiram dois modos de compor guiados pelo estado de fluxo: 1) o estado de 

fluxo emerge no instante presente da ação cênica; 2) cenas que reativam algum estado de fluxo 

encontrado anteriormente ou que rememora rastros de imagens, sensações e movimentos 

deixados pelo estado de fluxo emergido, ao longo do processo de criação. Em ambos os casos, 

a ação de compor e se (de)compor se diluem.  

Quando o estado de fluxo emerge no instante da ação cênica, um fluxo está sempre se 

decompondo para outro fluxo emergir, como por exemplo, nestas duas ecoperformaces de 

Sopro d’Água: Diluindo-me em rio-cachoeira e Desaguando em mar. Quando a criação é tecida 

pela (re)ativação do estado de fluxo e seus rastros, os mais fortes e os que mais fazem sentido, 

dentro da poética e momento da composição, pluralizam as possibilidades de escolha de fluxos 

a seguir, mas, ao optar por determinados rastros e fluxos, algo na criação se desfaz, se dilui e 

decompõe para se outro se (re)compor, mesmo que provisoriamente, como na atual versão de 

Sopro d’Água: Transbordar.  

  

1. Eco-imagem-performativa: (de)composição em fluxo 

Ao longo do processo de criação de Sopro d’Água, as memórias-sensações 

constantemente se transformavam em memórias-imagens. Esse transmutar das memórias-

imagens que me tomavam fez com que as imagens se tornassem: rastros do processo de criação, 

estratégia para compor e a própria composição em si.  

As imagens sempre povoaram a composição de Sopro d’Água. Em meus diários de 

processo, realizei escritas, rabiscos e desenhos como registros do processo e cultivei imagens 

de outros artistas que me arrebatavam e me conectavam com a criação. De um mesmo modo, 

existiram diversos vídeos de registros de laboratórios ou versões de Sopro d’Água em 
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audiovisual. Na atual versão de Sopro d’Água, o roteiro de estados é guiado por imagens que 

me conectam ao estado corporal, assim como, por vezes mergulho na possibilidade do fluxo 

compor imagens, em cena. Ou seja, as imagens se transmutaram de rastro do processo de 

criação para modo e estratégia de composição cênica. 

Nos últimos anos do processo criativo, surgiram desenhos e escritas em fluxos que 

transfiguraram memórias-sensações e memórias-imagens vivenciadas na materialidade do 

diário de processo, concebido agora como obra artística em si. Em diversas fases do processo, 

surgiram edições de vídeo experimentais de Sopro d’Água, a partir das vivências corpo-

ambiente e ecoperformances, como nas seguintes versões: Disforia urbana, em 2015, e Vídeo-

d’Água, em 2016. De um mesmo modo, as ecoperformances se transfiguraram em 

fotoperformances, nas versões Diluindo-me em rio-cachoeira e Desaguando em mar. Estes 

experimentos e versões de Sopro d’Água transformaram, mais uma vez, a relação da obra com 

a imagem, transmutando de estratégias de composição para ser a criação em si. 

As versões Diluindo-me em rio-cachoeira e Desaguando em mar foram criações 

articuladas entre dança, performance e fotografia. Em ambas as criações, eu dancei em estado 

de fluxo, guiada por uma relação diluída com o ambiente, pelos fluxos corpo-ambiente. Este 

dançar não era apenas testemunhado pelo ambiente, como acontecia anteriormente nos 

Laboratórios Água-corpo-ambiente, mas também pelo olhar das fotógrafas Thais Lima e Aline 

van der Linden. Através dessas duas ações performativas, Sopro d’Água se (de)compôs para se 

(re)compor, transfigurando-se de ecoperformance em fotoperformance, a partir da diluição das 

linguagens artísticas e das (co)criadoras.  

Em ambas versões de fotoperformances criadas, percebi a composição da imagem, não 

como pausa do fluxo, mas como modo de manter em suspensão o instante do fluxo, continuando 

pulsante, ao se transfigurar para a imagem. Ao sustentar o fluxo e trazer para o tempo presente 

a ação da imagem, as fotoperformances de Sopro d’Água presentificam o fluxo a todo instante, 

através da imagem, e esse fato destaca a dimensão atemporal do estado de fluxo, capaz de 

conectar diferentes espaços e tempos.  

Compartilharei, a seguir ambas vivências que transfiguraram ecoperformances em 

fotoperfomances, no processo de Sopro d’Água.  

 

1.1 Diluindo-me em rio-cachoeira 

Em agosto de 2018, durante dois dias intensos, investiguei performar Sopro d´Água em 

fluxo corpo-ambiente, nas cachoeiras de Bonito, Pernambuco-BR. Para partilhar esta vivência, 
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Figura 16: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. Foto: Thais Lima. 

convidei Thiago Neves, músico de Sopro d’Água, e Thais Lima, fotógrafa. Iniciamos as 

investigações, na água, com um ritual particular e depois em grupo, abrindo a percepção para o 

ambiente e para a água que nos envolvia, a fim de que nossos movimentos criativos fossem 

guiados pelos impulsos em fluxo interno-externo. 

 Thiago fez investigações sonoras e capturou alguns sons do ambiente. Thais 

testemunhou minha dança, fotografando e filmando. Eu, Thais e as águas dançamos em um 

corpo uníssono em fluxo. O olhar de Thais lançou feixes de luz para o processo, revelando as 

mulheres e estados corporais que emergiram da dança naquele lugar, através de suas fotos e 

vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. Foto: Thais Lima. 

Figura 15: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 

2018. Foto: Thais Lima. 
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Figura 17:Sopro d'Água - Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 

2018. Foto: Thais Lima 

Figura 18: Sopro d'Água - Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima 
Figura 19: Sopro 

d'Água - Versão 
Diluindo-me em rio-

cachoeira, 2018. Foto: 

Thais Lima 

Figura 20: Sopro d'Água - Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. Foto: Thais Lima. 
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Figura 21: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. Foto: Thais Lima. 

Figura 22: 

Versão Diluindo-

me em rio-
cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 23: 

Versão Diluindo-

me em rio-

cachoeira, 2018. 
Foto: Thais 

Lima. 

Figura 24: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. Foto: Thais Lima. 
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Figura 25: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. Foto: Thais Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Versão 

Diluindo-me em 

rio-cachoeira, 

2018. Foto: Thais 

Lima. 

Figura 26: 

Versão 

Diluindo-me 
em rio-

cachoeira, 

2018. Foto: 

Thais Lima. 

Figura 28: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. Foto: Thais Lima. 
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Figura 29: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 30: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 32: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 33: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 31: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 

2018. Foto: Thais Lima. 
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Durante estes dois dias de investigações, entrei em sintonia somática com o ambiente e 

me deixei levar pela força das águas. Como em um ritual de diluição, imersão e fluxo, segui, 

corri o rio e fluí. Meus desejos e vontades se diluíram no ambiente e emergiram estados e 

memórias ancestrais-geológicas, todas conectadas com aquele lugar. La Llorona, minha avó 

Figura 35: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 36: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 34: Versão Diluindo-me em rio-cachoeira, 2018. 

Foto: Thais Lima. 
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Lia com seu filho perdido na água, a lavadeira e Ofélia se misturaram em um mesmo corpo-

ambiente, como partilho neste trecho que escrevi no primeiro dia de investigação.  
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 Orientada por Daniela Guimarães 
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 Essa experiência em Bonito ficou pulsante em mim. A cada momento que eu entrava 

em contato com uma imagem da fotoperformance, o fluxo, junto com seus estados corporais, 

sensações e memórias se reativavam em mim. Foi quando eu percebi a capacidade de 

transfiguração de Sopro d’Água. Mesmo quando a criação assumia outros suportes e dialogando 

com outras linguagens, não deixava de ser Sopro d’Água, era apenas uma transfiguração da 

criação e uma possibilidade de composição, uma escolha compositiva, na qual algo se 

(de)compunha para outra versão se compor. 

 

1.1 Desaguando em mar 

Impulsionada pela vivência de (de)compor em fluxo corpo-ambiente e pelo experimento 

e versão em fotoperformance de Diluindo-me em rio-cachoeira, cresceu em mim a necessidade 

de experimentar as possibilidades (de)composicionais ecoperformativas no encontro com o 

mar, tão presente em Sopro d’Água e em mim, que fez nascer tantos fluxos e estados corporais. 

Em março de 2019, em Itamaracá, Pernambuco-BR, durante dois dias de investigações, realizei 

experimentos ecoperformativos que fluíam entre compor e (de)compor guiada pelos fluxos 

corpo-ambiente. As fotógrafas Aline van der Linden e Thais Lima, junto a Thiago Neves, 

criador musical em Sopro d’Água, desaguaram em água salgada comigo. Eu, Aline e Thais, nos 

deixamos ser atravessadas pelos fluxos de cada uma, diluímo-nos e tornamo-nos co-criadoras 

desta versão de Sopro d’Água, ao passo que cada artista manteve sua perspectiva sobre a 

criação.   

No primeiro dia, pela manhã, realizei um laboratório de percepção da materialidade 

corpo-ambiente e de dança aquática com todos criadores. À tarde, mergulhei no dançar em 

estado de fluxo corpo-ambiente, enquanto a possibilidade de compor imagens fluía entre mim, 

Thais e Aline. Pessoas na praia, maré enchendo, sol se pondo. Toda perspectiva deste ambiente 

me afeta, afeta minha dança e os estados emergidos, assim como afeta as imagens e as sensações 

das fotógrafas e as escolhas compositivas de cada uma.  

No segundo dia, acordamos antes do nascer do sol e iniciamos nossa imersão com sol 

nascendo. Mar que acolhe. Maré que se esvazia. Luz branda. Sol que se espalha no mar. Luz 

que se reflete na água. O céu se torna líquido. Não se sabe mais no ambiente onde é água e onde 

é céu. O nascer em oceano-interno emerge em mim e me faz seguir o fluxo. A necessidade da 

composição cresce, como modo de materializar memórias-sensações em memórias-imagens. 

Transmudo a roupa de acordo com a necessidade do ambiente e da imagem que nos atravessa. 

Como o figurino e a luz transforma a (de)composição da imagem?  
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1.1.1 Fotoperformances pelo olhar de Thais Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 37: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 39: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 40: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 41: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 42: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 
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Figura 47: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima. 
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Figura 43: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais 

Lima. 

Figura 44: Versão Desaguando 

em mar, 2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 45: Versão 

Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 46: Versão 

Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 48: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima. 
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Figura 49: Versão 
Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 50: Versão 
Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 51: Versão 
Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 52: Versão 

Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 
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Figura 53: Versão 
Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 54: Versão 
Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 55: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 56: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 



225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais 

Lima. 

Figura 58: Versão 

Desaguando em 
mar, 2019. Foto: 

Thais Lima. 

Figura 59: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 61: Versão 

Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 62:  Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 60: Versão 
Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 
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Figura 63: Versão 

Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 64: Versão 

Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 65: Versão 

Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 66: Versão 
Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 67: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima. 
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Figura 68: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 70: Versão 
Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 69: Versão 

Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 71: Versão 
Desaguando em mar, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 73: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima. Figura 72: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima 
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Figura 74: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima 

Figura 76: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima Figura 75: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima 

Figura 77: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima 
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Figura 78: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Thais Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 80: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima 

Figura 81: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Thais Lima. 
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1.1.2 Fotoperformances pelo olhar de Aline Van der Linden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Aline van der Linden. 

Figura 83: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Aline van der Linden. 

Figura 84: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: 

Aline van der Linden. 

Figura 85: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Aline van der Linden. 
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Figura 90: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Aline van der Linden. 

Figura 86: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Aline van der Linden. 

Figura 87: Versão Desaguando em mar, 2019. Foto: Aline van der Linden. 

Figura 88: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Aline van der Linden. 

Figura 89: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Aline van der Linden. 
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Para assistir ao vídeo que interliga Laboratórios dos 

Fluidos Corporais às versões Diluindo-me em rio-

cachoeira e Desaguando em mar (2018) acesse o 

QRcode ou o link: https://youtu.be/o8AzAn0cMAU  
 

Através deste experimento em Itamaracá, compreendi o quanto a relação corpo-

ambiente tem como eixo a transmutação. O ambiente em si se transfigura a todo instante. A 

transição das marés. O posicionamento e a intensidade da luz solar. Os seres humanos e não-

humanos que passam pelo lugar. A temperatura da água. A intensidade das correntezas. 

Passagem. Mudança. Em fluxo corpo-ambiente, as transformações que acontecem no ambiente 

me afetam, me transfiguram. Em uma dança que propõe diluir-se em ambiente para entrar em 

estado de fluxo corpo-ambiente, o ambiente se torna guia da (de)composição, transformando a 

criação a cada instante. Transformando as imagens que atravessam a composição, tanto na 

ecoperformance quanto a fotoperformance. 

 

2. Transbordar: (de)compondo estados do fluxo corpo-ambiente 

Ao longo da criação, no período do Mestrado, eu senti a necessidade de organizar os fluxos 

que haviam percorrido a criação de Sopro d’Água, aprofundando em uma outra composição 

Figura 92: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Aline van der Linden. 

Figura 91: Versão Desaguando em mar, 2019. 

Foto: Aline van der Linden. 

https://youtu.be/o8AzAn0cMAU
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cênica os estados corporais, as memórias-sensações e as memórias-imagens mais marcantes do 

processo de criação associada a pergunta: O que faz sentido agora? 

Depois de tantos anos submergida em água, como podia, agora, eu querer organizar fluxos 

que se misturavam e se diluíam? Como podia escolher caminhos, se todos estavam embaçados 

ou submergidos pela água que me invadia? O que fazer com tanta água? O que fazer com tanto 

material criativo que emergiu ao longo dos anos?  

Eu me percebia submergida pelas águas e pelos fluxos de Sopro d’Água. O caos e a 

desorientação do fluxo me tomavam.  O desejo de organizar princípios, estados e memórias não 

como modo de sufocar o fluxo, mas como modo de compor e transbordar para além da minha 

matéria corporal. Eu queria que Sopro d’Água e seus fluxos afetassem outros corpos, para além 

do meu ou dos co-criadores de suas versões. 

 Impulsionada pela dificuldade de compor submergida pelos fluxos d’água da criação, 

senti a necessidade de convidar uma outra criadora para partilhar esse momento de orientação 

e escolha de fluxos a seguir. A partir de março de 2018, em Salvador, Bahia-BR, Daniela 

Guimarães, diretora, improvisadora e dançarina, imergiu comigo neste desafio para destrinchar 

caminhos e escolhas de Sopro d’Água.  

Começamos um caminho na criação juntas, caminho esse que durou até junho de 2019, 

em Salvador-BA. Durante esse período, fora alguns intervalos no processo, realizávamos um 

encontro semanal para aprofundar alguma questão da prática corporal da composição e eu 

realizava um ou dois Laboratórios Compositivos por semana, para investigar algo do processo 

criativo, impulsionada por algum apontamento e questão minha ou solicitada por Daniela, para 

a pesquisa criativa.  

Thiago Neves, co-criador que acompanhou toda a obra processual de Sopro d’Água, 

também participa do processo desta versão compondo a trilha sonora. Thiago, mesmo morando 

em Olinda-PE, acompanhou o processo por gravações dos experimentos, laboratórios e ensaios, 

assim como, presencialmente, nas vezes que pode ir Salvador ou nas vezes que eu pude ir à 

Olinda.  

 Para mergulharmos juntas, Daniela me fez uma pergunta que já era uma inquietação: O 

que faz sentido em Sopro d’Água no agora? Começar um novo ciclo de criação com esta 

pergunta me fez sintonizar com a concepção de obra processual de Sopro d’Água, no qual cada 

versão é uma escolha do momento, das inquietações do presente em que acontece a versão. 

Resolvi deixar o questionamento pulsante em mim e, principalmente, dançar movida por esta 

questão. Talvez assim eu descobrisse quais fluxos e escolhas a seguir.  
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Após um mês com a pergunta em mim, após muitas danças movidas pela pergunta, por 

e-mail, respondi a Daniela o seu questionamento, com a finalidade de partilhar as inquietações, 

desejos e deixar um rastro do mapa de Sopro d’Água até o momento. No e-mail, eu fiz um 

levantamento de desejos e sensações mais latentes no momento, assim como de estados 

corporais, movimentos, ações, ideias de cena, concepção sonora, espacialidades que me 

arrebatavam, imagens que me provocavam, concepção de figurino, ideias de vídeos para as 

cenas, palavras que se repetiam e outros insights e lapsos criativos que me invadiam até ali.  

Dentre o texto que escrevi para Daniela, que muito se reverbera com estado do fluxo 

corpo-ambiente, as vivências do dançar na água e as reflexões ecossomáticas que me 

arrebatavam no momento, eu destaco um trecho da carta que revela algumas correntezas 

seguidas pela versão Transbordar. 

 

Salvador, 26 de março de 2018 

  

No encontro que tive com Dani, no dia 01 de março, ela me deixou com a seguinte 

pergunta: “o que faz sentido em Sopro D’água agora?”. Não é o que mais me toca deste 

percurso, como já escrevi antes, mas trata-se do que está latente e pulsa no momento. Neste 

lapso de quase um mês... essa questão continuou rondando em meu ser. Num grande fluxo em 

processo... muitos impulsos, desejos, insights, experimentos, indagações e trajetos sugiram e 

modificaram meu fluxo de criação. Num mês intenso para refle-sentir meu corpo-ambiente no 

processo de Sopro D’água e me reorganizando para retornar à sala, eu pulso. Necessito 

também entender as transfigurações e impulsos atuais. (...) 

Fluxo de um corpo-ambiente. Fluxo de um corpo d’água diluído em água. Osmose. 

Derreter-se. Diluir-se. O onírico me abraça, minhas ancestrais me acolhem em água doce. 

Mulheres perdidas em água, diluídas, encontradas n’água. Mulheres comprimidas e caladas 

que se libertam pela água, no jogar-se às profundezas do rio. Energia sagrada feminina. 

Corpo que derrete, que se mistura. Água sagrada. Corpo é meio. Corpo-transpasse. Corpo em 

fluxo. Corpo interno-externo em fluxo contínuo.  

Esta experiência deixou latente o desejo de testar ainda mais o dançar Sopro D’água 

em diferentes ambientes.  Fazer mais experimentos em espaços mais integrados com a 

natureza ou não. Experimentar o fluir de Sopro D’água em ambientes urbanos marcados pela 

ausência da água em tempo presente, presença da água em tempos passados. Como dançar a 

presente-ausência da água? Como dançar em fluxo d’água em espaços que foram feitos para 

compressão com a finalidade de interromper o fluxo?   

Fluxo como eixo 

O eixo da pesquisa está no fluxo. O estado de fluxo não apenas o lugar do fluir da 

criação, mas o estado de fluxo como imagem da transfiguração, do transpassar, da mudança. 

Corpo-ambiente é o fluxo interno-externo. Mais do que a imagem da membrana, que dá 

estrutura, me interessa o fluido transicional. É o fluido de passagem, o fluido da mudança, o 

fluido do entremeio, nem dentro nem fora da célula. Por coincidência, esse estado transicional 

sempre me interessou. O fluido transicional sempre foi um estado de afinidade, um estado que 

desde o princípio está presente na minha criação.  

Os estados corporais emergem em fluxo na relação com o ambiente. Busco o fluxo 

como composição em cena. Fluxo ou improvisação? Fluxo em improvisação? (...) 

 

Este levantamento foi importante para compreender a abundância de fluxos que havia 

em mim, de possibilidades e de escolhas a seguir, assim como para perceber qual era meu 



240 

 

impulso no momento para criar uma outra versão de Sopro d’Água, qual era o desejo criativo 

do agora.  

Esse questionamento dos desejos me fizeram seguir duas linhas de ação criativa: 1) 

composição em site specific, em ambientes d’água, o que gerou as versões das ecoperformances 

e fotoperformance, Diluindo-me em rio-cachoeira e Desaguando em mar, aprofundadas 

anteriormente; 2) a possibilidade de trazer as sensações de imersão e de fluxo corpo-ambiente 

para a cena em sala e aprofundar os estados corporais, as memórias-sensações e memórias-

imagens que fluíam em mim. Mergulhei nesta segunda ação criativa com Daniela, como 

possibilidade de concentrar o fluxo em meu corpo-ambiente e dá evidência a estados, memória 

e imagens que moviam Sopro d’Água.  

 Após este levantamento de material criativo que fiz, eu e Daniela nos encontramos mais 

uma vez. Neste nosso segundo encontro, eu dancei em fluxo, deixando-me ser atravessada pelos 

estados de Sopro d’Água. 
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Neste encontro, Daniela ressaltou o que, em sua perspectiva, era mais intenso em relação 

aos caminhos que fluí e, em seguida, eu destaquei o que era mais importante, em meu ponto de 

vista. Os impulsos que ficaram mais marcantes desse diálogo foram: a possibilidade de criar 

uma composição que possa fluir entre fluxo e estrutura, em cena;  a relação corpo e espaço e a 

necessidade das intensidades de olhar e partilhar as sensações vivenciadas; a possibilidade de 

concentrar o fluxo em partes isoladas do corpo; o fluir a partir da sensação e da possibilidade 

degustar a materialidade corpo-ambiente; entre outros. Esses primeiros apontamentos 

reverberaram e foram diálogos recorrentes, ao longo de todo o processo.  

 No encontro seguinte, retomei o dançar dos estados corporais emergidos e destacados 

em fluxo, com atenção voltada à possibilidade de degustar as materialidades e sensações, 

procurando perceber o que impulsionava e gerava cada estado. Ao longo dos encontros, 

aprofundamos uma possível estrutura a partir do fluxo emergido.  

Em seguida, Daniela me provou com a seguinte tarefa: nomear e dá um verbo para cada 

momento emergido do fluxo, procurando destacar cada estado corporal como cena, a partir 

destas questões: O que a cena me traz? O que me aciona? O que me mobiliza?; encontrar uma 

imagem que expresse aquela cena; entregar esse material criado para Thiago ler e sugerir uma 

paisagem sonora.  A partir desse estímulo, criamos uma primeira estrutura de roteiro que foi 

crescendo e ganhando força e expressividade, ao longo do trabalho, das sensações, imagens, 

memórias e ideias de cenas novas que emergiam como necessidade do processo.  

Sopro d’Água foi se transformando e a composição foi ganhando forma, sendo 

atravessada por outros criadores e outras linguagens na cena: iluminação, sonoridades, figurino 

e vídeos. Ao longo do processo, Thiago concebeu uma composição sonora apoiada no conceito 

de imersão sonora que vivenciou, na experiência da Aguahara e da dança aquática, trazendo 

para a cena sons que reverberam e ecoam. Durante os ensaios, foram surgindo ideias de diálogos 

com vídeos na cena. Aos poucos, a criação cênica foi se aproximando a seguinte estrutura de 

roteiro. 
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2.4. Roteiro de Sopro d’Água versão Transbordar 

 

1. Nascente d’água 

 

1.1. Corpo-Reverberação-Lago 

Sensações: As primeiras reverberações d’água dentro 

do corpo. Aciono o meu fluido celular e a respiração 

celular. Emerge a sensação de um corpo lago. Pulso 

em água.  

Movimento: Respiração que se expande do centro do 

corpo às extremidades. Corpo em “X”. Olhar para 

dentro. 

Corpo no espaço: Em cena, deitada no chão, no 

centro da cena. 

Verbo: pulsar.  

Ideia de vídeo: enquanto minha imagem é projetada, 

derretendo, em diferentes partes da sala (paredes e 

pisos).  

Paisagem sonora: Imersão d’água. Profundidade. Som do fundo do oceano que nos toma por completo, mergulhar 

para dentro de si. 

Iluminação: Luz lateral direcionada a cortina de espelho que está no cenário em cima, provocando reflexos, cor 

âmbar. Foco de luz centro da barriga, cor âmbar. 

  

1.2. Oceano-interno-útero 

Sensações: Levo a consciência para o fluido intersticial, 

fluido entre células. Um oceano interno que flui em um 

fluxo de ondas me atravessam. Os impulsos se 

expandem por todas extremidades e poros até se 

transformar em pulsações d’água. Pulsação d’água. 

Coração d’água. Fluxo intersticial-sinovial-sanguíneo. 

Formação de um corpo d’água-bebê.  

Movimento: Corpo em “X”. Movimento contínuo e que 

se amplia gradativamente externamente. Pulsação em 

linhas curvas no corpo numa relação centro-

extremidades ou contralateralmente. Aceleração sutil. 

Pequenas maré internas movidas pela atenção no fluido 

intersticial. Pequenas torções movida pelo fluido 

sinovial. Atenção no movimento dos dedos que se 

fecham, abrem e torcem de modo fluido. A atenção para 

a circulação e fluxo sanguínea me toma. Ao longo da 

cena o corpo vai se encolhendo gradativamente até ficar 

numa posição fetal. Olhar para dentro. 

Corpo no espaço: Centro do palco, deitado no chão. 

Verbo: nascer.  

Paisagem sonora: Junto a ideia de imersão d’água surgem novos elementos sonoros. A guitarra traz uma 

sonorização que lembra sons de baleias, logo após entra uma melodia que prepara para o nascimento-oceano 

(próxima cena). 

Iluminação: foco de luz centro da barriga que faz a transição para o corpo todo, cor âmbar. 

Figura 93: Sem título. Autor: Enric Adrian Gener, 2015. 

Fonte:https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/1

51104_galeria_subaquaticas_hb 

 

Figura 94: La Fuerza Bruta – espetáculo. Foto: Cai Ying Ho. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/caiyingho/12987613235/ 
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Figura 95: Sem título. Autor:  Tim Mckenna. 

Fonte: http://archive.clubofthewaves.com/blog/red-

bull-illume-image-quest-2007/ 

 

1.3. Nascimento-oceano  

Sensações: fluir d’água pelo corpo-espaço em fluido 

intersticial. Corpo-feto sem gravidade que flutuam em 

oceano profundo.  

Movimento: braços e pernas que flutuam. Pélvis que 

toca o chão e se desloca no espaço em rolamento. 

Equilíbrio instável. Linhas curvas. Olhar para dentro. 

Corpo no espaço: centro da cena. Deslocamentos no 

espaço, de modo circular, ampliando a circunferência 

do centro do palco.  

Verbo: flutuar 

Paisagem sonora: A imersão d’água em seu estado 

quase perene do profundo começa a dar vazão para 

novos elementos sonoros, aparecem: voz, respiração, 

guitarra e baixo (pulsando numa preparação para o 

ritmo pós-nascimento, coração). Preparação para a 

descoberta dos sons externos ao oceano-profundidade. 

Iluminação: foco de luz no centro da cena, cor âmbar. 

 

 

 

2. Oceano interno 

 

2.1. Maré enchendo 

Estado e sensação: A água aos poucos submerge o corpo. 

Ambiente d’água que enche a partir do chão e leva o 

corpo, descolando-o do chão. Sugo. Escorro. Deslizo. 

Formo-me em onda. Escorro. Transito entre o sangue 

venoso (corpo que suga a partir do chão) e a linfa 

(direciona): sugar e direcionar.  

Movimento: Rolamentos movidos pela respiração, pelo 

sangue venoso e pela linfa. Corpo que tenta sugar o chão, 

trazendo o corpo para o céu e retorna ao chão. 

Rolamentos entorno do apoio da cabeça no chão. 

Rolamentos com o apoio e deslizar da tíbia e mão no 

chão. Olhar difuso. 

Corpo no espaço: corpo que passa entre as bacias (objetos 

de cena) sem tocá-las. 

Verbo: sugar 

Paisagem sonora: Som parecido com uma voz anuncia 

um novo momento, som agudo parecendo um canto de 

sereia. Logo em seguida, chega o mar e a voz some. 

Fica apenas o mar. 

Iluminação: luz lateral que banha o chão, cor azul clara, foco em cada bacia. 

 

 

Figura 96: Restriction. Autor: Linda Kristiansen e 

Lene Slettebakk, 2016. Fonte: 

https://darkbeautymag.tumblr.com/post/1416738176

05/restriction-photographer-linda-kristiansen 
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2.2. Corpo-rebentação  

Estados e sensações: Cresço em fluido celular e 

intersticial, que circulam e transitam todo o corpo. 

Respiro em oceano interno. Maré que leva o corpo. 

(Trans)figuro-me em mar-rebentação. Corpo que rebenta 

em onda, que quebra no chão. Corpo que não consegue 

manter-se em pé, é onda de mar que quebra! Respiração 

de mar cresce e me faz mover, deslocar-me, subir, descer, 

quebrar, rebentar em onda-corpo no chão.  

Movimento: Rolamentos e quedas que rebentam no chão, 

pulsando em onda do mar. Olhar difuso. 

Corpo no espaço: deslocamento em linhas que 

atravessam toda a cena em diferentes pontos. 

Deslocamentos entre as bacias. No fim da cena, as quedas 

se concentram na parte de trás do lado direito do palco.  

Verbo: rebentar 

Paisagem sonora: O mar ganha a pulsação junto a 

percussão. A percussão chega aos poucos, como se 

viesse pelas ondas do mar trazendo a rebentação. 

Iluminação: Luz lateral que banha o chão, cor azul. 

 

 

 

3. Ventre d’água 

 

3.1. Parir d’água para dentro  

Sensação: A água do rio que corre é parida para 

dentro do ventre: retorna à barriga, se concentra 

dentro e flui entre órgãos. Ativo o periórgão (fluido 

entre órgãos), olho, ilumino, miro e fluo entre 

órgãos. Lambo internamente os órgãos e crio 

volume. O início da cena no movimento-sensação 

“de escorrer pelas pernas do chão até a barriga” me 

conecta à imagem da mulher que procura seu filho 

afogado (la Llorona), como se pudesse resgatá-lo 

para o ventre.  

Movimento: Conexão com a respiração. Transição 

da respiração das costelas para a respiração 

abdominal. Movimento curvo dos órgãos e ventre. 

Ondas na barriga. Seguro a saia e levanto em 

direção à cabeça. Braços para cima. Peitos e ventre 

descobertos. Enquanto movimento a barriga em 

curvas, movo meu tronco para frente.  Olhar interno 

(olhos fechados). 

Corpo no espaço: Próximo ao caminho de bacias, lado direito-trás do palco. Do plano baixo para o plano alto. 

Verbo: fluir 

Paisagem sonora: Mãos agarrando a água. Procura/perda. Delay reverso com acordes dão a ideia de sugar.  

Figura 98: Playtheglass. Autora: 

Massuda Hiromi. Fonte: 

http://playtheglass.com/gallery/#pre

ttyPhoto 

Figura 99: Freakshow Project.  

Autor: Simon Birch. Fonte: 

http://ohbythewayblog.blogspot.c
om/2013/08/beauty-mixed-media-

and-photography.html 

 

Figura 97:Autoria desconhecida. Fonte: 

https://cookiepeste.tumblr.com/post/133687714807 
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Iluminação: Foco na barriga que ressalta o volume da barriga, cor âmbar.  

 

3.2. Reverberação-volume  

Sensação: barriga d’água e órgãos que crescem e querem 

alcançar o espaço. Água que amplia de dentro para fora. 

As dores e revoltas de um corpo-feminino que é 

aprisionado cresce e alcança o espaço. 

Movimento: Desloco em pé no espaço em reverberação 

a partir da barriga, em reverberação de onda d’água pelo 

corpo, em reverberação-volume d’água que alcança o 

espaço. Olhar difuso. 

Corpo no espaço: Se desloca em na diagonal do caminho 

de bacias: do lado de trás-direito do palco para o lado 

esquerdo-frente do palco. Plano alto. 

Verbo: Intensificação do delay reverso com a guitarra 

trazendo sons estranhos que por vezes parecem 

sucumbir num grito de desespero. 

Paisagem sonora: Sons do dia-a-dia que nos movem, 

levam, carregam. Camadas de som crescendo, 

reverberando, criando ondas. Pulso forte e grave que se 

propaga. 

Iluminação: Foco na barriga que ressalta o volume da 

barriga ou transitar para o foco no rosto, cor âmbar. 

 

 

 

4. Pingo-chuva  

 

4.1. Chuva interna-externa 

Sensação: Estado de pausa. Respirado. Gotas de fluido que 

pingam e reverberam dentro de mim. Reverberação da gota 

interna suave. Fluido transicional: pingo-celular que 

atravessa o corpo em suas membranas. Gotas de meus 

fluidos pingam de mim para o espaço. Conecto-me ao 

fluido sinovial: corpo articulado em pingos. Pontuar. 

Chuva pinga e reverbera em meu corpo-lago. Pontuar e 

reverberar de pingos no corpo. Foco em partes localizadas 

no corpo. Volto-me para o céu.  Corpo que é banhado e 

lavado pela chuva. Língua se abre para abraçar a chuva.  

 

Movimento: Pausa. Respiração em pé para construir a imagem: corpo acocorado, mãos estendidas em cima da 

bacia. Iniciam pulsações como se pingos caíssem sob as mãos.  Essa reverberação de pingos e esse movimento 

pontuado cresce pelo corpo e se expande, à medida que me levanto e giro no meu eixo, trazendo o tronco sempre 

com alguma face voltada para o céu, para a chuva imaginária que caem sob mim. Por fim me abro e inclino meu 

tronco para trás, abrindo a boca e língua para o céu. Deixando a chuva entrar.   

Corpo no espaço: Do lado esquerdo do palco, virado de lado com o corpo voltado para a primeira bacia. Plano 

baixo e plano médio. 

Verbo: Pingar 

Figura 101: Sem título. Autor: Nao Tomura, 2015. 
Fonte: https://naotamura.com/projects/momento-

wonderglass/ 

Figura 100: Autoria desconhecida. Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/40321359133900055/ 
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Paisagem sonora: Caverna, gruta. Pingo da caverna. Vestido em cena pinga e traz o pingo vivo para cena. Guitarra 

apenas completa também criando pingos. 

Iluminação: foco que sai da armação de pequenos espelhos (em forma de uma cascata ou água-viva), cor azul 

clara, prateada.  

 

5. Saliva 

Sensação: Abro minha boca-língua para a chuva. Deixo a água escorrer na boca. Salivo. Passo a língua por dentro 

da boca: dentes, mucosa... Salivo. Minha saliva escorre pelo tubo digestório. Conecto-me com o fluido 

cefalorraquidiano. Gosto da chuva. Gosto da saliva-chuva. 

Movimento: Corpo inclinado para trás voltado com a parte frontal voltada para o céu retorna para o eixo em pé. 

Língua se abre para abraçar a chuva. Língua e boca que se fecha. A língua desliza pelo céu da boca, dente, mucosa 

da boca. Engolir a saliva. Degustar a água-saliva. Olhar que atravessa. 

Corpo no espaço: Do lado esquerdo do palco, virado de lado com o corpo voltado para a diagonal de bacias. Plano 

alto, em pé. 

Verbo: degustar. 

Paisagem sonora: Silêncio. 

Iluminação: foco no local da cena, cor âmbar.  

 

6. Desequilíbrio  

Sensação: O fluido cefalorraquidiano que escorre do 

cérebro para a coluna me faz serpentear pela coluna, me 

desequilibra e me transforma em sopro. Sou levada. 

Vagueio. Retorno à estabilidade da terra em coluna 

serpenteada. Desequilibro. Pêndulo pelo espaço. Em pé, 

desloco-me em onda. Desequilibro. Sou onda, maremoto, 

mas também sou vento. Deixo que o vento entre na minha 

boca e sopro dentro.  

Movimento: Plano alto, em pé. Corpo que pendula até 

desequilibrar e desaba para alguma direção: frente ou trás 

ou lateralmente, atravessando o espaço até bater na 

parede ou a energia reduzir.   

Corpo no espaço: Deslocamento que atravessa a cena em 

linhas retas no espaço de uma extremidade a outra, sem 

tocar nas bacias.  

Verbo: desequilibrar 

Paisagem sonora: Circularidade. Repetições imperfeitas.  

Flauta com som estranho chega,repetições da mesma 

melodia. Falhas. Percussão entra e soa com falhas 

rítmicas, desequilíbrio.  

Iluminação: luz geral, cor âmbar. 

 

 

 

 

Figura 102: Movimento. Autor: Augusto Vazquez, 

2012. Fonte: 
https://500px.com/photo/8025523/movimiento-by-

augusto-

v%C3%A1zquez?ctx_page=2&from=user&user_id=

857097 
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7.Chuva-fértil 

Sensação: Mulher ancestral fertiliza a terra. Chovo 

pelos cabelos, pingos correm pelos fios e deslizam entre 

os dedos. Choro pelos cabelos e fertilizo a terra. Coluna 

em onda sinuosa. Mãos deslizam pelo crânio e cabelo. 

Em mim, emerge a sensação de fertilidade em gota de 

chuva-mulher.  

Movimento: Contralateral. Balançar da coluna em 

curva frontal. Mãos que deslizam pelo cabelo. Olhar 

direcionado.   

Corpo no espaço: Plano médio. Lado esquerdo do 

palco. Corpo se desloca para frente, linha reta, para 

bacia. 

Verbo: fertilizar 

Ideia de iluminação: Luzes laterais em corredores, 

criando sombras. 

Paisagem sonora: Percussão dá o apoio rítmico a cena. É 

a terra num último ato junto a fertilização.   

Iluminação: foco contra-luz, cor amarela alaranjada. 

 

 

 

8. Catando memórias de um rio  

Sensação: O estado d’água ritual se instaura em mim. 

Mergulho em ritual. Encontro rastros-memórias de um 

rio e as recolho em meu corpo-rio. Nasce as primeiras 

sensações-imagens da lavadeira. Toco em objeto 

sagrado. Escorro.  

Movimento: Lavo o meu cabelo. Toco e seguro a bacia. 

Olhar que penetra. Trago a bacia para a cabeça. Andar 

lento. Derramo a água de uma bacia para outra. Carrego 

as bacias e apoio em diferentes partes do corpo e escorro 

em água-corpo de uma bacia para outra. Coloco uma 

bacia sobre a outra, apoio, carrego e derramo. A partir da 

quarta bacia, apenas recolho e as coloco diretamente no 

amontoado de bacias na cabeça. Deixo a cena ganhar 

ritmo até se tornar uma ação cotidiana de catar bacias, em 

ritmo e fluxo rápido. Quando eu chegar na última bacia 

maior com um vestido azul dentro d’água, eu coloco 

todas as bacias dentro e com o vestido lavo e me visto. 

Verbo: Catar. Derramar. 

Paisagem sonora: Canto “Foi no rio que eu vi passar”, 

junto com a guitarra reforçando a mesma melodia.  

Iluminação: focos de luz em cada bacia d’água de cor 

âmbar associada a luz lateral de cor branca (sombra nas 

laterais da cena). 

 

Figura 104:  Ocean Without a Shore. Bill Viola, 2007. 
Fonte: 

https://www.sacredfamiliar.com/blog/2014/02/ocean-

without-a-shore-bill-viola.html 

Figura 103: Sem título. Autores: David Young-

Wolff e Alli Jiang, 2013. Fonte: 

http://www.darkbeautymag.com/2013/04/david-

young-wolff-alli-jiang/ 
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9. Deslizar-se sob pele 

Sensação: Rio desliza sob a pele e atravessa a pele. 

Linfa que direciona e cresce no espaço. Fáscia em toque 

leve que desliza e escorre. Lavar e me banhar. estado 

fáscia-linfa-lavadeira.  

Movimento: Ora minha mão desliza no corpo ora o 

corpo desliza em minha mão.  Crio imagens deste lavar-

me em Deslizo minha mão pelo corpo, água, bacia. 

Deslizo minha mão pelo corpo, água, bacia.  

Corpo no espaço: Entre plano alto e médio. Desloco da 

frente-esquerda do espaço de cena para trás-direta. 

Verbo: Deslizar. 

Paisagem sonora: Outra melodia construída pela 

guitarra. Ideia de melodia construída para sopro d’agua. 

Iluminação: foco de luz no vestido pendurado e na 

última bacia, onde acontece a cena, cor âmbar. 

 

 

10. Lavadeira  

 

 

10.1. Erguer-se em lavadeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensação: derreto e desabo em mim, pelos meus pés.  A lavadeira emerge do rio-cachoeira com sua bacia-cabelo 

na cabeça. A figura da lavadeira e da la Llorona que procura seu filho nas águas do rio nascem em meio a sensação 

de rio. Meu rio-ventre espirra pelos olhos-mãos-bacia, escorre, corre, refaz-se e se lança em outro olhar. Derreto, 

escorro e desabo para o chão. Refaço-me em lavadeira, agora em outra direção, em outro olhar-público. A figura 

da lavadeira derrete e escorre pelo chão.  

Figura 106: As lavadeiras. Autor: Candido Portinari, 
1944. Fonte:http://obviousmag.org/pintores-

brasileiros/candido_portinari/as-principais-obras-de-

candido-portinari.html 

Figura 105: Sem título. Autor: Vogue Brasil, 

2015.Fonte:  
http://www.mdollnyc.com/2015/05/gisele-bundchen-

for-vogue-brazil-may.html 

Figura 107: Lavadeiras, 1943. Autor: Candido Portinari. 

Fonte: https://www.wikiart.org/en/candido-

portinari/lavadeiras-1943 
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Movimento: Arrasto rápido a bacia para frente. Quando chego na parte frontal da cena, desabo para o chão como 

uma cachoeira e rapidamente retorno em pé com as mãos entre os cabelos, levantando os cabelos. Desabo e retorno. 

Repito esta direção para todas as direções da cena. Olho nos olhos: olhar farejador, que atravessa. 

Verbo: erguer-se 

Paisagem sonora: Sons da própria cena: bacias sendo arrastada, cabelo batendo na bacia e respiração. 

Iluminação: Foco de luz, formando um corredor frontal, na direção onde avanço na cena, cor branca. 

 

10.2. Desabar em cachoeira 

Sensação: A lavadeira é mulher-cachoeira, derrama e 

quebra no chão. Refaço-me em estrutura mulher. 

Quebro-me em cachoeira. Retorno. Desabo. Emerge a 

sensação da repetição do lavar e do lavar-se, da 

necessidade do lavar, o querer e não querer lavar(se). 

Emerge a imagem da mulher que é liquida, que não pode 

ser represada e se (trans)figura, apesar de quererem 

mantê-la em uma estrutura pré-determinada. 

Movimento: Repito a ação de desabar no chão e retornar 

para a posição ereta. O movimento vai diminuindo a 

amplitude no espaço e vou ficando cada vez mais no 

chão, durante as quedas, e acelero. O movimento do 

desabar-cachoeira se transforma em lavar. 

Corpo no espaço: Frente, lateral direita da cena. 

Transição entre plano alto e plano baixo.  

Verbo: desabar 

Paisagem sonora: Sons do cabelo batendo na bacia e da 

respiração. 

Iluminação: Foco de luz, formando um corredor frontal, 

na direção onde avanço na cena, cor branca. 

 

10.3. Cachoeira dentro  

O foco está no impulso interno do quebrar-se em 

cachoeira. (Trans)formo-me em mulher-felina pronta 

para atacar com os olhos farejadores de fogo. A figura da 

guerreira-felina emerge em mim. Meu corpo é pulsação 

d’água flamejante.  

Movimento: Reduzo a ação de me quebrar em cachoeira 

e retornar até chegar à eminência da ação, a cachoeira 

dentro, em uma posição de felina. Pausa externa, 

movimento interno que continua infinitamente em 

explosão. Olho nos olhos: olhar farejador de fogo que 

atravessa. 

 

 

Verbo: atravessar 

Paisagem sonora: Silêncio. 

Iluminação: Foco de luz, formando um corredor frontal, na direção onde avanço na cena, cor branca. 

Figura 108: Ocean Without a Shore. Bill Viola, 

2007. Fonte: 

https://www.20minutos.es/imagen/1099637/ 

Figura 109: Autoria desconhecida. Fonte: http://www.af-

usa.org/seekey/jaguar-hd-wallpapers-1080p/ 
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Figura 110: Angelo Musco. Fonte: 

https://pijamasurf.com/2011/11/vortices-

interdimensionales-hechos-de-miles-de-cuerpos-

desnudos-fotos 

11. Desfazer-se em oceano 

Sensação: Mulher que não se sustenta mais na imagem 

mulher, derrete, vira água, se dilui, escorre, segue e some 

em oceano. Desfazer-se em água. Uma entrega ao 

sagrada ancestral aquático. 

Movimento: A imagem de uma mulher-felina se 

desmancha e eu derreto e escorro até o chão. Rolamentos 

pelo chão em diferentes tempos até a parede, continuando 

o percurso como se a parede fosse um chão vertical, 

escorrendo e subindo na parede, rolando e derretendo 

novamente para o chão. Uso os apoios para empurrar a 

parede e deslizar sob ela. Sair de cena rolando.  

Corpo no espaço: deslocamentos pelo chão atravessando 

a cena até atingir uma parede oposta. Diversas direções. 

 

Texto: 

Toda água que me atravessa 

Atravessou meus ancestrais. 

Aguardo o próximo colapso  

para me desfazer, me arrebentar. 

 

Sou onda, onda longa, 

Ressaca e calmaria. 

Rio raso em riso, 

Amazonas profundo,  

bem no fundo de mim. 

 

Levo um oceano interno, 

Cardume de mulheres, 

Correntezas me arrastaram ao nascimento. 

Adormeci em geleiras, 

Desabei. 

 

Derreti, 

Escorri pelas entranhas da terra 

Sequei ao sol, 

Esturriquei o chão, 

Chovi em desertos. 

 

Toda vida é água. 

Gota a gota, 

Gota a gota. 

Toda vida é água. 

 

(Autor: Lucas Holanda) 

 

 

Voz: À medida que eu danço pelo espaço, eu falo o texto. Na primeira récita do poema eu falo corrido. Em seguida, 

só fragmentos. Aos poucos, predominam sons no espaço, com poucas palavras e a música se sobrepõe a fala. Até 

a fala sumir de cena, assim como o corpo, e ficar apenas o som do mar. 

Ideia de vídeo: Corpo que vai ao mar, anda até sumir e apenas mar em ondas continua na cena. 

Paisagem sonora:  Mar chega à cena novamente, logo após surge a guitarra com a melodia Sopro d’Água. Guitarra 

termina a melodia ficando apenas o mar. 

 

Iluminação: Luz lateral direcionada a cortina de espelho que está no cenário, no alto, provocando reflexos 

espalhado pelo ambiente, cor âmbar. Contra-luz de cor azul forte, banhando todo a cena, vindo do alto. A 
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intensidade da luz azul vai aumentando ao longo da cena. Eu vou rolando e saindo de cena. Dá um black out final 

e eu sumo de cena. A música continua (música-luz imersiva). O ambiente aquático continua e eu não estou mais 

em cena. Não existe mais as memórias ou o corpo, só o ambiente-memória-matéria. 

 

 

 

 

2.5. Transfiguração guiada pelas materialidades da cena 

 

Cenas e estados foram transpassados no processo por outras materialidades conectadas 

ao corpo-ambiente-d’água como: as memórias das lavadeiras e outras mulheres ancestrais 

d’água; a questão socioambiental da água no Brasil; o cenário com um caminho de bacias que 

atravessa o espaço cênico, um vestido que pinga ao longo do espetáculo e cortina de pequenos 

espelhos que refletem a luz; a leveza do figurino de tule e em camadas de cor nude, em contraste 

com a cor azul e o peso do vestido que coloco durante a cena Deslizar-se sob a pele; as 

sonoridades e a iluminação imersiva; entre outras. 

As bacias atravessam o espaço cênico ora envolvendo meu corpo ora envolvidas por 

mim ora se integram a mim. Numa pulsação constante de aproximação e afastamento, as bacias 

dançam comigo em sintonia, como objetos sagrados que guardam memórias-d’água, em cena.  

Através das bacias, materializa-se em cena as memórias dos ex-rios que foram aterrados 

ou viraram lamas ou hidrelétricas ou canais de esgotos, num país em que se vão os rios e o que 

restam são fragmentos de memórias. De um mesmo modo, esse objeto sagrado faz uma 

referência a nossa existência celular: a bacia é como uma membrana celular porosa, repleta de 

fluido celular. Esse objeto cênico também tece suas conexões com a própria criação de Sopro 

d’Água e seu caminho que tece uma rede de versões d’água.   

O encontro com as bacias foi modo de mergulhar e resgatar em cena as memórias de 

mulheres d’água que me atravessaram, ao longo do processo de criação. Ao me banhar, na cena 

Catando memórias de um ex-rio, e me integrar às bacias d’água, a persona da lavadeira cresce 

e mistura em si todas as mulheres d’água. A persona da lavadeira se dilui em meio a Ofélia e 

La Llorona. 
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2.6. Fluxo corpo-ambiente criando (de)composições em cena 

O roteiro foi criado pelo fluxo e com o objetivo de mergulhar e aprofundar nos estados 

corporais, sensações, imagens e memórias mais pulsantes do presente, sintonizando com a 

pergunta: O que faz sentido agora? As imagens e as palavras me ajudaram a revelar pistas de 

caminhos em cena para acessar estados corporais e sensações, me apoiando para saborear os 

estados e a materialidade corpo-ambiente, que, por sua vez, me conecta ao fluxo, criando os 

tempos, os ritmos e as dinâmicas da cena. 
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- FALA E CADERNO SOBRE FLUIR E DEGUSTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao mergulhar na possibilidade de fluir através do degustar a materialidade corpo-

ambiente, comecei a observar a pausa de movimento externo se transmutando na cena, como 

uma suspensão que mantém a pulsação do fluxo de modo interno, reduzindo a mobilidade 

externa. Através desta compreensão, as construções de imagens na cena se modificaram. Ao 

perceber a pulsação na pausa, pude viver o presente da imagem e as transições entre as imagens 

criadas. 
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Ao longo do processo, comecei a me perguntar se podia haver fluxo orientada por uma 

composição semiestruturada de estados corporais em cena, esse roteiro de estados não 

estagnava o fluxo. Essas questões transbordaram pelos laboratórios de criação de Sopro d’Água 

e, em um dia de criação, dançando, alguns apontamentos despontaram em mim. 
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Ao longo do processo, comecei a me perguntar se podia haver fluxo orientado por uma 

composição semiestruturada de estados corporais em cena, se esse roteiro de estados não 

estagnava o fluxo. Essas questões escorreram pelos laboratórios de criação de Sopro d’Água, 

na versão Transbordar, em um dia de criação, dançando, alguns apontamentos despontaram em 

mim. 
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Percebi o fluxo, em uma cena semiestruturada, conectado ao saborear a materialidade 

corpo-ambiente e o roteiro de Sopro d’Água na versão Transbordar como um suporte que me 

dá pistas para esse degustar e, por consequência, para acessar o fluir de estados, memórias e 

imagens. Ainda muito envolvida por esses questionamentos, e por Daniela ter me pedido para 

escrever o que estava sendo este momento de organizar o material criativo, eu a respondi em 

uma escrita que aprofundava a sensação de trânsito entre fluxo e estrutura, no processo criativo 

da versão Transbordar. 
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Salvador, 10 e 11 de setembro de 2018 

 

Na cena de Sopro d’Água, onde instala-se meu fluxo? São nos estados corporais 

que me atravessam e presentificam minha existência? Até que ponto meu roteiro de estados, 

movimentos, ações e imagens me fornecem liberdade para fluir? O roteiro dá suporte para 

os meus estados corporais crescerem em fluxo? Escolhi o fluxo como guia da cena. Escolher 

o fluxo como possibilidade de existência em cena é abrir-se em carne, energia, fluidos e 

matéria para o outro, humano e não-humano. Sou corpo-ambiente em fluxo, mas como essa 

latência material deixa ser atravessada e atravessa a cena? Seguir um roteiro pode ser uma 

possibilidade de mergulhar em fluxo? Pensei que não por alguns anos. Continuei e 

aprofundei essa questão nos últimos meses. 

Como estruturar o fluxo? Faz sentido buscar a estrutura quando se propõe o fluxo? 

Se desejo o fluxo, por que busco a estrutura? Posso fluir em estrutura? Faz sentido falar de 

fluxo, se proponho uma estrutura? Essas perguntas vibravam quase como uma contradição 

em meu corpo-mente-células-poros, quando pensei em roteirizar, quando eu fazia um 

esqueleto de roteiro, sim, esqueleto para este fluir de fluidos que é Sopro d’Água. As questões 

borbulhavam em minha cabeça quando dançava nesse esqueleto. Meu corpo vibrava e 

gritava: quero fluir!!!  

Percebi o roteiro como lugar de suporte para acolher meu fluxo e realizar focos da 

minha percepção, de meus estados corporais e, por consequência, da cena e do público. 

Percebi que a parti desses focos, eu podia saltar, imergir e fluir em performance. Esses 

últimos meses de mergulho em roteiro foram de buscar o entremeio entre fluxo livre de 

estados e estrutura. Percebi a importância da estrutura para seguir e fluir. O roteiro tornou-

se suporte para o fluxo, para aprofundar estados, para parir imagens, para transmutar 

memórias e para materializar sensações em cena. Meu desafio hoje é me reconectar a cada 

ensaio, e, futuramente, também em cada apresentação com o fluir dentro da minha 

(des)estrutura de cena. Tenho meu roteiro, mas como deixá-lo vivo, para que ele seja uma 

possibilidade de fluir e não uma prisão? Como deixar meus estados corporais vividos, 

pulsantes e em fluxo em um roteiro?  

Organizar, estruturar, apoiar, dá suporte... o roteiro transformou-se em um 

esqueleto de meu corpo e de minha dança em fluxo. Neste suporte percebi que era mais 

profundo o fluxo, podia aprofundar em um mar de estados, sensações, imagens e memórias. 

Podia descobrir águas profundas ainda não acessadas, desvendar imagens turvas, estados 

podiam se revelar com mais forças, mitos se conectarem, movimentos e estados antigos e 

novos se fundirem, tudo nesta teia de criação. Através da estrutura podia imergir 

profundamente nos estados e imagens míticas que Sopro d’Água me propôs durante esses 

anos, resgatando vestígios e recriando correntezas.  

Foi assim que o roteiro se apresentou a mim: possibilidade de mergulho profundo 

no fluxo de Sopro d’Água. Porém, como manter o fluxo pulsante na estrutura-roteiro? Hoje, 

sinto que para fluir, preciso deixar pulsante em mim, em minhas células, as memórias, as 

sensações, os estados corporais e imagens que me atravessam em cada cena. Um processo 

de saltar a percepção para o corpo-ambiente e seus estados corporais em atenção plena. 

Não é seguir um roteiro, mas deixar-me ser levada pelos impulsos do roteiro. Deixar o 

roteiro ser de fato o que é: suporte para a ação da minha materialidade em transmutação, 

não um corpo cristalizado que cristaliza outro corpo. Ou seja, deixar-me reviver os estados 

da matéria em um suporte-roteiro. 

Sinto hoje que finalizei uma fase, que começou em abril e durou até agosto de 2018, 

na qual a estrutura deste corpo-cena em fluxo foi organizada. Agora, a partir desta primeira 

materialidade sinto-me segura em fluir por novas materialidades de cena, como bacias, 

figurinos, cenários, sonoridades, luz, vídeo... O corpo como principal materialidade da cena 

é apoio, suporte e organiza todo o espetáculo, traça percurso e gera correntezas para o fluxo 

das outras materialidades. Estas que também transformarão meu fluxo de estados corporais, 

meu corpo e a cena. Em um futuro próximo, as materialidades se diluirão e se misturarão, 

esta mistura das materialidades transformará Sopro d’Água, não mais em minha criação ou 

meu processo, não mais meu, de Daniela ou de Thiago, e sim, meu, de Daniela, de Thiago, 

de Thais, da iluminadora... e dos corpos em fluxo que passaram e passarão por ele deixando 

seu rastro criativo. (e-mail da pesquisadora, 2018) 
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 Eu poderia estar movida entre o fluxo e a estrutura? Entre o caos e a organização? 

Entre o interno e externo? Entre corpo e ambiente? Movida pelo entremeio, percebo atualmente 

que, na versão Transbordar, o roteiro tem uma função semelhante à membrana celular: apoiar 

a possibilidade de fluir, dando suporte ao fluxo interno-externo. O roteiro de estados foi uma 

estrutura criada ao longo do processo para escolher, organizar e, em seguida, aprofundar os 

fluxos que me invadiam, descobrindo para o além do impacto energético e da matéria do 

instante de acesso ao fluxo, me fazendo mergulhar nos afluentes das memórias e imagens 

composicionais que persistiam em mim ao longo de tantos fluxos d’água do processo.     

 Compor com o material criativo emergido do fluxo me convocou a propor uma estrutura 

de roteiro porosa, guiada não pela precisão de movimentos, mas pelos estados corporais, 

memórias-sensações e memórias-imagens que me atravessavam. Esta porosidade do roteiro 

apoiou o meu fluxo corpo-ambiente, na versão Transbordar, pois possibilitou aprofundar 

estados corporais, sensações, estados, memórias e imagens que se repetiam e reapareciam no 

estado de fluxo, além de estruturar caminhos para o degustar da materialidade corpo-ambiente 

em cena. 

Sou corpo-ambiente em fluxo. A minha matéria corporal tem como base o fluido celular 

e intersticial. Composto setenta e três por cento de água, meu corpo tem em sua matéria a mesma 

água que circula por rios, cachoeiras e oceanos, a mesma água que atravessa diferentes tempos 

e espaços. Transbordar foi criado a partir do fluxo corpo-ambiente que me habita, mas que 

transborda a minha existência. 

Dançar esta versão em um teatro ou outro espaço interno, nasceu como uma necessidade 

da criação de evidenciar os estados corporais, as memórias-sensações e memórias-imagens do 

fluxo corpo-ambiente, a partir da materialidade do corpo-ambiente que habita em mim, o sujeito 

da ação cênica, e me transborda. Em cena, me transfiguro em diversos estados e memórias que 

fluem entre fluidos corporais e a água ambiente. Sou fluido celular, oceano, rio, fluido sinovial, 

lavadeira, minha avó, sangue... Em um processo de transfiguração de mim e de meu corpo-

ambiente, a cena se compõe, se (de)compõe e se transforma.  
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Para assistir Sopro d’Água 

na versão Transbordar (2018)  

de Sopro d’Água  

acesse o QRcode ou o link: 

https://youtu.be/LWvJUaiDDx0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 

2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 113: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 114: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 111: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 115: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

https://youtu.be/LWvJUaiDDx0
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Figura 116: Sopro 
d’Água - versão 

Transbordar. 

Recife-PE, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 117: Sopro d’Água - 

versão Transbordar. Recife-

PE, 2019. Foto: Thais Lima. 

Figura 118: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. Foto: Thais Lima. 
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Figura 120: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. Foto: Thais Lima. 

   

Figura 121: Sopro 

d’Água - versão 

Transbordar. 
Recife-PE, 2019. 

Foto: Thais Lima. 

Figura 119: Sopro 
d’Água - versão 

Transbordar. 

Recife-PE, 2019. 

Foto: Thais Lima. 
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Figura 122: Sopro d’Água - versão Transbordar. Recife-PE, 2019. Foto: Thais Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A versão Transbordar de Sopro d’Água, nem a última nem a mais original, é apenas 

uma escolha compositiva do momento presente. A versão propõe uma alternância de estar na 

experiencia, observar-se e reviver a experiencia, de propor e seguir no fluxo, a partir de uma 

escolha de olhar para os estados, as memórias-sensações e as memórias-imagens que 

atravessaram esse processo de criação, mobilizada pela pergunta: O que faz sentido agora?  

Aprofundar os estados corporais, as memórias-sensações e as memórias-imagens que 

reverberam no agora é também abrir espaço para a transformação, para que deste modo possam 

surgir outros movimentos, ações, ideias de cenas, imagens, objetos de cena, vídeos, sons, 

figurinos e cenários, deixando a criação se transfigurar mais uma vez. Na versão Transbordar, 

a proposta é observar, perceber os caminhos e afluentes percorridos por Sopro d’Água, 

deixando a criação se transfigurar, permitindo-a se (de)compor para se (re)compor a partir da 

experiência do fluir.  

No processo de criação de Sopro d’Água, o fluxo fez gerar a necessidade de diferentes 

abordagens e procedimentos de pesquisa e criação, assim como variados modos de composição, 

o que gerou a multiplicidade de versões da obra, em diferentes suportes e em diálogos com 

outras linguagens artísticas e outros criadores. Esse modo de fluir, escorrer, se espalhar e 

transformar a criação por múltiplas ações, fez com que a obra fosse desenvolvida sem uma 

hierarquia das versões criadas.  

Em Sopro d’Água, todas as versões são modos diferentes de pulsar o fluxo corpo-

ambiente. Cada versão foi gerada pela experiência do fluxo corpo-ambiente como impulso 

criativo e que fez transbordar o fluxo para a matéria da obra criada e seus sentidos. O fluxo, 

portanto, está no conteúdo da criação que emerge com a experiência do processo. 

Independentemente da versão, cada uma traduz uma perspectiva do fluxo corpo-ambiente na 

criação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mulher que não se detém à uma identidade definida, derrete, transfigura-se em água e 

se dilui em chuva, rio e oceano infinito. Através do fluxo corpo-ambiente, Sopro d’Água pôde 

fluir por diferentes estados de fluxo e construir diversas versões de si. Em fluxo, descobri 

estados corporais, memórias e imagens conectados à materialidade corpo-ambiente, diluindo 

memórias e vestígios meus, de meus ancestrais ou inerentes à própria materialidade da água, 

mergulhada em uma herança filogentética ou geológica.  

Através de sua característica transmutável, a criação gerou várias versões de si, 

configurando-se em uma obra de criação processual. Ao mover diversas memórias, minhas ou 

não, e ao transfigurar-se em diferentes versões, Sopro d’Água transpassou e conectou tempos e 

espaços, na criação. O fluxo fez diluir as fronteiras entre corpo e ambiente, arte e ciência, arte 

e ecologia, dança e fotografia, prática e pesquisa, entre outras.  

Ao mergulhar em estado de fluxo, dilato os poros de meu corpo vibrátil, desfaço-me de 

uma identidade e deixo-me transpassar e me transfigurar. Em fluxo, mergulho na sensação e na 

capacidade de saborear a matéria corpo-ambiente, imerjo na correnteza de um corpo vibr(ação), 

reduzindo o tempo entre ação-movimento e impulso, e afastando pré-julgamentos racionais.  

 Em Sopro d’Água, através da corporalização proposta pela abordagem do Body-Mind 

CenteringTM, em que o estado corporal é vivenciado à nível celular, sendo a própria 

materialidade ou sistema corporal consciente de si, pude vivenciar o estado de fluxo movido 

pelo saborear dos impulsos da matéria corporal. Através da dança aquática e do dançar os 

estados de Sopro d’Água, guiada pela sintonia somática com o ambiente, imergi no fluxo 

através da possibilidade de degustar a materialidade corpo-ambiente. Experienciando as 

possibilidades do entremeio, deixo-me ser transpassada pelo ambiente, seus impulsos e afetos. 

Diluída, o fluxo corpo-ambiente me transmuta e faz transfigurar a criação de Sopro d’Água.  

Como compor em dança guiada pelo fluxo corpo-ambiente? Fluir é diluir-se. Fluxo é 

transfiguração. Como compor com algo que está sempre em mudança, em (de)composição? 

Concebo Sopro d’Água como uma criação em processo de transfiguração, em constante 

processo de (re)fazer-se, em que é necessário assumir o diluir-se e a (de)composição na criação 

para, deste modo, se (re)compor, transfigurando-se em diferentes versões de si.  

Nesse processo de compor, (de)compor e (re)compor, Sopro d’Água foi traçando seu 

caminho e encontrando o fluxo como eixo da criação. Na composição de Sopro d’Água, o fluxo 

não apenas conduziu as transfigurações do processo de criação ao longo de seis anos, mas 

também foi estratégia para composição em dança. As diferentes versões de Sopro d’Água, 
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emergidas ao longo do processo de criação, apresentaram o estado de fluxo como principal 

impulso para criação, em modos diferentes: ora o estado de fluxo guiava a composição no 

presente da ação cênica; ora a composição (re)memorava os estados, sensações e imagens 

deixados pelo estados de fluxo ao longo do processo de criação, reativando-o em cena; ora o 

fluxo aproximava e diluía essas duas possibilidades.  

Em todos os casos, em fluxo, emergiam no corpo sensações, estados corporais, 

memórias-sensações, memórias-imagens e movimentos compositivos. Em Sopro d’Água, não 

há uma hierarquia das versões criadas. Cada uma guarda sua perspectiva do processo de criação 

e um modo diferente de pulsar o fluxo corpo-ambiente.  

Ao longo do caminho de Sopro d’Água, o fluxo se mostrou como guia, como modo de 

pesquisar e criar em artes cênicas. Apoiada na Pesquisa Somático-Performativa e em sintonia 

com os impulsos nascidos da prática criativa, percebi o fluxo como eixo da criação e da 

pesquisa, esboçando um modo de pesquisar que nomeei como Prática como Pesquisa em Fluxo. 

A improvisação do movimento em estado de fluxo, assim como as escritas e desenhos em fluxo, 

tornaram-se dispositivos fundamentais para encontrar eixos, descobrir questões e emergir 

respostas, durante todo o processo de pesquisa. O fluxo gerou um método fluido de coletar e 

analisar dados, assim como de escrever e organizar a escrita.  

Ao estruturar Sopro d’Água em princípios e práticas ecossomáticas, observei o quanto 

mudou minha perspectiva de criar, mover e pesquisar. Transbordei das questões O que me 

afeta? e O que impulsiona minha dança? para a pergunta: Quem eu afeto? Os Laboratórios 

Água-corpo-ambiente, as danças aquáticas, o dançar estados de Sopro d’Água em fluxo corpo-

ambiente e as versões Diluindo-me em rio-cachoeira e Desaguando em mar me fizeram 

repensar a quem minha dança atinge e com quem eu danço.  

Ao dançar na água estou dançando para mim? Eu estou dançando com a água, as 

pedras, a profundidade ou os peixes? Quem é a testemunha de minha dança: eu mesma, a 

câmera, outro artista ou ambiente? Ao dançar com/no ambiente, especialmente imersa em 

água, observei que, em quase todos os momentos, quem não estava muito próximo a mim, e de 

preferência de óculos de mergulho, não poderia testemunhar minha dança.  

Dentro d’água, minha dança submergia para outra experiência, no qual os que olhavam 

da terra tinham poucos rastros ou nenhuma das ações e movimentos na água. Para os de fora 

d’água, só restavam pedaços de pernas, pés e cabeças, eu me camuflava na imensidão d’água 

do ambiente. A água e seus seres d’água eram as principais testemunhas da dança. Dançando 

na água e com a água, a necessidade de escutá-la, perceber e me sintonizar com seus impulsos 
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é urgente. Em estado de fluxo corpo-ambiente, eu nunca danço sozinha, eu danço comigo e 

com o ambiente, movida pela água que me envolve, sentindo meus impulsos interno-externos 

e meus fluxos do entremeio. 

Ao assumir a existência ambiental de Sopro d’Água, percebi a transformação da 

perspectiva da criação-pesquisa, abandonando pontos de vistas e questionamentos 

antropocêntricos, que me desviavam dos impulsos estruturantes da criação. Compreendi que 

meu dançar e toda a criação-pesquisa transbordava para além do humano, incluindo o não-

humano na base compositiva da dança. A Ecossomática me auxiliou na pesquisa-criação de 

Sopro d’Água, assim como apoia diversos artistas, em não apenas lançar o olhar a questões 

ambientais no trabalho criativo, mas a mudar a perspectiva da prática-teoria, transformando a 

metodologia de criação, abandonando o antropocentrismo no criar e se reestruturando em um 

modo ecocêntrico de cria(ação). 

A criação-pesquisa de Sopro d’Água diluiu as fronteiras entre linguagens artísticas 

assim como diluiu dicotomias entre corpo e ambiente, ciência e arte, prática e pesquisa. Ao fluir 

entre os campos da Educação Somática, Ecologia, Dança, Performance, Prática como Pesquisa 

e Pesquisa Somático-Performativa, Sopro d’Água se compôs pelo encontro dessas perspectivas 

e práticas. Ao mergulhar em um processo de criação em dança, discutindo composição em 

dança, através do fazer artístico e do diálogo teórico-prático com outros artistas-pesquisadores, 

Sopro d’Água contribuiu com o campo da Prática como Pesquisa em dança, reforçando ao 

artista da dança a necessidade de dançar sua pesquisa, assim como de ampliar as discussões 

sobre processo de criação e modos de composição em dança.  

Por diluir criação e pesquisa, considero o modo de pesquisar e criar em fluxo, uma 

contribuição artística e acadêmica da pesquisa. Ao olhar para os impulsos indicados pelo fluxo, 

o artista-pesquisador mergulha em outros modus operandi, abrindo espaço para corpo em 

movimento e para o corpo em relação agir e revelar seus caminhos. Mobilizados pelos afetos, 

ocupando nosso corpo do entremeio, somos impelidos a ser e estar no mundo e em sintonia 

somática com o meio.  

Ao discutir o fluxo corpo-ambiente em dança, aproximar somática e ecologia e 

desenvolver uma pesquisa-criação pautada em uma perspectiva ecocêntrica, Sopro d’Água 

contribuiu com o campo da Ecossomática e de estudos que aproximam dança, performance e 

ecologia. De um mesmo modo, devido às restritas referências sobre dança aquática, a presente 

criação-pesquisa revelou alguns rastros de princípios que têm guiado este modo de criar e 
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pesquisar em dança, apresentando também a necessidade de mais artistas-pesquisadores se 

debruçarem sobre este objeto de pesquisa.  

A pesquisa-criação de Sopro d’Água fez brotar em mim o desejo pelo fluxo como 

metodologia de criação e pesquisa em artes cênicas. A Prática como Pesquisa em Fluxo se 

apresentou como uma metodologia a ser sistematiza em pesquisas futuras. De um mesmo modo, 

aponto como necessidade de desenvolvimento e sistematização de mais metodologias 

ecocêntricas para criação e pesquisa em artes. Epistemologias e práticas metodológicas 

estruturadas no entendimento de um self-ecológico, capaz de ampliar o espectro do artista-

pesquisador, incluindo corpo e ambiente, humanos e não-humanos em sua investigação. 
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