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Resumo 
 
 
 
GUIMARÃES, Miriam Brockmann. Tempos Brancos: rememorando estratégias de 
composição coreográfica. 2018. 196f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura 
em Dança) – Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
 
 
O presente trabalho, produzido no Curso de Dança Licenciatura da Universidade 

Federal de Pelotas, tem como objetivo geral identificar e discutir as estratégias na 

criação do espetáculo Tempos Brancos: Uma poética sobre a memória, do Centro 

Contemporâneo Berê Fuhro Souto criado no ano de 2014. A pesquisa também está 

voltada para análise de espetáculo em dança, bem como os caminhos que a diretora 

Berê percorreu para preparar suas intérprete-criadora, dentre elas, técnica de pilates 

e respiração, uso da voz e palavra coreografada, ligações com áreas diversas de 

arte e também da literatura e filosofia. O trabalho é uma pesquisa de cunho 

qualitativo, baseada no método da cartografia, pois a pesquisadora está imbricada 

com o objeto estudado. São utilizados como instrumentos metodológicos: revisão 

teórica, entrevistas, bem como o vídeo do espetáculo, imagens e fotos. O referencial 

teórico discute conceitos de dança contemporânea, composição coreográfica e suas 

estratégias de criação e os elementos do espetáculo para posterior análise. A 

pesquisa conclui que existe um potencial muito grande no que se refere à análise de 

espetáculos, além de trazer conhecimento teórico fundamental para diversos 

profissionais artísticos. Todos os elementos coreográficos em Tempos Brancos 

foram criados na montagem de espetáculo, a pesquisadora, professora e coreógrafa 

usufruía destes recursos no andamento de suas criações. Muitos profissionais eram 

convidados para se unir a diretora. A diretora fazia uso de diversas linguagens para 

suas apresentações artísticas, agregando valores de interdisciplinaridade. 

 

Palavras-chave: Dança Contemporânea; Composição Coreográfica; Análise de 

Espetáculo; Centro contemporâneo Berê Fuhro Souto, Cartografia. 

  



 

Abstract 
 
 
 
GUIMARÃES, Miriam Brockmann. Tempos Brancos (White Times): recalling 
strategies of choreographic composition. 2018. 196f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura em Dança) – Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2018. 
 
 
 
This study, conducted in Dance Course (B. A.) of the Federal University of Pelotas, 
aims at identifying and discussing strategies of choreographic composition of the 
show ―Tempo Brancos‖ (White Times): A poetic composition about the memory of the 
Contemporaneous Center Berê Fuhro Souto, 2014. The research also focuses on 
the analysis of dance shows, as well as the the roads that the director Berê has gone 
through to prepare her interpretational creations, among them, Pilates technique and 
breathing, use of voice and choreographed words, connections with several areas of 
art, literature, and also philosophy. It is a qualitative research, based on the 
methodology cartography, because the researcher has a close relation to the object 
studied. Bibliographical review, interviews as well as the video, images and pictures 
of the show were used as methodological instruments. The theoretical reference 
discusses concepts of contemporaneous dance, choreographic composition and its 
strategies of creation and the elements of the show for analysis afterwards. The 
research concludes that there is a big potential in the research which refers to the 
analysis of shows, besides bringing important theoretical knowledge for several 
professional artists. All choreographic elements in White Times were created in the 
making of the show, the researcher, teacher and choreographer, would use these 
resources during the process of creation. Many professionals were invited to get 
together to the director. The director would use several languages for her artistic 
presentations, adding value of interdisciplinarity.  
 
 
 
Keywords: Contemporaneous Dance; Choreographic Composition; Show Analysis; 
Contemporaneous Center; Berê Fuhro Souto; Cartography. 
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Apresentação 

 

Em certos campos, por exemplo, no sistema tonal, os hábitos da 
escuta são ao que tudo indica irreversíveis. Quando se cresceu 
desde a infância em certo sistema tonal, percebem-se os sistemas 
em tons sempre em relação com o seu próprio sistema tonal

 
(PAVIS, 

1999, p.133). 
 

Realmente, chegar neste período da vida e poder escutar e buscar canções 

que se identificam com o meu sistema tonal, ou melhor, uma identificação com 

aqueles bons hábitos trazidos da origem de onde cresci e procurar observar 

atentamente cada um dos instrumentos musicais de uma composição, tudo isso 

conforta e acalma, entre elementos rítmicos e clássicos do passado, do gosto por 

estudar as origens e evolução histórica das canções, é realmente um privilégio estar 

neste lugar do espaço, neste período do tempo, praticando aquilo que mais gosto.  

 Neste gosto encantador pela trilha sonora em espetáculos, senti-me 

motivada para essa pesquisa. Analisar a relação entre o som e a dança e fruir obras 

coreográficas traz muito ânimo na minha vida. Penso que essa motivação também 

tenha vindo da minha ligação com músicos e pessoas dançantes da família, que me 

proporcionaram vivências em relação à musicalidade e ao movimento. 

E, também, as relações que envolvem a música para a dança sempre foram 

do meu gosto pessoal, pois sempre prestei muita atenção na trilha sonora que 

compõe espetáculos, filmes, ou seja, toda e qualquer obra assistida. 

Minha afinidade pelo som é intrínseca, um processo visceral, provinda de uma 

fonte cultural, pois o som faz parte, quase que em todo momento, na vida cotidiana 

das pessoas. Cresci motivada a ouvir o mundo, a todo tipo de formação musical, 

pelo acesso a músicos, pela cultura inserida em grupos de amigos, mas o fato é que 

sigo e persigo toda espécie de contatos musicais – e isso é desde pequena. 

 Relacionar-me com a dança foi muito motivador, aproximar a dança às 

minhas vivências com a música na universidade e buscar esta temática neste TCC 
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em dança sempre foram do meu maior interesse, pois encontrei na dança um 

incentivo para vivenciar meu afeto pelas questões ligadas à sonoridade. 

Aluna há seis anos nesta licenciatura, em processo irregular do tempo 

curricular que exige o curso, que se completa em quatro anos, procurei por prezar 

toda espécie de práticas nas técnicas de dança entre as cadeiras teóricas e foi 

inigualável poder dançar e aprofundar conhecimentos, mesmo tendo se estendido, 

pois houve uma grande transformação na minha história de vida através deste 

curso. 

Minha vontade de aprofundar sobre temas que se relacionem com obras 

coreográficas partiu de sensibilidades que considero que são aguçadas na fruição. O 

hábito de assistir toda espécie de arte traz percepções de desenvolvimento 

imprescindíveis para o ser humano. 

O envolvimento como bailarina e espectadora exerceu sobre os meus 

sentidos, algo transformador: sentir o momento presente, que passa rapidamente, 

cheio de energia que acontece enquanto se dança, assistir espetáculos ao vivo e se 

permitir tocar, na sutileza de deixar que este espetáculo transborde esses sentidos é 

algo sublime e renovador. 

Fazer parte da arte e pensar na arte envolvida na vida e das relações com a 

sensibilidade que a arte produz é que realmente se acredita ter recebido uma 

benção, capaz de curar velhas feridas, muitos autores a penetrar nas nossas casas, 

mudando velhos conceitos, muita discussão e problematização, muito movimento 

refletido e dançado. 

A licenciatura em dança abre caminhos em territórios diversos, pois possibilita 

a percepção do quanto o docente se apercebe e acaba por começar a conhecer 

muitos dos seus sentidos corporais, sensório motores e energéticos. Passar por 

todos estes caminhos na universidade, principalmente quando o aluno se apropria 

daquilo que ele gosta, é emancipador. 

A dança cria raízes profundas e traz memórias entranhadas das nossas 

origens, talvez possa dizer que de vivências anteriores, e estas raízes vão criando 

múltiplas direções, se multiplicando em possibilidades no curso da vida. Saber 

aproveitar essa dinâmica corporal e espiritual do movimento para o bailarino, 

professor e pesquisador é agora um momento de reflexão.  

 O envolvimento com esta formação foi de intensa vontade e esta monografia 

é um registro deste momento da minha história de vida, com as dificuldades e 
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superações que foram naturalmente se resolvendo. Termino esta graduação com o 

coração tranquilo, fui feliz aqui, aproveitei para conviver com cada novo aluno, com 

todos os professores, cada qual com seus sensíveis conhecimentos artísticos e 

pude trocar muitas experiências, dança e movimento na roda da vida. 

Feliz de quem pode ter a chance de reconhecer que as áreas sensíveis são a 

melhor maneira de entender a vida. Feliz de verdade é quem vive a usufruir a arte 

na vida, a dança na vida, de forma sutil, humilde e inteira.  E tudo isso é contagiante. 

Dançar é um vício sem cura aparente. Serei uma eterna bailarina, percorrendo 

infinitos rizomas na busca da descoberta do desejo, no encontro comigo, porque 

neste casamento de amor com a dança posso sentir mais leveza e alívio no 

inacabado processo da vida. 

A escolha de Tempos Brancos: uma poética sobre a memória aconteceu pela 

afinidade em aprofundar relações que envolvem a análise de espetáculos em dança 

e pela possibilidade de pesquisar os elementos que compõem artisticamente cada 

estratégica coreográfica. Relacionar a música com o movimento é uma característica 

marcante no meu quadro de observações, mas adentrar nas reflexões e discussões 

sobre as demais características de composição de uma obra me faz experienciar o 

sentimento de uma amante de arte, mesmo tendo a compreensão de que a técnica 

envolve uma crítica analítica, sendo que poetizar e contemplar esse espetáculo é um 

prazer imenso. 
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1 Introdução  

 

Pensamos que o trabalho é o caminho, que nosso norte é a pesquisa do 
movimento e sabemos que a alegria do estar juntos é indispensável para se 
dançar melhor com a vida. Somos na verdade contrários a mentiras... E ao 
contrário das verdades... casamos com a dança, mas ficamos sem pudores 
com o teatro..., literatura..., filosofia..., palavras..., músicas... E com o 
silêncio... e este tem nos ensinado a dialogar com nossos "eus".  

(Berê Fuhro Souto). 
 

O presente trabalho, produzido no Curso de Dança Licenciatura da 

Universidade Federal de Pelotas, tem como objetivo principal identificar e discutir os 

elementos do espetáculo e suas estratégias de criação coreográfica da obra: 

Tempos Brancos: Uma poética sobre a memória, do Centro Contemporâneo Berê 

Fuhro Souto1, na trajetória da montagem do espetáculo. Como objetivos específicos: 

a sistematização do histórico do grupo, o referencial teórico entre a dança 

contemporânea, a composição coreográfica e as estratégias de composição. 

Com a permissão de algumas das intérprete-criadoras que trabalharam com a 

diretora do grupo na composição coreográfica de Tempos Brancos, apareceu a 

oportunidade de convidá-las para participar da pesquisa, uma vez que a diretora 

Berê Fuhro Souto faleceu na data de 21 de março de 2017 (DIAS, 2017). 

Infelizmente não foi possível seguir a ideia inicial da pesquisa, que tinha a 

intenção de partir da conversa com a própria diretora do grupo. Assim, foi se 

                                                           
1
 Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto – o grupo apresentou o espetáculo de dança 

contemporânea ―Tempos Brancos: Uma Poética sobre a Memória‖. A apresentação aborda a história 
de Clara e suas memórias. O espetáculo ―Tempos Brancos – Uma poética Sobre as Memórias‖ faz 
parte do projeto Palavra Coreografada, desenvolvido por Berê F. Souto na cidade de Pelotas/RS. A 
obra foi inspirada no texto ―Tempos Brancos‖ de autoria da coreógrafa (texto este selecionado no 
curso do conhecido autor Celso Sisto). Dentro de um cenário completamente branco, o público é 
convidado a sentar-se ao redor das histórias que a personagem Clara traz à cena através de dança, 
texto falado e projeções, rememorando e embaralhando momentos que a compõem, ora envolvendo 
neles o próprio público, ora encontrando a si mesma em momentos diferentes de sua vida, em um 
natural encontro de tempos pessoais. A poética das memórias mescla-se assim ao motivo do próprio 
ato de esquecer e relembrar, aludindo à construção do todo de uma história pela rememoração 
pessoal e parcial de fragmentos, lançando linhas ao público para que, entre os flashes da mente de 
Clara, encontre e recomponha também em suas gavetas suas histórias. 
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estruturando outra oportunidade de fazer a pesquisa, com algumas participantes do 

seu elenco.  

O objeto de pesquisa inicial foi este espetáculo onde a diretora do grupo foi 

Berenice Fuhro Souto. Em seu histórico de vida, foi diretora e coreógrafa do Projeto 

Palavra Coreografada, professora de Educação Física e formada em Dança 

Contemporânea na Escola de Dança do Teatro Sarmiento em Buenos Aires, 

Argentina. Foi fundadora do Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto e ministrava 

aulas de Dança Contemporânea e Improvisação. 

Surgiu, desde então, a oportunidade de aproximação com algumas intérprete-

criadoras que se propuseram a relatar o processo no grupo, oferecendo a sua visão 

sobre os ensaios/aulas que, através de entrevistas, contaram sua história, 

alimentando concepções de dança contemporânea e demais questionamentos. 

O espetáculo Tempos Brancos foi assistido presencialmente e visualizado em 

vídeo pela autora, o que serviu para formular perguntas para as entrevistadas 

através de conversas gravadas e transcritas sobre estes elementos vividos e 

contados do processo da composição, sobre o seu viés criativo, rememorado e 

descrevendo memórias para registro. 

Segundo o Site Palavra Coreografada (s./d., n.p.):  

 
O espetáculo ―Tempos Brancos – Uma poética Sobre as Memórias‖ faz 
parte do projeto Palavra Coreografada, desenvolvido por Berê F. Souto na 
cidade de Pelotas/RS. A obra foi inspirada no texto ―Tempos Brancos‖ de 
autoria da coreógrafa (texto este selecionado no curso do conhecido autor 
Celso Sisto). Dentro de um cenário completamente branco, o público é 
convidado a sentar-se ao redor das histórias que a personagem Clara traz à 
cena através de dança, texto falado e projeções, rememorando e 
embaralhando momentos que a compõem, ora envolvendo neles o próprio 
público, ora encontrando a si mesma em momentos diferentes de sua vida, 
em um natural encontro de tempos pessoais. A poética das memórias 
mescla-se assim ao motivo do próprio ato de esquecer e relembrar, 
aludindo à construção do todo de uma história pela rememoração pessoal e 
parcial de fragmentos, lançando linhas ao público para que, entre os flashes 
da mente de Clara, encontre e recomponha também em suas gavetas suas 
histórias. 
 

O espetáculo Tempos Brancos tem como foco a história de Clara, a 

protagonista, em etapas de vida que a autora elaborou na criação da obra, das 

memórias verídicas sobre o Alzheimer da vida de familiares dela, criações também 

aconteceram, com o apoio das integrantes. Berê criou a personagem, onde várias 

bailarinas a interpretavam em cena, na história e no tempo. 

 
O som do nosso próprio nome é a memória mais antiga que temos, 
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associada a experiências afetivas da infância. O ar e a falta dele são ondas 
formadas pela maneira de como este som chega até a gente: assim, 
podemos chamar de empírico o conhecimento adquirido na estadia no 
útero. O que importa é que ali, tanto quanto no mar, a água é o fio condutor 
de uma linha tênue entre vida e morte. O prazer de equilibrar-se nessa linha 
é o que precede o mergulho profundo no mistério do viver; este movimento 
produz outro... O dos sentimentos e suas memórias. Clara é a protagonista 
e nos convida a visitar seu cérebro e viajar na sua, nas nossas mentes. 
Claramente uma convergência de memórias entre a mente clara e o que 
clara mente. Sim... Porque são muitas, mas como se diz... Quem conta um 
conto aumenta um ponto e este, somado a imaginação com interpretação, 
resulta em cena! A cena para Clara é uma guria e seu olhar. Quem será? 
(PALAVRA COREOGRAFADA, s./d., n.p.). 
 

Débora Allemand é a orientadora e dentro deste trabalho foram utilizadas as 

entrevistas do seu TCC, além de contribuir com suas falas dentro do referencial 

teórico, foi bailarina de Tempos Brancos, processo incomum, pertencente a essa 

monografia, por razões que nos aproximaram da cartografia. Dessa maneira, regras 

de prudência são mantidas, percebendo o processo, como facilitadores de memórias 

na passagem pelas histórias vividas, valorizando aquilo que passa nos intervalos 

(ROLNIK, 2006). Nestas partes do texto, a orientadora Débora Souto Allemand traz 

para esta pesquisa depoimentos dela, como intérprete-criadora de Tempos Brancos, 

deixa um registro em todo seu percurso no centro contemporâneo, lembrando em 

capítulos deste texto uma sequência de fatos que colaboram e conversam com os 

fatos em tempo real vivenciados na criação das composições. 

Segundo o artigo ―Cartografia: uma e outra forma de pesquisar‖, o cartógrafo 

assumiu seu papel como pesquisador, atuante, pois pela força dos encontros 

gerados em territórios é que sua pesquisa ganha corpo. Corpo da pesquisadora e 

das entrevistadas, nos encontros, sensibilidades, acompanhando processos, 

valorizando o encontro. Cartografar é, neste caso, uma atitude de pesquisa 

(PUCHEU, 2007). 

 

Débora: No Centro Contemporâneo a gente não pagava nada, nem pelo serviço da 

Berê de professora, nem pelos figurinos etc.… em 2016 é que a gente começou a 

pagar o espaço que a gente ensaiava, porque ficou difícil usar a Biblioteca Pública 

como espaço de ensaio (antes eles nos emprestavam) e aí alugamos um espaço, 

que era no Clube Caixeral do centro, na Andrade neves. Então, aí eu sempre 

entendi que, por ser um GRUPO, que eu precisava dar o retorno fazendo alguma 

outra função e o site foi uma dessas funções. Eu fazia muito as questões de 

produção, de escrita dos projetos e envio pra Prefeitura, Pro cultura, Virada Cultural, 
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esses editais da SECULT. Na verdade, a gente fazia junto com a Berê, era eu que 

puxava a frente (no tempo que estive no grupo - final de 2013 a meio de 2016), mas 

eu aprendi a fazer essas coisas de produção com a Berê mesmo. Mas ela era muito 

desorganizada nessa função, ela dizia que não fazia mais coisas que ela não 

gostava, que ela, depois de 30 anos de dança (e de luta pela dança né), só fazia o 

que ela gostava. Mas não era bem assim, ela fazia bastante coisa chata também 

hehehe. Ah, e meu primeiro cachê de bailarina foi no Centro contemporâneo, 

quando eu fiz a produção também. Mas foi aí que eu entendi o que era trabalhar 

profissionalmente com dança, pra mim esse foi e segue sendo a grande 

contribuição da Berê: lutar pela dança como profissão2. 

 

Débora contribuiu com suas falas depois que o referencial teórico esteve 

pronto, possibilitando contribuir, informar e discutir sobre seu processo como 

bailarina do Centro Contemporâneo. 

A hipótese inicial da pesquisa era de que a criação de movimentos 

coreográficos tivesse partido de estímulos sonoros, tema norteador que iniciou na 

disciplina de projeto em dança, com a ideia de apontar qual era relação da trilha 

sonora na montagem de espetáculo. 

A pesquisa se modificou na medida em que aconteceu a entrevista inicial e 

que, de fato, a hipótese não se confirmava. Assim, apareceu a possibilidade de um 

registro de como foi o processo criativo coreográfico nos elementos do espetáculo.  

Percebendo que a atmosfera criada pelo som instiga aos criadores observar 

os detalhes que compõem uma obra e o quanto podem ser envolventes na atenção 

do espectador, Tempos Brancos chamou a atenção por todos os aspectos sonoros 

que fizeram parte do espetáculo, pois a atmosfera do espetáculo diante da 

sonoridade é algo envolvente.  

Refletindo sobre a ligação sonora na criação artística e suas influências, 

ocorreu de explanar esse aspecto na problematização para esta pesquisa, sobre o 

quanto podem reverberar na dança esses sentidos pelo corpo no movimento, seja 

pelo afeto ou desafeto que essa sonoridade possa causar ao intérprete-criador, 

formando uma imensidão de possibilidades de ações corporais.   

                                                           
2
 A partir desta parte do texto, o trabalho teve as considerações de Débora, textos coloridos, 

justamente para ser observado como parte final das falas na contribuição e elaboração deste 
trabalho. 
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Observado o espetáculo Tempos Brancos, com olhar espectador, 

primeiramente pareceu que todo processo de movimentos podia ter sido imbuído de 

estímulos do som na sua criação e que cada fala, poema, ruído e canção estiveram 

ligados à movimentação envolvida desde sua construção (e assim teriam sido 

construídas junto à criação). Porém, nas primeiras conversas com as bailarinas, 

surgiram as informações sobre a trilha sonora do espetáculo.  

Assim, posteriormente, com a primeira entrevistada, a professora do curso de 

dança da UFPel, Josiane Franken e a orientadora e professora Débora Allemand, foi 

decidido que seria interessante a abordagem de elementos do espetáculo que 

poderiam ser aprofundados para realizar essa pesquisa e que compõem os 

espetáculos como um todo, como a área de iluminação, o cenário, o figurino e os 

elementos cênicos utilizados. 

Desta primeira entrevista piloto, a intérprete-criadora relatou que a criação 

seguiu por vezes no silêncio. E foram destas observações, a partir da fala da 

primeira entrevistada, que surgiu a ideia de abranger elementos coreográficos de 

composição deste espetáculo e que todas estas formações na criação eram 

fundamentais para a pesquisa.  

 O trabalho poderia se solidificar ao acercar-se de aspectos coreográficos de 

Tempos Brancos, mas além das entrevistadas descreverem aspectos desta obra, a 

pesquisa tomou caminhos de abordagem de outros espetáculos da diretora, 

especialmente pela pesquisa acontecer logo após a morte da Berê e as 

entrevistadas ainda estarem abaladas com sua partida repentina. 

Essa pesquisa tem uma abordagem de cunho qualitativo e cartográfico, em 

que para Deleuze e Guattari (1995) há possibilidade de diferentes formas de 

percurso de pesquisa. A cartografia se propõe a investigar outras metodologias 

adotadas, na medida em que o pesquisador se defronta com o objeto estudado. 

Assim, o investigador, no processo metodológico, vai traçando novos territórios e 

percorrendo outros caminhos que ampliam os conhecimentos desse sujeito. Nesse 

sentido, não há o distanciamento dele do seu objeto, o que ocorre é um novo 

processo de produção de conhecimento. 

Os instrumentos de pesquisa foram as entrevistas e o referencial teórico, bem 

como o TCC da orientadora desta pesquisa, Débora Souto Allemand, e as falas da 

diretora Berê sobre seu Centro Contemporâneo que também deram apoio nesta 

pesquisa, da mesma forma que os vídeos e fotos de Tempos Brancos. Assim, 
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também obteve-se informações destas quatro bailarinas que foram convidadas, que 

buscaram informar dados explicativos, descritivos e interpretativos de seus 

processos no grupo, propiciando abertura de memórias descritas sobre os ensaios, 

as aulas e sobre o dia da apresentação.  

Inicialmente, aconteceu a entrevista semiestruturada, que se tornaram 

entrevistas abertas, dando liberdade para as entrevistadas explicarem sua forma de 

ver o que ocorreu e revelar suas próprias experiências. 

Para esta pesquisa, estive munida de recursos visuais para rememorar, 

embasada no referencial teórico entre temas sobre a dança contemporânea, 

composição coreográfica, estratégias para composição e elementos de espetáculo, 

bem como o próprio histórico do grupo do Centro contemporâneo para a análise de 

dados. 

  No Capítulo 1 está estruturada a introdução da pesquisa. No Capítulo 2 

encontra-se a metodologia de abordagem qualitativa e noções sobre a metodologia 

cartográfica. No Capítulo 3 o referencial teórico referente à dança contemporânea e 

à composição coreográfica, assim como o histórico do Centro Contemporâneo Berê 

Fuhro Souto, suas estratégias de composição coreográfica e elementos do 

espetáculo para posterior análise de dados e conclusões (em apêndice estão as 

transcrições das entrevistas). No Capítulo 4 constam as discussões sobre os dados 

da pesquisa. E, por fim, no Capítulo 5, as conclusões do trabalho. 
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2 Metodologia  

 

Esta monografia tem como tema o Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto 

e seu espetáculo Tempos Brancos: Uma poética sobre a memória. Assim sendo, 

busca identificar e discutir sobre as estratégias na criação. A metodologia se 

identifica, quanto à natureza, em uma abordagem qualitativa, que não se preocupa 

com a representatividade numérica, portanto, com uma realidade que não se propõe 

em ser quantificada e oferece pistas da metodologia cartográfica. 

A princípio, foi necessária a organização de entrevistas semiestruturadas que, 

segundo Lakatos (2003), geralmente são constituídas por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas abertamente, na presença do pesquisador, 

embasadas por um questionário que aponte os pontos a serem abordados.  

 
A entrevista semiestruturada tem como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) 
levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 
exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007, p.41). 
 

Entrevista é sempre troca, afirma Romanelli (2009), ao mesmo tempo em que 

coleta informações. O pesquisador oferece ao seu interlocutor a oportunidade de 

refletir sobre si mesmo, de refazer seu percurso biográfico, pensar sobre sua cultura, 

seus valores, a história e as marcas que constituem o grupo social ao qual 

pertencem, as tradições de sua comunidade e de seu povo.  

A cartografia, no terreno das multiplicidades e em sua realidade, sem supor 

uma unidade, não remete a um sujeito, mas a processos produzidos das 

multiplicidades, que são as singularidades, os devires, os acontecimentos sem o 

sujeito, tempo e espaços livres (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 

Esta pesquisa esteve voltada a processo de busca de detalhes coreográficos 
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do espetáculo Tempos Brancos e aos poucos, pelos acontecimentos ocorridos 

durante esse período, tomou caminhos diferentes da realização inicial, e por 

diversas razões as entrevistas se transformaram em entrevistas abertas, tomando 

diferentes percursos, principalmente pela abertura de suas trajetórias de vida 

durante o tempo que viveram unidas bailarinas e coreógrafa com sua parte criadora, 

como integrantes no grupo, como amigas, como colegas de dançar, pesquisar, ler, 

cantar, compor. Dessa forma, foi feita uma relação com o pensamento que lembra 

um rizoma e suas multiplicidades de acontecimentos. 

Para buscar definir o que significa o conceito de rizoma para Deleuze e 

Guattari (1995), é importante evidenciar a diferença entre o substantivo e o conceito. 

Rizoma é uma raiz que tem um crescimento diferenciado, ela cresce 

horizontalmente, não tem uma direção clara e definida. Assim, os referidos autores 

se apropriam desta definição da botânica para trazê-la para a filosofia, Deleuze e 

Guattari (1995) revolucionam esta ideia para transformá-la em um rizoma.  

O rizoma como uma radícula, o uno e o múltiplo, árvore, os bulbos, os 

tubérculos, há o melhor e o pior no rizoma, a batata, a grama, a erva daninha. ―O 

rizoma se refere a um mapa produzido, construído, sempre desmontável, reversível, 

modificável‖ (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.43).    

 
O rizoma é um modelo de resistência ético-estético-político, trata-se de linhas 
e não de formas. Por isso o rizoma pode fugir se esconder, confundir, 
sabotar, cortar caminho. Não que existam caminhos certos, talvez o correto 
seja o mais intensivo (e não o caminho do meio) (TRINDADE, 2013, n.p.). 
 

A cartografia tem a intenção de apoiar pesquisas de campo em uma relação 

imbricada com o sujeito e o objeto, neste caso, meios de estar presente nas 

relações desta pesquisa como atuante dentro do processo (ROLNIK, 2006). 

Nesta relação cartográfica, os pesquisadores ilustram a ideia do rizoma, que 

compreende a analogia da árvore e o caule e suas raízes onde brotam os 

tubérculos, onde nas ramificações acontece o movimento sem hierarquia, ou melhor, 

não possuem ordem predefinida ou previsibilidade concreta. Assim, qualquer ponto 

do rizoma pode ser conectado a qualquer outro ponto, neste caso, a pesquisa de 

campo no âmbito das áreas da arte e da dança contemporânea do Centro 

Contemporâneo Berê Fuhro Souto, onde se tem muitos modos de atenção a serem 

reproduzidos e lembrados de forma subjetiva e intrínseca. 

Por não possuir um fio condutor único, central, que se sobreponha, pois são 
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muitas as formas de abordagem e de considerações artísticas e poéticas a tratar, 

pode se discutir o modo rizomático de enxergar e pesquisar os fenômenos e o 

processo acontecido em Tempos Brancos. 

O rizoma realiza um mapa, onde tudo é ramificação, onde todas as potências 

da obra podem ser acionadas pelas entrevistadas, onde existe uma conexão dos 

campos, uma abertura máxima possível para os planos de consciência, para muitas 

dimensões e direções, onde se pode descrever ou desmontar, bem como pode ser 

reversível e suscetível a modificações. 

Assim, o processo cartográfico neste caso de pesquisa encontrou meios de 

adentrar no que as pesquisadas relataram, mais ainda, o TCC da orientadora, que 

continha entrevistas com a Berê, pode viabilizar muitas falas da diretora que 

acessavam o que suas intérprete-criadoras explanaram. 

Não há lugar para se opor a qualquer conceito, todas entrevistadas têm seus 

processos no grupo, suas características únicas e individuais. O processo necessita 

da intuição do pesquisador e deve abranger múltiplas possibilidades, tem a 

provocação de carregar pedaços de rizoma em vez de tentar traduzi-los e, a seu 

modo, talvez modificá-los, pois a experiência vivida é algo singular. 

O pesquisador interage com a pesquisa, onde mudam as expressões 

escritas, sem que as verdades sejam fechadas e universais, coloca a pesquisa no 

presente, passado e no futuro, podendo mover-se em qualquer tempo e lugar, 

abolindo definições preestabelecidas (ROLNIK, 2006). 

Desta forma, a metodologia desta pesquisa se voltou, naturalmente, em ter 

um olhar particular para cada participante, e cada uma das entrevistadas tinha uma 

relação diferente com o grupo. Cada qual a seu tempo e modo foi descrevendo sua 

trajetória. Assim, enumeram-se as características do rizoma, os princípios de 

conexão e de heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a 

qualquer outro: 

 
[...] um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e 
também retoma segundo uma ou outra de suas linhas e seguindo 
outras linhas; princípio de cartografia e de decalcomania: um rizoma 
não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural ou gerativo. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.25). 
 

Débora: Pensando sobre essa metodologia que estamos inventando, de 

orientadora-entrevistada-coautora, é importante ressaltar que as coisas que eu falo 
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em relação ao grupo, são muito contaminadas né, não é uma fala neutra, que fala 

só do grupo, sem pudores. Ela é contaminada pelo meu eu-professora, que já 

direciona o conteúdo para o que pode ser mais útil para o texto da Miriam mesmo. 

Por um lado, é ruim, porque não dá a chance de a autora encontrar brechas nessas 

falas, para enveredar o texto para outros lados. Mas, por outro lado, é assim que é 

hehehehe. Não tinha como ser diferente. É uma escrita-fala-pensamento que vem 

depois do texto da Miriam pronto, que ao mesmo tempo corrige e ao mesmo tempo 

fala como intérprete-criadora. Todo o processo de orientação foi assim né, 

lembrando de como a Berê fazia, de como a gente convivia no grupo. Pra mim, 

Débora, foi super instigante, pq às vezes eu ouvia a Miriam falando coisas (que ela 

imaginava né, hipóteses, antes de começar a pesquisa) que não eram ―reais‖, que 

não era como acontecia com o grupo hehehe, mas eu tinha que deixar, meu eu-

orientadora falava mais alto. 

E agora eu fico aqui pensando que essa minha escrita é quase como um diário de 

processo. E me pergunto se está dentro das normas acadêmicas, meu eu-

pesquisadora fica pulando pensando ―como colocar isso‖? Como assim a 

orientadora escreve no lugar da aluna? Mas aí minhas pesquisas baseadas na 

cartografia como método me deixam mais segura para inventar novos caminhos e 

não tentar fingir que não fui bailarina do Tempos Brancos, que não fui participante 

do Centro Contemporâneo. Já não é mais possível separar também a Débora da 

Miriam, porque nesse processo de TCC em 2017 eu mudei bastante também. Como 

disseram Deleuze e Guattari no rizoma: ―Como cada um de nós era vários, já era 

muita gente.‖ (2011, p. 17). Foram orientações mútuas hehehe a Miriam me 

orientando espiritualmente (e por vezes isso era uma tentativa de fugir do TCC 

hehehe) e eu orientando ela ―pesquisativamente‖. É muito louco como as vidas se 

cruzam e desenham caminhos juntas, assim como a minha cruzou com a da Berê 

em 2013, quando a Márcia Strazzacappa veio dar uma palestra em Pelotas e foi 

onde a Berê me disse que estava remontando o grupo dela. E é muito louco como a 

gente tem que aprender a conviver com os outros… no início as orientações com a 

Miriam eram bem longas, pq ela falava mt (segue falando hahaha) e eu aprendi a 

entender essa necessidade dela de falar da vida misturada com a pesquisa, pq não 

é separado mesmo. Assim como eu aprendi a conviver com a Berê né, com todas 

as loucuras e ―sanidades‖ dela, e com as minhas também. 
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A Cartografia trata de um método que é experienciado, problematizando na 

atuação direta sobre a matéria a ser cartografada, se atenta na pergunta do seu 

encontro que acontecerá durante a pesquisa (ROLNIK, 2006). 

Deste modo, o espetáculo de dança Tempos Brancos foi a matéria a ser 

revisitada, discutida e apontada. Foi dentro deste viés de experimentação, dentro 

dos elementos do espetáculo e dos modos de execução das estratégias de 

composição coreográfica que conduziam o processo, que se mapearam, de modo 

geral, pela fala das entrevistadas, as maneiras que a diretora conduzia seu grupo 

nas aulas e ensaios.  

O modo de ideia cartográfica para pesquisadores com o uso de metodologia 

de pesquisa para artistas ganha novas dimensões, onde o movimento do andar do 

processo pode ser acompanhado de transformações, traçando caminhos de 

liberdade. Encenações foram pensadas como pequenos fragmentos, sem abrir mão 

dos recursos habituais de comparativos entre suas referências, mas possibilitando 

modos de olhar de forma diferente, abrangendo aspectos e hipóteses e 

considerando outras influências e possibilidades criativas de inúmeras entradas de 

acesso. Embasada em Rolnik (2006), conectada pelo desejo descoberto no campo 

social, atentando as estratégias do desejo, na ética, na vida que se expõe na 

passagem, na vida que se cria, como uma espécie de analista do desejo, o 

cartógrafo usa materiais de muitas fontes, linguagens e estilos.  

Diferentes espécies de vida, diferentes espécies de pensamento, diferentes 

estratégias que adotam para lidar com os medos, ontológicos, existenciais e 

psicológicos: diferente concepção do desejo pode chamar de cartógrafo por 

acompanhar os caminhos de formação do desejo no campo social (ROLNIK, 2006).  

Tempos Brancos foi escolhido para este tema de TCC para uma análise que 

pôde obter destas entrevistas abertas, que são materiais para explorar e se 

apropriar de registros em territórios ligados a sensibilidade, mas de fato, dentro 

desta fase ligada a emoção, as entrevistas às intérprete-criadoras descreveram 

muitos dos espetáculos produzidos pela diretora, despertando para uma análise de 

muitos campos, desde as formas de trabalho, como as estratégias que ela usava em 

suas criações de composições coreográficas em sua jornada de mais de 30 anos 

com o centro contemporâneo.  

 
O pesquisador deve levar em conta que no momento da entrevista ele 
estará convivendo com sentimentos, afetos pessoais, fragilidades, por isso 
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todo respeito à pessoa pesquisada. O pesquisador não pode esquecer que 
cada um dos pesquisados faz parte de uma singularidade, cada um deles 
têm uma história de vida diferente, têm uma existência singular (BONI; 
QUARESMA, 2005, p.10).  
 

Débora Allemand é a orientadora e dentro deste trabalho foram utilizadas as 

entrevistas do seu TCC, além de, mencionar novamente, onde ela contribui com 

suas falas dentro do referencial teórico, processo incomum, pertencente a essa 

monografia, por razões que nos aproximaram da cartografia. Dessa maneira, regras 

de prudência são mantidas, percebendo o processo, como facilitadores de memórias 

na passagem pelas histórias vividas, valorizando aquilo que passa nos intervalos 

(ROLNIK, 2006). 

Essa atitude de pesquisa dentro da dança contemporânea no Centro 

Contemporâneo Berê Fuhro Souto seguiu o tema de análise do espetáculo Tempos 

Brancos. E assim essa pesquisa aconteceu e foi estruturada na medida em que 

aconteciam os encontros, as conversas, a palavra, pois a pesquisadora faz parte do 

diálogo, problematiza a passagem no processo, interage com a entrevistada, 

entrevistadora, orientadora (bailarina do grupo), e é participante nos momentos do 

grupo, apontando e discutindo nas falas das entrevistadas como foi a construção na 

criação da composição coreográfica. Tudo se revela nos acontecimentos 

espontâneos, distantes da neutralidade, todos interagem no processo. 

―[...] ao promover intervenção, o processo de pesquisa faz emergir realidades 

que não estavam dadas, à espera de uma observação‖ (POZZANA, 2013, p. 308).  

O processo de pesquisa aconteceu durante três semestres, inicialmente no 

projeto em dança I, seguido da orientação do TCC I e TCC 2. 

Quanto aos procedimentos, os documentos que auxiliaram para formular a 

entrevista, a princípio, foram as observações do vídeo Tempos Brancos: uma 

Poética Sobre a Memória e também o TCC da orientadora Débora Allemand sobre 

―A dança e a cidade: Diálogos sobre o espaço urbano e a criação artística‖. O vídeo 

ajudou a organizar pontos importantes para formular perguntas, mencionado 

anteriormente, mas reafirmando que puderam permitir a visualização do processo e, 

visualizando repetidas vezes, relembrar o espetáculo abrindo caminhos para lembrar 

a pesquisada e revisitar Tempos Brancos, havendo assim oportunidade de ter 

questionamentos pelo seu olhar. 

A escolha se deu diante das entrevistadas estarem no momento da criação 

inicial do espetáculo, pois elas participaram da convivência da pesquisadora. O 
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resultado do convite foi positivo e cada uma delas teve seu espaço para gravar seus 

relatos. A primeira entrevistada foi a professora Josiane Franken, em uma entrevista 

piloto, que permitiu testar as perguntas construídas para início de entrevistas. As 

perguntas foram construídas baseando-se em textos de montagens de espetáculo e 

análise de espetáculo, aspectos sobre suas trajetórias na dança e abriu-se para as 

relações de elementos formadores de Tempos Brancos, suas estratégias nos 

ensaios e a relação com a história da personagem protagonista que se chama Clara. 

Logo percebendo, juntas, pesquisadora e cada entrevistada, que a abertura 

para a liberdade das suas vivências no grupo nesses diálogos se encaminhou para 

uma entrevista aberta3. 

 
A entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior 
número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão 
do entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto 
em questão. Ela é utilizada geralmente na descrição de casos individuais, 
na compreensão de especificidades culturais para determinados grupos e 
para comparabilidade de diversos casos (MINAYO, 1994, p.74).  
 

Assim, possibilita-se a percepção de que todos envolvidos no processo estão 

imbricados na mesma convivência, trocando informações que deixam 

problematizadas muitas aberturas de discussões e contribuições sobre a diretora 

Berê para posterior registro. 

Basicamente, os instrumentos metodológicos foram as entrevistas 

semiestruturadas, que se tornaram entrevistas abertas, justamente pela forma como 

foram se transformando os encontros com as participantes do processo, tratando os 

aspectos coreográficos existentes e como utilizavam estas estratégias criativas nos 

âmbitos possíveis de serem lembrados, descritos e analisados, passo a passo em 

cada entrevistada, pelo seu olhar no processo. 

Frisando novamente que, inicialmente, aconteceu um encontro com elas 

mediante esse convite. Separadamente, cada uma foi trazendo suas referências 

pessoais na pesquisa, mas lembrando aos leitores que todo processo teria sido feito 

com a própria diretora do grupo. A pesquisa tinha essa ideia de ser direcionada para 

entrevista com a diretora Berê Fuhro Souto, mas infelizmente ela faleceu na data de 

                                                           
3
 A técnica de entrevistas abertas atende principalmente finalidades exploratórias, é bastante utilizada 

para o detalhamento de questões e formulação mais precisas dos conceitos relacionados. Em relação 
a sua estruturação, o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer 
sobre o tema sugerido. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. As perguntas 
são respondidas dentro de uma conversação informal. A interferência do entrevistador deve ser a 
mínima possível, este deve assumir uma postura de ouvinte e apenas em caso de extrema 
necessidade, ou para evitar o término precoce da entrevista, pode interromper a fala do informante.   
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21 de março de 2017 por complicações de saúde.  

Utilizou-se também o vídeo gravado do espetáculo, possibilitando revisitar o 

processo diversas vezes. Assistindo os vídeos é que foi construído o roteiro para 

iniciar as perguntas para as entrevistadas.  

Foram lembrados os elementos coreográficos marcantes de forma muito 

pessoal no que toca a área sensível. Observou-se que esse momento recente do 

falecimento da diretora é fator muito doloroso para todas elas, na condição de 

entrevistadora, ficou evidente o quanto foi valorosa a formação de afeto e troca 

mútua entre os integrantes do grupo e a entrevistada.  

Dessa forma, sensibilizadas com os acontecimentos, elas foram contando 

suas trajetórias, direcionadas em focos diferentes, deixando fluir nas falas as suas 

vivências, podendo obter algumas formas de visão do grupo, também aspectos 

direcionados às estratégias de composição e dos elementos que compõem o 

espetáculo. Muitas histórias além de Tempos Brancos aparecem nas transcrições, 

cada uma delas contando suas vivências neste período de permanência do grupo 

em muitos espetáculos. 

A pesquisa sutilmente adentra em afinidades ligadas ao sentir, as emoções e 

lembranças das participantes. É neste caminho que aparecem suas características 

pessoais, como elas reveem seu processo no grupo, possibilitando que 

demonstrassem seu posicionamento criativo dentro do processo. As bailarinas 

também falaram sobre os elementos da cena e como eram organizadas essas 

tarefas de direção do grupo. Pesquisadora e entrevistada interagem nas falas 

simultaneamente, tomando caminhos diferenciados. 

 
[...] abordagens indutivas e necessariamente engloba uma ampla gama de 
estratégias de investigação e métodos, abrangendo as perspectivas tanto 
dos pesquisadores quanto dos participantes. Como a pesquisa qualitativa 
tem o objetivo principal de ―apreender o sentido da ação humana‖ 
(SCHWANDT, 2001, p. 213). 
 

Quando se realiza uma entrevista, atua-se como mediador para o sujeito 

apreender sua própria situação de outro ângulo, conduzindo o outro a se voltar 

sobre si próprio e chamando-o a procurar relações e a organizá-las. ―Fornecendo-

nos matéria-prima para nossas pesquisas, nossos informantes estão também 

refletindo sobre suas próprias vidas e dando um novo sentido a elas‖ (ROMANELLI, 

1998, p.220). 

Mudando totalmente o foco de uma entrevista direcionada, abriu-se para que 
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cada uma das convidadas, que vivenciou tempos e espaços diferentes no grupo, 

fosse ouvida em particular, cada qual com sua formação na dança e na vida, suas 

características pessoais particulares. 

Assim, a orientadora também é participante na pesquisa e a pesquisadora 

interage no processo. Diante de tantas transformações que aconteceram durante o 

percurso desta monografia, em altos e baixos do tempo, o falecimento da diretora, a 

própria orientadora ter sido uma das integrantes da obra, pelas modificações que 

todos que estiveram envolvidos, a pesquisa, quanto à sua natureza, teve um 

caminho cartográfico, muitas formas de ver, muitas raízes se formaram, vínculos, 

afetos, dando oportunidade de um pensar diferente sobre outros métodos.  

Segundo o artigo ―Cartografia: uma e outra forma de pesquisar‖, o cartógrafo 

assumiu seu papel como pesquisador, atuante, pois pela força dos encontros 

gerados em territórios é que sua pesquisa ganha corpo. Corpo da pesquisadora e 

das entrevistadas, nos encontros, sensibilidades, acompanhando processos, 

valorizando o encontro. Cartografar é, neste caso, uma atitude de pesquisa 

(PUCHEU, 2007). 

Juntas na universidade, pesquisadora e orientadora, se percebem envolvidas 

na vida real de seus cotidianos, neste misto de afeto e troca, adentrando em raízes 

que tomaram caminhos diversos, trazendo compreensões de uma metodologia 

cartográfica. 
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3 Referencial Teórico 

 

3.1 Dança Contemporânea  

 

Atualmente, muito se discute sobre o que de fato seja a Dança 

Contemporânea. Para Louppe (2012), a dança contemporânea abrange modos de 

pensar o mundo, um processo de construção de formas e de sentidos através das 

ações corporais (na performance e na prática destas ações ou na teoria e no 

pensamento sobre a dança).  

Em relação às transformações que a dança passou, Ana Maria de São José 

(2011), professora e pesquisadora do curso de Dança da Universidade Federal de 

Sergipe, debate sobre as transformações que a sociedade foi passando ao longo 

dos anos.  

A dança, em diferentes momentos históricos e sob a influência de novas 

formas de organização social, igualmente como essas organizações nas artes em 

geral, foi ressignificando e construindo diferentes maneiras de se expressar em 

todas as áreas artísticas e alterando formas e modos de se colocar no mundo. 

Segundo a autora, a dança contemporânea mistura cores, ritmos e estilos que ora 

guardam aspectos de danças mais antigas, ora surpreendem com novas formas de 

expressão, concepção e criação de movimentos, além de lançar mão de diferentes 

maneiras de se apresentar, com propostas cada vez mais inusitadas (JOSÉ, 2011). 

A Dança Contemporânea surgiu no período pós-moderno, ressignificando as 

maneiras de se conceber a dança na sociedade. É importante entender que os fatos 

históricos não indicam evoluções ou involuções e sim que são primordiais para se 

admitir as hipóteses de um movimento contemporâneo na dança, já que o mesmo 

está em constante transformação, sofrendo modificações e recriando novas 

vertentes. Para fazer uma relação sobre a dança contemporânea e produzir um 
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conceito acerca do tema, responde: 

[...] não existe apenas um conceito que possa dar conta da complexidade 
da dança contemporânea, não existe apenas um caminho para se pensar a 
dança que é realizada na contemporaneidade não existe apenas uma dança 
contemporânea por se tratar de construções coreográficas diversas, 
provenientes de lugares e culturas diferenciadas, etc. Assim o tema dança 
contemporânea sempre gera discussões, dúvidas, conflitos e 
questionamentos (JOSÉ, 2011, p.23). 
 

No mesmo viés, José (2011) reflete que a dança contemporânea é mais que 

uma técnica específica, mas uma coleção de sistemas e métodos desenvolvidos a 

partir da dança moderna e pós-moderna. A dança contemporânea não se define em 

técnicas ou movimentos específicos, pois o intérprete/bailarino ganha autonomia 

para construir suas próprias partituras coreográficas a partir de métodos e 

procedimentos de pesquisa, como: improvisação, contato-improvisação4, sistema 

Laban5, técnica de release6, Body Mind Centery (BMC)7, Alvin Nikolais8, entre 

outras.  

O autor descreve que esses métodos trazem instrumentos para que o 

intérprete crie suas composições a partir de temas relacionados à questões políticas, 

sociais, culturais, autobiográficas, comportamentais e cotidianas, como também 

propicia a descoberta do movimento a partir da fisiologia e da anatomia do corpo. 

Aliado a isso, viu-se a necessidade da pesquisa teórica para complementação da 

prática.  

                                                           
4
 ―O contato improvisação é uma técnica de movimento criada na década de 1970, por um grupo de 

coreógrafos e bailarinos norte-americanos, ligados à dança moderna, linguagem ainda emergente na 
época. Os artistas participantes deste grupo, intrigados com as formas maçantes e formatos corporais 
pré-estabelecidos das escolas e companhias de dança clássicas‖ (WIKIDANÇA, 2013, n.p.).  
5
 ―O Sistema Laban/Bartenieff compõe uma nova abordagem sobre as investigações de Rudolf Von 

Laban que integra uma longa e rica história de contribuições. Esta denominação reúne os trabalhos e 
pesquisas sobre a Análise de Movimento com o pensamento complexo da Teoria dos Sistemas. Há 
quatro categorias que formam o conjunto relacional deste Sistema e sustentam o estudo e a analise 
de movimentos. Corpo, Espaço, Esforço e Forma são os elementos centrais que fundamentam o 
olhar e a investigação do movimento nas mais diversas circunstâncias em que está presente‖ 
(WIKIDANÇA, 2013, n.p.).  
6
 Nos momentos de queda, se percebe o contraste que se estabelece enquanto, por exemplo, na 

dança moderna a ênfase do movimento se concentra nas torções do tronco, contrações, Releases 
fora do centro de gravidade, o C.I. busca o equilíbrio e o desequilíbrio voltado para o centro de 
gravidade, com base no conhecimento do próprio peso, do eixo corporal que busca harmonizar-se 
com o do parceiro, sempre questionando: como fazer a massa corpórea se mover no espaço? 
(FARIA, 2013, n.p.). 
7
 ―Body-Mind Centering é uma abordagem integrada para a experiência transformadora através da 

reeducação e re-padronização do movimento. Desenvolvido por Bonnie Bainbridge Cohen o BMC é 
um estudo experimental baseado na corporalização e aplicação de princípios de anatomia, fisiologia e 
desenvolvimento utilizando o movimento, o toque, a voz e a mente‖ (BODY & MIND, 2013).  
8
 ―Alwin Nikolais (1910-1993) foi um importante coreógrafo estadunidense cujas danças abstratas 

combinaram movimento com vários efeitos técnicos e uma completa liberdade de técnica e padrões 
estabelecidos‖ (WIKIDANÇA, 2013, n.p.). 
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A não padronização de corpos é outro fator marcante que a Dança 

Contemporânea guarda em sua trajetória. Diferentemente do Balé Clássico e até 

mesmo da Dança Moderna, que pregavam como belo um corpo longilíneo e 

alongado, a dança Pós-Moderna que propunha novas aberturas de movimentos, 

acionados ao centro do corpo, formando muitas possibilidades, começou a ser 

praticada por pessoas sem essas características e que não possuíam nenhuma 

formação em dança (JOSÉ, 2011). 

 

Débora: Foi com a Berê que eu entendi o que era dança contemporânea mesmo. 

Porque eu achava que fazia dança contemporânea antes de trabalhar com ela 

hahahaha. Claro, no curso de Dança eu já comecei a ter experiências como 

intérprete-criadora né, pq entrei em 2008 e foi ali que comecei a transformar minha 

forma de ver e entender a dança. Mas no grupo da Berê é que eu entendi como era 

essa função de ela dar um tema ou um estímulo para que a gente improvisasse. 

Volta e meia à gente reclamava que ela fazia muito rápido, nem nos dava tempo de 

experimentar direito e já queria que a gente definisse uma sequência e passasse 

pros outros hehehehe. Sempre tinha um momento de conversa no final das aulas. É 

engraçado pq pra falar do Centro Contemporâneo eu preciso falar muito da Berê, o 

grupo é sempre a cara de seu coreógrafo. E, além disso, a filosofia do grupo é a 

filosofia de vida da pessoa mesmo, não dá pra ser democrático na vida e autoritária 

na dança, por exemplo, e vice-versa. 

 

Voltando a lembrar da história da dança, muitos artistas representaram 

artisticamente um posicionamento perante a época conturbada da Segunda Guerra 

e suas variadas formas de representar esse período apareceram na transformação 

em cena na dramaticidade, nas técnicas de dança e demais manifestações artísticas 

que já representavam um modo contemporâneo de discutir a arte. Nesse período 

completamente desgastado pelas conturbações políticas, o conteúdo artístico já se 

mostrava transformado no momento sociocultural pós-moderno. Assim, muitos 

artistas representaram esse período histórico, como exemplo o bailarino e 

coreógrafo Merce Cunningham9, ex-solista da companhia de Martha Graham10, que 

                                                           
9
 Merce Cunningham (1919-2009) foi um grande bailarino e coreógrafo norte-americano, (a sua dança 

experimental e vanguardista), tendo iniciado a sua carreira profissional aos 20 anos na Martha 
Graham Dance Company. 



30 

modificou/transformou muitos conceitos clássicos de dança. Cunningham começou a 

trabalhar com muitas possibilidades e enxergou a dança de outras formas em suas 

manipulações do movimento, sem o compromisso do enredo ou da caracterização 

dos personagens. 

O referido bailarino começou a trabalhar com métodos de criação, surgindo a 

improvisação, e com o uso intensivo da tecnologia e montagens chamadas ―ao 

acaso‖. Sua movimentação caracterizava-se pela fluidez e agilidade, mas ao mesmo 

tempo pela precisão e definição clara de formas (RODRIGUES, 2000).   

A bailarina Martha Graham, por sua vez, partia de outro viés, dança 

dramatúrgica, principalmente porque trazia temas de forte conteúdo psicológico e 

teatral, brindando com muitas contribuições na dança teatro que traduzem a filosofia 

artística da época. Graham unia a seus espetáculos compositores famosos para 

criar música para suas peças, juntamente com as criações cenográficas de 

esculturas, preparando várias formas de comunicação com a plateia. Exercitava a 

partir de objetos cênicos elementos para leitura de referência imediata de quem a 

assistia, juntamente com o escultor Isamu Noguchi, com quem trabalhou por quatro 

décadas. O escultor colocava em cena o quadro imaginado pela coreógrafa - o que 

dava vida à cena. Finalmente, criaram obras de danças mais abstratas, dando 

evidência ao movimento. Sua técnica desenvolvida enfatizava a energia interior que 

se move de dentro para fora do plexo solar, movimentações angulares, cortadas, 

fortes e percussivas. 

Ainda referenciando o texto Dança e pós-modernidade, Rodrigues (2000) 

conta que mais ou menos no período da década de 1950, a história da arte 

modificou-se como um todo. Juntamente com o músico John Cage11, Cunningham 

dirigiu um workshop coreográfico que foi o modelo inaugural para a onda de 

happenings12 e performances que se seguiram.  

                                                                                                                                                                                     
10

 Martha Graham (11 de maio de 1894, Condado de Allegheny, Pensilvânia – 1 de abril de 1991, 
Nova Iorque), foi uma dançarina e coreógrafa estadunidense, que revolucionou a história da Dança 
Moderna. Na sua busca por uma forma de expressar-se mais honesta e livremente, ela fundou a 
Martha Graham Dance Company, uma das mais conceituadas e antigas companhias de dança nos 
Estados Unidos. 
11

 John Milton Cage Jr. (5 de setembro de 1912 - Nova Iorque, 12 de agosto de 1992) foi um 
compositor, teórico musical, escritor e artista dos Estados Unidos. Cage foi um pioneiro da música 
aleatória, da música eletroacústica, do uso de instrumentos não convencionais, bem como do uso 
não convencional de instrumentos convencionais, sendo considerado uma das figuras chave nas 
vanguardas artísticas do pós-guerra. 
12

 O termo happening é criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927-2006) para 
designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem 
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Os métodos de indeterminismo e acaso, onde a liberdade de criar, 

experimentar repetições e imagens visuais acrescentavam na composição o próprio 

uso intensivo da experimentação e improvisação, abriu inúmeras possibilidades para 

a dança pós-moderna (RODRIGUES, 2000). 

A dança pode ser considerada uma combinação reciclada de elementos 

criativos de escolas anteriores, como o balé clássico e a dança moderna. 

Cunningham influenciou quatro gerações de coreógrafos, liberando a dança de 

qualquer comprometimento estilístico, estabelecendo princípios:  

 
Qualquer movimento pode ser material para dança; 
Qualquer procedimento é válido como processo de criação; 
Qualquer parte ou partes do corpo podem ser usadas (sujeita às limitações 
naturais); 
A música, figurino, cenografia, iluminação e dança têm cada qual sua 
própria identidade e lógica; 
Qualquer dançarino da companhia pode ser solista; 
Pode-se dançar em qualquer espaço; 
A dança pode ser sobre qualquer coisa; mas é fundamentalmente e 
primeiramente sobre o corpo humano e seus movimentos, começando com 
o andar (RODRIGUES, 2000, p.121). 
 

Rodrigues (2000) descreve que a história da dança pós-moderna, que vem se 

desenvolvendo há cinco décadas, permite o hibridismo criativo de linguagens 

corporais e cênicas. Foram sendo utilizadas técnicas como as de circo, teatro, 

mímica, acrobacia e teatro oriental, por exemplo, instalando uma prática 

experimental, como tarefas cotidianas, fazendo um misto de ações habituais e 

experimentações no corpo do ator bailarino.  

A ousadia da experimentação vem unir-se ao referencial tradicional, 

inaugurando um novo gênero de conceituação coreográfica, onde o enredo não era 

uma regra. O novo pensamento contemporâneo extrapola qualquer técnica ou 

conceito, não abandona nenhuma técnica, mas enfatiza a experimentação de outras 

possibilidades do movimento, a desconstrução e a ressignificação, impulsionando ao 

inusitado e ao intuitivo. Cunningham dizia que era para além da imaginação, para 

além do que a mente humana pudesse atingir (RODRIGUES, 2000). 

                                                                                                                                                                                     
representação. Nos espetáculos, distintos materiais e elementos são orquestrados de forma a 
aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista (nesse sentido, o 
happening se distingue da performance, na qual não há participação do público). Os eventos 
apresentam estrutura flexível, sem começo, meio e fim. As improvisações conduzem a cena - ritmada 
pelas ideias de acaso e espontaneidade - em contextos variados como ruas, antigos lofts, lojas vazias 
e outros. O happening ocorre em tempo real, como o teatro e a ópera, mas recusa as convenções 
artísticas. Não há enredo, apenas palavras sem sentido literal, assim como não há separação entre o 
público e o espetáculo. Do mesmo modo, os "atores" não são profissionais, mas pessoas comuns. 



32 

Quando Cunningham construiu o espetáculo Field Dance (1963), os 

movimentos poderiam ser repetidos quantas vezes quisessem e no espaço e no 

tempo que escolhessem (RODRIGUES, 2000). 

Para Louppe (2012), a dança contemporânea marca a maneira que foi se 

incorporando a dissociação do uso de uma técnica específica em prol daquilo que 

determinado processo criativo possa acarretar. Assim operando, dessa forma, 

transformações profundas em seu contexto, ultrapassando fronteiras do movimento 

que a diferenciavam de outras áreas artísticas, como o teatro, a performance, as 

artes visuais, o cinema e a música etc.  

Berté (2015) considera que o modo de fazer e pensar dança desloca o foco 

daquilo que convencionalmente é classificado, para fazer imagens de artefatos de 

cultura de massa, tornando a dança fluida e descomprometida com a estética do 

belo convencional, mas o gosto por diversidades de experiência estética, realizados 

no contato com seu cotidiano dos corpos, com formas culturais múltiplas, uma 

cadeia de diversidades como potentes dessas pedagogias culturais, o autor adiciona 

o fazer e pensar a dança contemporânea, sem formular receitas, mas nas relações 

de experiências afetivas, de modo teórico-prático. Cabe aos bailarinos e coreógrafos 

que se posicionem e troquem, conforme as necessidades durante o processo de 

criação.  

Para o autor Borsani, o bailarino, também chamado de intérprete ou 

intérprete-criador, torna-se mais ativo, deixando de ser apenas executor das 

proposições do coreógrafo por meio de suas habilidades técnicas e passa a ser 

requisitado por este na composição de suas obras.  

Ao coreógrafo cabe a função de estimular os bailarinos a elaborar um material 

que possam criar, organizar e/ou estruturar, conforme suas ideias, histórias de vida, 

repertório corporal e assim por diante, assumindo o papel de diretor. Acontecem, 

então, ―novas propostas e estratégias de composição em Dança‖ (BORSANI; 

VIEIRA, 2014, n.p.). 

Assim, é imprescindível a observação de várias performances, agitando as 

consciências, na multiplicidade de corpos atuantes, atores-bailarinos e 

espectadores, dando origem a um material coreográfico, percebendo seu próprio 

corpo, sua história e os signos ao longo da trajetória deste percurso poético do corpo 

(LOUPPE, 2012). 

Louppe (2012) diz que ser bailarino é escolher o corpo e o movimento do 
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corpo como campo de relação com o mundo, como instrumento de saber, de 

pensamento e de expressão. Devendo ser trabalhado as condições poéticas, líricas 

e estéticas para formar essa estrutura como ferramenta de conhecimento e de 

sensações. Com isso, a dança exige trabalho árduo e infinito para integrar essa 

consciência no corpo do ator, com o tempo aumentam as condições do saber, 

orientando escolhas e posicionamentos. Escolher ser bailarino é ser consciente por 

este estado do corpo.  

Cunningham, Duncan e Wigman são protagonistas da sua corporeidade. O 

corpo passa a ser autêntico sem perseguir modelos, tendo em si um manancial de 

oportunidades, testando hipóteses e problematizando o desconhecido. O bailarino 

pode ter seu modo poético e estético e particular, é pela própria movimentação que 

chega ao limiar de suas características únicas e individuais, um autoconhecimento, 

um investimento em si. A partir deste investimento, o ator bailarino busca a 

experiência para começar a criar, cabendo a oportunidade de atuar como diretor, 

coreógrafo em montagens de espetáculo. 

A dança processa uma abertura de consciência, tudo passa a ser inteiro. Ao 

perceber as capacidades estáticas e móveis é necessária, segundo Dominique 

Dupuy, uma ausência, um silêncio, um esvaziar-se, uma meditação para a procura 

de si, do outro em si ou de si no outro, através das sensações e intensidades da 

dança contemporânea – essa visão busca elementos nos olhos dos outros 

(LOUPPE, 2012).  

Realmente, é na execução que se aprende, pois no fruir, na observação, o 

professor passa a ter olhos com amplitude de saberes dos aspectos estratégicos de 

uma obra. O conjunto de uma obra coreográfica define a dança como arte em uma 

experiência corporal única, partilhada, e nesse estado de partitura acontece toda 

poética do ato performativo.  

A performance é um ―bloco de sensações‖, compartilhada entre atores 

bailarinos e testemunhas e é nesta troca de experiências cruzadas que ocorre o 

estado da obra coreográfica. Momento de criação único, olhares simultâneos entre 

todos os participantes, exige uma atenção redobrada, uma mobilização das 

percepções intensificadas. A pessoa múltipla em diversos modos corporais 

coreografados, pensando que muitos corpos dividem juntos, aliados ao espectador, 

uma condição participante, conectados no conjunto total da obra. 

A dança contemporânea busca esse viés de manter no palco o valor de uma 
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experiência em curso, na execução dos movimentos, onde sem esse valor a dança 

pode se perder, é no excesso performativo que acontece essa mobilização e 

atividade perceptiva (LOUPPE, 2012). 

Como experiência múltipla, em cada clarão, ou seja, em cada luz de criação 

do risco e questionamento do ato performático reside a procura corporal singular 

própria do evento, como a autora revela. Todos os movimentos envolvidos na rede 

devem ser pesquisados e, segundo ela, decifrados, levando a outras possibilidades. 

Outra relação é a quebra da organização sistemática, pois a dança 

contemporânea em relação ao período de Judson Dance Theater nos estudos do 

movimento levou a uma associação sobre Cunningham, em consideração ao 

máximo em questionar a ordenação sistemática como meio de construção de obras 

coreográficas.  

O recurso da repetição recorta das relações do corpo nas tentativas de 

controle de uma estrutura corporal que busca a lógica e linearidade. O autor coloca 

a forma que venha a trabalhar a superação de crises centralizadas, a repetição 

fragmenta, sendo um retorno à unidade celular, que é destruída na organização e 

construção controlada e reprodutiva de uma cópia de movimentos convencional. 

―Trisha Brown13 trabalha com a não repetição, mas elabora um conjunto de 

movimentos que deve ser retomado, acrescentando um novo motivo de cada vez‖ 

(LOUPPE, 2012, p. 247). Louppe (2012) fala que Trisha Brown se afasta do 

fraseado para buscar a série pura e assim deve regressar do seu ponto de partida 

antes que a seguinte comece, a repetição permite colocar em causa todo ato 

coreográfico. Associa-se a pulsão da morte de Deleuze que se refere a propósito do 

regresso do mesmo, o que importa nesta relação é a estrutura enquanto fator a 

legitimar, o seu inverso que se produz na consciência do espectador, para Deleuze, 

                                                           
13

 ―Trisha Brown é uma coreógrafa e bailarina americana que se destacou na dança contemporânea. 
A sua arte se valeu de vários elementos e conceitos. Segundo Britanny Brown. O seu estilo se 
deslocou e se transformou entre rigor estrutural, eloquência, estratégias para resolver problemas, 
improvisos, humor físico, sistemas de estrutura lógica, espaços alternativos, interação do público, eco 
e o seu próprio estilo de movimento que é vigoroso, fluido, multifocal e flexível. (BROWN, 2000, p.2,). 
Além disso, o trabalho Trisha Brown tem forte relação com os fatos políticos e as mudanças sociais 
que acontecem ao longo dos anos. Para Britanny Brown. A evolução da coreografia de Brown 
claramente representa a mudança social dos anos 60 até os dias atuais. Ela criou trabalhos em ciclos 
de três danças, explorando uma movimentação que incorpore quase tudo desde arquitetura 
sofisticada até a simplicidade de um gesto qualquer. […] Quando ela começou a explorar 
coreografias nos anos 60, seu estilo era comum, ordinário e minimalista. Ele carregava a ideia de que 
o movimento deveria ser reduzido até o nível menor de percepção. Com a atenção social para a 
indústria nos anos 70, Brown alterou o seu foco para gestos mecânicos e sistemas de estrutura 
lógico-matemáticos e conceituais complexos que criaram uma inspiração para seu trabalho até 1979, 
quando ela fez uma mudança dramática em sua inspiração coreográfica‖ (URSINI, s./d., n.p.).  
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altera o espírito de quem a contempla, o corpo de quem a produz. Brown passou por 

muitas etapas de problematização, onde as regras do jogo eram extremas e 

obtinham estruturas fechadas. Ela teve de buscar esse caminho da improvisação, da 

troca de energias, das relações entre o centro e a periferia e as colisões, que nem 

sempre de fato eram como um contato direto, mas à distância, no uso das 

sensações. Assim, os duos e trios, nesse período que trabalhava a organização do 

espaço em todas as direções, quadrantes, convertiam-se em partitura espacial 

(LOUPPE, 2012).   

Ela ficou reconhecida pelo movimento que contrasta com a liberdade, 

apelidado de estrutura molecular instável, um corpo sem eixo, um inverso da ordem 

composta, para criar a sua própria desordem requintada, graças ao estudo e 

dedicação do processo, estudos avançados com grandes mestres da modern dance. 

Aprende-se no campo das artes que os ideais de respeito à diversidade e 

democracia, imbricados à modificações práticas suscitadas pelos artistas pós-

modernos, trazem aos processos de ensino e aprendizagem da dança na 

perspectiva de uma educação inclusiva. Desta forma, pode-se crer que 

independente do gênero abordado pelo docente na aula de dança, este tem a 

possibilidade de fomentar em aula um momento democrático de expressão e criação 

artística. 

A respeito do aspecto colaborativo que também é democrático e dá acesso a 

todos os alunos e se usa na dança contemporânea, no artigo ―Redes colaborativas 

de criação em dança: a composição coreográfica na contemporaneidade‖ é 

enfatizado que a composição coreográfica no processo escolar é essencial, 

relacionando a arte como conhecimento transformador, é um esforço coletivo e 

horizontal para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Possibilitando o diálogo corporal entre os alunos, partilhando ideias, 

produzindo um poder criativo acionado, desde a educação primária, esse contexto 

educacional é fundamental dentro da área sensível para professores de dança em 

suas composições coreográficas. Segundo o texto das autoras citadas acima, 

Lupinacci e Corrêa (2015), o processo colaborativo, chamado ambiente cooperativo, 

é introduzido quando cada indivíduo participante do processo criativo pode contribuir 

e construir o trabalho artístico a partir das suas potencialidades e dificuldades, o que 

pode ser instigado metodologicamente pelo coreógrafo ou professor de dança. 

Para as autoras, o ato criador abrange compreender o processo pessoal de 
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cada indivíduo, como uma rede de criação e de possibilidades, onde as tendências 

se atravessam com os acasos, ou melhor, muitas modificações podem ocorrer nos 

estados corporais no decorrer do processo criativo, fornecendo material através das 

experiências vividas, promovendo a colaboração destes intérprete-criadores com 

suas próprias experiências trazidas e que os constituem na transitoriedade e 

precariedade (LUPINACCI; CORRÊA, 2015). 

 
Podemos crer que, para além da criação artística, a colaboratividade se 
apresenta nas mínimas ações e relações humanas e se faz presente 
cotidianamente. São atitudes que proporcionam o desenvolvimento de um 
ambiente cooperativo e elas se apresentam em ações muito singulares, as 
quais, muitas vezes, nem chamam nossa atenção, como a carona para um 
amigo em um dia chuvoso ou a ajuda a um vizinho para descer as malas da 
mudança (LUPINACCI; CORRÊA, 2015 p.132).  

 

3.2 Corpo 

 

Pensar o corpo na história reflete quem somos, do que descendemos e o que 

se pode avaliar e desconstruir em relembrar tempos difíceis para a população, 

tempos de escravidão pela de dominação política, social, religiosa e econômica. A 

dança busca esse potencial de reconhecimento histórico de onde viemos, como 

tratamos esse envoltório que carregamos as marcas deixadas durante séculos, que 

fizeram de nós, hoje, uma complexidade. A dança marca desde suas primeiras 

manifestações, os registros de todas as vivências do homem em muitos períodos no 

tempo. 

A dança contemporânea carrega sinais, símbolos de correntes históricas 

deixadas pelos nossos ancestrais, pois ela abre para a liberdade do movimento, 

para os rizomas que foram se formando durante esses séculos. 

Para iniciar um conceito sobre o corpo, é preciso ser entendido por diversas 

formas no mundo. Nesse lócus, Greiner (2005), em estudos sobre o corpo num 

enfoque histórico e filosófico, eidencia que muitos autores já discutiam os estudos 

culturais em debates sobre discussões estéticas e políticas do corpo, questões 

artísticas e questões voltadas à saúde (cirurgia plástica e distúrbios da alimentação), 

bem como discussões na antropologia e na sociologia ligadas ao corpo e suas 

tecnologias. A pesquisa de Greiner (2005) diz que as relações com o exterior 

―restringem‖ o sistema, no sentido de deixá-lo longe do equilíbrio e as condições 

limite não dão o poder de deduzir o que há de admitido pela realidade. Trata-se de 
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uma mediação entre o corpo e o ambiente, ou melhor, entre o interior do corpo vivo 

e o exterior. 

O tipo de performance de um corpo depende sempre da estrutura do sistema 

e de uma relação com o ambiente, na forma como a memória se manifesta, já que a 

memória é também uma propriedade sistêmica e é fundamental para a 

sobrevivência do corpo vivo (GREINER, 2005). 

Outra colaboração é a de Borelli (1611- 1679), que afirmava que a anatomia 

deveria ser colocada do lado da física, da matemática e da astronomia. Para ele, 

não havia dúvida de que o movimento era causado pela alma. Pesquisou sobre o 

sensório motor e o sistema nervoso, pensando em pesquisar estudos do 

pensamento e dos processos da comunicação (GREINER, 2005). Relacionando a 

hipótese de que a música para o espetáculo Tempos Brancos foi a condutora dos 

movimentos nos ensaios, trago a teoria de Greiner (2005), que recorda Émile 

Jacques Dalcroze (1865-1950), que criou a eurritmia, solfejo e improvisação, 

mediando dinamismos corporais e sonoros em tempos diferentes. 

 Tratando sobre o uso dos movimentos chamados inúteis e experimentando 

outras possibilidades novas, tem-se o desenvolvimento de um sentimento musical 

em todo o corpo, despertando os instintos motores que dariam a consciência e a 

noção da ordem e equilíbrio e o aumento das faculdades imaginativas pelo 

intercâmbio entre a união íntima do pensamento com o movimento corporal. 

Já François Delsarte (1811-1871), no mesmo texto, apontava as 

possibilidades do gesto na estética aplicada e organizou um sistema de linguagem 

corporal que apontava uma nova ciência do movimento. Defendia a expressão de 

cada parte do corpo, pensamento e emoções experimentadas mediante a prática 

consciente e controladas dos movimentos de contração e de relaxamento. Ele dizia 

que eram estados opostos, que propunham a tensão e o abandono, outras leis 

regulavam o tempo e o espaço, a velocidade e certas posições e suas implicações 

semânticas (GREINER, 2005).  

Para Greiner (2005), surgiram muitas outras teorias para ―decifrar‖ as 

imagens espaciais do corpo, a singularidade do corpo, conceito rizomático sobre 

uma multiplicidade de maneiras de dimensionar o corpo vivo e o movimento. ―O 

corpo muda de estado cada vez que percebe o mundo. E o corpo artista e aquele 

que aquilo que ocorre ocasionalmente como desestabilizador de todos os outros, vai 

perdurar, ocasionando o sistema límbico‖ (GREINER, 2005, p. 122). 
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Outro fator a ser referenciado é em relação à história e aos sentidos, que para 

José Carlos Rodrigues (1999), no capítulo espírito e matéria, um aspecto ainda de 

difícil compreensão do homem contemporâneo é a relação do corpo e o espírito.  

Na era medieval, o corpo era tratado sem valor, destrutível, na degradação e 

decomposição, todos os valores que eram fidelizados estavam ligados aos desígnios 

de Deus. Conhecer o corpo e os mistérios da vida corpórea era, naquele período, 

burlar tais desígnios, pois separava o corpo e o espírito. O corpo era apenas um 

mero revelador da alma, pois no ―além‖ os homens poderiam contemplar o belo, as 

delícias de um paraíso onde seria lugar para os santos, lugar esse onde não haveria 

a dor. 

O autor reflete que até os tempos atuais somos incapazes de avaliar a dor 

sem nos colocar abaixo de sua potencialidade de ação. Assim, foram desenvolvidas 

questões na ―arte de sofrer‖, associando a dor a um conjunto de virtudes, onde 

sofrer é positivo para que se obtenham recompensas, purificação. A dor ainda está 

ligada, como em todos os moldes europeus, à condição de expiação dos pecados 

(RODRIGUES, 1999). 

Rodrigues (1999) fala que nas torturas cometidas sobre esses ―corpos‖, esse 

foi um exemplo não tão distante dos dias atuais, os traços a essas práticas punitivas 

e publicamente contempladas pela maioria do povo, mártires da fé cristã, eram 

despedaçados de forma triunfal. Assim, haveria a garantia de salvação. Triste 

relação com o corpo em que os cadáveres eram resguardados para que se 

ostentasse o sacrifício em que se submetiam da morte sobre tortura. 

Ainda pensando em ampliar a relação do corpo no tempo, Rodrigues (1999) 

escreve que o dualismo cartesiano é que distinguiu o corpo da alma e o 

reducionismo da corporeidade humana, em um tempo que Descartes nega qualquer 

sensibilidade ao animal, sendo o viver, um sofrer, por não possuir a alma, negando o 

corpo. 

Neste período, havia personagens nefastos que justificavam torturas com 

escravos, assumindo postura de pertencerem a uma raça especial. Consequências 

até hoje são sentidas reconhecidamente no sistema capitalista, na repressão dos 

corpos, encarados como instrumentos funcionais, associados a máquinas, a 

produção através do trabalho sem valorização, em que a dor passa a ser um 

indicador de defeito no mecanismo corporal, passível de ser consertado. Rodrigues 

(1999) faz uma reflexão sobre o que ele chama de corpo individual: 
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A separação de corpos e de individualidades que a história ocidental vem 
exibindo não se refere apenas ao contato entre cadáveres, nem às relações 
entre estes e os vivos. Não é apenas táctil e não se verifica exclusivamente 
na morte. Esta, sobretudo na vida, é também visual, olfativa, gustativa, 
auditiva... No decorrer desta história, os diferentes sentidos vãos 
gradativamente manifestando-se na delimitação das fronteiras disso a que 
se poderá chamar ‗meu corpo individual (RODRIGUES, 1999, p.136). 
 

Ainda recordando a história sobre o corpo, o período pós-moderno é 

caracterizado pela pluralidade, por dar lugar ao diferente, anteriormente negado, 

permitindo que o indivíduo revisite, utilize e ressignifique correntes filosóficas, 

poéticas e tecnológicas. 

Pensando no homem moderno, vivemos permeados por preconceitos na 

sociedade que podem ser analisados e ressignificados pelo corpo-dança. Em 

contrapartida, essa abertura facilita a desorientação e a falta de percepção dos 

atravessamentos que possibilitaram chegar a esse entendimento de sociedade pós-

moderna, ou seja, todas as vivências que constituíram e constituem historicamente e 

antropologicamente o conceito de sociedade e que nos afetam por fazermos parte 

dela (RODRIGUES, 1999). 

Segundo o dicionário, a sociedade é o ―conjunto relativamente complexo de 

indivíduos de ambos os sexos e de todas as idades, permanentemente associados e 

equipados de padrões culturais comuns, próprios para garantir a continuidade do 

todo e a realização de seus ideais‖ (MICHAELIS, 2015, n.p.).  

A visão contemporânea, preocupante, do corpo, onde a valorização de uma 

imagem corporal padronizada, manipulada e inatingível persiste e amplifica-se, 

coloca o corpo em uma prateleira, como uma mercadoria, um objeto que se modifica 

sem alterar o dito ―espírito/alma‖, preocupando-se somente com o revestimento, 

sendo ele de carne ou silício, diferente do período em que se valorizava o espírito e 

o corpo era apenas a sua veste (RODRIGUES, 1999). 

 

3.3 Composição coreográfica 

 

Assim para a compreensão do que seja uma composição não se restringe 
ao ato de se dispor cenicamente movimento, palavra, som, imagem, mas 
incide em um posicionamento ético, um pôr- se com, ou seja, posicionar- se 
com o outro: com+posição. Em sua etimologia significa modos de reunir, 
produzir, dispor, inventar, combinar, arranjar (XAVIER; MEYER; TORRES, 
2016, p.261).  
 

O processo de composição tem um lado estrutural construtivo e um intuitivo, 
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afetivo. Conectado a práticas de experimentação e ao manejo de diferentes 

matérias, se compõe com diferenças: Dança, literatura, teatro, performance, 

fotografia, pintura, física, matemática, entre outras. 

As diretoras de teatro Anne Bogart e Tina Landau14 ―definem composição 

como um método para estar em diálogo com outras formas de arte, para tomar 

emprestado e refletir outras artes, engloba o estudo, o uso e a tradução de princípios 

de outras disciplinas para o palco‖ (BOGART, LANDAU, 2005, p.13). Ou seja, 

estabelecer diálogos que escapem a modos usuais de dizer- se e comportar- se. 

Proveniente do grego, a palavra coreografia significava literalmente ―a escrita 

da dança‖ (koreos = dança, movimento; grafia = escrita) (QUE CONCEITO, 2017). 

Então, entendia-se por coreografia ao conjunto de movimentos e danças 

organizados de maneira estrutural, com um sentido e objetivo específico para 

significar algo que fosse previamente planejado.  

Lobo e Navas (2008) refletem a coreografia como uma estrutura que tem o 

foco na formação do intérprete, que é capacitado de criação, formando composições 

em dança. Segundo elas, nas etapas de criação da composição, o ator bailarino 

começa com seu corpo, inquieto e questionador e parte de três eixos, o imaginário 

criativo (conteúdos e ideias percebidas), o corpo cênico (corpo preparado para a 

cena) e o movimento estruturado (elaborações dos movimentos que estruturam 

ações, espaços e dinâmicas.   

Muniz (2011) reflete sobre a coreografia:  

 
Coreografia é manifesto, é imagem, é sensação, é corpo imóvel, é objeto 
em movimento, é relação. 
Coreografia é encontro, é repetição, é diálogo, é confusão, é boneco que 
dança, é corpo em transe, é negociação. 
Coreografia são penas flutuando, é tijolo voando, é folha amassada, é bolha 
de sabão, é aviãozinho de papel, e escorregar e beijar (MUNIZ, 2011, 
p.169). 
 

Quando um artista acrescenta um método é através de suas necessidades 

que encaminha suas criações, seus conteúdos, experiências e conhecimentos, é 

pelas vivências e estratégias que o transportam como intérprete, intérprete-criador, 

coreógrafo ou professor.  

A coreografia é basicamente um conjunto de movimentos e a sequência 

                                                           
14

 As diretoras teatrais Anne Bogart e Tina Landau propõem o treinamento Viewpoints como uma 
filosofia traduzida em técnica para a formação de performers, através de um tipo de construção em 
grupo e criação de movimento para o palco (BOGART; LANDAU, 2005). 
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composta desses movimentos compõem a dança. Para se criar/compor em dança é 

preciso ter experimentado, são processos também ligados à criatividade que devem 

ser exercitados para dar forma e estrutura à composição da obra. As autoras narram 

que na dança quem escreve é o corpo com suas percepções, sensações e 

sentimentos transformados em qualidades expressivas, no espaço e no tempo 

(LOBO, NAVAS, 2008). 

Dentro do processo de criação, no percurso do fazer, do formar algo novo, 

para Borsani e Vieira (2016), o caminho é linear a ser percorrido no movimento, no 

campo das ideias e saberes individuais e unidos juntamente com a intuição e 

emoção, em que o artista é o condutor de cada passo até a gênese de sua obra. 

Assim, criar é fazer surgir, brotar, formar, configurar, dar forma. Para que isto 

aconteça, 

 
[...] temos os componentes responsáveis pelo desencadeamento da 
criação, entre eles podemos citar a percepção, a atenção, a inspiração, as 
sensações, a intuição, a imaginação, os sonhos, os devaneios, a memória, 
as associações, os sentimentos e as emoções (LOBO; NAVAS, 2008, p.31). 
 

Segundo as autoras, o ato de criar não é potencialidade exclusiva dos 

artistas, mas sim do ser humano que tem o potencial de criar para realizá-lo em 

quaisquer atividades de seu cotidiano, a fim de criar muitas possibilidades e meios 

para preencher suas necessidades diárias. 

Assim, o conceito de coreógrafos engloba pessoas que reúnam potenciais e 

qualidades perceptivas, intuitivas, imaginações criativas, tenham sensibilidade, 

exercitem a capacidade de risco, gosto excêntrico pelo inusitado, interesse na 

realização de pesquisa, capacidade de selecionar, organizar, formatar e transbordar 

as suas criações.  

O trabalho de expressão corporal que é exercitado no bailarino no dia a dia de 

sua rotina, o torna apto na aprendizagem de movimentações de desenhos 

coreográficos, ou melhor, através de formações de diversos desenhos corporais no 

espaço, criando possibilidades constantes. Deste modo, a partir de repetições e 

estímulos internos e externos, surgem novas ideias coreográficas (LOBO; NAVAS, 

2008). 

Pensando num olhar fenomenológico, outro autor que conversa sobre 

questões de composição coreográfica é Lima (2006), que cita em seu trabalho 

Orlandi (2002), pois este descreve que a coreografia consiste na produção dos 
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sentidos, utilizando-se de diferentes mecanismos de produção através dos 

movimentos significativos. Completando esta ideia de processo, de construção do 

―devir15‖ dos sentidos coreográficos:  

 
[...] a construção de sentidos obedece a uma lógica inerente à própria 
coreografia que está sendo criada, que pode ser que tenha sido inspirada 
em uma história, ou um texto dramático em diferentes possibilidades de 
leituras de composição. (DANTAS apud LIMA, 2006, p. 82). 
 

Outra possibilidade de composição coreográfica é a escuta como processo de 

ressonância e mutação em tempo real: 

 
Os processos de improvisação, e de composição que operam na 
instantaneidade, exigem dos performers em cena procedimentos e técnicas, 
bem como a construção de um viver juntos. O estar no momento presente 
demanda mais do que um tipo de ―espontaneidade‖ ou de um ―agir sem 
pensar‖. Constitui-se como uma prática de invenção de modos de se estar 
no mundo. Quando nos propomos a improvisar, tudo parece emergir 
inevitavelmente em ―tempo real‖, já que nos predispomos, de antemão, a 
deixar surgir ações vividas em um momento dado. Contudo, há que se 
―treinar‖ o estar no aqui e agora, aprender a lidar com a ideia do real. Ele 
demanda uma ética (MUNDIM; MEYER; SILVA, 2013, p.5). 
 

A autora fala que quando se assiste a uma obra ou evento de dança, num 

primeiro momento, observa-se uma experiência visual, pois o movimento dançado 

apela diretamente à visão. Dantas (2013) complementa dizendo que:  

 
No entanto, ela é, também, uma experiência auditiva e, principalmente, 
proprioceptiva, pois os movimentos e sonoridades de uma coreografia 
colocam em jogo a experiência de movimento do espectador. Seu olhar 
retoma, assim, os movimentos e sonoridades da coreografia e os reunifica 
numa intenção motora, num movimento delineado em seu próprio corpo, 
numa possibilidade de escritura da obra no corpo de quem a vê. Pode-se 
dizer que a relação que se estabelece entre o espectador e o evento 
coreográfico é uma relação de contiguidade, em que as gestualidades e 
sonoridades da dança se reúnem às sensações auditivas e cinestésicas de 
quem as presencia (DANTAS, 2013, p.1). 
 

O autor Lima (2006) discute esses comportamentos do evento coreográfico e 

diz que traduzir reflexões conceituais dentro de sua experiência empírica a respeito 

de composição coreográfica pode ser difícil, pois ela representa o caminho, o 

processo de formulação de uma manifestação constituída de formas, símbolos e 

expressão. E está imbuída de significados e sentidos, não traduzíveis verbalmente 

para quem dança, coreografa e para quem assiste a obra. Ela é expressão individual 

                                                           
15

 ―Processo de mudanças efetivas pelas quais todos ser passa; movimento permanente que atua 
como regra, sendo capaz de criar, transformar e modificar tudo o que existe; essa própria mudança. 
Verbo intransitivo. Passar a ser; fazer existir; tornar-se ou transformar-se. Etimologia (origem da 
palavra devir): do latim devenire‖ (DICIO, 2018, n.p.). 
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de signos de que fazem parte de cada experiência vivida na execução de uma obra. 

 Outra alteração é quanto ao produto final, ou seja, a coreografia nas relações 

que se referem ao ato de educar, na importância em questionar o diálogo entre os 

alunos, intérpretes e o professor coreógrafo. Assim, para Lima (2006), os concursos 

que visam a competição e o processo de imitação de danças já configuradas 

perdem este foco na representação de um diálogo estético para construção de 

sentidos, que tem a possibilidade de promover a consciência pelo movimento e a 

própria direção com o fato de sentir e expressar.  

Na imitação se persegue um modelo e insiste em um produto mecanicista, 

mas não como uma possibilidade de expandir e desenvolver a sensibilidade como 

auxiliares do pensamento, na experimentação pessoal do mundo em outras 

perspectivas e visualidades (LIMA, 2006). 

Diante das transformações na dança, a composição em tempo real, para a 

autora Mundim (2012), redefine a composição coreográfica e suas movimentações 

na dança e improvisações conectam as características que potencializam o modo de 

conduzir a cena, recriar a memória e romper padrões, embora imediatamente um 

novo padrão queira se instalar, desestabilizar, mover, propor e arriscar-se, 

conduzindo em processos de decisão. Nesse processo se desenvolve uma poética 

em dança na improvisação. 

A mesma autora reflete que existem diversidades de elementos cênicos e 

contextos utilizados em cena que podem ser utilizados no ato da criação. 

Determinadas situações, ações, gestos, voz, fala, música, iluminação, acessórios, 

moda e uma diversidade de tecnologias podem ocupar um espaço importante na 

criação, reduzindo, desse modo, o papel da composição no movimento (MUNDIM, 

2012). 

 Para Mundim (2012), a improvisação é a composição em tempo real, como 

uma dança direcionada à noção do presente, do imediato, do imprevisto. Sem contar 

que a improvisação se fragiliza quando há muitas propostas, a partir do momento 

em que ninguém se escuta. É importante deixar o espaço e o tempo emergir 

eventualmente de alguns outros elementos que não a dança. Por vezes, permitir que 

a música se instale, ou a iluminação, ou ainda a paisagem videográfica.  

 Surgiram nomenclaturas de coreografia aberta, coreografia estruturada, 

improvisação dançada, coreografia instantânea, que parecem estar ligadas ao 

mesmo conceito. De caráter imediato e efêmero, a composição instantânea exige 
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dos bailarinos ou performers experiência de procedimentos, de técnicas para 

compor no instante, no agora, de imprevisto (MUNDIM, 2012). 

 
A improvisação, como possibilidade cênica, potencializa esse modo de 
conduzir as relações. Previamente à realização de cenas instantâneas há 
um estudo corporal aprofundado para encontrar possibilidades de 
movimento que produzem imagens e geram situações. Porém, o ato de 
improvisar, em si não se utiliza desse repertório/vocabulário de modo 
mimético ou reprodutivo (MUNDIM, 2012, p.2). 
 

Compreender a improvisação em dança como processo de composição em 

tempo real implica estado de ação, posicionamento e ao mesmo tempo de escuta, 

generosidade, altruísmo, atualização e mutação. Para a autora, é mostrar o corpo 

para que ele arrisque discussões políticas, sociais e culturais.  

A composição em tempo real em dança está unida ao presente, à coreografia 

aberta e estruturada na performance, exigindo dos bailarinos capacidade de 

composição instantânea, memorizando, junto a isso, um estudo corporal 

aprofundado nas possibilidades dos movimentos. 

A improvisação mexe na dose de liberdade nos movimentos, criando grande 

quantidade de variáveis desestabilizadoras do sistema, exprime seu modo de 

expressão de compor, faz encontrar a sua forma, em seu tempo, emoções, 

instigando reações, o não se acomodar com os hábitos. Assim, formas diversificadas 

do fazer artístico, um deslocamento de paradigma por parte do intérprete-criador e o 

espectador um estado de ação, ou melhor, ações vividas, no tempo dado.  

São exemplos os exercícios de experimentos de submissão e controle, como 

os de resistência do devir, que não se fixam na realidade, mas pela experimentação 

do encontro com muitos corpos e tempos de escrita em si, do outro, do ambiente, 

estamos nos aproximando do Viewpoints16(MUNDIM, 2012). 

 

3.4 Estratégias de composição coreográfica 

 

 3.4.1 Respiração na dança 

 

                                                           
16

 ―A constituição de todo trabalho sobre o Viewpoints se encontra no simples ato de permanecer no 
espaço. Dentro desta perspectiva, os artistas são ensinados a ler e aprender o lêxico da experiência 
cotidiana: as informações do espaço, a experiência do tempo, a familiaridade com as formas, as 
qualidades e regras da cinética do movimento, os caminhos da lógica, as histórias que são 
constituídas e os estados do ser e do sentir, as trocas emocionais que constituem a base dos 
processos de comunicação estabelecidos entre os seres humanos‖ (BAHIENSE, 2013, n.p.). 
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Na dança, tal como no ensino, Françoise Dupuy pratica uma arte do 
fraseado que se sobrepõe às restantes poéticas da dança, permitindo que o 
impulso atinja o corpo e o liberte, para reagir às síncopes em curso. Trata-
se de uma arte respirada, na qual todo o corpo se torna espasmo (LOUPPE, 
2012, p.157). 
 

Louppe (2012) considera que nada é mais certo que observar a mobilidade, 

os movimentos involuntários, profundos e na contração e dilatação do tórax, pois a 

respiração é abertura do corpo, onde todo corpo é dilatado para uma respiração 

contínua. Uma conexão com o interior e exterior, um filtro movido de sensações, é 

responsável pelo fluxo da vida. A dança contemporânea procura encontrar a 

conexão com as qualidades de movimentos e aciona antropologicamente essas 

memórias do corpo. É necessária uma consciência para a respiração, heranças de 

movimentos de longa tradição, os conhecimentos sensoriais e intelectuais orientais 

que a dança contemporânea busca desenvolver no estudo do movimento (LOUPPE, 

2012). 

 

Débora: A Berê trabalhava muito com a respiração. Os movimentos de subida eram 

sempre inspirando e os de descida eram sempre expirando. A inspiração era mais 

lenta e a expiração mais rápida. Ela dizia que era como um balão, que pra encher 

era só por um lado e mais devagar e pra esvaziar era muito rápido e pelos dois 

lados. Então nas coreografias, os movimentos de subida eram geralmente mais 

lentos que os de descida (e na descida tem a questão da gravidade, que também 

ajuda). O movimento tinha esse ritmo, independente da música. A música era 

encaixada depois, geralmente. 

 

No Site ―Dança moderna‖, com dicas para respiração e contração, o método 

Graham é indicado como método que criou forte contato com a respiração e o 

movimento, em que procura que o bailarino mantenha contato com o chão, 

promovendo o que chamam de core ou Power house17. Esse tipo de exercício 

fortalece a musculatura e, por sua vez, ganha várias qualificações e força. Essa 

relação direta ao centro do corpo, como chamam, é a principal fonte de 

desenvolvimento do trabalho corporal para a dança, onde o peso é direcionado para 

                                                           
17

 ―Power house significa ―casa de força‖, também chamado de ―centro de força‖ ou Core. Os 
músculos que o formam sustentam a coluna, os órgãos internos e a postura, formando um cilindro de 
estabilidade ao redor da cintura. Entre os músculos estão: o Transverso do Abdome, os Multífidos, o 
Diafragma, os Glúteos, e os músculos do Assoalho Pélvico, em particular o Períneo‖ (VIVAPILATES, 
2011, n.p.). 
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essa região, tornando o movimento fluido e facilitado. 

 Na história da dança moderna, Martha Graham acreditava que a respiração 

era a origem da vida e que as emoções, os sentimentos e os movimentos são vistos 

em princípio na região central do corpo, plexo solar, suporte central, várias 

denominações que indicam essa fonte de saber ligada a respiração. E também para 

manter o equilíbrio, alongamento postural, aumentando o espaço entre as 

articulações, todos acionados pela respiração. 

Para Louppe (2012), os movimentos pulmonares determinam os dois modos 

do movimento e da sua expressão, mudanças da matéria corporal, partindo para 

outra fisicalidade pelo processo da respiração. 

 

Débora: A Berê era instrutora de Pilates também, além de professora de dança. 

Na verdade, o pilates é que era o ganha-pão dela, depois que ela fechou a Escola 

de Dança, a Estímulo (acho que foi lá por 2009/2010). Então era com essa técnica 

que ela trabalhava nas aulas de dança conosco, tinha muito a ver com educação 

somática mesmo. Era bem puxado, pq não era só fazer o movimento por fazer, 

tinha que entender mesmo de onde vinha, qual era a força certa… ―umbigo nas 

costas‖ hehehehe Eu me lembro de muitas aulas lá nas salinhas do fundo da 

Bibliotheca… era tudo muito no chão e com a respiração. Ela dizia que odiava 

quando os bailarinos brigavam com o chão hehehe. 

 

3.4.2 Perguntas 

 

Outro modo de estratégia de composição coreográfica utilizado para 

referenciar essa pesquisa são os modos de perguntas criados pela coreógrafa Pina 

Bausch (1940-2009)18, que acionam a refletir sobre os modos de fazer e pensar na 

dança na criação, onde a criadora convocava seus bailarinos nas suas experiências 

na área de afeto, para serem cocriadores de dança.  

Trabalhava com afetos como fonte geradora de dança, valorizando os 

                                                           
18

 Philippine Bausch, mais conhecida como Pina Bausch (Solingen, 27 de julho de 1940 — Wuppertal, 
30 de junho de 2009), foi uma coreógrafa, dançarina, pedagoga de dança e diretora de balé alemã. 
Conhecida principalmente por contar histórias enquanto dançam, suas coreografias eram baseadas 
nas experiências de vida dos bailarinos e feitas conjuntamente. Entre os seus temas recorrentes 
estavam as interações entre masculino e feminino - uma inspiração para Pedro Almodóvar, em cujo 
filme, Fale com ela, Pina aparece em uma bela sequência de dança. Foi diretora da Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch, localizada em Wuppertal. 
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diferentes modos de dança que os corpos experimentam, agem e movem com 

artefatos culturais, na busca incessante de abrir os corpos destes intérprete-

criadores para o reconhecimento de suas potencialidades em relação direta com seu 

mover-se (BERTÉ, 2015). 

 

Débora: O trabalho da Berê sempre partia dos movimentos de cada um. Ela não 

fazia exatamente perguntas para que a gente respondesse. Na coreografia dos 

neurônios, por exemplo, a primeira cena dos ―Tempos Brancos‖, ela disse que era 

pra a gente improvisar a partir da ideia de sinapses e foi daí que surgiu essa 

estética meio que do choque e de movimentos meio que espanados, estacatos, não 

sei.  

A Berê usava a improvisação para criação/investigação de movimentos em aula, 

mas não levava a improvisação pro palco. Ela mesma dizia que não gostava. 

Assim, acho que em alguns momentos tinha improviso. Mas era muito raro. A 

improvisação era usava pra depois criar coreografia mais fechada, definida mesmo. 

E não tinha muito essa ideia de separação palco e plateia, porque era em formato 

de semi-arena. A Berê sempre gostou muito da interação com o público, então 

tinham momentos que a gente tirava as pessoas pra dançar, ou eu entregava um 

copo d‘água pra pessoa segurar, olhava no olho. Porque partia dessa ideia de que a 

dança contemporânea é muito cotidiana, qualquer coisa pode ser dança né 

Cunningham? Heheh 

 

Segundo o autor, existem muitas possibilidades de sentidos a serem 

descobertos na dança de Pina, modos de pensar o mundo, usando das experiências 

um modo de compor e descobrir talentos e capacidades na execução repetida 

destas ações, afetos e relações humanas.  

Com bailarinos de diferentes biótipos, nacionalidades e pelo seu viés 

pedagógico, Pina Bausch agrupava diferentes culturas e como marca de seu 

trabalho o aspecto interdisciplinar nos elencos, propondo a pedagogia da pergunta e 

como saber perguntar, sendo a pergunta uma ação que afeta modos de existir e o 

que os move (BERTÉ, 2015). 

 
Através destas perguntas que procuram revelar sua subjetividade e 
sentimento humano, a estrutura coreográfica vai se construindo através das 
respostas que selecionadas pela coreógrafa, são desenvolvidas, tornando o 
que é singular e, algo de natureza geral, rompendo as fronteiras, criando 
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realidades paralelas. (LOBO; NAVAS, 2008, p. 149). 
 

 Berté (2015) revela que Pina trabalhava a partir de experimentação, como 

uma espécie de provocação para criação artística em seus trabalhos coreográficos e 

a reflexão de que esses cotidianos, o uso de repetições, direções e suas 

percepções, eram acionados por mover-se por uma gama de afetos. Em ensaios 

que propunham a exaustão através da repetição, qualidades como sensibilidade, 

expressão e capacidade de se expor, pouco importava a relação com um físico 

atlético, embora seus bailarinos fossem muitos deles vindos do balé clássico. 

Em outra relação com o trabalho de Pina, Berté (2015) articula a cultura de 

imagem com seu papel social na imagem da vida na cultura, transita nas ideias das 

relações dos bailarinos com suas experiências múltiplas, complexas e, também, 

contraditórias. Essas experiências que são construídas a partir de circunstâncias e 

posições do corpo sujeito no ambiente, modificam, alteram, afetam e condicionam o 

ato de olhar.  

Traz a percepção acerca de como nossas experiências estão entrelaçadas 

em tudo que criamos. Considera a imagem como ideia, memória e sentimentos, 

acionando modalidades sensoriais, visuais, auditivas, olfativas, gustativas e 

sensitivas. Entre imagens presentes e recordadas que se baseiam em alterações 

que acontecem simultâneas no corpo e no cérebro que recrutam um conjunto de 

circuitos neurais, que mapeiam a interação do corpo e os objetos, constroem uma 

ideia, imagem e a representação e criam, a partir da memória dessas experiências, 

outras histórias, narrativas, danças, outros modos de se mover (BERTÉ, 2015).  

Lobo e Navas (2008) falam dos elementos que constituem a composição e a 

lógica das cenas. 

 
Muitos outros conceitos de estruturas podem ser observados no 
contemporâneo da dança, como as contradições, as repetições exaustivas 
de um mesmo material, a incompletude, a simultaneidade e a 
descontinuidade. Tudo isso vem sendo desenvolvido junto com o trabalho 
em dramaturgia com o objetivo de investigar as relações coerentes entre os 
elementos que constituem a composição e a lógica interna de toda cena. 
(LOBO; NAVAS, 2008, p. 149). 
 

Outro viés, em Travi (2011), no Livro ―A dança da mente: Pina Bausch e a 

psicanálise‖, defende que Pina trabalha com o inconsciente em sua prática, onde 

habita a falta de lógica e a contradição. Segundo Ciane Fernandes (2007), as peças 

de Pina Bausch apresentam um caos grupal generalizado, sob certa ordem, 

provocando experiências inesperadas entre bailarinos e plateia. Cada bailarino é 
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apresentado como ser humano. Lançando um olhar cartográfico, sobrepondo 

rizomaticamente modos de ver o mundo, suas alterações, o contraditório e o 

diferente, Pina explorava a vida particular das intérprete-criadoras, transformando 

em material coreográfico, poderiam ser experiências sensoriais, cinestésicas, de 

religião, de memória e muito mais.  

Reproduzir um bombardeio de perguntas para provocar, retratar no corpo, 

respostas verbais, gestuais, corporais, para transformar-se em coreografias, 

segundo a autora, é lançar o bailarino num oceano de subjetividade, na pesquisa de 

si mesmo. Pina tinha o objetivo de tocar o que amedronta, mexer em antigas feridas, 

nas culpas e nas dores em suas zonas mais dolorosas. Segundo Pina, ―as coisas 

mais belas estão quase sempre escondidas. É preciso apanhá-las, cultivá-las e 

deixá-las crescer bem devagar‖ (RENGEL, 2003, p. 03).  

Para Pina, a consciência corporal aproxima-se mais de uma inconsciência 

corporal, no sentido de visitar espaços onde o afeto se deu e reviver os sentimentos 

gerados, elaborando ressignificações, onde a vida está presente e o passado é 

traduzido à cena através de uma elaboração por parte dos bailarinos.  

Travi (2011) conta que Pina levava em consideração o que é universal em 

cada manifestação particular, as intensidades pulsionais para gerar gestos, na 

intenção de tecer o meio, levando em conta o antes, o durante e o depois de cada 

um em seu processo e o que antecede o desconhecido que o precede, ou melhor, o 

que antecede nossa história de vida. 

Mesmo antes do nascimento, somos carregados de signos e marcados pela 

herança de onde viemos. A cada dia, criamos novas formas de ver e estar no 

mundo, manifestando particularmente estas noções no espaço gestual próprio de 

cada um de nós.  A repetição é um método utilizado pela coreógrafa para 

transformar esse material fornecido pelos bailarinos em uma forma estética que 

constrói o produto artístico com base nos registros das singularidades. A repetição é 

utilizada como recurso cênico, através de cenas que se repetem durante o 

espetáculo, exatamente iguais ou modificadas, mas remetendo a um momento 

anterior. 

A repetição aparece nas obras de Bausch de diferentes formas: 

 
No processo de criação, em que as respostas dos bailarinos às questões 
propostas por Pina são de certa forma, reconstruções (repetições) de 
experiências passadas, atualizadas no presente. 
Por fim, a repetição aparece na escolha dos temas abordados nas obras: 
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relações humanas, masculino e feminino, infância, amor; como se, de certo 
modo, cada obra fosse uma releitura ou um complemento da peça anterior 
(TRAVI, 2011, p.29). 
 

E a sequência destas repetições chega a um estado de corpo que se apropria 

do movimento, reconstruindo o movimento anterior, relendo a partitura a cada nova 

sequência em gestos, movimento e palavra, que se repetem, transformando-se em 

instrumento de autoconhecimento. A dança usa estes mecanismos como abertura 

dos sentidos e também como material coreográfico.  

 

3.4.3 Voz e palavra  

 

      A voz na dança-teatro é parte central do processo de criação e preparação de 

atores, seus usos abrangem diversas dimensões no teatro, que vão desde o estudo 

e domínio do aparelho fonador, de seus recursos técnicos, passando pelas tradições 

teatrais de uso vocal, de suas manifestações expressivas, até a constituição de uma 

poética da voz (SANTOS; SCARPELLI; GAYOTTO, 2005).   

Segundo Mônica Dantas (2012), a voz pode ser utilizada como ampliação da 

respiração, emergindo da gestão dos ruídos e sons provenientes do ato de respirar, 

potencializados pelo esforço do corpo que dança. Essas sonoridades surgem como 

um prolongamento do corpo dançante, acentuando sua expressividade fundamental.  

Como sublinha Fèbvre (1995), é como se o corpo dançante se deixasse 

transbordar por suas funções orgânicas ou por suas pulsões, o que acaba por 

dramatizá-lo, mesmo que o contexto coreográfico não seja aquele do drama. 

A possibilidade de emprego da voz é como partitura rítmica ou melódica. 

Nesse caso, a voz está a serviço da produção de uma musicalidade que impregna o 

corpo dançante e que suscita variações rítmicas nos seus movimentos. Muitas 

vezes, a voz sustenta ou pontua o movimento, compartilha de seu trajeto espacial e 

energético por meio de suas variações de altura e timbre. A palavra pode surgir 

nesse jogo, mas o ritmo e a melodia é que são protagonistas (DANTAS, 2012). 

Outro aspecto em cena, segundo Santos, Scarpelli e Gayotoo (2005), são as 

pesquisas de voz, que têm sido potencializadas no sentido de cruzar aspectos 

técnicos e criativos, em perspectivas teatrais abrangentes, com o intuito de 

aprofundar a compreensão artística do papel do fonoaudiólogo na intervenção com 

atores. Neste processo, exercitar o corpo vocal no grupo de dança contemporânea 
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pesquisado traz à tona a dança-teatro como elemento marcante no Centro 

contemporâneo, aliados a esta pesquisa sobre o grupo, em um contexto de falas e 

ruídos, conexões vocais transformando a cena pelo olhar literário. 

    No teatro, autores pesquisam que ao contrário de conceber uma visão 

particularizada, as investigações têm revelado que a constituição de uma voz teatral 

passa por dimensões que a colocam em diálogo permanente com o corpo, com a 

psique, com o manejo das emoções, com as tradições do uso vocal em cena, com 

os jogos teatrais, com a diversificação dramatúrgica de textos a serem trabalhados, 

bem como com o estudo de teatrólogos que alavancam perspectivas artísticas 

fundamentais: Antonin Artaud, Eugênio Barba, Jean-Jacques Roubine, Jerzy 

Grotowski, Meyerhold, Stanislavski, Eugênio Kusnet, entre outros (SANTOS; 

SCARPELLI; GAYOTTO, 2005).  

 

 

 

 

3.5 Elementos do espetáculo 

 

3.5.1 Figurino 

 

O figurino deve ser pensado na flexibilidade, pode acentuar as qualidades dos 

movimentos em incorporar referências que se relacionem com os sentidos da 

composição, pois carrega signos e o imaginativo na subjetividade. Hoje, nas 

coreografias, o uso do figurino voltou-se mais para o cotidiano, sendo parte da 

plástica da composição e interagindo com os corpos nos movimentos, podendo 

aparecer estímulos criativos a partir dele. Deve ser concebido como fator que 

interfere no diálogo coreográfico e se deve ter o mesmo empenho na elaboração das 

grafias (LOBO; NAVAS, 2008). 
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Débora: Os figurinos de tempos brancos eram dois, uma roupa ―de aeromoça‖, que 

era branco e uma faixa com cor, e um vestido longo totalmente branco. A Berê 

sempre usava figurinos brancos em todos os espetáculos dela, isso era uma 

marca… Mas especialmente em tempos brancos, o figurino tinha o propósito de 

começar colorido e ir embranquecendo, relacionando com a perda de memória da 

Clara, que chega no fim do espetáculo ―sem cabeça‖ (era o pano branco tapando 

nossos rostos que dava essa ideia). E os vestidos foram usados também como 

elementos pra compor as coreografias… depois de já pronta à coreografia, a gente 

ensaiou bastante com os figurinos e muitas coisas mudaram por causa desse 

elemento. Teve uma parte que eu e a Cris criamos que era um contato- 

improvisação e tudo tinha o vestido como elemento precursor pro movimento. Se eu 

não me engano, esses figurinos foram desenhados pelo João Monteiro, mas não 

tenho bem certeza… Uma vez a gente se reuniu na Márcia Aquino (a Berê ia muito 

lá hehe), eu a Berê e o João, não lembro se tinha mais alguém, talvez a Cris… e 

começamos a discutir a ideia da Berê pro espetáculo… ela tinha uma noção do que 

ela queria, mas tinha dificuldade de materializar e precisava dessas conversas pra 

conseguir definir melhor as coisas. Foi aí que surgiu a ideia da viagem de avião que 

se misturava com a viagem dentro do corpo da Clara. E sim, o figurino também era 

cenário, porque também recebia a projeção dos vídeos. 

 

Por vezes, é pelo figurino que se possui o primeiro contato com a 

representação no teatro, é como todo signo da representação, o significante (pura 

materialização) e o significado (elemento integrado a um sistema de sentido). As 

grandes funções do figurino no teatro são: a caracterização do meio social, época, 

estilo, preferências individuais; a localização dramatúrgica para as circunstâncias da 

ação; a identificação ou o disfarce da personagem; e a localização dos gestos global 

do espetáculo, ou seja, da relação da representação e dos figurinos como universo 

social (PAVIS, 2005). 

 
O figurino é tão vestido pelo corpo quanto o corpo é vestido pelo figurino, o 
ator ajusta sua personagem, afina sua partitura ao experimentar seu 
figurino, um ajuda o outro a encontrar sua identidade (PAVIS, 2005, p.168). 
 

A cada elemento da encenação corresponde uma função significante do 

figurino, portanto, para Pavis (2005), o figurino pode preencher e constituir um 

espaço, por valorizar o corpo e seus deslocamentos, pode materializar uma época, 
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também um ritmo e uma maneira de voar ao vento, ele participa da ação, ele capta 

mais ou menos a luz, estruturando e ritmando as mudanças de intensidade 

luminosa. Mais seguro e concreto que qualquer outro sistema de representação. 

 

3.5.2 Cenografia e elementos Cênicos 

 

Na modernidade, a cenografia se assemelha à arquitetura, a criação está 

ligada a uma função, onde cenários e objetos cênicos passam a intervir num todo, 

na construção de ambientes repletos de função e sentido, constituindo a plástica da 

cena. Ao mesmo tempo, conceitos de projeções visuais e a arquitetura do espaço, 

tudo pode ser proposto e realizado, somando possibilidades de tecnologia multimídia 

e projeções que funcionam como cenografia (LOBO; NAVAS, 2008). 

 

Débora: Aí tinham os outros elementos cênicos, como a mesa, que a Josi usava, 

os sacos de água, que ficava a ambiguidade do mar e do útero, eu usava copos 

na cena da ―avoada‖... Uma vez a Berê falou pra mim que ela achava que tava 

faltando elementos cênicos e nós começamos a conversar sobre objetos de 

pessoas velhas e tal… e pra mim, velhos sempre tomam muitos remédios, então 

tinha essa relação com o copo d‘água por isso. Aí eu criei a coreografia toda em 

cima desse elemento, nada foi criado antes de vir o corpo… e tinha a fala também 

né: ―vou na cozinha buscar água‖. No início era muito difícil usar voz, pra mim, 

mas fazendo eu aprendi a fazer, e hoje entendo que a voz não é um anexo, mas 

ela é movimento mesmo. Aí tinham os guarda-chuvas também, que a gente fez 

uma experimentação pra criar movimentos a partir da relação com o objeto mesmo 

e não ficar, de novo, só um acessório. E, no fim, era tanta coisa pra conferir antes 

de começar a apresentação, que era até engraçado… eu meio que peguei pra 

mim esse papel de conferir tudo, meio produtora. E era tudo milimetricamente 

colocado… isso foi uma questão importante, que eram os nossos ensaios sempre 

foram na biblioteca, ou seja, no mesmo lugar da apresentação né… aí facilitou em 

todas essas questões espaciais. 

 

Para Lobo e Navas (2008), os objetos cênicos e o cenário passam a interferir 

na organização espacial da cena, que podem ser utilizados para variação das 

imagens, como ambientes com muitas funções, onde todos os elementos passam a 



54 

ter uma função específica e um objetivo. A dança contemporânea rompe padrões 

também nos aspectos cênicos, como a ideia de molduras, tudo pode fazer parte do 

palco ou fora dele, no território ou no contexto onde a cena em dança queira 

interagir e dialogar. 

 

Débora: No tempos brancos, o cenário era a própria Bibliotheca Pública, as paredes, 

pilares, portas e mobiliário. Isso era uma característica importante da Berê, ela 

usava os elementos que tinha, e é bem contemporâneo também… não tenta 

esconder, mas usa a favor - e isso é tanto em cenário quanto em criação de 

movimento mesmo. E tinha a projeção né, que eram vídeos psicodélicos hehehe que 

eram projetados a partir de três data-shows… foram feitos pelo chico machado, pelo 

maurício e pelo cristiano, uma galera das artes visuais. E aí eles fizeram um baita 

esquema pra prender os data-shows e tal, pq não podia pendurar nada nas paredes, 

por causa do prédio histórico… E isso tudo era o cenário. 

 

A cenografia abre a plástica da cena, a visualidade da obra, onde aparecem 

grafia de movimentos, recortes e estética. As relações de cenógrafo e cenografia 

devem ser afins, havendo uma harmonização com a plástica da cena. O melhor é a 

busca de profissionais especializados, testando as inúmeras possibilidades 

antecipadamente (LOBO; NAVAS, 2008). 

 

Débora: Assim, a gente usava o pilar, por exemplo, pra criação de movimento, pra 

cena… e usava muitos elementos cênicos também… tem uma cena que a Cris e a 

Mônica usavam o pilar e também na hora de passar café, que a gente se 

aglomerava por ali e ficava bem fotográfico até hehe. Aí tinham os outros elementos 

cênicos, como a mesa, que a Josi usava, os sacos de água, que ficava a 

ambiguidade do mar e do útero, eu usava copos na cena da ―avoada‖... Uma vez a 

Berê falou pra mim que ela achava que tava faltando elementos cênicos e nós 

começamos a conversar sobre objetos de pessoas velhas e tal… e pra mim, velhos 

sempre tomam muitos remédios, então tinha essa relação com o copo d‘água por 

isso. Aí eu criei a coreografia toda em cima desse elemento, nada foi criado antes 

de vir o corpo… e tinha a fala também né: ―vou na cozinha buscar água‖. No início 

era muito difícil usar voz, pra mim, mas fazendo eu aprendi a fazer, e hoje entendo 
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que a voz não é um anexo, mas ela é movimento mesmo. Aí tinham os guarda-

chuvas também, que a gente fez uma experimentação pra criar movimentos a partir 

da relação com o objeto mesmo e não ficar, de novo, só um acessório. E no fim, era 

tanta coisa pra conferir antes de começar a apresentação, que era até engraçado… 

eu meio que peguei pra mim esse papel de conferir tudo, meio produtora hehehehe 

E era tudo milimetricamente colocado… isso foi uma questão importante, que eram 

os nossos ensaios sempre foram na biblioteca, ou seja, no mesmo lugar da 

apresentação né… aí facilitou em todas essas questões espaciais. 

 
 
Um espetáculo cultural depende de muitos detalhes além da apresentação 
em si. É fundamental, por exemplo, estar atento à qualidade do que será 
exibido e, também, à estrutura do projeto — da locação aos equipamentos, 
do mobiliário à cenografia. Não apenas no teatro, mas em palestras, 
apresentações musicais, gravações de vídeo e até mesmo em estandes de 
vendas, a adequação da estrutura ao que se pretende apresentar pode 
influenciar (e muito) na experiência do público. A cenografia envolve vários 
símbolos, normalmente baseados em um roteiro predefinido para o 
espetáculo cultural. Todo o cenário e a construção de sensações para o 
público estão em jogo. Painéis de fundo, mobiliário, cores,  identidade 
visual, iluminação e quaisquer outros elementos visuais estão inseridos na 
cenografia (FÓSFORO, s./d., n.p.). 

 

3.5.3 Design de luz 

 

Segundo Lobo e Navas (2008), das constituintes da cena, a concepção da luz 

é a mais complexa e precisa de competência técnica. A luz é o último elemento de 

visualidade da cena e deve estar em diálogo com a coreografia. A luz é a própria 

cenografia, noções básicas, prioridade da luz lateral, necessidade de contras, 

frontais, ribaltas, focos, efeitos de recortes, sombra, penumbra. 

Pavis (2005) trata que a iluminação ocupa lugar chave na representação, pois 

possui potencial de relacionar e colorir os elementos visuais do espaço, figurino, ator 

bailarino, maquiagem, bem como maior poder de processos técnicos. Deve 

participar desde o início da obra, o lugar e a distribuição das fontes luminosas, de 

frente, lateralmente, em contraluz, em contra plano, horizontalmente, a pino. 

 O autor de análise de espetáculo, Patrice Pavis (2005), descreve que é a 

iluminação que cria a cor, levando em conta o tempo musical, a escuta. Pode-se 

captar qual o plano de luz de um espaço cênico, qual seu efeito, em luzes e 

sombras, onde ilumina e esconde. Já a luz na cenografia faz ou não penetrar a luz 

natural e a luz artificial, escolhe entre iludir ou fazer desaparecer tal elemento do 

http://fosforocenografia.com.br/blog/6-dicas-para-escolher-o-local-ideal-para-o-evento-da-sua-empresa/
http://fosforocenografia.com.br/blog/como-usar-um-projeto-cenografico-para-criar-experiencias-nos-consumidores/
http://fosforocenografia.com.br/blog/conheca-as-sensacoes-que-as-cores-causam-em-um-ambiente/
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cenário. No figurino, as roupas recebem a luz de modo que seus tons se tornam 

visíveis ou variáveis segundo o tipo de luz e de gelatina utilizado (PAVIS, 2005). 

 

Débora: Como o espaço cênico era diferente da caixa preta, a iluminação não era 

tão complexa. Tinham spots de luz no chão, nos cantos do linóleo. Mas eu não sei 

muito como foi à concepção de luz, acho que era da Berê mesmo. Mas era mais pra 

complementar a luz que já vinha dos projetores. 

 

 E sim, o figurino também era cenário, porque também recebia a projeção dos 

vídeos. 

Na maquiagem, a luz é quase sempre necessária, onde realça positiva ou 

negativamente, por isso se faz valorizada. O ator bailarino é afetado pela luz, a 

dramaturgia é guiada e inscrita no tempo da luz (PAVIS, 2005). 

 

3.5.4 Trilha Sonora 

 

A música serve o corpo e o corpo serve a música. Situações em que o corpo 

se movimenta e repetindo os pulsos ou melodias, seguindo os ritmos e as vibrações, 

uma resposta motora, pode deixar levar por ela, entrega ao fluxo, pois o corpo 

responde as vibrações percebidas e sentidas pelo sistema motor. O som tem poder 

em nossos estados corporais, pois a música acessa estímulos para o movimento 

(LOBO; NAVAS, 2008). 

Obtendo opiniões sobre o conceito de som, no livro a Arte da Composição, 

teatro do movimento, ainda referenciando Navas e Lobo (2008), onde propõem 

sugestões de diferentes formas de utilizar a música e sonoridade para a dança. 

Entre elas: a trilha sonora para coreógrafos e intérpretes bailarinos, tendo a opção 

por músicas com ritmos adequados a determinadas cenas ou frases coreográficas; a 

música como base para improvisação, acessando novas nascentes; as sonoridades 

ou músicas que tragam atmosfera, sensações, tragam informações para a cena, 

uma paisagem sonora, sugestões de ambientes; e a utilização de música ao vivo, 

inédita ou já criada, podendo ser interpretada por intérprete-criadores, cantigas, 

textos, poesias, sons e percussões corporais, criadas a partir da investigação do 

corpo cênico de intérprete-criadores (LOBO; NAVAS, 2008).  

Pavis (2005) descreve que é preciso examinar a maneira com que a música é 
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utilizada em sua representação teatral e sua função dramática. O termo é utilizado 

no sentido sonoro-vocal, instrumental, ruidoso, todos os elementos audíveis no palco 

e plateia, pois ela influencia a atmosfera que nos torna receptivos à representação, o 

que vale pelo efeito produzido. 

Analisando o espetáculo, percebe-se como ela é produzida, como ela se 

reparte no espaço e a disposição dos alto falantes onde cria um relevo sonoro, que 

pode ser ao vivo, em cena por músicos. A música representa as forças e a 

percepção de um texto, de um espaço, de um gestual quando acompanhados pela 

intervenção musical (PAVIS, 2005). 

A música na encenação ocidental é utilizada como criação, ilustração e 

caracterização de uma atmosfera introduzida por um tema musical. Às vezes torna-

se um verdadeiro cenário acústico, algumas notas situam o lugar de ação, às vezes 

é apenas um efeito sonoro, cujo objetivo é tornar uma situação reconhecível. Pode 

ser uma pontuação na encenação ou no cinema. A música cria uma sucessão de 

climas, sua influência sobre uma imagem, os barulhos, ruídos, na construção e 

destruição de ambientes, função integrativa e desintegrativa para o espetáculo e o 

ego das personagens. 

Pode-se exemplificar o Grupo Corpo como um modelo de grupo que trabalha 

com o movimento aliado a música e a organização dos ensaios, junto a músicos 

brasileiros, representando a dança e a sonoridade da música nacional e que vem 

trazendo forte significado para o cenário nos palcos - seu histórico é ligado a 

músicos que compunham para as obras coreográficas.  

 
O minimalismo de Philip Glass (Sete ou Oito Peças para um Ballet, 1994), o 
vigor pop e urbano de Arnaldo Antunes (O Corpo, 2000), o 
experimentalismo primigênio de Tom Zé (Sant Agustín, de 2002 e, em 
parceria com Wisnik, Parabelo, de 1997), a africanidade de João Bosco 
(Benguelê, 1998), versos metafísicos de Luís de Camões e Gregório de 
Matos à luz de Caetano Veloso e José Miguel Wisnik (Onqotô, 2005), a 
modernidade enraizada de Lenine (Breu, 2007), a diversidade sonora de 
Moreno, Domenico e Kassin (Imã, 2009), as canções medievais de Martín 
Codax da releitura de Carlos Núñez e José Miguel Wisnik (Sem Mim, 2011) 
dão origem a espetáculos de têmperas essencialmente diversas – cerebral, 
cosmopolita, interiorano, primordial, existencialista, brutal, moderno, lírico – 
sem que se percam de vista os traços distintivos do Grupo Corpo (GRUPO 
CORPO, s./d., n.p.). 

 

Débora: Mas diferente do grupo corpo, a trilha de tempos brancos entrou depois 

que muita coisa já estava criada, que foi criada a partir de improvisação com temas, 

por exemplo os neurônios né. Aí o que a Berê fazia era encaixar os movimentos nas 
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nuances da música e tinham movimentos mais rápidos e outros mais lentos, tinha 

esse contraste… pra mim era muito difícil porque eu aprendi a dançar contando até 

oito, então esquecer a contagem era quase impossível, a gente discutia bastante 

por causa disso hahaha Aí acabava que a Cris é que ditava os movimentos na 

música, era sempre ela que puxava isso, porque era a forma como a Berê gostava 

que ficasse e a Cris estava acostumada. 

 

Pavis (1999) descreve a música na relação de representação, sendo utilizada 

como sentido do evento sonoro, o som vocal, instrumental, ruidoso, de tudo o que é 

audível na plateia e no palco. Segundo o autor, a música influencia nossa percepção 

global, propiciando uma atmosfera que nos torna particularmente receptivos à 

atuação em cena.  

Uma analogia à música, tratando de um aspecto subjetivo, diz que ela é como 

a luz da alma em nós, conduzindo a um estatuto completamente único. Permeando 

nessa esfera, entra-se em sintonia, em uma espécie de esforço determinante a 

invadir e descobrir de onde essa música vem, em função da disposição dos alto 

falantes espalhados pelo espaço cênico, que são capazes de criar um relevo sonoro.  

Outra referência fundamental no livro de Análise de espetáculo são as 

funções da música na encenação ocidental, frequentes na encenação 

contemporânea do teatro: 

 
Criação, ilustração e caracterização de uma atmosfera introduzida por um 
tema musical, podendo se tornar um Leitmotiv; durante esses intervalos o 
auditor faz um balanço, respira, imagina o que segue. A música é então ―um 
remédio de conforto‖. Tal atmosfera torna-se às vezes um verdadeiro 
cenário acústico: algumas notas situam o lugar da ação. Às vezes, a música 
é apenas um efeito sonoro cujo objetivo é tornar uma situação reconhecível. 
Pode também ser uma pontuação da encenação, sobretudo durante as 
pausas da atuação, as mudanças do cenário. Cria às vezes efeito de 
contraponto, desde os songs brechtianos que comentam ironicamente a 
ação. Segundo a técnica cinematográfica, a música cria uma sucessão de 
climas. Pode também se tratar de uma produção de ação graças aos meios 
musicais (PAVIS, 1999, p.133).   
 

Quando se fala em emoção e movimento, lembra-se do período da história de 

Isadora Duncan, em que ela diz que é uma encarnação pura da música o ato de 

dançar (LOUPPE, 2012). Mary Wigman expõe que necessitamos que ela defina as 

pulsações para clarificar as transições entre os temas, para precisar os acentos e os 

momentos de respiração e de suspensão. 

A dança pode fluir com a música interior que inventa seu próprio fraseado. A 
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dança contemporânea retém os sons do corpo em seu estado bruto, trazendo vários 

estados, desde a empatia ao mal-estar. Para Anne Teresa De Keersmaeker, a 

música é ao mesmo tempo uma presença tutelar, um exemplo é um objeto 

incorporado pelo corpo (LOUPPE, 2012). 

 

3.5.5 Fotografia 

 
Todo o meu cérebro é uma câmera. (Dom Mac Clellin). 
 

A fotografia é essencial para referenciar nos elementos de cena. Segundo 

Busselle (1993), a fotografia é uma arte universal, falando com maior força e de 

modo mais direto que as palavras, que pode obter maior impacto ainda na 

comunicação visual, talvez por funcionar de maneira totalmente diversa ao olho 

humano.  

Busselle (1993) faz uma analogia em que a pálpebra corresponde ao 

obturador, a câmera é a lente do olho, ambas trabalham em conjunto, focalizando as 

imagens sobre a retina fotossensível. As informações captadas pelos olhos são 

interpretadas pelos olhos e pelo cérebro ao se preparar para fotografar, momento 

em que o ser humano é influenciado pelos sons, imagens, ambiente e por seu 

estado de espírito, sentimentos e experiências. Assim é que todos esses elementos 

determinam a interpretação que seu cérebro fará da imagem vista em seus olhos. 

Segundo o autor, necessita-se também de uma abordagem objetiva, onde se tente 

obter uma imagem factual subjetiva, tentando seguir ciente do que pretende 

expressar. ―A máquina fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz 

de pensar‖ (Arnold Newman). 

Busselle (1993) esclarece que a imagem pode também determinar, com 

exatidão, a causa do seu interesse, mesmo que se pense que amadoramente 

fotografamos tudo o que vimos sem se ter um objetivo ou causa aparente.  

O fotógrafo, em geral, precisaria ter consciência de todos os elementos de 

cena, antecipadamente, para que pudesse abordá-la. A capacidade para selecionar 

e dispor esses componentes de uma fotografia depende em grande parte do ponto 

de vista do fotógrafo, em vários aspectos, como o equilíbrio, a estrutura e a 

iluminação. 

―Enquanto houver luz, o fotógrafo tem condições de trabalhar, pois seu ofício, 

sua aventura, depende de uma redescoberta no mundo em termos de luz‖ (Edward 
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Weston). 

Segundo Busselle (1993), a composição nada mais é do que a arte de dispor 

os elementos do tema, nas formas, linhas, tons e cores. E também, principalmente, 

deverá ter a sensibilidade aguçada, um treinamento na composição visual. Embora 

deva seguir certas diretrizes, pode também ignorá-las, obtendo até bons resultados, 

mas seu gosto pela imagem e seu instinto artístico somam diretamente na arte final 

do trabalho. Deverá levar em conta a perspectiva, considerando a redução de 

escala, ou melhor, a distância dos objetos, a perspectiva linear, linhas retas e 

demais direções no espaço, bem como a perspectiva suposta, que propõe a 

sensação de subjetividade (BUSSELLE, 1993). 
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4 Identificações e discussões 

 

Esta análise de dados está dividida no histórico do grupo, nas estratégias de 

composição coreográfica e nos elementos do espetáculo, trazendo para esta 

pesquisa algumas falas das três entrevistadas, além das falas da diretora 

pesquisada, na entrevista disponível no TCC da Orientadora Débora, ―O corpo 

dança e a cidade, diálogos entre o espaço urbano e a criação artística‖. Dessa 

forma, também depoimentos da orientadora, que foi uma das intérprete-criadoras de 

Tempos Brancos. 

É importante relembrar que esta pesquisa iniciou um processo de busca 

sobre o espetáculo Tempos Brancos, relembrando que tomou caminhos diferentes 

da proposta inicial, por diversas razões: primeiramente, pelo falecimento da diretora 

Berê, que inicialmente teria sido entrevistada, com a ideia de abranger aspectos 

ligados ao seu grupo; e esse processo doloroso pelo falecimento dela tomou 

caminhos ligados ao afeto e às memórias das intérprete-criadoras nas entrevistas 

sobre as suas vivências no grupo.   

A partir disso, a pesquisa obteve a oportunidade da fala da orientadora e 

bailarina Débora, contando seus ensaios e lembrando os leitores de seu processo 

no grupo e em Tempos Brancos, contribuindo neste texto sobre os acontecimentos 

no decorrer do processo criativo do grupo da diretora Berê. Com suas falas, oferece 

depoimentos, na busca dos objetivos que discutem e dialogam com as análises 

sobre este processo de TCC, contando suas vivências como intérprete-criadora do 

espetáculo. Assim, estes relatos individuais das entrevistadas formaram um conjunto 

de dados que foram escolhidos para discutir e refletir nas análises e discussões nas 

falas das bailarinas, dentre elas: 

Josiane Franken Corrêa, que atuou em um período como professora e 

coreógrafa do Projeto Palavra Coreografada. É professora do Curso de Dança 
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Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, Graduada em Dança – 

Licenciatura Plena pela Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Especialista em 

Corpo e Cultura: ensino e criação pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e 

doutoranda em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS).  

Bruna Oliveira é Graduada em Filosofia pela Ufpel, com interesse em 

articular questões sobre corpo, espaço, poder e cultura. É bailarina desde os oito 

anos de idade e também atua nas áreas de direção e produção teatral. Atualmente, 

aproxima-se da linguagem da performance e da vídeo-arte. 

Cristiane Cardoso de Oliveira é bailarina desde os 15 anos de idade e 

dançou no Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto de 2000 a 2017. 

Débora Souto Allemand é Arquiteta e Urbanista, Licenciada em Dança e 

professora substituta da Ufpel. É Mestra pelo Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Ufpel, na linha de Urbanismo Contemporâneo, 

pesquisando a relação da dança com o espaço urbano. Realiza Intervenções de 

Dança na cidade, desenvolvendo pesquisas corporais juntamente com pesquisas 

bibliográficas. 

 

4.1 Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto 

 

Como primeira abordagem de análises, serão feitas considerações sobre o 

Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto e as formas da diretora conduzir seu 

grupo. O Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto surgiu em 1990 na cidade de 

Pelotas-RS. Foi fundado por Berê Fuhro Souto, que já trabalhava com dança e 

movimento na academia Estímulo Centro de Arte e Movimento desde 1983 (SOUTO 

in ALLEMAND, 2014, p.43). 

A figura 1 mostra a diretora Berenice em sua trajetória do Centro 

Contemporâneo, 30 anos de dedicação a dança contemporânea. 

A figura 2 mostra o cartaz de Tempos na Fábrica Cultural, local da cidade de 

Pelotas ideal para eventos artísticos. 
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Figura 1 – Berê Fuhro Souto 
    Fonte: Janine Tornberg (2014). 

   
Figura 2 – Cartaz de divulgação 
do espetáculo Tempos Brancos 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

Durante muitos anos, o Centro Contemporâneo obteve diversas formações de 

intérprete criadoras e o desenvolvimento das aulas foi diversificado entre o teatro, a 

literatura e o audiovisual. Em locais diferentes eram apresentados os seus trabalhos 

– na rua, prédios históricos da cidade, elaborações feitas pela diretora que 

combinavam na criação e na relação com o espectador. 

 
Uma vez a gente se reuniu na Márcia Aquino (a Berê ia muito lá), eu a Berê 
e o João, não lembro se tinha mais alguém, talvez a Cris… e começamos a 
discutir a ideia da Berê pro espetáculo… ela tinha uma noção do que ela 
queria, mas tinha dificuldade de materializar e precisava dessas conversas 
pra conseguir definir melhor as coisas. Foi aí que surgiu a ideia da viagem 
de avião, que se misturava com a viagem dentro do corpo da Clara 
(Depoimento da DÉBORA, p.13). 
 

O espetáculo Tempos Brancos conta a história de Clara, que partiu das 

memórias da vida da diretora no interior destas ―sensações‖ que Berê criava e 

trabalhava com essas bailarinas, que são a própria Clara. Multiplicadas, configuram 
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a cena em blocos de sensações vividos em comunicação com a plateia. 

 
E eu, isso eu trago desde que eu comecei lá a escola de dança, que é a 
arte de dançar melhor com a vida. Então em primeiro lugar ser arte, buscar, 
né, e isso eu passo sempre pros alunos, assim... Eu vou falando e vou 
pensando, já fica, ã... mexe com as memórias né… (SOUTO in ALLEMAND, 
2014, p.143)

19
. 

 

No espetáculo Tempos Brancos, Berê20, no tempo que dava aula na escola, 

lembra-se de ter um modo de falar e pensar com a dança, sobre as situações da 

vida, o quanto mexe com as memórias e quantas sensações são sentidas. 

Débora criou o site Palavra Coreografada, organizando os materiais 

coreográficos da diretora, como uma forma de contribuir com a parte técnica. O site 

pode ser acessado pelo endereço eletrônico: <http://palavracoreografad.wixsite 

.com/centrocontemporaneo/tempos-brancos?lightbox=dataItem-igbhbrjx>. Débora 

escreveu neste trabalho sobre como realizava seus projetos junto ao grupo. Assim, 

forneceu dados para esta pesquisa, que tenta descrever além das análises, a 

consideração da intérprete criadora, de explicar o quanto a diretora se voltou, em 

sua existência, para que a dança tivesse seu lugar. 

Sobre o site:  

 
Esse site foi feito por mim. No Centro Contemporâneo a gente não pagava 
nada, nem pelo serviço da Berê de professora, nem pelos figurinos etc.… 
em 2016 é que a gente começou a pagar o espaço que a gente ensaiava, 
porque ficou difícil usar a Biblioteca Pública como espaço de ensaio (antes 
eles nos emprestaram) e aí alugamos um espaço, que era no Clube 
Caixeral do centro, na Andrade neves. Então, aí eu sempre entendi que, por 
ser um GRUPO, que eu precisava dar o retorno fazendo alguma outra 
função e o site foi uma dessas funções. Eu fazia muito as questões de 
produção, de escrita dos projetos e envio pra Prefeitura, Pro cultura, Virada 
Cultural, esses editais da SECULT. Na verdade, a gente fazia junto com a 
Berê, era eu que puxava a frente (no tempo que estive no grupo - final de 
2013 a meio de 2016), mas eu aprendi a fazer essas coisas de produção 
com a Berê mesmo. Mas ela era muito desorganizada nessa função, ela 
dizia que não fazia mais coisas que ela não gostava, que ela, depois de 30 
anos de dança (e de luta pela dança né), só fazia o que ela gostava. Mas 
não era bem assim, ela fazia bastante coisa chata também. Ah, e meu 
primeiro cachê de bailarina foi no Centro Contemporâneo, quando eu fiz a 
produção também. Mas foi aí que eu entendi o que era trabalhar 
profissionalmente com dança, pra mim esse foi e segue sendo a grande 
contribuição da Berê: lutar pela dança como profissão (Depoimento da 
DÉBORA, p.13). 
 

                                                           
19 SOUTO, Berenice Fuhro. Berenice Fuhro Souto: depoimento [nov. 2014]. Entrevistadora: Débora 

Souto Allemand. Arquivo mp3 (54 minutos). 
20

 Berenice Fuhro Souto é também chamada com o apelido de Berê, assim como a bailarina Cristiane 
de Cris , Débora de Déka e Josiane de Josi. Pela proximidade que nós todas temos umas com as 
outras, uso estes termos nesta monografia. 
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Desta forma, seguindo estímulos de temas relembrados nas entrevistas, 

formando um conjunto de dados que constituíram o processo de discussão, 

identificação do referencial teórico, aliado pela fala das bailarinas sobre o grupo 

Centro Contemporâneas Berê Fuhro Souto, no próximo tópico vamos serão feitas 

reflexões e discussões sobre o espetáculo Tempos Brancos e demais estratégias de 

criação, refletindo sobre algumas formas da diretora Berê conduzir seus 

espetáculos. 

 
Durante mostra de dança realizada na cidade de Pelotas em 1990, I 
Dança Sul, Berê Souto entrou em contato com diversos grupos de 
dança do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Uruguai e 
Argentina e notou uma semelhança entre o trabalho que fazia e as 
obras de dança contemporânea apresentadas pelos grupos no 
evento. Assim, Souto (2014, p. 140) conta que notou que seu 
trabalho estava muito aquém do daqueles grupos, e percebeu ―da 
necessidade de ter um grupo que trabalhasse todos os dias para a 
preparação (...), para ter um trabalho de qualidade‖ (SOUTO in 
ALLEMAND, 2014). O grupo apresentou-se diversas vezes em Feiras 
de Livro que, na maioria das vezes, ocorriam na rua. Clarice 
Lispector e Fernando Pessoa, por exemplo, foi apresentado no 
Quadrado, local de lazer da cidade de Pelotas. (ALLEMAND, 2014, 
p.43) 

 

4.2 Formas de trabalho da diretora 

 

Iniciando a registrar as falas sobre as formas da diretora de dar aulas, 

Allemand (2014) conta que, segundo a diretora dizia, todos poderiam ser bailarinos. 

Todos eram capazes, trazendo para suas obras diversos corpos, sem limitações, 

uma ligação com o seu estado próprio de ser, uma pessoa que agregava outras, 

constantemente, influenciando a muitos esse comportamento de distribuir-se por 

onde passava. 

Conta a entrevistada Cristiane que Berê trabalhava neste viés, pouco 

importava para ela de onde e como esse bailarino se apresentava diante da vida em 

relação à dança. Assim, sente e é afetada. A entrevistada Bruna disse que ―Berê 

tinha capacidade de tratar as pessoas humanamente com um objetivo ou uma meta 

artística‖. ―Bom é o que tu faz bem e a maior verdade da vida é fazer o que te faz 

bem‖ (Entrevista da BRUNA, p.132). Neste processo natural do comportamento da 

diretora, a bailarina Cris21 conta que esse objetivo que Berê tinha, fazia com que ela 

                                                           
21

 A entrevistada Cristiane foi denominada Cris neste TCC pela proximidade com a pesquisadora e 
demais componentes que compuseram este texto, assim com Débora é chamada de Déka, a Josiane 
de Josi.  



66 

vivenciasse muitos corpos diferentes, como forma de autoconhecimento.  

 Cris declarou: ―O que encantava na Berê é tu conviver com pessoas 

diferentes‖ ―Berê dizia: tu tens que vivenciar outras tribos para que tu possas criar a 

tua própria‖ e ―eu e a Berê fazíamos trabalhos em casa, muito simples, textos, 

direção‖ (Entrevista da CRIS, p.168). Nessa relação próxima à Berê, ela declara o 

gosto da diretora por misturar linguagens em suas aulas, dando oportunidade para 

pensar o quanto é enriquecedor aproveitar dos alunos, suas diferenças, 

compartilhando relações em dança, conhecendo pessoas diferentes, trocando 

experiências, todas poderiam estar envolvidas na criação, entre técnicas de dança e 

leituras. 

O grupo fazia aulas de contato e improvisação, alongamento, força, pilates 

solo e estratégias de consciência corporal – alavancas e respiração. Além disso, 

utilizavam estratégias de confiança entre os integrantes do grupo e trabalham com 

técnica de voz para ―buscar movimento através das palavras‖ (SOUTO, 2014, 

p.143). O objetivo principal do grupo era coreografar a partir de letras, palavras e 

textos.  

Cristiane e a diretora moraram juntas por um período e em casa ensaiavam 

composições de textos e a dança. A sua entrevista foi um tanto incomum, ela ainda 

sofria as consequências da partida da Berê, de trocar muitas memórias e 

sensibilidades, bastante instigante, e criou caminhos bastante diversificados de 

pesquisa, com suas memórias desde adolescente na companhia da Berê. 

Berê conta seus caminhos no percurso na profissão de professora, diretora e 

coreógrafa, também tratando da relação dela com suas várias leituras sobre 

composições de dança. Uma releitura da dança contemporânea e a dança negra:  

 
Agora tu perguntas, eu lembro que eu comecei dando aula de dança afro, e 
é uma aula que eu gosto muito, e eu gosto de usar essa linguagem seguida 
no contemporâneo, né. É uma releitura, outra forma, mas eu gosto muito de 
trabalhar com os orixás, com a dança negra, e que na verdade era pra ser 
chamado de dança brasileira, né, porque negros todos nós somos (SOUTO 
in ALLEMAND, 2014, p.145-146). 
 

Berê trabalhava com os alunos, além da preparação corporal, muitos 

caminhos de pesquisa e de linguagens de arte. E, segundo Débora, naquele período 

do grupo: 

 
[...] o grupo realiza Seminários de discussão sobre dança, como as Políticas 
Públicas para a Dança 2010 e o Dança Fora de Si (2013), com o objetivo de 
abordar a formação de público para a dança contemporânea, interagir e 
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discutir com outras linguagens da arte e difundir as políticas para a dança. 
Esses momentos de discussão também são importantes para ―que o 
bailarino tenha mais conteúdo‖ (ALLEMAND, 2014, p.144). 

 
Outro fato que conta as formas da diretora de dar aula reafirma a fala da 

entrevistada Josiane, quando diz: ―Qualquer perfil corporal poderia fazer parte e o 

que mais importava pra ela era o comprometimento, podia até não ter participado de 

outros trabalhos, mas era assídua‖ (Entrevista da JOSI, p.100). Isso reafirma a ideia 

de que todos eram capazes, sendo assídua e disciplinada nos ensaios em aulas 

semanais. Isto corrobora com o que a Berê fala, quando diz que mesmo sendo 

desregrada, o mais importante para ela era se comprometer com os ensaios. 

 
É o que eu penso, assim eu sou meio desregrada. Desregrada. Não acho 
que isso seja desorganização, é... É outra forma de adaptar àquele grupo, 
né, e o que eu gosto de trabalhar é com grupo assim, que eu não precise 
exercer não tô trabalhando com crianças, somos todos adultos, todo mundo 
faz alguma coisa fora, não vivemos de dança. Então, é... A minha exigência 
é única, que seja prazeroso estarmos juntos, que a gente não precise tá 
malandreando, fugindo, realmente é pegar junto (SOUTO in ALLEMAND, 
2014, p.141). 

 

Débora diz que a diretora tinha esse modo peculiar de, mesmo revelando se 

sentir desregrada, exigir que todos fossem comprometidos, mesmo que trouxesse 

para o seu grupo corpos tão diferentes, mas que aprendessem a trabalhar juntos. 

 
Isso era um fato. Pra Berê não importava a anatomia do corpo da pessoa, 
ela convidava as pessoas pro grupo de acordo com a filosofia, a 
circunstância, não sei muito bem, mas eram sempre pessoas bem 
diferentes umas das outras. E ela sempre comentava isso, das diferenças 
de personalidade, principalmente, que tinham nas várias versões dos 
grupos dela (Depoimento da DÉBORA, p.65). 
 

Débora conta sua trajetória com a Berê em relação à pesquisa sobre 

concepções do que é dança contemporânea e como entendeu e adentrou nas suas 

aulas. Nas vivências entre improvisos e estímulos para criar, ofereceu suas 

memórias e sua percepção de como enxerga agora, como professora, o 

aprendizado trazido das aulas do grupo e as formas de dar aula que foram se 

constituindo naturalmente no seu roteiro diário.  

 
Foi com a Berê que eu entendi o que era dança contemporânea mesmo. 
Porque eu achava que fazia dança contemporânea antes de trabalhar com 
ela. Claro, no curso de Dança eu já comecei a ter experiências como 
intérprete-criadora né, porque entrei em 2008 e foi ali que comecei a 
transformar minha forma de ver e entender a dança. Mas no grupo da Berê 
é que eu entendi como era essa função de ela dar um tema ou um estímulo 
para que a gente improvisasse. Volta e meia à gente reclamava que ela 
fazia muito rápido, nem nos dava tempo de experimentar direito e já queria 
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que a gente definisse uma sequência e passasse pros outros. Sempre tinha 
um momento de conversa no final das aulas. É engraçado porque pra falar 
do Centro Contemporâneo eu preciso falar muito da Berê, o grupo é sempre 
a cara de seu coreógrafo. E, além disso, a filosofia do grupo é a filosofia de 
vida da pessoa mesmo, não dá pra ser democrático na vida e autoritária na 
dança, por exemplo, e vice-versa (Depoimento da DÉBORA, p.28). 
 

De fato, essa consideração feita pela orientadora, em dizer que não seria 

possível estar em uma amplitude de pensamento que agrega a todos e ser uma 

ditadora de regras formatadas, o centro contemporâneo é a marca da Berê, um 

processo multiplicador de conhecimento.  

Esses pensamentos de percepção de sensações e sensibilidade estão muito 

ligados ao modo de inclusão da diretora Berê, em relação à recepção de novos 

bailarinos. Assim, Bruna diz que Berê: ―Não agradava fazer audição e escolher um 

bailarino e outro não‖, ―era só ver se funciona pra ti, dispensando processos de 

competição‖ (Entrevista da BRUNA, p.132). Bruna conta também que Berê ―passou 

a ter participações em festivais, grupos, buscar outro discurso estético, político, 

dialógico‖ (Entrevista da BRUNA, p.134). 

Outro assunto abordado nas entrevistas foi em relação à coreografia nas 

relações que se referem ao ato de educar, na importância em questionar o diálogo 

entre os alunos, intérpretes e o professor coreógrafo. Como professores, temos a 

compreensão de que lidamos com diferentes corpos, todos com suas limitações, que 

exigem respeito dos professores. Assim, para Lima (2006), os concursos que visam 

a competição e o processo de imitação de danças já configuradas perdem este foco 

na representação de um diálogo estético para construção de sentidos, que tem a 

possibilidade de promover a consciência pelo movimento e a própria direção, com o 

fato de sentir e expressar, já a competição leva o aluno a extremos ligados ao 

processo de disputa de território. 

Neste sentido, a entrevistada Bruna conta sua história no grupo, como 

aconteciam as aulas, o modo de trabalho da diretora e demais aspectos narrados 

deste espetáculo e de outros em que ela participou. Conta que se utilizava de uma 

metodologia artística, onde a dança não visava algo de competitivo, dando 

oportunidade para novos integrantes constantemente, reforçando o momento em 

que Allemand (2014) lembra que qualquer corpo poderia ser dançante nas aulas da 

diretora. Para todas as entrevistadas, na Berê existia uma relação democrática. Com 

o pensamento de agregar, somar, fica bem difícil ter um posicionamento de exclusão 

por parte de escolhas competitivas. 
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Josiane refletiu também que a diretora agregava várias áreas de 

conhecimento em suas obras, dizendo: ―ela tinha esse hábito de chamar 

especialistas em suas áreas‖ (Entrevista da JOSI, p.112). Estas intérprete-criadoras 

concordam no quanto ela agregava diferentes corpos e sem medo de trazer pessoas 

para lhe ajudar em compor espetáculos, dando oportunidade para muitos artistas de 

várias áreas. Para Bruna (p.134), ―a Berê aproveitava a formação de cada um, 

autogestionado se produz, se autor reproduz, às vezes ela dava aula, às vezes ela 

pedia pra uma de nós dar aula‖. Franken e Hoffmann (2014) refletem que hoje se 

pensa em ideais de respeito, diversidade e democracia e essa educação inclusiva, 

interdisciplinar, independente do que é abordado pelo docente em dança, tem 

condições de fomentar um momento democrático de expressão e criação artística. 

Nas figuras a seguir pode-se observar a dança com elásticos, formando muitas 

possibilidades e interação entre todos, no exercício da experimentação e da fruição 

dos colegas. 

As Figuras 3 e 4 ilustram as formas de aula da diretora Berê, com o uso do 

elástico, movimentos que ela deixava o bailarino criar. 

  

 
Figura 3 – Aula com o uso de elásticos 
Fonte: Janine Tornberg (2014) 
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Figura 4 - Aula com elástico 
Fonte: Janine Tornberg (2014) 

  

4.3 Estratégias de criação coreográfica 

 

A entrevistada Josiane conta que ―ações eram feitas para disponibilizar o 

corpo para dança‖ (p.102), produzindo em tempo real ações através de palavras e 

gestos e seus interesses literários traziam esse potencial criativo à cena. Berê, em 

sua fala, descreve as diversas formas de ver uma determinada situação, pois cada 

intérprete-criador tem na mente seu modo de expressão, como ele vai entender e 

passar depende deste ponto de vista. Mesmo antes do nosso nascimento, somos 

carregados de signos e marcados pela herança de onde viemos. A cada dia, 

criamos novas formas de ver e estar no mundo, manifestando particularmente estas 

noções no espaço gestual próprio de cada um de nós (TRAVI, 2011).  

 
Eu vou facilitando vocês de um modo que vocês vão exercitando a 
imaginação e criando seus próprios passos, isso eu gosto de definir sempre, 
porque tá no meu método de dança, que é aquela função da chuva que eu 
digo, se a chuva arrasou a tua casa, tu tens um tipo de sentimento, e se a 
chuva é boa pra tua colheita, o teu sentimento é outro. É daquelas partituras 
que vocês vão criando, eu vou montando as coreografias. Na hora que eu 
vou olho assim, eu já sei mais ou menos quem encaixa com quem, aonde, 
aonde vou te colocar, enfim. A criação é conjunta, os textos e roteiros 
(SOUTO in ALLEMAND, 2014, p.140-141). 
 

Uma relação metodológica, psicológica e pedagógica é a diretora Pina 

Bausch, que na criação mexia profundamente com a sensibilidade de seus 

bailarinos, era uma diretora que explorava a vida dos seus intérprete-criadores com 

perguntas coreográficas, repetições e exaustão, transformando em material 

coreográfico, poderiam ser experiências sensoriais, cinestésicas, de religião, de 

memória e muito mais. Berê trabalhava com o interior das emoções, no mesmo viés, 
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pouco importava para ela de onde e como esse bailarino se apresentava diante da 

vida em relação à dança, pois ela dizia que quem caminha, dança. Assim sente, 

toca, vê, ouve, tudo é material para trabalhar em suas aulas e ensaios bastante 

incomuns, na busca de transitar com as emoções guardadas entre palavra, 

movimento, gesto (ALLEMAND, 2014).  

Para Travi (2011), reproduzir um bombardeio de perguntas para provocar e 

reproduzir no corpo respostas verbais, gestuais e corporais para transformar em 

coreografias, segundo a autora, é lançar o bailarino num oceano de subjetividade, 

na pesquisa de si mesmos. Abaixo a figura 5 que mostra a relação da diretora sobre 

a pergunta, desta vez a pergunta sobre o final, ela segue seu trabalho conversando 

com a plateia e adquirindo informações sobre o espetáculo pelo viés do público. 

 
Travi (2011) conta que Pina tinha o objetivo de tocar o que amedronta 
mexer em antigas feridas, nas culpas, nas dores em suas zonas mais 
dolorosas, segundo Pina, ―as coisas mais belas estão quase sempre 
escondidas”. É preciso apanhá-las, cultivá-las e deixá-las crescer bem 
devagar (LENIRA, 2009, p.03). 

 

 
Figura 5 – Berê em conversa de final de espetáculo 
Fonte: Janine Tornberg (2014) 

A diretora fez uma analogia sobre o modo de encarar as coisas da vida e 

suas criações e roteiros em um caderno que só ela entendia, onde anotava as 

costuras e lembretes de momentos criativos, ela gostava de conversar sobre o 

espetáculo. Lobo e Navas (2008) pensam a coreografia como uma estrutura que tem 

foco na criação, formando composições em dança. Para Berê, a imaginação era 

fundamental no papel criador do ator bailarino. Cris relatou que ―a Berê monta os 

espetáculos, as pessoas trabalham, ela costura as coisas, escreve, fazia os tópicos, 

fazia um roteiro que só ela compreendia‖ (Entrevista da CRISTIANE, p.170). Através 

do imaginário criativo e através da experimentação é acentuado o movimento e as 
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histórias vividas no corpo se transformam em partituras coreográficas (LOBO; 

NAVAS, 2008). 

Dentro do processo de criação, o percurso do fazer, do formar algo novo, para 

Borsani (2016), é um caminho não linear a ser percorrido no movimento, no campo 

das ideias e saberes individuais, unidos juntamente com a intuição e emoção, em 

que o artista é o condutor de cada passo até a gênese de sua obra. Assim, criar é 

fazer surgir, brotar, formar, configurar, dar forma. 

A figura 6 mostra a bailarina Cris em cena de Tempos Brancos onde mostra o 

figurino e seu potencial neutro, iluminando a biblioteca.  

 
  Figura 6 – Cristiane em imagem de Tempos Brancos 
  Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

Cristiane comenta que Berê ―tinha um método dela de dança‖ (p.179) e, para 

que este método acontecesse, era necessário comprometimento do aluno com o 

processo criativo. Ações eram feitas para a construção destas partituras, para formar 

o material coreográfico, através de exercícios propostos, pois Berê era 

comprometida em tomar a direção das suas composições. Para se criar/compor em 

dança, a experimentação é parte da criação, para dar forma e estrutura à 

composição da obra (LOBO; NAVAS, 2008). Com toda esta bagagem coreográfica, 

a diretora e coreógrafa Berê adquiriu muita experiência na sua prática, foram anos 

de dedicação, distribuindo tarefas e introduzindo caminhos coreográficos para seus 

bailarinos. 

Josiane conta como esse método da Berê tinha muitas formas de aulas, muito 

diversas, dinâmicas e colaborativas, dentre oficinas e preparação corporal. E uma 

destas preparações está no estudo do corpo vocal, segundo a entrevistada Josiane 

(p.110): ―a diretora Berê trabalhava com movimentações através de falas poéticas, 
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temas geradores, uma linguagem que buscava acionar gestos e tonalidades vocais, 

a voz como fio condutor do processo‖. Esse trabalho com a voz em cena é 

particularmente um amparo para as poéticas de palavras. Os autores Gayotto e 

Silva (2007), nas pesquisas da voz, abordam aspectos técnicos e criativos, com a 

perspectiva de aguçar e aprofundar no corpo do ator bailarino a sua expressão 

vocal. Ainda, para os autores, a voz na dança-teatro é parte central no processo de 

criação e preparação de atores, com o uso do aparelho fonador, até a preparação de 

uma poética da voz. Berê trabalhava com aspectos da dança e teatro, pois seus 

trabalhos eram bastante reconhecidos também pelo recurso do uso da voz em seus 

espetáculos, Tempos Brancos e suas Poéticas da Palavra. 

Neste processo, exercitar o corpo vocal no grupo de dança contemporânea 

pesquisado traz à tona a dança e o teatro como elemento marcante neste grupo, 

aliados às falas e ruídos, conexões vocais, transformando a cena também pelo olhar 

literário. Em virtude destas relações com poéticas e palavras, a intérprete-criadora 

relata: 

 
A diretora trabalha instigando os bailarinos a criarem movimentações a 
partir do interior e das sensações, que as tarefas dadas por ela têm 
significados diferentes, para cada um. Ainda, Berê busca bailarinos que se 
compreendam e possa viver melhor, dançar melhor com a vida 
(ALLEMAND, 2014, p.46).  
 

Essa estratégia reforça aqui o trabalho da diretora Berê de instigar os 

bailarinos a criarem movimentações a partir do interior e das sensações, pois a voz, 

a palavra e os gestos nas tarefas dadas por ela poderiam significar algo no corpo de 

cada um, multiplicando ações corporais. A voz na dança é parte central do processo 

de criação e preparação de atores, seus usos abrangem diversas dimensões no 

estudo e domínio do aparelho fonador de uso vocal, de suas manifestações 

expressivas, até a constituição de uma poética da voz (GAYOTTO; SILVA, 2007).   

Segundo Mônica Dantas (2011), a voz pode ser utilizada como ampliação da 

respiração, emergindo da gestão dos ruídos e sons provenientes do ato de respirar, 

potencializados pelo esforço do corpo que dança. Essas sonoridades surgem como 

um prolongamento do corpo dançante, acentuando sua expressividade fundamental.  

 Já em relação à mescla de profissionais que participavam com a diretora na 

criação, segundo Cris, a Berê tinha uma bagagem de criadora que permitia 

aproveitar ao máximo as relações, sendo elas nas áreas diversas, porque 

conversavam sobre as composições e ela estava sempre com suas escritas no seu 
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tablet, muitas histórias a serem pensadas pelos movimentos. 

Cris não esconde o afeto e a saudade da diretora que lhe trouxe muitas 

vivências. Ela conta que unir artistas de formas tão diversas, era de capacidade de 

alta categoria moral e de extrema bondade, ver e olhar as pessoas como seres 

humanos, trazendo consigo suas feridas, dores, culpas e formas de representar em 

forma de movimento, pois o convívio em uma gama de repetições, ensaios, aciona 

estas vertentes. 

Dentro do Centro Contemporâneo, todos participavam da criação, ouviam as 

histórias da Berê e criavam movimentações. Bruna reflete estas histórias da Berê 

nas aulas, ―escutar quem eu tô dançando e o que aquele corpo pede um convite 

para dançar o que está acontecendo‖ (Entrevista da BRUNA, p.147). Segundo 

Lupinacci e Franken (2015), a dança é um processo colaborativo que se processa 

no ato criador, é na individualidade que acontece a conexão de corpos que passam 

a colaborar na criação de possibilidades, dos acontecimentos do acaso, 

modificáveis, fornecendo material das próprias experiências, proporcionando uma 

colaboração em conjunto entre os intérprete-criadores das próprias relações que o 

constituem. A diretora aproveitava esses materiais para fornecer matéria prima às 

suas obras coreográficas. 

A entrevistada Josiane diz também que Berê: ―trazia um conhecimento 

anatômico do corpo‖ (Entrevista da JOSIANE, p.103), assim como a fala de Débora 

para relatar da profissão da Berê como professora da técnica de Pilates. Então, 

podia trabalhar com os sentidos, respiração, equilíbrio e ações de imobilidade e 

força como professora de pilates usava destes métodos de equilíbrio, força e 

respiração em trabalhos constantemente. ―Ela trazia exercícios de pilates, não 

existia um modelo e sim ações feitas para o preparo do corpo, muitos exemplos se 

repetiam, ela voltava a trabalhar, o pilates trazia esse conhecimento do corpo‖ 

(Entrevista da JOSIANE, p.103). 

Débora conta formas de usufruir do uso de pilates da diretora:  

 
A Berê era instrutora de Pilates também, além de professora de dança. Na 
verdade, o pilates é que era o ganha-pão dela, depois que ela fechou a 
Escola de Dança, a Estímulo (acho que foi lá por 2009/2010). Então era 
com essa técnica que ela trabalhava nas aulas de dança conosco, tinha 
muito a ver com educação somática mesmo. Era bem puxado, porque não 
era só fazer o movimento por fazer, tinha que entender mesmo de onde 
vinha, qual era a força certa… ―umbigo nas costas‖. Eu me lembro de 
muitas aulas lá nas salinhas do fundo da Biblioteca… era tudo muito no 
chão e com a respiração. Ela dizia que odiava quando os bailarinos 
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brigavam com o chão (Depoimento da DÉBORA, p.45). 
 

 
Figura 7 - Débora e os elementos corporais 
acionados para curvar as costas que exigem uma 
respiração diafragmal e consciência do movimento. 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

A consciência da relação com o chão e a respiração são marcas do trabalho 

da Berê, essa prática de ver de onde o movimento vem, sua nascente no corpo, 

realmente é fator determinante para sentir nesta conexão a consciência para a 

respiração. Para Louppe (2012), a respiração retrata heranças de movimentos de 

longa tradição, os conhecimentos sensoriais e intelectuais orientais que a dança 

contemporânea busca desenvolver no estudo do movimento acionado pela 

respiração. 

Pensando e refletindo sobre a relação deste corpo na cena, o quanto 

necessitava estar preparado para o trabalho corporal nos ensaios, o 

comprometimento da diretora em estar pronta para a entrada de novos participantes, 

planejando para que cada aluno pudesse ter sua participação efetiva, diante de qual 

fosse o seu preparo corporal, reitera a importância do pilates nas aulas da Berê. 

O pilates é uma técnica que exige uma respiração diafragmal. Esse trabalho 

da Berê com os alunos favorecia para que estes tivessem acesso ao pilates, que 

exige essa consciência corporal, foco no suporte central, respiração alta (peito), 

média (costelas) e baixa (abdômen). Segundo Louppe (2012), nada é mais absoluto 

que observar a mobilidade, os movimentos involuntários, profundos e na contração e 

dilatação da caixa torácica. A respiração é abertura do corpo, onde todo corpo é 
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dilatado para uma respiração contínua, uma conexão com o interior e exterior, um 

filtro movido de sensações, é responsável pelo fluxo da vida, pode contribuir para a 

formação e preparo corporal dinâmico e principalmente um alongamento adequado 

a sua estrutura óssea. 

Débora conta como era a prática da respiração nas aulas da diretora, que 

influenciava totalmente o movimento: 

 
A Berê trabalhava muito com a respiração. Os movimentos de subida eram 
sempre inspirando e os de descida eram sempre expirando. A inspiração 
era mais lenta e a expiração mais rápida. Ela dizia que era como um balão, 
que pra encher era só por um lado e mais devagar e pra esvaziar era muito 
rápido e pelos dois lados. Então nas coreografias, os movimentos de subida 
eram geralmente mais lentos que os de descida (e na descida tem a 
questão da gravidade, que também ajuda). O movimento tinha esse ritmo, 
independente da música. A música era encaixada depois, geralmente 
(Depoimento da DÉBORA, p.44). 
 

Como a diretora Berê trabalhava com chão e a respiração, independente de 

outros fatores, tinha a consciência que um professor de pilates observa a potência 

do ato de usar o centro do corpo acionado pela respiração. A dança contemporânea 

procurou encontrar a conexão com qualidades de movimentos, o que aciona 

antropologicamente essas memórias do corpo. O uso consciente do centro do corpo, 

como principal fonte de desenvolvimento do trabalho corporal para a dança, onde o 

peso é direcionado para a região central, torna o movimento fluido e facilitado 

(LOUPPE, 2012). 

Relacionando a história da dança moderna, Martha Graham acreditava que a 

respiração era a origem da vida e que as emoções, os sentimentos e os movimentos 

são vistos em princípio na região central do corpo, plexo solar, suporte central, 

várias denominações que indicam essa fonte de saber ligada a respiração. E 

também para manter o equilíbrio, alongamento postural, aumentando o espaço entre 

as articulações, todos acionados pela respiração (LOUPPE, 2012). 

 Josiane conta que utiliza hoje em dia, também, em suas aulas, essas 

estratégias de exercícios propostos das aulas da Berê, como os duos e trocas, 

acionando o corpo um do outro, alongamentos diversos e textos de carga cênica 

misturando-se às áreas do teatro e outras. Cris também diz: ―A gente tinha 

momentos, ela dava o tema, duas se juntam e façam, o processo faço as tuas 

partes, coisas se modificam‖ (Entrevista da CRISTIANE, p.171). Para Cris, a Berê 

dava oportunidade na criação pessoal da intérprete-criadora, possibilitando trocarem 

partituras e assim se apropriando do movimento da outra, trocando informações, 



77 

repetidas vezes, e por sua vez coreografavam estas relações que se 

potencializavam em material coreográfico. 

 
O trabalho da Berê sempre partia dos movimentos de cada um. Ela não 
fazia exatamente perguntas para que a gente respondesse. Na coreografia 
dos neurônios, por exemplo, a primeira cena dos Tempos Brancos, ela 
disse que era pra a gente improvisar a partir da ideia de sinapses e foi daí 
que surgiu essa estética meio que do choque e de movimentos meio que 
espanados, estacatos, não sei (Depoimento da DÉBORA, p.44). 
 

A dança contemporânea não se define em técnicas ou movimentos 

específicos, pois o intérprete/bailarino ganha autonomia para construir suas próprias 

partituras coreográficas a partir de métodos e procedimentos de pesquisa, como 

improvisação e Contato improvisação (LOUPPE, 2012). 

Outro exemplo na fala da diretora em relação ao material coreográfico, que 

era construído a partir de estímulos de criação, é o fato de usar o espaço da 

biblioteca pública como estímulo de exploração do ambiente e do tema foram muito 

especiais. 

 
Ã... E em agosto tinha o dia do patrimônio e a biblioteca pediu pra eu fazer 
uma visita guiada, que no ano anterior eu tinha feito só com a Cristiane, 
com poemas meus e... A gente ia explorando a biblioteca. Então, esse ano, 
saiu daí os quatro elementos negros, eu tive que usar a biblioteca de outra 
forma, que eu tinha usado no ano anterior e me baseie na escravidão, então 
isso tem um estímulo, né, pra tu pensares esse espetáculo que não vem só 
do que eu queria fazer. Mas os outros já tinham sido pensados (SOUTO in 
ALLEMAND, 2014, p.146). 
 

Justamente pela fala da Berê na citação acima, em cruzar o pensamento do 

ator bailarino com o tema e local inusitado, pode-se reafirmar que a dança 

contemporânea trabalha com materiais de ressignificação de todas as técnicas, para 

que se crie a partir de infinitas vertentes no improviso, de todos os materiais 

coreográficos relacionados à contemporaneidade. Assim, Josi reflete: ―Me deparei 

com a dança contemporânea que é uma criação inusitada a todo o momento, passei 

a enxergar a aula de dança sem ter um roteiro‖ (Entrevista da JOSIANE, p.124).  

Mundim (2012) redefine a composição coreográfica e suas movimentações na 

dança e nas ações de improvisações. A improvisação mexe na dose de liberdade 

nos movimentos, cria grande quantidade de variáveis desestabilizadoras do sistema, 

exprime seu modo de expressão de compor, faz encontrar a sua forma, em seu 

tempo, emoções, instigando reações, o não se acomodar com os hábitos. Assim, 

formas diversificadas do fazer artístico, segundo o texto, criam um deslocamento de 

paradigma por parte do intérprete-criador e o espectador um estado de ação, ou 
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melhor, ações vividas, no tempo dado (MUNDIM, 2012). Justamente em período que 

a diretora Berê utilizava a biblioteca pública em seus ensaios, fornecia ações de 

improvisação neste local e a  figura 8 traz uma imagem da diretora com colegas 

artistas no espaço. 

 
Figura 8 - Na grande sala, a diretora Berê, o músico Marquinhos Brasil e a 
professora Carmem Anitta Hoffmann da Biblioteca Pública Pelotense. 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

Outra relação é da diretora exercitar a escuta do corpo no improviso. Bruna 

diz: ―laboratório e jamm, na dança do improviso, não tem o ritmo, tem que escutar 

outras coisas, atento ao gesto‖ (Entrevista da BRUNA, p.148). 

 
A Berê usava a improvisação para criação/investigação de movimentos em 
aula, mas não levava a improvisação pro palco. Ela mesma dizia que não 
gostava. Assim, acho que em alguns momentos tinha improviso. Mas era 
muito raro. A improvisação era usada pra depois criar coreografia mais 
fechada, definida mesmo (Depoimento da DÉBORA, p.46). 
 

Berê conta seus caminhos, gostos por temas de seu interesse, com esta 

linguagem de dança contemporânea, na pesquisa dos bailarinos e espaços para 

novos trabalhos, seja em espaços fechados, abertos, misturando técnicas como ela 

mesma dizia releituras, mas estruturando neste percurso, partituras coreográficas.  
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4.4 Elementos do espetáculo  

 

Tempos Brancos foi analisado em vídeo e pode ser avaliado e discutido como 

um espetáculo que teve um olhar para que o público se sentisse embarcando em 

uma viagem, onde todos sentavam na plateia, como se em viagem se dispusessem 

em um avião, e essa e muitas outras comunicações com o público trouxeram muitos 

aspectos diversos de fruição. Débora conta sobre estes elementos e estratégias de 

criação: 

 
Assim, a gente usava o pilar, por exemplo, pra criação de movimento, pra 
cena… e usava muitos elementos cênicos também… tem uma cena que a 
Cris e a Mônica usavam o pilar e também na hora de passar café, que a 
gente se aglomerava por ali e ficava bem fotográfico até hehe. Aí tinham os 
outros elementos cênicos, como a mesa, que a Josi usava, os sacos de 
água, que ficava a ambiguidade do mar e do útero, eu usava copos na cena 
da ―avoada‖... Uma vez a Berê falou pra mim que ela achava que tava 
faltando elementos cênicos e nós começamos a conversar sobre objetos de 
pessoas velhas e tal… e pra mim, velhos sempre tomam muitos remédios, 
então tinha essa relação com o copo d‘água por isso. Aí eu criei a 
coreografia toda em cima desse elemento, nada foi criado antes de vir o 
corpo… e tinha a fala também né: ―vou na cozinha buscar água‖. No início 
era muito difícil usar voz, pra mim, mas fazendo eu aprendi a fazer, e hoje 
entendo que a voz não é um anexo, mas ela é movimento mesmo. Aí 
tinham os guarda-chuvas também, que a gente fez uma experimentação pra 
criar movimentos a partir da relação com o objeto mesmo e não ficar, de 
novo, só um acessório. E no fim, era tanta coisa pra conferir antes de 
começar a apresentação, que era até engraçado… eu meio que peguei pra 
mim esse papel de conferir tudo, meio produtora hehehehe E era tudo 
milimetricamente colocado… isso foi uma questão importante, que eram os 
nossos ensaios sempre foram na biblioteca, ou seja, no mesmo lugar da 
apresentação né… aí facilitou em todas essas questões espaciais 
(Depoimento da DÉBORA, p.53).  
. 

As bailarinas tiveram a oportunidade de se apropriar do espaço em ensaios 

que podiam ser executados no local do espetáculo. A entrevistada Josi diz: ―Berê 

tinha um livro, copo, café e trabalha com a sonoridade dentro dos movimentos, 

vontade minha de trabalhar com aqueles elementos, muita voz e poemas!‖ 

(Entrevista da JOSIANE, p.110); ―tem uma espécie de roteiro relacionado às 

sensações de Clara‖ e ―a Clara tem um ciclo criança, mulher e idosa e tem 

Alzheimer em algum tempo da vida, momentos de lucidez e esquecimento‖ 

(Entrevista da JOSIANE, p.111). 

Clara, a protagonista do espetáculo Tempos Brancos, trazia elementos 

sonoros entre canções e palavras em todo espetáculo. A transformação da vida de 

Clara se dá pelos movimentos das bailarinas, unidas à trilha sonora e demais 
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elementos que compunham as cenas na trajetória do tempo, elementos como os 

guarda-chuvas, sacos de água, máquina de escrever, flores refletidas, sacos na 

cabeça, partilhavam da composição. A seguir algumas figuras que mostram 

formações diversas do espetáculo, dentre projeções, elementos cênicos, como copo 

e máquina de escrever, e iluminação lateral, frontal. 

A figura 9 retrata o potencial de um elemento cênico, pois quando é colocado 

em cena ganha uma potência sobre um espetáculo, ele é a referência mais evidente, 

material e visual, porque propõe um olhar especial por parte do espectador, na 

surpresa e elaboração cênica dos bailarinos com o objeto. 

A figura 10 também propõe discussão sobre o elemento cênico do copo, 

ajustado à iluminação, ele conversa com outras linguagens, e a trilha sonora de 

Tempos Brancos buscou esta afinidade de elementos, dançando com os bailarinos 

que narravam uma história contada e dançada entre textos, elementos cênicos e 

movimento, podendo aproveitar a atmosfera criada pelas projeções para evocar 

muitas esculturas com o corpo. 

  
Figura 9 - Elemento Cênico máquina                       Figura 10 - Elemento Cênico copo 
Fonte: Janine Tornberg (2014).       Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

A figura 11 mostra a relação da projeção e o elemento cênico guarda-chuva, 

formando no espaço uma visualidade rica de elementos de iluminação e fotografia. 

Já a figura 12 mostra a parte posterior da biblioteca, as intérprete-criadoras com os 

rostos tapados com véu e iluminação azul, formando esta atmosfera nostálgica. 
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Figura 11 - Cenária branca e as projeções              Figura 12 - Iluminação azul e a sombra 
Fonte: Tornberg (2014).        Fonte: Tornberg (2014).                                    
 

4.4.1 Trilha sonora 

 

Em relação à trilha sonora, inicialmente, como já disse, essa pesquisa tinha 

foco na trilha musical para espetáculos, considerando que a movimentação era 

acionada pelas canções e paisagens sonoras em Tempos Brancos. 

Dessa forma, a diretora conta sobre a trilha sonora de Tempos Brancos: 

 
Então a trilha é do Leandro Maia

22
, que a gente termina que vai, claro, ele 

que compôs todo, mas a gente vai falando, acho que o Leandro tem o 
mesmo jeito que eu tenho de trabalhar assim, gostar de trabalhar em 
conjunto, ir aceitando e se empolgando e fazendo, ir mudando (SOUTO in 
ALLEMAND, 2014, p.146). 
 

  
Figura 13 – Leandro Maia  
Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

A figura 14 a seguir mostra cena do Tempos Brancos, quando cantam e 

                                                           
22

 Leandro Maia - Nasceu em Caxias do Sul, RS, em 23 de agosto de 1979. É poeta, cantor, 
compositor e mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concursado pela 
Universidade de Londrina, Paraná, Leandro entrou no espetáculo ao mesmo tempo que Débora 
apresentou o TCC que foi feito em 2014 e que já estava em criação o espetáculo Tempos Brancos, 
por isso que a diretora fala sobre o espetáculo. 
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dançam em roda, mas nos ensaios muitas vezes, em entrevista com a bailarina 

Bruna, percebe-se que as construções das composições coreográficas no centro 

contemporâneo eram por vezes em silêncio, na escuta de cada bailarino, 

contrapondo a necessidade do som constantemente, procurando a escuta interna de 

seus corpos, mesmo porque, ela comenta que toda música é dançante, mas o vazio 

é essencial. Bruna diz que Berê trabalhava ―A escuta do outro. Dançar ou não em 

cena. Questão rítmica. Escutar o que o movimento pede‖ (Entrevista da BRUNA, 

p.144). A figura 15 mostra uma imagem da bailarina Bruna em cena de Tempos 

Brancos. 

   
Figura 14 – Cena de Tempos Brancos           Figura 15 - Bruna 
Fonte: Janine Tornberg (2014).           Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

Assim, o silêncio é uma das maneiras para uma condição de plenitude da 

sensibilidade criativa do intérprete. 

Para Aleixo (2009), o silêncio também não pode ser mudez ou imobilidade. 

Então, para o ator, é importante que o silêncio seja compreendido como sendo um 

estado que não existe, senão quando o mesmo o constitui. Assim, para o autor, o 

bailarino não fica em silêncio, ele se encontra no silêncio. Permanece no estado 

onde a sensibilidade é viva, onde a sensação e a percepção são plenas, são 

possíveis e aciona seu corpo na fusão com o ambiente. O silêncio para o bailarino 

pode estar ligado à pausa, à concentração e ao domínio do movimento em 

repetições, conexões com o espaço vazio, a necessidade de criar em sossego, o 

silêncio é o tempo de se conectar com o mundo interno.  

  A entrevistada Bruna fala das estratégias da diretora Berê e das suas 

trajetórias no processo em relação à trilha sonora: ―a gente tava compondo o 

processo coreográfico e o Leandro o processo musical‖, ―algumas partes do 

processo, ele não chegou a ver‖, ―partes também de solos meus, muito do jazz e 

improvisos‖ (Entrevista da BRUNA, p.151).   
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Bruna relata as estratégias de Berê em relação à participação do professor e 

músico Leandro Maia. Eram amigos e, num dado momento da composição, uniram-

se para assistir juntos as movimentações e criaram juntos as canções, falas e toda 

paisagem sonora de Tempos Brancos. Berê fala da questão da música com ou sem 

letra, a voz, as imagens, todos os fatores que ela descreve que o que agrega é 

trazer participantes de outras áreas, que efetuem essas tarefas em suas obras. 

 
[...] e posso falar delas tranquilamente, eu não preciso ser boa em tudo, 
mas trabalhar com linguagens tão diferentes e inserir num espetáculo, 
porque se tu pensares, assim, tem a música, algumas músicas têm letra, 
que são já duas mensagens; tem as partituras dos bailarinos; tem as 
coreografias; tem a voz; e as imagens (SOUTO in ALLEMAND, 2014, 
p.146). 
 

Mônica Borba, na figura 16, uma das intérprete-criadoras, também fez parte 

da criação sonora de Tempos Brancos. 

 
Figura 16 - Mônica Borba, intérprete criadora. 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

Um exemplo que conversa com a hipótese deste trabalho sobre a trilha 

sonora ser construída junto aos movimentos coreografados é o Grupo Corpo, 

trabalho que usa o intercâmbio entre o movimento e a trilha sonora. Este grupo foi 

fundado em 1975, em Belo Horizonte, e estreou no ano seguinte sua primeira 

criação, Maria. Com música original assinada por Milton Nascimento, coreografias 

assinadas por Rodrigo Pederneiras, junto a Paulo Pederneiras como diretor artístico, 

iluminador e cenógrafo dos espetáculos. O grupo Corpo se utiliza da criação 

conjunta entre trilha sonora e construção coreográfica em temas que ganham cada 

vez mais força na música MPB nacional. 

A análise de Tempos Brancos foi feita através do vídeo e a voz utilizada na 

trilha sonora era composta por ruídos e sons em uma paisagem sonora abrangente, 
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as canções foram na maioria de autoria do músico, professor e compositor, Leandro 

Maia. A última canção do espetáculo foi na voz do músico e compositor pelotense 

Vitor Ramil e a bailarina e professora Mônica Borba fez contribuições em todo 

processo narrativo da obra.  

 
Mas diferente do grupo corpo, a trilha de Tempos Brancos entrou depois 
que muita coisa já estava criada, que foi criada a partir de improvisação com 
temas, por exemplo, os neurônios né. Aí o que a Berê fazia era encaixar os 
movimentos nas nuances da música e tinham movimentos mais rápidos e 
outros mais lentos, tinha esse contraste… pra mim era muito difícil porque 
eu aprendi a dançar contando até 8, então esquecer a contagem era quase 
impossível, a gente discutia bastante por causa disso. Aí acabava que a 
Cris é que ditava os movimentos na música, era sempre ela que puxava 
isso, porque era a forma como a Berê gostava que ficasse e a Cris estava 
acostumada (Depoimento da DÉBORA, p.56). 
 

Em sua entrevista Bruna diz: ―tua origem é visceral‖; ―troca de tempo nas 

coreografias, acelera, desacelera‖; ―em cima do jazz e balé, dança é matemática‖; 

―dançar com o ritmo, a música no jazz é de ouvido‖; ―dançar fora do ritmo, 

contradição‖; ―eu gosto de músicas dançáveis‖; ―meu link está ligado ao ritmo‖; ―o 

ritmo na dança é aproveitável, está dentro da dança‖; ―gravações faladas e choros 

de bebês‖, escutar o corpo de quem tu dança (Entrevista da BRUNA, p.151-153). 

Bruna reflete sobre o ritmo e dança, suas constatações diante da prática e pesquisa 

em dança abordam raízes que vão para muitos caminhos. 

 

4.4.2 Luz na criação 

 

Outro componente sobre os elementos do espetáculo é quanto à iluminação 

ou design de luz, que para a coreógrafa Josiane: ―a iluminação cria atmosfera, que 

nos leva enquanto espectadores, chegar naquele ambiente imaginado pelo 

coreógrafo‖ e ―para mim a iluminação tem um efeito que é como uma quarta parede, 

eu que me distancio do espectador, a iluminação ofusca o teu olhar, a luz é que esta 

delimitando o meu espaço‖ (Entrevista da JOSIANE, p.114). 

A figura 17 mostra a iluminação lateral que predomina propositalmente no 

rosto das bailarinas em cena de Tempos Brancos. 
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Figura 17 – Iluminação lateral 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 

Lobo e Navas (2008) falam que a concepção da luz é a mais complexa, pois 

precisa de competência técnica. Dizem que a luz é o último elemento de visualidade 

da cena e deve estar em diálogo com a coreografia. A luz é a própria cenografia, 

noções básicas, prioridade da luz lateral, necessidade de contras, frontais, ribaltas, 

focos, efeitos de recortes, sombra, penumbra. 

 
Como o espaço cênico era diferente da caixa preta, a iluminação não era 
tão complexa. Tinham spots de luz no chão, nos cantos do linóleo. Mas eu 
não sei muito como foi à concepção de luz, acho que era da Berê mesmo. 
Mas era mais pra complementar a luz que já vinha dos projetores 
(Depoimento da DÉBORA, p.54). 
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 Figura 18 - Projeções                                        Figura 19 – Projeções 
 Fonte: Janine Tornberg (2014).        Fonte: Janine Tornberg (2014). 

A iluminação ocupa lugar chave na representação, como mostram as figuras 18 e 

19 acima, pois relaciona e colore os elementos visuais do espaço, figurino, ator 

bailarino e maquiagem. Maior poder de processos técnicos deve participar desde o 

início da obra, o lugar e a distribuição das fontes luminosas, de frente, lateralmente, 

em contraluz, em contra plano, horizontalmente, a pino (PAVIS, 2005). 

A figura 20 e 21 a seguir tratam da iluminação, pois em toda sua criatividade 

a virtuose do iluminador definiu estas cores verde e azul para usar em cenas de 

Tempos Brancos, que conversam com os bailarinos, criando efeitos e signos em 

todo espaço. 

  
 Figura 20 - Luz Verde e sombra                             Figura 21 - Luz Azul e sombra 
 Fonte: Janine Tornberg (2014).        Fonte: Janine Tornberg (2014). 
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A luz em Tempos Brancos contou com iluminação de cores diversas. Nas 

fotos acima, o destaque da sombra na luz de cor verde e de cor azul cria uma 

atmosfera no ambiente da biblioteca pública e também colore o cenário branco, 

linóleo branco, figurino branco, proposital para as projeções e iluminação. 

Outra relação é a luz na cenografia, que faz ou não penetrar a luz natural e a 

luz artificial, escolhendo entre iludir ou fazer desaparecer tal elemento do cenário, 

como nas imagens acima, a luz e a sombra no ambiente formam esculturas por 

todos os espaços. No figurino, as roupas recebem a luz de modo que seus tons se 

tornam visíveis ou variáveis, segundo o tipo de luz e de gelatina utilizado (PAVIS, 

2005). O figurino de Tempos Brancos reverbera em muitos tons e desenhos no 

espaço, papel fundamental dos profissionais que trabalhavam ao lado da diretora, 

enriquecendo o espetáculo. 

A maquiagem é quase sempre necessária, onde a luz realça, por isso se faz 

valorizada. Tempos Brancos teve um cuidado na maquiagem, pois pode dar uma 

expressão forte ao rosto dos atores bailarinos, nas falas e gestos coreográficos, 

aliada ao figurino branco. As projeções passeavam pelos brancos de toda cena, 

formando imagens que iam passando nestes locais e misturando-se aos corpos em 

cores e sombras.  Assim, o ator bailarino é afetado pela luz e a dramaturgia é guiada 

e inscrita no tempo da luz (PAVIS, 2005). 

 

 

4.4.3 Figurino 

 

Débora fala do figurino em Tempos Brancos e o que representa para a 

diretora esse branco na história de Clara. 

 
Os figurinos de Tempos Brancos eram dois, uma roupa ―de aeromoça‖, que 
era branco e uma faixa com cor, e um vestido longo totalmente branco. A 
Berê sempre usava figurinos brancos em todos os espetáculos dela, isso 
era uma marca… Mas especialmente em Tempos Brancos, o figurino tinha 
o propósito de começar colorido e ir embranquecendo, relacionando com a 
perda de memória da Clara, que chega ao fim do espetáculo ―sem cabeça‖ 
(era o pano branco tapando nossos rostos que dava essa ideia). Se eu não 
me engano, esses figurinos foram desenhados pelo João Monteiro, mas não 
tenho bem certeza… (Depoimento da DÉBORA, p.51). 
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Figura 22 - Elenco, figurino Branco                          Figura 23 - Elenco, Berê. 
Fonte: Janine Tornberg (2014).        Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

As figuras 22 e 23 aparecem acima com a visualização com luz natural, 

permitindo observar o figurino branco, para que a iluminação desse a cor escolhida 

pelas projeções e refletores as cores que aparecem abaixo. Reafirmo aqui, que é 

pelo figurino que se possui o primeiro contato com a representação no teatro, bem 

como as grandes funções do figurino são: a caracterização do meio social, época, 

estilo, preferências individuais; a localização dramatúrgica para as circunstâncias da 

ação; a identificação ou o disfarce da personagem; e a localização dos gestos global 

do espetáculo, ou seja, da relação da representação e dos figurinos como universo 

social (PAVIS, 2011). A figura 24 aparece o foco da luz sobre o espaço e a mudança 

de luz e sombra deste espaço. A figura 25 volta a mostrar a luz natural ao final do 

espetáculo e a diferença visual nesta imagem, onde a diretora se une aos bailarinos 

pra finalizar com muitos aplausos. 

 

 
               Figura 24 – Cenário branco, figurino branco. 
              Fonte: Janine Tornberg (2014). 
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E os vestidos foram usados também como elementos pra compor as 
coreografias… depois de já pronta à coreografia, a gente ensaiou bastante 
com os figurinos e muitas coisas mudaram por causa desse elemento. Teve 
uma parte que eu e a Cris criamos que era um contato-improvisação e tudo 
tinha o vestido como elemento precursor pro movimento (Depoimento da 
DÉBORA, p.51). 
 

 
Figura 25 - Tempos Brancos, cenário, figurino, branco. 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

4.4.4 Cenário Branco, Tempos Brancos 

 

Uma das grandes contribuições visuais de Tempos Brancos foi em relação ao 

cenário, este capítulo, é o maior deste trabalho, pois ele abrange aspectos de 

iluminação, cenário, elementos cênicos e as imagens trazem o potencial dos 

refletores em relação ao espaço da biblioteca, as projeções e tantas informações 

para referencia destes aspectos tão falados neste trabalho, que era todo branco, 

pensado pela diretora para ter realmente esse foco na área da iluminação. Era 

exuberante ver o branco ganhar muitas cores e sombras, muitas imagens de flores, 

máquinas, ganhando dimensões imaginativas alargadas. 

Sobre o cenário, para Josi, ―a mais marcante foi os vídeos projetados no 

linóleo branco, foi impactante‖, ―além do vídeo, tinham os holofotes, que quem fazia 

era outra pessoa‖, ―ela tinha parceria com o professor Chico, aqui das Artes visuais‖ 

(Entrevista da JOSIANE, p.115). (As figuras 26 e 27 mostram a relação visual com o 

uso de holofotes) A diretora conta: 

 
Sim, e o cenário. E eu acho que tá tudo dialogando muito bem, porque as 
imagens do... do Chico e dos alunos, do Cristiano e do Maurício, não 
ficaram redundantes, né. É... Eu acho que é um espetáculo realmente onde 
as poesias se juntam (SOUTO in ALLEMAND, 2014, p.146-147). 
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As figuras 26 e 27 descrevem a luz e sombra entre luzes verdes e azuis, 

formando esculturas no espaço, evidenciando uma atmosfera extracotidiana, que 

propõe uma atmosfera nostálgica e adentra no poder da dramaticidade própria de 

espetáculos. 

  
Figura 26 - Linóleo branco e sombra                      Figura 27 - Reflexo azul da iluminação 
Fonte: Janine Tornberg (2014).     Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

  
Figura 28 - Projeções e iluminação                        Figura 29 - Projeções, Branco. 
Fonte: Janine Tornberg (2014).      Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

As imagens 28 e 29 também mostram as muitas cores e sombras que se 

formaram na biblioteca pública. Tempos Brancos, quanto à cenografia, pode-se dizer 

que se assemelha à arquitetura. A criação está ligada a uma função, onde cenários 

e objetos cênicos passam a intervir em um todo, na construção de ambientes 

repletos de função e sentido, constituindo a plástica da cena (LOBO; NAVAS, 2008).  

 
Ao mesmo tempo conceitos de projeções visuais e a arquitetura do espaço, 
tudo pode ser proposto e realizado, somando possibilidades de tecnologia 
multimídia, projeções que funcionam como cenografia (LOBO; NAVAS, 
2008, p.162). 
 

Falando sobre os panos que foram usados, tapando os rostos dos bailarinos, 

como forte objeto cênico para Tempos Brancos, para Lobo e Navas (2008), os 

objetos cênicos e o cenário passam a interferir na organização espacial da cena, 
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que podem ser utilizados para variação das imagens, como ambientes com muitas 

funções, onde todos os elementos passam a ter uma função específica e um 

objetivo. (Um exemplo é a figura 30 abaixo que descreve o clima das projeções e a 

cabeça com um pano branco, que representava a falta de memória). 

 

 
 Figura 30 - Elementos Cênicos, Projeções e sombra. 
 Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

Berê tinha muitos elementos cênicos em comunicação com a obra e Josi 

reflete que: ―qualquer elemento que é colocado na cena, ele é colocado de modo 

intencional, sempre vai ter um significado, um signo que carrega junto‖, ―de uma 

possível interpretação, quando vai para a cena se transforma em mil‖, ―e outras 

leituras, afeta, transforma‖ - ela agregava pessoas de características tão diferentes 

(Entrevista da JOSIANE, p.116). 

 
Aí tinham os outros elementos cênicos, como a mesa, que a Josi usava, os 
sacos de água, que ficava a ambiguidade do mar e do útero, eu usava 
copos na cena da ―avoada‖... Uma vez a Berê falou pra mim que ela achava 
que tava faltando elementos cênicos e nós começamos a conversar sobre 
objetos de pessoas velhas e tal… e pra mim, velhos sempre tomam muitos 
remédios, então tinha essa relação com o copo d‘água por isso. Aí eu criei a 
coreografia toda em cima desse elemento, nada foi criado antes de vir o 
corpo… e tinha a fala também né: ―vou na cozinha buscar água‖. No início 
era muito difícil usar voz, pra mim, mas fazendo eu aprendi a fazer, e hoje 
entendo que a voz não é um anexo, mas ela é movimento mesmo. Aí 
tinham os guarda-chuvas também, que a gente fez uma experimentação pra 
criar movimentos a partir da relação com o objeto mesmo e não ficar, de 
novo, só um acessório. E, no fim, era tanta coisa pra conferir antes de 
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começar a apresentação, que era até engraçado… eu meio que peguei pra 
mim esse papel de conferir tudo, meio produtora. E era tudo 
milimetricamente colocado… isso foi uma questão importante, que eram os 
nossos ensaios sempre foram na biblioteca, ou seja, no mesmo lugar da 
apresentação né… aí facilitou em todas essas questões espaciais 
(Depoimento da DÉBORA, p.53). 

 
Figura 31 - Flores, iluminação, projeções. 
Fonte: Tornberg (2014). 
 
 

A figura 31 instiga o espectador a entrar no imaginário criativo de Tempos 

Brancos, as projeções criam uma forma particular no espaço, adentrando no sonho 

e na fluidez das cores e movimentos dos bailarinos, formando uma concepção de 

composição que une muitas áreas de conhecimento artístico. 

A figura 31 adentra o espaço do espectador, fazendo com que participe deste 

processo sonhador entre a imagem, luz, sombra e movimento. A figura 32 procura 

evidenciar a luz e a disposição dos bailarinos sobre esse espaço de muitas criações 

e elementos formadores de signos dispostos por todos os cantos da biblioteca, 

proporcionando inúmeras formas e elementos, preenchendo cada canto com a arte 

sobre todas as coisas. 

As imagens que estão disponibilizadas neste trabalho têm a oportunidade de 

expandir ideias coreográficas, observando que o fator visual tem o poder de declarar 

todo projeto aqui descrito, aproveitando o manancial fotográfico da obra. 

Foram muitos profissionais envolvidos na iluminação, fotografia e projeções 

na grande sala deste prédio antigo, propício para todo tipo de elaboração técnica. 

Realmente, a riqueza de detalhes das imagens fala por si só, oferecendo material 
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valioso para alunos da dança e do teatro e dando meios de interagir com outros 

campos das artes.  

 
Figura 32 - Elemento Cênico guarda-chuva, iluminação lateral, aspectos interativos entre 
plateia e ator bailarinos, surpresa e expectativa aparecem nos movimentos. 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

 
Figura 33 - Sombra e luz amarela, diálogo e movimento, a vida de Clara a todo momento se 
revela entre os atores, as canções trazem uma proposta de vivências sonoras, a criatividade 
e a elaboração do trabalho, foi marcante em Tempos Brancos.  
Fonte: Janine Tornberg (2014). 
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A figura 34 a seguir traz a ideia da diretora em convidar seus bailarinos a 

interagir com o público. A dança contemporânea extrapola muitos padrões, como a 

ideia de molduras, tudo pode fazer parte do palco ou fora dele, no território ou 

contexto onde a cena em dança queira participar e dialogar. Os intérprete-criadores 

em Tempos Brancos buscaram pessoas da plateia para dançar, o envolvimento foi 

recíproco, fluiu uma troca de movimentações e a resposta foi positiva. Exercitar 

comunicação com o público e promover arriscar-se é mola propulsora para adentrar 

a sensibilidade e o senso artístico.  

 
Figura 34 - Projeções, flores, comunicação com a plateia. 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

O Centro Contemporâneo tinha esse viés de romper padrões, de estar em 

mutação. Josi diz ―então, ela estava cercada de especialistas porque ela acreditava 

na especialidade‖ (p.113). Para Lobo e Navas (2008), as funções do cenógrafo são 

inúmeras, eles embelezam, corporificam e preenchem a cena. Portanto, a cenografia 

abre a plástica da cena, a visualidade da obra, onde aparecem grafia de 

movimentos, recortes e estética, como as relações de cenógrafo e cenografia devem 

ser afins, havendo uma harmonização com a plástica da cena. O melhor é a busca 

de profissionais especializados, testando as inúmeras possibilidades 

antecipadamente. 
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Em Tempos Brancos, o cenário era a própria Biblioteca Pública, as paredes, 
pilares, portas e mobiliário. Isso era uma característica importante da Berê, 
ela usava os elementos que tinha e é bem contemporâneo também… não 
tenta esconder, mas usa a favor - e isso é tanto em cenário quanto em 
criação de movimento mesmo. E tinha a projeção né, que eram vídeos 
psicodélicos que eram projetados a partir de 3 data-shows… foram feitos 
pelo Chico Machado, pelo Maurício e pelo Cristiano, uma galera das artes 
visuais. E aí eles fizeram um baita esquema pra prender os data-shows e 
tal, porque não podia pendurar nada nas paredes, por causa do prédio 
histórico… E isso tudo era o cenário (Depoimento da DÉBORA, p.52). 
 

Para Lobo e Navas (2008), os objetos cênicos e o cenário passam a interferir 

na organização espacial da cena, que podem ser utilizados para variação das 

imagens, como ambientes com muitas funções, onde todos os elementos passam a 

ter uma função específica e um objetivo. 

Outro fator de estratégias é referenciado pela Josi: ―Ela gostava de discutir o 

pós-espetáculo, distribuía bilhetes‖ (p.124). Berê dava ênfase no pós-espetáculo, 

distribuindo esses papeis para deixarem críticas, para ela pensar em melhorias para 

suas obras, bastante performática e agregando outros corpos dançantes. ―Relação 

com o espectador, não fazia para ela, fazia para o outro, interessa o que está sendo 

mostrado‖ (Entrevista da JOSIANE, p.124). A figura 35 mostra a diretora no palco do 

Teatro Guarani em final de espetáculo em conversa com o público. 

 
Figura 35 - Berê e seus bailarinos no Teatro Guarani 
Espetáculo ―Nau dos sentimentos‖. 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

As respostas para estes bilhetes que Berê deixava para sua plateia poderiam 

ser inúmeras e as formas de visualização eram inúmeras também, as precondições 

variavam de espetáculo para espetáculo e eram muitas as condições que 

antecipavam a trajetória do espectador para o interesse de uma obra, mas o que se 

pode observar é que são milhares as maneiras, formatos a construir e desconstruir 
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através da dança e demais áreas artísticas que estabelecem comunicação 

constante.  

Seja qual for a representação ou modelo estrutural que possivelmente 

represente, está interagindo com o público e o processo vem crescendo de tal 

maneira que o fruir afeta e reflete a cada um que assiste de forma diferente, é 

pessoal e intransferível. Esse ―afeto‖ pode ser entendido ou não, mas entra no 

terreno das discussões, mesmo que se tenha ―odiado‖, fez valer (GASPARINI; 

KATZ, 2014). 

 
O mais importante é sublinhar a natureza distinta da comunicação dança-
público da outra comunicação, aquela que se baseia no verbal. E não 
esquecer que mesmo quando se pensa que não está acontecendo 
nenhuma comunicação porque não se está ―entendendo‖, a comunicação 
está lá, sim, se realizando. Porque reconhecer uma dificuldade em lidar com 
qualquer objeto já revela a comunicação com esse objeto (GASPARINI; 
KATZ, 2014, p.51). 

 
Figura 36 – Débora 
Fonte: Janine Tornberg (2014). 
 

Na figura 36 vê-se um exemplo de comunicação em relação ao público, 

Débora, com o elemento cênico do copo, ato criativo fotografado, oportunizando 

perceber os signos no espaço que a figura pode abranger e sua interação com o 

espectador. 

Pensando em Tempos Brancos, em relação ao tema, tem uma poética 

envolvida com o tempo, a memória, que a diretora Berê coreografava de modo a 

retratar a leveza em dançar tema tão sofrido, o Alzheimer, visto que aos olhos dela, 

conta Cris, não eram de desespero, mas sim de que quando se apagam as 

memórias e seus significados intrínsecos se apaga talvez tudo que não quer ser 
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lembrado, mas lembrar do que lhe fez bem durante a vida. Como pode ser percebido 

na frase de Berê: 

 
Os ―Tempos brancos‖ eu acho que é, desses três assim, aonde vai se 
reconhecer mais o meu trabalho, que é um trabalho, eu acho, que busca 
sempre um humor, ele busca o sentir, né, os afetos, eu acho que ele busca 
esse afeto é de múltiplas linguagens (SOUTO in ALLEMAND, 2014, p.146). 
 

Ainda, a partir da leitura de Lobo e Navas (2008) e as ligações com a análise 

de Tempos Brancos, uma consideração que é pertinente realizar é que nas aulas de 

dança, todo ensaiador, professor ou coreógrafo, para atuar no âmbito profissional de 

dança, é necessário que estejam envolvidos na criação e execução de várias 

linguagens. Até mesmo pensando nos moldes de Berê em saber o que pensam os 

espectadores, poderiam fornecer material que o observador pode oferecer. A 

imagem a seguir mostra a plateia, as luzes e a sombra que criou uma atmosfera e 

trouxe o espectador a uma viagem, iluminação favorecendo o clima em cena. 

   
           Figura 37 - Plateia, sombra, iluminação azul 
           Fonte: Janine Tornberg (2014). 

 

A figura 37 retrata a profundidade que envolve o espectador ligado à 

iluminação e o contraste da sombra que poetiza e conversa com o ambiente. 

Enfim, este trabalho de rememorar estratégias coreográficas e elementos de 

espetáculo vem trazer uma análise desta obra, voltada para reflexão e observação 
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de como são feitas e elaboradas as distribuições de tarefas em uma obra 

coreográfica, todas regadas de conteúdos coreográficos, ou melhor, variedades de 

elementos criadores. E esses elementos e estratégias descritas são fundamentais 

para registros em termos coreográficos, onde há muito material de espetáculo para 

posteriormente ser descrito e refletido. 

As figuras 38 e 39 a seguir mostram os movimentos da bailarina neta da 

diretora Berê e o intérprete-criador Denilson Cosseres. A outra imagem mostra uma 

arquitetura visual com o elemento cênico do guarda-chuva onde Denilson aparece 

junto à bailarina Bruna Oliveira. A visualidade sentimental de Tempos Brancos está 

descrita no olhar dos atores, abrindo possibilidades de reflexão das muitas 

trajetórias de Clara entre sonho e fantasia, uma noção de corpo vivo em cena. 

 

  
Figura 38 – Neta da diretora Berê e o intérprete- criador Denilson 
Fonte: Janine Tornberg (2014) 
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Figura 39 – Bruna e o intérprete- criador Denilson 
Fonte: Janine Tornberg (2014)
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5 Conclusões 

 

No espetáculo Tempos Brancos: Uma Poética sobre a Memória, que traçou 

relações entre as linhas da vida e as viagens capazes de fazer liberar o imaginário 

criativo em um espetáculo intrigante, Berê transformou memórias em movimentos. 

O processo de criação foi através da história de Clara, a personagem que se 

multiplicava entre todas as intérprete-criadoras. Foi com o tema de abordagem que 

retrata o Alzheimer, com uma poética carinhosa de se chamar Tempos Brancos, que 

a diretora construiu a obra. 

Uma conexão de sensibilidade para com a doença que desde que foi 

assistido motivou a autora para análise neste trabalho de TCC, por muitos motivos, 

também pela linguagem interdisciplinar entre todos os elementos envolvidos, pela 

beleza estética, pelo afeto e pela poética musical. 

O trabalho da Berê foi intenso no uso da voz e palavra e, como diz Dantas 

(2012), muitas vezes a voz sustenta ou pontua o movimento, compartilha de seu 

trajeto espacial e energético por meio de suas variações de altura e timbre, a 

diretora pode fazer uso desta estratégia em seus espetáculos que abriam o verbo 

para poetizá-lo.   

Berê costumava trabalhar com múltiplas linguagens de arte, dança textos, 

poemas, trilha sonora original e material audiovisual, eram criadas em conjunto 

durante o processo de composição da obra. Havia improvisação nas aulas, relações 

com o ritmo e fora dele, nos ensaios, criação aberta a todas as áreas artísticas e um 

trabalho colaborativo que misturava muitos corpos diferentes. 

Um dos pontos fortes do trabalho da Berê era a união, a força e a 

sensibilidade de todos os que falaram sobre a área artística e seus modos de captar 

o ser humano para o sensível. 

O processo de construção dos movimentos da diretora e coreógrafa Berê 
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tinha mecanismos de intensa relação com os interesses dos bailarinos. Talvez, pelo 

viés das entrevistadas, ela percebesse que cada corpo com sua bagagem se 

tornava interessante pela sua história de vida e, dessa forma, impulsionava o seu 

próprio potencial. Assim, todos compartilham saberes no conjunto da obra, 

intensificando sua autoestima e vindo a somar aspectos de colaboração, na 

simplicidade e na quebra, por vezes, de composições formatadas de cópias 

reproduzidas.  

As entrevistadas foram extremamente focadas na fala de enfatizar a diretora 

Berê como uma coreógrafa e diretora competente, pois ela problematizava questões 

sociais e políticas em suas obras, permanecendo vivas constantemente em um viés 

muito pedagógico e de inclusão, vivenciado por elas, até então, de forma unânime. 

O caminho que a conversa tomou com a entrevistada Cris, a naturalidade da 

fala da pesquisadora e da entrevistada, foi levado para a transparência e a falta da 

figura da Berê, tão recente, na vida desta que passou pela vida ao lado dela. 

Josiane sensibiliza-se ao falar da Berê e seu palavrear em relação a ela é de muita 

afinidade de sensações e considerações, por tudo que pode ter de amizade, alegria 

e conhecimento neste laço com a Berê. Bruna é aberta e livre ao falar cada passo 

que a diretora tinha com as alunas para seu crescimento. As entrevistadas e a 

pesquisadora se direcionaram para caminhos com múltiplas aberturas. Envolvidas, 

obtiveram um encontro de muitas raízes, as entrevistas tomaram um rumo de 

abertura da entrevistada nas falas sobre o seu cotidiano nas aulas, emotivas a 

contar e movimentando a história da diretora e suas emoções, constatações, 

saudade, afinal, a perda dela era ainda um susto para todos. 

Quanto à esta pesquisa, muitos laços, lado a lado com a razão e o 

sentimento, caminhos diferentes, unem o método da cartografia, juntamente no 

período do processo do ―Corpografias‖, projeto de pesquisa em relação ao corpo e à 

cartografia criado pela Débora, iniciando o estudo do método de Deleuze e Guattari, 

uma gama de sentimentos que trouxeram muitas ramificações entre todas 

envolvidas. 

 Surgiram marcas nesta pesquisa, na amizade, no encontro, na troca de 

palavras e na continuidade do processo, que para a pesquisadora e para o método 

da cartografia não terá fim, uma pesquisa é sempre inacabada e em constante 

transformação, mudando e sofrendo transformações constantes. 

Falando de afeto, que foi a característica preponderante na direção que 
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tomou cada entrevista, mostrou-se que nunca se pode ter certeza de um caminho 

único para a pesquisa, pois distribui-se para vários percursos, a palavra é 

sensibilidade. 

Relatos muito profundos e pessoais sobre as vivências na trajetória de suas 

vidas em convívio diário muito próximo com a diretora fizeram desta conversa uma 

história, não só de um espetáculo, mas da vida desta diretora. 

Percebe-se que há muita interferência da entrevistadora durante a entrevista, 

pois as entrevistadas são participantes do seu cotidiano. Há intervenções nas 

entrevistas que aparecem nas transcrições, sensibilizada por todo o processo, 

sentindo-se parte. Realmente é tarefa muito complicada o distanciamento, tendo 

consciência da simbiose atrelada entre todas. 

 
Analisar entrevistas também é tarefa complicada e exige muito cuidado com 
a interpretação, a construção de categorias e, principalmente, com uma 
tendência bastante comum entre pesquisadores de debruçar- se sobre o 
material empírico procurando ―extrair‖ dali elementos que confirmem suas 
hipóteses de trabalho e/ou os pressupostos de suas teorias de referência. 
Precisamos estar muito atentos à interferência de nossa subjetividade, ter 
consciência dela e assumi-la como parte do processo de investigação 
(ROMANELLI, 1998, p.216). 
 

Muitos profissionais eram convidados para trabalhar em suas obras 

coreográficas, muitos exercícios coreográficos, tarefas, perguntas, entre outros que 

através da fala das entrevistas neste trabalho oportunizaram a obtenção de dados 

para registros e aberturas. 

Estas observações contribuem no processo formador de pesquisa em dança 

e necessitam de olhares para formar um manancial de trabalhos que valorizem 

ainda mais os trabalhos artísticos produzidos. Ramificando as passagens da dança 

na história e no tempo, existem raízes para muitos caminhos, cartograficamente tem-

se a oportunidade de mapas em técnicas e possibilidades diversas que a dança 

possui. 

Somos atravessados pelas vivências boas e ruins da nossa linha histórica no 

tempo, reviver e visitar é desafiador, mexer com os sentimentos é mola propulsora 

para reconhecer-se e quem trabalha com a dança sente essa abertura, pois não 

podemos nos fechar para quem somos, abrimos para o todo do nosso corpo, cada 

vez mais transparentes com tudo e todos. 

Em relação à hipótese de Tempos Brancos ter sido criado a partir da trilha 

sonora, foi na fruição que surgiu esse pensamento, confirmou-se que foi uma 
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encomenda da diretora com o músico ao final do processo coreográfico, mas o fato 

é que na riqueza das áreas que compõem a dança e a música, ouvidas e vistas pelo 

espectador, parece que se fundem aos seus olhares, são conexões únicas, 

atreladas a harmonias e gestos que se misturam naquele momento ali vivido, pois as 

canções narram as trajetórias, dando sentido e construindo pontes para o imaginário 

criativo. 

A ideia da diretora para a obra Tempos Brancos tinha total contato com as 

vivências da diretora, transferindo para os elementos do espetáculo, a organização 

de um cenário branco, desde o linóleo, figurino, entre vestidos e roupa de aeromoça, 

foi de momento de muita inspiração, uma leveza. Sugestivamente era um branco, 

um apagão, composição que se verifica o tempo a passar e trazer as memórias de 

Clara que nestes Tempos Brancos passeia pelas viagens e lembranças da vida. 

Muita sutileza da diretora em clarear o cenário e a ideia de branco. O lado 

psicológico entra em questão, com um fio condutor de tocar em um assunto 

polêmico, como Alzheimer, de forma tão descontraída pela artista. 

O uso dos projetores e a iluminação foram providenciais e de grande impacto 

para poetizá-lo e ao mesmo tempo trazer muita informação coreográfica através de 

imagens que iam passando no chão e nos corpos dos bailarinos, que certamente 

deixaram lembranças mentais belíssimas em quem assistiu. 

Berê também se preocupou de deixar o registro do vídeo de Tempos 

Brancos, ela tinha um profissional para filmar, outro para fotografar, todos estes 

elementos deram subsídios para se obter uma análise recheada de informações 

pertinentes feitas por uma amante da arte, de espetáculos, de fruir, de dialogar, 

problematizar, refletir e discutir sobre análise de obras coreográficas em dança. 

Era necessária para a pesquisadora essa subjetividade, a conexão com todas 

que estavam no processo, lembrando seus próprios trajetos, a memória de seus 

sentimentos por essa diretora, mesmo que recentemente tenha sido muito forte o dia 

que cada uma delas abriu seu verbo pelo olhar da saudade. 

Sempre a buscar processos mais profundos de consciência corporal e como 

atuante neste contexto de pesquisa, interpretando que não se está de fora de uma 

raiz que ainda continua e continuará a se ramificar, pois mesmo após seu 

desencarne deixa marcas, aquisições constantes dentro deste processo de pesquisa 

e naqueles que tiveram com ela nesta jornada terrena. 

  Uma das perguntas finais das entrevistas era dizer uma palavra que 
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representasse uma síntese de tudo o que ocorreu no processo do grupo com a 

diretora e coreógrafa Berê. A primeira entrevistada Josiane disse ―Grito‖, por tudo 

que ela estava passando naquele período e que se abria naquele momento, por 

Berê lhe abraçar quando chegou de sua formação acadêmica para adentrar na 

licenciatura na escola e na UFPel, pelo carinho e afeto que recebeu dela. Bruna 

disse que sua palavra sobre ela durante todo percurso no grupo foi ―Pino solto‖, pois 

toda sua trajetória de bailarina de jazz e de dançar de ouvido se desconstruiu nas 

aulas da Berê, ela transita hoje por muitas linguagens de dança e pesquisa. E 

Cristiane disse que sua palavra era ―Felicidade‖, uma vivência delicada de estar 

diante da ausência da presença desta que era sua familiar, mas que lhe deixou 

tantos ensinamentos, afetos dançados e que naquele instante foram definidos por 

ela como a mais pura felicidade. 

Berê deixa um material importante para futuros professores e coreógrafos, na 

organização de espetáculo e em estratégias de criação e elementos que compõem o 

mesmo. Era uma artista que buscava ser completa, pois entre as artes do teatro, 

dança, filosofia e a música ela agrupava muitas áreas a se encaixar no seu grupo, 

um exemplo de desprendimento é que ela conseguia dividir tarefas e deixar que este 

momento de criação pudesse passar por todos intérprete-criadores e dar 

oportunidade para cada profissional necessário e este, por sua vez, dar o seu 

melhor. 
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Apêndice A – Roteiro de entrevista 

 

Centro Contemporâneo Berê Fuhro Souto 

Espetáculo Tempos Brancos 

Direção: Berenice Fuhro Souto 

 

Ano de estreia: 

Data e Local: 

Gênero de dança: 

Classificação etária: 

Conta o espetáculo se situa na história: 

 

Pontos principais quanto aos elementos: 

Iluminação 

Trilha sonora 

Cenografia 

Elementos cênicos 

Figurino e maquiagem 

Roteiro 

 

Perguntas ligadas a história do grupo 

Como foi feita a seleção dos bailarinos 

Qual perfil poderia fazer parte 

Como era a preparação corporal 

Quem fazia essa preparação 

Quem foram os intérprete-criadores do espetáculo Tempos Brancos 

A dinâmica das aulas alterava em cada ensaio 

Seguia modos diferentes de composição criação 

 

Bailarinos 

Nome  

Formação 

Tempo na Cia 

Quais os espetáculos esse bailarino participou no grupo: 
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Como eram descritas as aulas da Cia 

Históricas, musicais, exercícios, contos e poemas. 

Os elementos coreográficos eram trazidos de que maneira e por quem 

 

Quanto às sonoridades em cena 

Quem foi o músico em Tempos Brancos 

Como o músico entrou no espetáculo 

Os músicos participavam da criação 

Descreve o estímulo sonoro e como senti afetar no movimento 

 

Quanto à poética e roteiro 

Quais foram às formas de busca para o roteiro, poéticas e sonoras e como foram 

aparecendo às ideias nos ensaios. 

Como se organizou a poética de Tempos Brancos  

 

Quanto à iluminação 

Existia um profissional iluminador   

Essa relação acontecia unida a criação 

Como a iluminação interfere na cena de que modo: 

Quais os efeitos mais marcantes para serem lembrados em termos de luz em cena 

 

Quanto ao figurino e maquiagem 

Existia um figurinista  

Quem pensava no figurino  

O figurino fez parte das criações  

O figurino transforma a cena 

Que fez o como foi feita a maquiagem  

Como o bailarino é afetado quando esta em cena em relação ao figurino 

 

Quanto às imagens no vídeo 

Como foram criadas ou quem preparou 

Em que momento surgiu na cena o uso das imagens  

A cenografia, o roteiro e poéticas em cena eram abordados nas temáticas... 

 



115 

Quanto aos elementos Cênicos 

Quem foi responsável pela de selecionar os elementos cenográficos 

Interferem esses elementos cênicos e cenográficos na criação de que maneira para 

o bailarino 

 

Quanto à interação do grupo na linguagem literária do espetáculo 

Quem criou, como, de onde partiram estes elementos poéticos existentes na cena. 

Algum relato Individual de registro pessoal do bailarino  

Como o bailarino tem como marcante do pós- espetáculo 

O que reverberou em ti  

Quais memórias queres lembrar 

Que registro pode ser deixado neste trabalho como um todo  

Uma palavra  
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Anexo A – Transcrição da Filmagem (Josi) 

 

Entrevista realizada com Josiane Franken, em Outubro de 2017, Pelotas23  

 

Miriam: Então… Fazer um apanhado geral... aí eu pensei, em nas… em fazer pra ti 

a pergunta inicial sobre o início, né... a história do grupo, então como foi feita a 

seleção dos bailarinos ou se já era uma estrutura já que já existia anteriormente 

daqueles bailarinos de outros espetáculos e pra esse espetáculo Tempos Brancos 

Josi: Tá… Como foi a seleção de bailarinos pra esse espetáculo? 

M: Isso! 

J: Tá...Ahm… A Bere ela trabalhava da seguinte forma, ela convidava as pessoas 

que ela tinha interesse para participar do espetáculo, dos espetáculos, do trabalho 

dela na verdade… 

M: Sim 

J: Então ela tem algumas, ela tinha algumas pessoas que já trabalhavam há muito 

tempo com ela... 

M: Que já eram do grupo, né? 

J: ...e que ela podia recorrer, até antes de ter esse grupo que se configurou lá na 

Biblioteca Pública… 

M: Sim… 

J: Então... Ela, ahm, chamava essas pessoas, quem tinha disponibilidade ia e ia 

também agregando outras pessoas que começavam a ter interesse no trabalho 

dela… 

M: Sim 

J: … quando a gente começou o trabalho na Biblioteca Pública em 2013, na 

verdade, era eu e ela e a Lana, que era uma menina que dançou até, o Tempos 

Brancos e aos pouquinhos ela foi convidando outras pessoas, e outras pessoas se 

aproximaram, por que... eu não sei o histórico antes de eu chegar em Pelotas… 

M: Sim 

J: ...mas me parece que ela tava parada ali até, ir pra Biblioteca Pública e fazer o 

projeto Palavra Coreografada, e daí esse, essa é a memória que eu tenho sobre o 

trabalho com os bailarinos que ela ia formando esse elenco que era algo dinâmico, 

                                                           
23

 Transcrição realizada a partir de filmagem obtida com autorização prévia, em transcrição ipsis 
litteris incluindo discordâncias, onomatopéias e expressões. Vídeo com 48min e 57seg 
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que não era algo fixo… 

M: Sim 

J: ...né? e que ia se modificando, no momento em que alguém saia poderia entrar 

outra pessoa que não fazia a mesma movimentação daquele que saiu, que sempre 

era reconstruído conforme o corpo de cada um. 

M: Sim. Conforme o bailarino que tem trazia…  

J: Uhum 

M: Então acho que tu me responde... já terá me respondido qual o perfil que poderia 

fazer parte. porque na verdade, tu tava dizendo... que... o perfil… que podia fazer 

parte é de acordo com o próprio bailarino 

J: É! 

M: com o que ele trazia 

J: É, não tem, não tem um perfil corporal específico… 

M: Sim, de uma técnica ou algo… 

J: É 

M: Sim 

J: Na verdade o que mais importava pra ela era o comprometimento, então poderia 

ser uma pessoa que nunca tivesse dançado… 

M: Sim 

J: ...mas tava afim de fazer o trabalho; esse era o perfil da pessoa que era 

comprometida com aquilo ali… 

M: Então... a partir daí então, que deveria surgir então, o aspecto pra preparação 

corporal, né Josi? Como era a preparação? A preparação era de acordo com elenco, 

com quem tava organizando... como era essa questão das aulas assim da 

preparação para o Tempos Brancos que tu recorda, assim… 

J: Tá… A preparação corporal, ahm, na… no grupo... ele era um aproveitamento da 

trajetória corporal dos bailarinos 

M: Sim 

J: Porque por exemplo, quando eu, e tava trabalhando de forma mais efetiva com 

ela que foi inclusive antes dos Tempos Brancos eu ministrava muita aula de dança 

contemporânea, alongamento, chão. Ela trazia exercícios de Pilates, ela convidava 

outras pessoas para trazer… ahm... para fazer oficinas... 

M: Ah! Sim 

J: ...com as meninas. Então eu, na minha visão, não vejo… 
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M: Não era nada fechado 

J: É… não vejo um… 

M: Modelo, talvez… 

J: ...um modelo de preparação corporal que fosse repetido, mas sim várias ações 

que eram feitas a fim de disponibilizar o corpo pra dança. Claro… 

M: democrático né, Josi 

J: Isso, claro que algumas coisas se repetiam… 

M: Sim 

J: ...né, que era do interesse do grupo que se repetisse e que ela também, ahm… 

M: Sim 

J: ...da trajetória dela, tipo os exercícios de Pilates mesmo ela voltava a trabalhar e 

outra coisa que ela fazia era também experimentar rua, ou, né… 

M: Locais 

J: ...improvisação... na rua, que para mim também é uma preparação corporal 

M: Sim 

J: ...por que é um corpo outro no espaço 

M: Sim  

J: ...aberto, né?  

M: outro espaço, né? 

J: Isso também era algo que ela fazia muito 

M: Josi aí me surgiu a pergunta, tu acha que a... a... a coreógrafa Bere ela utilizava o 

Pilates como forma também desse corpo se preparar pra, ahm... esse, esse estado 

dela de fazer Pilates pro, pros alunos, tu acha que ela considerava interessante pra 

que sempre tivesse sempre esse andamento dentro das aulas? 

J: Uhum… É que como ela trabalhava com Pilates também no estúdio dela, né… 

que ela era professora de Pilates 

M: Ah, então 

J:  ela trazia essa... 

M: Ela tinha esse elemento, ela era professora de Pilates 

J: Isso, ela trazia essa bagagem, que me parece, que era interessante para ela, 

porque trazia um conhecimento do corpo, anatômico do corpo… 

M: Exatamente 

J: ...então existe um fortalecimento, um alongamento, que é próprio daquele método 

de preparação corporal e também... 
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M: Eu acho super importante… 

J: ...e também pelo cotidiano dela, como ela trabalhava com Pilates aquilo... 

acabava respingando ali no grupo também… 

M: É, não tem como 

J: … porque não tem como 

M: E não tem como mesmo 

J: Não tem como não influenciar. 

M: Então, aí as perguntas, eu pensei em já em te perguntar… ahm... quando vocês 

construíram Tempos Brancos, se existiam diferentes intérprete-criadores ou alguém 

era preparado para fazer essa… 

J: Tá… 

M: Essa relação de criação 

J: Assim, a minha relação com o espetáculo Tempos Brancos especificamente, ela 

foi bem atípica, porque quando eu comecei a trabalhar com a Bere em 2013, eu 

sempre tava muito presente nas criação, nas criações… 

M: Sim 

J: … e nesse espetáculo, especificamente, eu já tava grávida, não sabia que tava 

grávida… 

M: Risos 

J: ...já tava dando aula na universidade, então eu tinha pouco tempo, e a minha 

relação com o grupo, ela era diferente, às vezes eu não conseguia participar das 

criações coletivas, colaborativas, então eu fazia em outros momentos. Daí eu não 

sei te precisar muito, o quê, que estratégia que ela usou, eu imagino que estratégia 

ela usou… 

M: Sim, sim 

J: ...mas eu não vi é… essa criação, principalmente nas partes colaborativas… 

M: Sim 

J: ...eu sei do que... das partes que eu dançava, que eu criei, de como era… 

M: Sim. aí a gente pode depois comentar isso, nas partes do espetáculo, nas 

próprias cenas assim… 

J: Uhum 

M: Tá, então, agora eu penso assim...Ah! Teu nome, né, Josiane Franken aí acho 

que é importante pra minha pesquisa eu colocar tua formação, teu tempo na 

companhia… 
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J: Uhum 

M: E algumas perguntas… ahm… se, de alguns espetáculos que tu tenha 

participado ali… 

J: Tá... Tá! Então, eu sou uma pessoa das Artes, me considero uma pessoa das 

Artes, e... trabalho com dança contemporânea, isso que eu gosto de ensinar e de 

dançar, gosto também muito de performance... enfim, ahm… gosto, tô numa vibe da 

fotografia, então eu to transitando e... gosto muito assim das Artes de uma forma 

geral. A minha formação acadêmica é Dança Licenciatura pela Universidade de Cruz 

Alta, eu sou especialista em Corpo e Cultura: ensino e criação pela Universidade de 

Caxias do Sul, o meu mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul e eu tô fazendo doutorado também nessa mesma, nesse mesmo 

programa, nessa mesma universidade, na UFRGS. E… o meu tempo na 

companhia? 

M: Isso! 

J: Eu não sei o que tu considera a exist…, a partir de quando tu considera exerc… a 

existência da companhia… 

M: Não, na verdade, é, não, eu perguntei no sentido de tu ter se apropriado sobre as 

coisas do grupo e tudo mais, o tempo da companhia ele é uma pergunta apenas pra 

saber se tu tinha essa ideia como tu falou antes, que era de... ter uma análise do 

quê que acontecia antes, depois, mesmo temporal… 

J: Tá 

M: Porque, na verdade, o teu tempo na companhia não muda, né? Pra nossas 

relações aqui pra esse espetáculo… 

J: Uhum 

M: É só para saber se tu conhecia o trabalho mesmo, de, das aulas da Bere... 

J: Tá, a a minha relação com a Bere, com o grupo foi assim: eu cheguei aqui em 

Pelotas, eu conhecia a Bere da Célula de Dança, que era um grupo que a gente 

tinha de artistas, pesquisa.. pesquisadores, professores do Rio Grande do Sul, 

então, eu conheci ela em Porto Alegre, antes de vir para cá, não tive muito contato, 

não tinha proximidade dela, não conhecia o trabalho dela… 

M: Sim. 

J: Quando eu cheguei em Pelotas, ela logo me convidou para trabalhar com ela, 

sem me conhecer, foi uma das únicas pessoas que olhou para mim e acreditou que 

eu podia… 
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M: (incompreensível) 

J: ...fazer alguma coisa ali... Então... É… Foi bem importante para mim, essa 

recepção que ela fez… 

M: Sim. 

J: ...para mim, aqui na cidade. Naquele momento ali, eu comecei a conversar com 

ela, e, ela disse: olha eu tenho um projeto que é Palavra Coreografada, que eu tô 

iniciando na Biblioteca Pública, eu quero que tu me auxilie, se tu quiser tu pode dar 

aula junto, vamos fazer não sei o quê, vamos… daí ela já tinha várias ideias, porque 

ela tava sempre com uma ideia, ela nunca não tinha ideias; ela sempre tava 

maturando algum processo criativo 

M: Já fazia parte do jeito dela, né? como professora… 

J: É. Sempre, sempre tinha uma ideia. E… ali naquele momento eu me inseri então 

no que seria o grupo, só que naquele momento, o grupo, ele não existia. 

M: (imcompreensível) 

J: Então eu imagino assim, que se a companhia, ela retrocede lá pro tempo da 

Estímulo, que era a academia que ela tinha, então, eu tive pouco contato, assim, 

com esse formato de companhia mesmo, mas foi a partir de 2013 que começou o 

meu contato com ele, com ela pra fazer o o projeto Palavra Coreografada. 

M: É então… tu já me respondeu, na verdade os espetáculos que tu participou, tu já 

entrou nesse espaço já, onde ela tinha dado uma pausa, não é? 

J: Sim 

M: E retomou o grupo. 

J: Sim… 

M: Então, tu tu tu observa que as aulas dela, elas tinham uma descrição histórica, 

musical nos exercícios, esse espetáculo tinha muito contos e poemas, eu observei 

também 

J: Uhum 

M: E eu não sei se é uma questão, que há de se discutir, mas eu observei também 

que em todas tinha esse viés, queria que tu falasse assim, se tu observou na história 

das aulas, que ela tinha esse interesse de buscar o tema em relação à história, 

buscar, puxar de algum… alguma temática pra… pra essa questão mesmo de 

literária assim, buscar algum autor… 

J: Uhum 

M: ...algum processo que de de referencial pra montagem não era ao acaso, assim, 
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tinha uma coisa com, né? profunda sobre a… 

J: Sim 

M: ...algum ou outro que eu dei uma olhada que tem também um outro processo de 

outro autor no próprio blog dela; é um aspecto assim se tu vê isso histórico… não sei 

se essa pergunta 

J: Sim. No… no espetáculo Tempos Brancos a parte que eu dançava era... quase 

toda criada a partir de poemas dela… 

M: Aí no caso era autoral 

J: É, eram poemas dela… 

M: Sim 

J: ...e… era uma estratégia de composição coreográfica que ela tinha que era 

coreografar as palavras e dar sentido pras palavras… 

M: Hum! 

J: ...a partir do movimento então por isso também Palavra Coreografada que era o 

projeto ali na biblioteca, né? 

M: Ah! Compreendi... 

J: E...e depois que eu tive esse, essa experiência com ela da, de coreografar as 

palavras, eu nunca mais parei de fazer isso, então eu to sempre trabalhando com a 

palavra e com a sonoridade da palavra e com significado da palavra, então isso é 

muito... 

M: Pedagógico… 

J: ... forte pra minha formação como bailarina e como professora e como coreógrafa 

é uma marca bem forte assim que eu carrego dali daquela experiência, e daí em 

Tempos Brancos tem uma parte que eu, faço a caminhadinha, que eu tiro a pena, 

que a, que eu venho ainda trabalhando nisso que é de um poema da Bere, eu não 

saberia te dizer qual, porque ela tinha no tablet dela vários e vários poemas, porque 

ela tinha uns ‗insights‘ e daí ele escrevia o poema ali e ficava aquela coisa… 

M: Hum! 

J: ...solta, não tinha uma organização… 

M: Sim! 

J: ...ela ia escrevendo e ia registrando ali e eu não sei como é que tá isso, se os 

filhos tem... guardado, né? 

M: É. eu vou vendo com as outras entrevistas é capaz deu ficar, né? 

J: Talvez se eu visse os poemas… 
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M: Tem! 

J: ...eu ia saber é a partir disso que eu... 

M: Josi, de, antes de, de pensar eu acho que  gente vai por as cenas 

J: Deixa só, eu, só eu falar dos espetáculos 

M: Ah isso! 

J: Eu acho que eu só participei dos Quatro Elementos, Elementos Negros do 

processo da Inflorescência que era na árvore do Laranjal, a figueira, só que não se 

concre, na verdade se concretizou né, porque tava lá na rua… 

M: Sim 

J: ...mas ela tinha vontade de pegar outra cultura, e enfim não deu certo, e os 

Tempos Brancos, porque teve outro, o Rosa Baguala, que eu não participei depois, 

no momento dos Tempos Brancos eu já tava me afastando um pouco, do grupo… 

M: Sim 

J: ...porque depois eu tive o Joaquim daí… 

M: Sim (incompreensível) 

J: Iria retornar este ano, né…  

M: Sim 

J: ...não funcionou… hehehe 

M: Tá bem 

J: … não deu certo 

M: Então, aqui eu separei por partes de sonoridade, poética e o roteiro e tudo mais, 

eu não sei, quanto à iluminação... Eu acho que pra ti eu vou por aqui; e depois pra 

os bailarinos eu vou vendo, pelas partes, e aí eu vou comentar, te pedir para tu 

comentar essa parte do, do espetáculo que eu vi, que tu tem, mais basicamente 

contigo, que a parte que tu te deita, que é a parte dos braços, né? 

J: Uhum 

M: ...e aí então assim, que tu é uma professora de análise de espetáculo pra mim 

fica mais fácil perguntar pra ti, ahm, o que que, quem foi o músico de Tempos 

Brancos… 

J: Tá, tá… então... 

M: É... o músico entrou, como ele entrou no espetáculo, pra ti contar essa coisa 

sobre a questão sonora que é uma hipótese minha que eu entrei no processo 

pensando nisso, conversando contigo 

J: Do que eu me recordo a música ela entrou depois… 
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M: Sim 

J: ...da criação dos movimentos e foi o Leandro Maia, né, que fez a trilha, ahm, tem, 

a Monica também canta na trilha e foi uma encomenda da Bere, me parece que foi 

isso… 

M: Sei, sei 

J: ...que eu não participei também dessa criação da trilha… 

M: Sim 

J: ...nem nada, mas me parece que foi isso 

M: Então, Josi tu já me responde que os músicos, nesse caso o Leandro Maia, ele 

não estava na hora de vocês fazerem as aulas? 

J: Não. 

M: Ele entrou depois? 

J: Uhum 

M: A minha ideia como fruidora é que tudo acontecia a partir da fala e da canção… 

J: Hum… 

M: Como olhar de fruidora 

J: Ah, sim… 

M: Então, a minha ideia inicial foi a partir daí 

J: Sim 

M: Mas não, então depois acabei descobrindo 

J: Talvez a Monica e a Débora podem te dizer se ele esteve em algum ensaio 

M: Né? É, eu vou saber… 

J: Mas dos que eu estava, não, ele não, não ficava 

M: Mas, Josi, indie, independente de qualquer coisa que tu me dissesse uma frase, 

alguma palavra sobre o que que tu sente do estímulo sonoro nesse afetar do 

movimento, assim, não sei se eu me expresso bem… descreve pra ti o estímulo 

sonoro, ahmm… 

J: Tá 

M: ...nesse afetar através do movimento 

J: Tá… 

M: (incompreensível) 

J: Eu vou, eu vou descrever um outro estímulo sonoro que eu me lembrei agora 

M: Tá 

J: … que não recordava, mas enfim, eu fazia o papel da Clara sentada na mesa, não 
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sei se, se tem isso gravado, enfim, e a… 

M: Tem a Clara na mesa a gente observa isso de (incompreensível) no vídeo, e no 

espetáculo que eu fui ver, assistir presencialmente 

J: E a minha criação naquela mesa ali, ela veio com estímulos da história e do que a 

Bere me falava, mas era totalmente, eu tinha total autonomia para criar, às vezes ela 

ia lá e fazia uma interferência, mas ali eu tinha um livro, eu tinha copos, eu tinha 

café, e eu trabalhei com a sonoridade desses elementos… 

M: Sim 

J: Eu batia um copo no outro pra fazer barulho de vidro, tinha um momento que era 

assim… 

M: Uhum, tinha muitos barulhos, muita sonoridade 

J: Ahm, mexia muito o livro pra tirar o som do livro, então foi uma... vontade minha 

de trabalhar com aqueles elementos ali e tinha muita voz, né?  

M: Muita 

J: porque a Bere trabalha muito com textos, então... 

M: Voz, textos, livros, paisagem sonora total 

J: Ela pediu, ela pediu pra eu dar um texto, né? pra falar um texto e eu não 

consegui… então eu não falo texto. Eu só, alguma coisa assim que na. no momento 

que todo mundo também falando eu falo, mas eu não consegui… 

M: Falar em cena… 

J: Falar, então eu não tim, depois acabou saindo essa parte em que eu tinha que 

falar um texto, só as outras gurias que falavam; e… 

M: Então tu acha que esse processo cresceu? 

J: Eu acho e… é engraçado, porque hoje eu já tenho uma relação diferente com 

texto… 

M: Sim 

J: ...naquela época eu não consegui… e muito tempo depois eu comentei com ela, 

que ai, porque eu não me sinto bem falando e que eu acho que eu não tenho uma 

boa projeção de voz e que taram, ela me disse: não tu fala muito bem, daí ela me 

deu um, um voto de confiança assim, que depois eu fiquei pensando, ah! eu achava 

que tava horrível aquilo que tava fazendo, né? naquele momento 

M: Tá, então a Bere era uma pessoa bastante pedagógica, na verdade ela puxava 

das pessoas, né? Josi, a gente comentou isso um dia... 

J: Sim 
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M: Então, acho que tu me respondeu também as buscas de, de um roteiro poéticas 

e sonoras, né? Então acho que as ideias iam aparecendo nos ensaios como tu falou, 

as ideias iam aparecendo através dos poemas, né? Eu fiz uma pergunta como eram 

as formas de busca para o roteiro, as poéticas, né? E como elas iam aparecendo 

nos ensaios. Eu acho que tu disse na questão dela ter o tablet, fazer essas questões 

de poemas... 

J: Uhum 

M: ...e aí ela fazia ensaios com vocês com as palavras, né? 

J: Uhum, uhum 

M: Então tá. 

J: Peraí... 

M: E é dessa forma que se organizou então a poética, em tempos, em Tempos 

Brancos através dos próprios, ahm, modelos de poemas que ela criava dentro do 

tablet dela… 

J: Sim. Ahhh 

M: Tu te lembra mais alguma coisa? 

J:  Tem uma dramaturgia ali naquele espetáculo... 

M: Sei 

J: ...uma, uma, até uma espécie de roteiro que, eu não tive acesso, não sei se as 

gurias tiveram, mas o que ela me passava, era mais relacionado a sensações e 

daquela Clara, daquela, daquele perfil de pessoa que, que sim, do que que ela 

sentia, o que que ela estava fazendo ali, mas eu não sabia uma história de início, 

meio e fim, eu atribui o sentido conforme as, ahm, as informações que ela ia me 

dando na criação dos movimentos mesmo, assim. 

M: Sim, Josi, a partir daí eu queria te perguntar mesmo, ahm, o que que é a ideia da 

Clara, como é essa ideia? O que que, da onde surgiu essa personagem? 

J: A Clara é uma... ela tem um, me lemb, que eu me lembro ela é criança, mulher, e 

vai ficando idosa com o decorrer do tempo, e ela tem Alzheimer, em determinado 

momento da vida… 

M: Hum 

J: ...então ela tem uns, ahm, momentos de lucidez e momentos de total 

esquecimento, e daí ela tava trabalhando com essa ideia assim e voltava para um 

passado dela se lembrando do passado e voltava para o momento que ela não sabia 

nem onde tava, então brincava um pouco com isso, com memória e esquecimento, 
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para mim é o que me… 

M: Sim 

J: ...retém é isso, memória esquecimento, memória esquecimento, e… 

M: Tu acha que ela colocou, vocês pensaram nisso, em Tempos Brancos: uma 

poética sobre a memória, já colocando esse tema em relação a isso que esse tempo 

os brancos seria essa poética, dessas memórias que ela trazia? 

J: Uhum. Acho que sim 

M: Que interessante, né? 

J: Uhum 

M: Observar isso agora, eu não sabia… 

J: É, e... Ela, ela me perguntava muito como tavam as coisas o que que, eu podia 

sugerir, e eu tinha uma conversa muito franca com ela, conseguia fazer críticas,e ela 

entendia… 

M: Ela permitia isso 

J: ...me permitia, fazer essas críticas, e a gente tinha um trabalho bem legal juntas 

assim… 

M: Tu considera muito coletivo assim? 

J: É… 

M: Que legal! Ah, e como professora de análise de espetáculo e tudo mais, eu vou te 

perguntar alguma coisa dos elementos que tu lembra, por exemplo ele é um 

espetáculo cheio de vídeo, cheio de imagem, de flores, muitas informações, relógio 

e tudo mais… ahm, existia um profissional iluminador assim específico para ou 

vocês… 

J: Sim. Ela tinha a parceria do ch, do professor Chico, que na época era professor 

aqui nas Artes Visuais e trabalhava com performance então era, esses vídeos eram 

instalações de Artes Visuais né, era algo que se conversava ali… 

M: Na cena, né? 

J: ...então, ahm, eu tenho ideia de que o trabalho dela é híbrido a ponto de, ahm,  

transitar entre dança, teatro, música e artes visuais porque tava ali os 4… 

M: elementos 

J: … as 4 linguagens, linguagens artísticas transpareciam, mas sim, ela tinha esse 

hábito de chamar pessoas especialistas no que faziam, então, o Chico que era uma 

pessoa super legal que tava fazendo um trabalho super legal com instalação, com 

performance, veio com os alunos dele, uns dois alunos e eles pensaram nessas 
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imagens, levaram pra Bere e tal, e combinaram como ficaria a visualidade da cena. 

Lá na Biblioteca, com linóleo branco, com aqueles elementos que tinham ali, né? O 

Leandro foi a pessoa que foi chamada para pensar trilha sonora… 

M: Sim 

J: ...então, ela sempre estava cercada de pessoas especialistas porque ela 

acreditava na especialidade… 

M: Então acho que elas também dava a chance pras pessoas em todas as áreas 

poderem atuar no espetáculo dela, né? 

J: Uhum 

M: Que interessante… 

J: É 

M: Então é que tu já me respondeu, que essa relação aconteceu também com a 

criação ela chamou esse rapaz, o Chico, e ele foi organizando essas imagens para 

criação... 

J: Mas isso foi a relação do vídeo, né? Porque… 

M: Sim 

J: ...tinha outra além do vídeo… 

M: Sim 

J: ...tinha alguns holofotes… 

M: Isso 

J: ...que faziam luz e que já era uma outra pessoa… 

M: Isso 

J: ...que operava não era mais… 

M: Tá bom 

J: ...de responsabilidade do Chico eu me lembro inclusive que o… 

M: (incompreensível) 

J: ..Cauê, o Cauê em algum momento mexia também se não me engano 

M: Então eu como fruidora observei azuis, eu observei branco, eu observei o verde 

com a bailarina no fundo, no final do espetáculo… E tu acha assim, Josi, que, eu sei 

que tu considera a iluminação uma das coisas mais importantes, mas, como ela, ela, 

ela interfere na cena assim, de que modo tu acha assim que, que ela, num ensaio e 

depois com a iluminação, como que ela, como que eu vou fazer essa pergunta pra ti, 

que é, hoje estou fazendo um teste contigo pra saber como eu vou perguntar pras 

outras pessoas… 
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J: Tá 

M: ...que eu vou entrevistar… 

J: Hum 

M: ...como eu falo sobre o que eu sei que interfere, a gente sabe, que a gente tá 

ligada na licenciatura nessas questões de estratégias coreográficas... 

J: Tá 

M: ...e o quanto isso é importante da iluminação... 

J: Tá 

M: ...e o que, o, o, eu queria que tu me dissesse, como formadora dessa relação, o 

que que a iluminação faz em cena, por aquele que enxerga, para aquela pessoa que 

atua, como ela é de modo geral, é importante, assim... 

J: Tá 

M: ...que tu falasse desse processo 

J: A iluminação ela cria uma atmosfera, que nos leva enquanto espectadores a 

chegar naquele ambiente imaginado, né? pelo coreógrafo, pelo diretor, ou criar 

nosso próprio ambiente, né? mas para mim a iluminação tem um efeito que é mais 

ou menos uma quarta parede, em que eu me distancio do espectador, e apesar de 

eu gostar de trabalhar na rua, eu também gosto desse distanciamento porque a 

iluminação ofusca o teu olhar, tu não consegue olhar 

M: Com certeza 

J: Tu não consegue olhar diretamente pro olho do espectador, então tinha 

momentos no espetáculo em que a luz era um pouco mais baixa e a gente até 

interferia com as pessoas, as pessoas entravam em cena 

M: isso 

J: E tinha momentos que a luz era um pouco mais estourada e a gente não, tinha 

aquele distanciamento, eu gosto do distanciamento, então para mim bailarina, é 

como se eu, ahm, atravessasse um portal, aqui é a magia da dança, entrei eu tô 

nessa atmosfera e aquela luz é que tá delimitando meu espaço, eu tenho essa 

relação com a luz 

M: Que interessante, né? (suspiro) Então e tu te lembra assim de colocar assim para 

deixar o registro de elementos marcantes que em termos de luz em cena ficaram pra 

ti assim desse ti, de Tempos Brancos 

J: Uhum, ahm, a mais marcante em relação a…, a luz, eu acho, que são os vídeos 

mesmo, que foram projetados e daí, o vídeo projetado no linóleo, que acabava de 
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projetar no corpo dos bailarinos para mim foi bem marcante, porque de certa forma 

também tava numa posição de espectadora sentada na mesa, então eu fiquei ali, 

mas eu ficava ali, eu quase não saia daquele lugar, então eu ficava observando 

tudo… 

M: Exatamente 

J: ...inclusive… 

M: Teve esse olhar 

J: ...teve um dia que a..., uma fotógrafa ficou passando ali perto de mim como se 

aquilo ali não fosse cena, eu fiquei muito brava, porque eu estava em cena, mas 

estava ali sentada, esse era o meu papel, né? então, eu olhando as gurias dançando 

era muito forte quando a luz pegava no corpo delas assim… 

M: Certo, que aí entra em, em um aspecto também que eu observei, como fruidora, 

porque as roupas eram brancas, né? 

J: Uhum 

M: E aí eu te pergunto, na questão, entrando nessa questão, já que tu colocou da, 

das, da questão da, da, do próprio bailarino e essa configuração do vídeo, que 

refletia nelas que eu também observei, eu te pergunto se existia um figurinista ou foi 

vocês mesmo que fizeram essas relações das roupas... 

J: Bah… eu não vou saber te dizer quem que criou esse design, design de roupas… 

B: Que eram bastante interessantes, né? umas roupas muito diferentes 

J: Eu não consigo me lembrar se foi a Bere, eu só me lembro que me mandaram ir 

numa costureira lá, tirar as medidas porque... 

M: Tá 

J: ... ia ser feito… 

M: Então, (incompreensível) no ombro 

J: Disso eu não participei nenhum pouco… 

M: Tá bem 

J: , e a maquiagem, a gente fez num salão lá no shopping 

M: Sim 

J: ...que o Cauê tinha conseguido e tal, mas eu também não tenho relação a 

intenção disso 

M: Josi. mas então na verdade, ah, ele, como tu fez lá no final o figurino vocês 

provaram as roupas e ela não fez parte então da, da relação de ensaios? 

J: Só no finalzinho 
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M: Fez então, no final… 

J: É, quando ensaio geral, assim, pra gente ver... 

M: Aí, como professora também eu te pergunto se o figurino transforma a cena… 

J: Transforma, qualquer elemento que é colocado na cena ele é colocado de modo 

intencional, então sempre vai ter um significado, um signo que carrega junto, que tá 

sendo carregado junto, ahm, é claro que a coisa se transforma, né, porque de uma 

possível leitura, de uma possível interpretação quando vai pro espectador se 

transforma em mil outras leituras... 

M: Mil outras de cada um 

J: Mas sim, transforma… 

M: Sim 

J: ...afeta, transforma eu acho que todos esses elementos fazem diferença quando 

juntos 

M: Tá, e respondeu, ele afeta, né, em relação com figurino, as imagens de vídeo 

também respondeu que foi o Chico que preparou e que momento surgiu também ele 

foi conversar com vocês, né… 

J: Uhum 

M: E aí foi colocando e a cenografia e essa parte de roteiro e poéticas em cena, 

ahm, elas eram abordadas nessas temática já no início, já antes, já anteci, já 

antecipada a Mônica, ou elas foram criadas a partir das ideias da, da, dessa criança 

que foi crescendo e, e tudo mais, quando entrou esse processo da Clara que agora 

eu tô compreendendo através de ti… 

J: Uhum 

M: o que eu visualizei… 

J: É, não, é que para mim, é, o interessante é que tu vai entrevistar duas pessoas 

que tiveram um processo totalmente… 

M: Exatamente. 4... 

J:  diferentes em relação ao espetáculo… 

M: 4 pessoas 

J: É, 4, enfim… 

M: Sim 

J: ...pra mim, o processo ele foi a partir de indicações de movimentação e de 

ações… 

M: Temporais, né? 
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J: ...e não da história 

J: É, e não da história. então ela dizia assim: ah. o teu papel, ou seja, eu 

desempenhava um papel aí… 

M: Sim 

J: ...nesse momento, tu vai tá muito triste, nesse momento tu tá lembrando do 

passado, que que isso significa para ti, lembrar do passado… nesse momento tu vai 

servir o café, nesse momento tã... Então, para mim a criação dessa história ela foi 

dessa maneira… 

M: Sim 

J: Eu não recebi uma história 

M: Ah, então tu acha que na verdade ela mesmo já tinha mais ou menos o que ela 

queria em mente... 

J: Uhum 

M: ...ia passando para vocês para contar essa história, eu acho que ela existe uma 

poética dela... 

J: Existe 

M: ...em relação com a temática antecipada 

J: Existe uma poética, mas eu acredito, tenho quase certeza, que o meu processo foi 

diferente dos, das gurias 

M: Sim, sim que é o interessante pra entrevista, né 

J: ...porque eu não tava acompanhando o grupo da mesma forma que elas que se 

reuniam… 

M: Claro, frequentemente 

J: Claro que as outras, a Bere também separava, às vezes,ela não ensaiava só o 

duo da Monica e do Cauê, ou só o solo de não sei quem, ou só... às vezes ela fazia 

ensaio separados mas o grupo em si encontrava para ir construindo esse espetáculo 

e eu não, eu não tava indo 

M: Josi, eu não perguntei uma coisa, tu pode me responder, a Bere ela, ela tinha 

muitos ensaios, quanto tempo era, era preparar os os espetáculo assim, no caso de 

Tempos Brancos, quanto tempo tu acha que eles ensaiaram para apresentar esse 

espetáculo? 

J: Eu imagino que, eram, eram em volta de 6 horas por semana, mas eu não 

consigo me recordar quanto tempo ela ficou pra… 

M: Enfim, mas ela chegou a ensaiar...  
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J: ...chegar naquele, naquele resultado 

M: ...um período grande pra depois apresentar, ela tinha essa relação de organizar 

as aulas... pra montagem e treinar, treinar, treinar, repetir, pra que isso acontecesse 

um espetáculo, depois de muito ensaio 

J: É, apesar de que a repetição ela não é uma regra porque… 

M: Não 

J: ...ela mudava até o último dia... 

M: Ah, que interessante! 

J: ...às vezes 2 minutos antes… 

M: Ah, que interessante! 

J: ...ela mudava alguma coisa. Então a Bere, ela tem essa estratégia de estar aberta 

e disp, e estava sempre aberta e disponível para aquilo que o ambiente tava 

pedindo, então, ás vezes tu poderia, por exemplo, sair de cena  ela te falar uma 

coisa antes de tu entrar de novo  

M: Sim, ela de repente dava um insght 

J: É, era assim 

M: Hum, os elementos, né, que apareciam em cena que observei, ahm, em cada 

quadro de cena tinha um elemento bem forte, os neurônios, né? e também na parte 

de quem foi, quem foi que escreveu, né, os sacos de água... aí depois também a 

platéia 

J: Ah… eu preciso falar uma coisa 

M: Tá, me fala 

J: Pois então... 

M: Esses elementos cênicos 

J: Não, quando eu comecei a, a, eu tava ensaiando assim, comecei a participar um 

pouco mais efetivamente, que ela me chamava, vem participar, vem participar, 

sempre me buscando, assim, ahm, eu tava grávida e não sabia, só que quando eu 

dancei eu já sabia, só que eu não contei pra ninguém, porque eu não podia contar 

pra ninguém… 

M: Tá 

J: ...em função de uma situação pessoal, enfim… 

M: Sei 

J: ...e na parte da água, eles falam da... o fio condutor… 

M: A água? É o fio condutor que a linha tênue é que é, com a linha tênue entre a 
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vida e a morte 

J: É… 

M: A água é um fio condutor entre a linha tênue entre a vida e a morte 

J: E aquilo pra mim era muito forte, por tinha uma relação ali com a… 

M: Com mãe, eu observei 

J: ...gestação... 

M: Isso, eu senti isso 

J: tinha uma relação muito forte com a gestação e daí eu sabendo que eu tava 

grávida e aquilo me tocava muito, assim, então eu tava passando por uma coisa que 

as pessoas… 

M: tava ensaiando e não sabia 

J: ...não sabiam, e eu tava ali naquele… 

M: Que interessante, né, Josi 

J: E daí teve até a primeira vez que eu dancei, acho que foi na estreia, que eu chorei 

muito dançando, não sei se tu assistiu essa… 

M: Assisti… 

J: E era meu papel fazer aquela, mas também tinha muita relação com que eu tava 

vivendo 

M: Sim, sim, tu colocou de ti ali 

J: É… 

M: A gente, quem assistiu ali na primeira fila sentia no teu olhar ali muita emoção, 

mas a gente não poderia imaginar de fora, que isso vinha de tu tares grávida e tudo 

mais, mas o, a, a expressão era de muita emoção, eu via nos bailarinos foi um 

espetáculo que a gente ficou muito arrepiado assim, eu não vi os outros também, 

né… 

J: Uhum 

M: ...meu olhar, eu fiquei muito arrepiada, assim, desde que eu entrei, como se eu 

tivesse entrando num avião… 

J: Uhum 

M: e passageiros e tal, já me sentei já no voô, né? 

J: ahahaha… já entrou super 

M: Já fiquei lá, toda poética que eu sou… 

J: Sim 

M: Aí antes que de eu te perguntar essas perguntas, que essas perguntas não, 



137 

esses tópicos, que eu queria que colocasse do teu jeito poético que eu sei que é teu, 

né, que eu acho que é importante pra mim do meu jeito que eu queria colocar no 

TCC, é que tu colocasse o teu olhar, sobre essa questão do futuro agora, nós agora, 

em relação ao que tu viveu lá e tu já colocou bastante, mas nesse momento que tu 

participou daquela relação que tu entra e tem uns braços e que tu participa com 

aquela, ahm, força… 

J: Tem uma, tem uma coisa dos elementos cênicos também que eu me lembrei 

agora 

M: Tá 

J: Ahm, pouco tempo antes, da gente iniciar a criação do espetáculo, nós fizemos 

um curso com o Laco, Paulo Guimarães… 

M: uhum 

J: … que veio, não me lembro a situação, mas ele veio dar uma oficina e... ele 

trabalhou com sacos de água, e daí eu não sei, depois a Bere usou isso em cena, 

eu não sei se conversaram, porque ele foi aluno dela, como foi a criação… 

M: Ele foi aluno dela? 

J: O Laco foi aluno dela, ahm. quando ele começou a dançar 

M: Legal pra registrar, pra nós registrar, registrar isso através de ti 

J: Aham 

M: Legal. Então, hoje eu quero viver o passado, hoje eu quero viver o presente, hoje 

eu quero viver o futuro, isso a, e tem a fala, né, quando tu entra... e tem esses 

braços no chão e um acorde de violão muito, muito, muito harmonioso do Leandro, 

talvez… 

J: Uhum 

M: … queria que tu falasse desse elemento, porque que tu entra, e no chão, tu tem 

aquela coisa de, dos braços, que tu utiliza eles assim 

J: É 

M: … de uma forma muito poética, assim, forte. 

J: É bem interessante, porque ela, hum, tinha um poema que, eu criei aquela 

sequência de braços e tudo mais, no poema quando eu criei eu já tava em pé, na 

posição em pé, daí pra ir até lá, eu fiz, pra ir da mesa até o meio da cena, eu fiz uma 

trajetória, que tem uma trajetória, desci até o chão, que era mais ou menos uma 

introdução, do que eu viria a fazer depois, não tinha música quando eu criei isso… 

M: Hum 
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J: Quando foi colocada a música, eu mudei, ahm, a qualidade do meu movimento, 

em função da música… 

M: Que como estímulo, como teve uma, reverberou, né? 

J: Isso, isso, então eu trabalhei, a partir da sonoridade, ali naquele, a partir daquele 

momento, sai o poema, é claro que fica, né, mas sai o poema pra ficar o estímulo 

sonoro, então, as ênfases sonoras e tinha ênfases do movimento, se era forte o 

movimento era forte, então era totalmente a favor da música não contra o que tava 

acontecendo, né? E o braço, tu fez essa observação, ela gostava muito dos meus 

braços e ela sempre falava muito 

M: Isso, são fortes eles 

J: É dos movimentos dos braços e braços e braços 

M: Que é uma coisa muito tua, muito característica 

J: É que… 

M: A gente como aluna compreende, tu entende, aí vê ali 

J: É… E que, ás vezes, a gente mesmo não tem consciência, porque eu não, eu não 

dava importância pra esse elemento até ela me dizer… 

M: Chão e braço, eu, eu, eu te considero muito forte nos movimentos, de chão e 

braço como tua aluna, e eu enxerguei isso no espetáculo, assim 

J: Uhum 

M: Depois tu comentou comigo, mas é uma coisa que dá para visualizar, quem tá 

fruindo 

J: Uhum 

M: E aí como, assim, eu vou levar pra esse lado mais poético, assim, eu queria que 

fizesse um relato assim individual, tipo um registro, deixar pra gente transcrever 

sobre o que pensa dessa espetáculo, como bailarina… 

J: Uhum 

M: Que que ele foi pra ti… 

M: Que bem que tu já disse na questão de ter, tua chegada até por ela ter te 

abraçado, né? 

J: É, hum, ai, não sei te dizer, em poucas palavras assim, porque eu não ia... 

M: Não precisa ser em poucas palavras pode ser um caramba 

J: ...naquele momento eu vivia uma situação bem, ahm, complexa na minha vida  

M: Pessoal, Josi? 

J: Pessoal… E aconteceu concomitantemente com a criação do espetáculo e com a 
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ida do espetáculo para cena, então... 

M: Josi, então tu me diz assim, junto? Uma pessoa não pode, querer dizer, tu acha 

que uma pessoa não pode ser tão sensível, ela, ela precisa, ahm, se distanciar disso 

pra, tu acha que ela consegue se desfragmentar um corpo, atuar de uma forma, e, e, 

se pra ti, não sei se eu soube me expressar, tu tais contando que tu tava vivendo um 

momento difícil e atuando. Isso aparecia em cena… 

J: É, é como se fosse 

M: É isso que eu quero dizer… a gente tem uma inteireza... 

J: É… Tá, eu achei… 

M: ...a gente não é fragmentado 

J: Eu achei uma palavra, achei a palavra... 

M: Tá 

J: ...do que significa. Pra mim era um um grito, tá naquele lugar, naquele momento… 

M: Eu ia te perguntar uma palavra, tu tá dizendo… 

J: É um grito! hahahã;;; É um grito, não sei, de desespero, de socorro, de felicidade 

pela gravidez, então era um… 

M: Um misto 

J: ...um… muitas forças, ahm, atuando junto naquele momento assim e… 

M: A Bere foi uma pessoa muita forte, né? Então ficou marcante nesse espetáculo 

agora pós, assim, que tu lembra… 

J: E ela ficava muito brava comigo porque eu tava com substituta na UFPEL, 

tentando entrar como efetiva e tava sofrendo com aquela situação… 

M: Sim 

J: ...e ela dizia que eu não era para ficar me humilhando, que eu não precisava 

disso, então ela ficava muito brava comigo, quando eu estava chateada com a 

situação, ela me xin,...sabe? 

M: sei 

J: Me repreendia assim… 

M: Alçando 

J: Isso, ela fez muito isso... 

M: Alçando… que importante, uma espécie de… 

J: É, foi bem importante, ela me recebeu e depois ainda me deu um upu‘... 

M: Então isso reverberou em ti até hoje, né? 

J: Sim… 
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M: Então tu coloca isso como um relato assim que a aju, a Bere tem esse papel 

com, talvez mais preponderante que tu recorde assim pra deixar no teu relato… 

J: É 

M: Na parte pedagógica tu me falou também 

J: Sim 

M: ...dela 

J: Ela enxergava, ahm, aspectos e potencialidades nas pessoas que nem, nem todo 

mundo enxergava 

M: Então, sensibilidade, Josi? 

J: Sim, porque, por exemplo… 

M: De ser humano, de coreógrafa, como assim sensibilidade? podia abranger... 

J: É, tem aquela questão de olhar para a pessoa e confiar naquela pessoa, né, mas 

por exemplo que ela identificou ali que, os meus braços mesmo, que era uma coisa 

que eu não... não valorizava, não achava interessante, ela super pegou aquilo pra… 

M: Sim, sim 

J: ...pra criação, e assim ela olhava pras pessoas, identificando aspectos que era, 

que eram muito próprios dela… 

M: Sim 

J: ...da visão dela, talvez outra pessoa olhasse e não… não acharia os meus braços 

interessantes… 

M: Um dom, um dom que parecia que ela tinha de observar as pessoas puxar aquilo 

que elas tinham pra oferecer… 

J: É, eu acho que muita experiência de trabalhar com pessoas, porque ser professor 

é um trabalho altamente Interativo… 

M: É verdade 

J: E ela era uma professora, antes de qualquer coisa assim, eu sempre digo isso, 

porque... ela... conseguia ensinar para as pessoas, mesmo sem demonstrar 

qualquer movimento, ensinar dança sem reproduzir 

M: Corporalmente 

J: É… 

M: Bastante diferente… 

J: É 

M: Abria um leque pra todas as pessoas 

J: É 
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M: Poder 

J: É, e eu achava meio engraçado porque, eu vinha de uma formação em que a 

gente aprendia olhando pro, pro professor, mesmo… 

M: Virtuosa 

J: ...mesmo na dança contemporânea, muitos exercícios de dança contemporânea 

que o professor passava… 

M: No corpo dele 

J: É, e a partir dali eu comecei a me deparar com uma dança contemporânea que é 

uma criação inusitada a todo momento… 

M: Interessante tu dizer isso, porque como aluna eu já participei de várias aulas em 

que tu não, fazia movimentos de dizer o que nós tínhamos que fazer, sem usar o teu 

corpo… 

J: Uhum 

M: Então, acho que aquilo ali passou pra ti 

J: Uhum 

M: De certa forma, tu, tu pode fazer, como tu pode não fazer, não, não, não tá 

sempre, tua aula não tá sempre na tua prática, agora quando tu faz, tu utiliza disso 

nas tuas aulas 

J: É, eu trabalhava com improvisação antes de conhecer ela, já trabalhava com 

improvisação com indicações para se fazer, só que a partir daquele momento, eu 

comecei a enxergar a aula de dança a partir das, ahm, sem ter um roteiro 

M: Sim 

J: Sem ter, e hoje, por exemplo, eu tenho aquele grupo da introdução a dança 

contemporânea, e cada sexta-feira é uma experiência nova, eu acho que tem muito 

disso, assim, de aceitar que aquele momento, com aquela pessoa, vai ter aquele 

movimento, amanhã já não vai mais ser isso, 

M: Modifica, ne? 

J: Então, ela tinha isso muito consciente  

M: E modifica as pessoas que vem na introdução, né? 

J: Uhum 

M: ...de dança contemporânea como é que tu vai, são corpos diferentes sempre, né? 

J: Uhum 

M: Entendi. E tu queria, então eu queria que tu deixasse um registro a tua palavra 

que tu já disse, né? Grito 
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J: Grito. hehe 

M: Uma frase pra botar lá na transcrição sobre a Bere, sobre a, depois do 

espetáculo, que tu lembra assim de forte, alguma coisa,do Joaquim nascer… 

J: Tá, uma, algo importante assim 

M: De registro mesmo, sabe? 

J: Sim… não sei se é, se é o que tu tá pensando, mas a Bere ela gostava muito de 

refletir, conversar depois que as coisas aconteciam… 

M: eu não sabia 

J: Né? 

M: Uhum 

J: Então, ela passava aqueles bilhetes e tal, pras pessoas escreverem, as pessoas 

vinham fazer as suas críticas e tal e daí ela dizia, ela sempre quando vinha me 

perguntar opinião, ou pras gurias, pra qualquer outra pessoa, ela sempre dizia que 

falar bem qualquer um fala, eu quero saber o que que tu tem para falar de crítica que 

eu possa melhorar, de crítica construtiva, de alguma coisa que não tá bem no 

espetáculo, porque ninguém fala isso e... eu acho que isso é uma, é algo 

interessante assim, para pensar, essa relação dela com o espectador, porque ela 

não fazia pra ela, né? Fazia pro outro, ela fazia pro outro assistir e era interessante 

pra ela saber o que o outro pensava, e não é todo coreógrafo, parece óbvio isso, 

mas não é todo coreógrafo que pensa assim, o que faz, ai, não, esse é o meu 

trabalho, é subjetivo, é da minha vidinha... 

M: Que chato, né? 

J: É e ela não, ela tinha preocupação com o espectador, com que tava sendo 

mostrado… 

M: Bastante interessante 

J: É, eu acho que isso é uma coisa interessante… 

M: É, registro muito forte seu... dança… aberto 

J: Se a gente ficasse falando sobre coisas, muitas coisas que ela dizia  

M: Sim 

J: Que era, que nunca mais a gente vai esquecer, né? 

M: Sim 

J: Marcas, tipo marcas  

M: Aquisições, né? 

J: É 
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M: vcs adquiriram aquisições, que somam 

J: Aham 

M: Pra vida de vocês. Ah. mas eu achei super lugar assim… 

J: Tá, mas vamos ver se vai render pra ti 

M: Vai, já rendeu! Eu fiquei sabendo muito mais coisas... 

J: Tá… 

M: Obrigada, meu amor 
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Anexo B – Transcrição da filmagem (Bruna) 

 

Entrevista realizada com Bruna Oliveira, em Outubro de 2017, Pelotas24  

 

Miriam (M): Bruna, vamos começar nossa primeira trajetória de entrevista bem 

interessante porque começou com a Josiane essa entrevista sobre o Tempos 

Brancos e a Josiane me deu a ideia da, da questão de abranger outros aspectos 

coreográficos, além de pensar no estímulo sonoro, então eu vou te entrevistar eu 

queria que tu te apresentasse nessa relação com a questão mesmo com o grupo aí 

depois a gente entra na questão do Tempos Brancos mas eu queria que tu dissesse 

quem tu é, né? 

Bruna (B): Tá, meu nome é Bruna, eu sou bailarina do Centro Contemporâneo, 

entrei pro Centro Contemporâneo em cerca de 2008,,, 2007/2008,ahm...acho que foi 

2008, junto com o grupo Estímulo, que foi um grupo que já vinha de outras, outros 

grupos e academias, grupo junto... 

M: Estímulo? 

B: É, migrou para academia Estímulo, então nos tornamos Grupo Estímulo, um 

grupo de  jazz, e principalmente dançávamos, ahm, Danças Urbanas, ahm, Dança 

de Rua que a gente chamava né, sem ser muito especialistas, mas trabalhando com 

coreógrafos de danças urbanas… 

M: Sim 

B: ...e assim começamos a nos aproximar da Dança Contemporânea, e algumas do 

grupo Estímulo, algumas bailarinas, começaram a fazer parte do Centro 

Contemporâneo… 

M: Sim 

B: ...então rolou intercâmbio, né, entre modalidades, o pessoal do Centro 

Contemporâneo começou a dançar com a gente, algumas bailarinas, e nós, 

algumas, começaram a dançar com a Bere e assim foi… 

M: Que massa 

B: ...mesclando um pouco, assim… 

M: Sim 

                                                           
24

 Transcrição realizada a partir de duas filmagens obtidas com autorização prévia, em transcrição 
ipsis litteris incluindo discordâncias, onomatopéias e expressões. Vídeo 1 com 33min e 22seg e Vídeo 
2 com 05min e 38seg. 
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B: ...então no espetáculo Pólen… 

M: O, isso que eu ia perguntar, porque na verdade, tã, algumas coisas eu posso 

perguntar e outras vai acontecendo, por isso que, ts, eu pensei nessa entrevista 

aberta, porque a minha pergunta é realmente, ahm, quais espetáculos que tu 

participou e como é que é tua trajetória, então por isso que eu acho que eu vou 

deixar tu falar e não vou te interromper... 

B: Tá, e não, se quiser interromper pode interromper 

M: Não, só por uma coisa e outra que eu precise notar, que eu preciso saber 

B: Tá, então fazen, tentando fazer uma linha histórica, assim, uma linha histórica 

M: Isso, isso, uma linha histórica 

B: Então, entramos com o Grupo Estímulo que era de jazz, então nós fazíamos 

espetáculo de fim de ano, porque era, era escola né? nós começamos a dar aula pra 

crianças de jazz, então nós tínhamos a escola... 

M: Sim 

B: ...que a Bere já tinha antes, nós tínha parado um pouco de dar aulas, assim, pra 

outras turmas, só ficou com o Centro mesmo... tinha o grupo dela, e nós, tivemos a 

escola que era o Grupo Estímulo, e... nós fazíamos aquelas apresentações de fim 

de ano, né, voltadas para a escola... 

M: Sim 

B: ...e aos poucos, começamos a meio que migrar pro grupo da Bere, algumas de 

nós, e participar do, dos espetáculos de contemporâneo dela; primeiro eu acho, que 

eu participei foi o Pólen, que participou do primeiro Pró-Cultura… 

M: Uhum 

B: ...em 2008, então todas nós do Grupo Estímulo entramos em algumas 

coreografias enquanto o grupo ou i, i, isoladamente, né, com solos ou coisas 

assim… 

M: Sim, sim 

B: ...então nisso… 

M: Foi se integrando 

B: ...a gente mesclou os dois grupos… 

M: O coletivo 

B: ...é, porque precisava de uma equipe grande... 

M: Hum 

B: ...então nós mesclamos os dois grupos e todo mundo participou… 
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M: E tudo isso com a participação dela, com o aval dela, ela que… 

B: na direção, como diretora, ela convidou e, e, (incompreensível)... 

M: Ela como diretora, ela, ela dirigia esse processo de unir essas pessoas e ter essa 

ideia, tá… 

B: É, isso, a, a, nós tínhamos uma cabeça que era Bianca, que dirigia o grupo 

Estímulo, então nós viajávamos, fazíamos nã nã nã, tudo 

M: Tá 

B: ...com Bianca nos dirigindo... 

M: Sim 

B: ...mas no Pólen, que era o espetáculo da Bere, ela convidou o nosso grupo e ela 

dirigiu todo o processo artístico... 

M: Sim, sim 

B: ...com músicos e com bailarinos 

M: Aí depois, eu gostaria que tu me falasse a, a parte, depois do Tempos Brancos 

mais uma relação da Bere que eu to pesquisando... 

B: Tá 

M: ...como que ela fazia com esses elementos, com esses componentes da cena 

B: Tá 

M: Tá, que é isso é muito importante pro trabalho, e pra contar a história da Bere 

nesta relação 

B: Tá. E aí ahm, 2009, 10, acho que até 2010 ou 2011 nós ficamos nesse, nesse 

trânsito com a Bere começamos a participar dos espetáculos dela… 

M: Sim 

B: ...jam sessions, então, organizar a nossa rotina também junto ao Centro 

Contemporâneo, organizar os eventos junto com ela, fizemos os espetáculos tem 

o... como é que é?... isso eu consigo te passar depois… 

M: Tá 

B: ...o nosso currículo que tem os espetáculos bem certinho, assim... 

M: eu dei uma espiada, Rosa Baguala... 

B: Isso, é são 

M: Eu dei uma espiada em alguns outros 

B: ...mais antigo falava sobre os Drummond, que era, que era... 

M: Sempre tinha uma mistura, isso também, né? 

B: É 
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M: Em relação a, a literatura, ela tinha uma relação com a questão poética, assim 

né? 

B: Ela tinha... 

M: Depois eu queria que tu também me falasse um pouquinho sobre isso… 

B: Sim. Ela tinha essa pegada de buscar referências literárias para compor a cena, 

então... 

M: Sim, então tu acha que isso fazia parte mesmo do conteúdo, da alma, do jeito 

dela, né? 

B: É, com certeza, porque ela, ela… 

M: Como professora e ser humano 

B: ...era assim de, de, de, de, de, de, de cruzar linguagens, né, então ela buscava 

beber de fontes da literatura. da filosofia, tinha um trans, um trânsito com a 

academia, com as, que era ás vezes meio, né, mais ou menos, um pouco afastado, 

mais afastado do que próximo, porque ela tinha, uma perspectiva muito mais 

libertária, de lidar com os conteúdos… 

M: Sei 

B: E a academia tem outras formas... 

M: Mais pedagógica, educativa, mais ligada à questão do bailarino em si, pelo que 

ele tem, pelo que a Josi me disse 

B: Isso 

M: ...não por uma técnica específica, né? 

B: Não; com uma técnica específica. Mas outra, que não a acadêmica. 

M: Sim, sim, uma aberta, uma coisa mais aberta, do potencial 

B: É, uma coisa um pouco mais…, uma metodologia mais artística que, é… 

M: Sim 

B: ...acadêmica.  

M: Que legal..  

B: Eu acho que essa é a diferença 

M: Isso… 

B: Então 

M: Bem diferente, verdade 

B: Ela tinha... 

M: Isso Bruna 

B: ...uma metodologia, uma didática que seguiam linhas de trabalho... 
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M: Certo 

B: ...correntes dentro da dança… 

M: Sim 

B: ...mas também mesclando a espontaneidade e os, a,a, a, os elementos presentes 

a cada tempo, então às vezes era o bailarino, era o cara que veio da, do CTG, por 

exemplo ele vai trazer alguma coisa daquela linguagem pra compor a cena, pra 

compor o roteiro, pra compor o método de trabalho… 

M: Que interessante 

B: ...às vezes era uma pessoa que veio da psicologia, então num evento ela vai 

gerar outra forma de trabalhar, então ela trabalhava uma dinâmica, que era a 

dinâmica do presente, assim, que ela vinha de alguma linha de trabalho… 

M: Bruna… 

B: porque ela tinha uma formação acadêmica, né? 

M: Sim 

B: Em Educação Física 

M: Sim 

B: ...e formação as voltas da Educação também, o interesse de conjugar essas 

áreas. Ela tem formação, ahm, acadêmica, mas ela a partir daí ela foi pra outros 

lugares, então a busca dela era cada vez mais abranger metodologias, linguagens e 

diálogos… 

M: Isso que eu ia te perguntar...  

B: ...e não se restringia a uma forma de trabalhar, só. 

M: Tu me respondeu 

B: Ela tinha essa, essa coisa, de, de, uma transmutação, de… 

M: Muito dela, então… 

B: ...transformação pessoal, que ia agregando formas de trabalho, dinâmicas, e a 

partir das pessoas que iam entrando no grupo, né, atravessando… 

M: Sim 

B: ...esse espaço 

M: Porque a Josi também me deu essa, essa informação, inclusive ela deu uma 

informação que eu achei muito bonito, que ligada ao afeto, é que as pessoas 

poderiam chegar com uma potencialidade, às vezes que elas mesmas 

desconheciam… 

B: Ah, sim! 
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M: ...e a Bere buscava dentro dessas pessoas e isso é a diferença que tu tá falando, 

sabe?… 

B: Isso, com certeza 

M: ...que academia e tudo mais, essa ligação artística de, de, de observar, de 

repente é uma mão, é um braço, uma palavra 

B: Uhum 

M: Né? 

B: É, por aí… Então, a Bere tinha essa capacidade de, de, tratar, lidar humanamente 

com as pessoas, não a partir de um objetivo, de uma meta 

M: Sim 

B: artística, ou né? ahm… 

M: específica 

B: ...epistemológica ou, e tudo mais, e sim, a partir de bom, o que que tu tem, o que 

que tu pode fazer, ah, tu pode ficar sentada o tempo todo mexendo só as mãos no 

palco se tu não tem o movimento das pernas, então ela conseguia aproveitar o que 

a pessoa tivesse pra gerar movimento, pra gerar cena, pra gerar emoção... 

M: Tipo assim, né, educação somática por uma coisa dela 

B: Sim, sim 

M: Tá, que lindo, né? 

B: ...de dá entender… 

M: Então, na ligação, tu já me, perg, porque as minhas perguntas ficam ligadas a 

isso, como foi feita a seleção dos bailarinos, tu me respondeu que era um coletivo no 

início que entrou, na verdade ela não tinha uma seleção, as pessoas iam 

chegando… 

B: Não, as pessoas vão chegando é sempre muito intuitivo, então, assim, sempre 

que a gente falava em audição pra ter, porque ela precisa de equipe pra formar um 

espetáculo, precisa de muita gente, tem pouca gente, e a gente dizia, então vamos 

fazer uma audição, ela ué, audição… O próprio termo, vocabulário… 

M: Parecia ter 

B: vou escolher um e não outros, isso não agradava ela, porque na cabeça dela, 

entra todo mundo, e quem tiver afinidade com o grupo vai ficando  

M: É tipo seleção natural 

B: seleção natural... 

M: Que massa, Bruna 
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B: ..., mas nem tem sentido, seleção natural, que uns ficam pra trás, mas sim tipo 

olha… 

M: Não, é porque o que fica fica, né? 

B: ...se tu não afinar com esse grupo, tu vai encontrar outro, né?  

M: Não tenha dúvida 

B: cada um tem seu lugar 

M: Eu entendi 

B: ...e o grupo, e a pessoa, vai, vão, vão se, se, conseguir responder, um pro outro 

M: Verdade 

B: ...se essa afinidade vai funcionar, né? 

M: Que massa 

B: então era um espaço muito aberto nesse sentido 

M: Então na verdade quem, o perfil, que poderia fazer parte não existia esse perfil? 

B: U-hum 

M: Tá...Né? 

B: Ela entende que cada um é… tinha uma frase dela, que era quem caminha 

dança, então, se tu caminha, ahm, né, tu pode dançar, e se tu quiser dançar 

conosco a gente tenta entrosar e vê se funciona ou não, então era assim que… 

M: Que massa! Quem caminha dança, eu vou pensar muito nisso… 

B: Pensa 

M: ...nas questões da, das escolas, dos alunos 

B: E essa questão, né, da inclusão né? 

M: Sim 

B: ...que ela não falava em termos de inclusão, tudo que a gente tem uma 

terminologia, pra tentar promover a acessibilidade… 

M: É 

B: ...ela já praticava com os termos dela, com todo uma, um vocabulário muito 

pessoal que é tipo, ah! as pessoas podem dançar, qualquer um pode dançar, sabe, 

qualquer um pode fazer parte do grupo, é só querer, é só tu ver se funciona pra 

ti...então... acabava dispensando esses processos de competição de, aos poucos o 

grupo foi parando de participar de festivais competitivos, pra participar de mostras, 

de, ahm, eventos de, trocas de, conhecimento, de intercâmbio, de pesquisa, então o 

viés do grupo deixou de ser competitivo em algum momento, porque faz parte da 

trajetória de quem dança participar de escola, aí tu vai no festival em Porto Alegre, 
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em Santa Maria, em Joinville, e não sei o quê… 

M: Certo 

B: ...então tem , essa essa base de competição, de tu paga pra dançar, e talvez não 

vão receber bons prêmios, vão ser por renome... 

M: É verdade 

B: ...mas tem essa ideia de, tipo alguns são melhores que os outros, então... 

M: É, o que é bastante ruim 

B: essa, essa lógica, ela começa a buscar outros eventos, buscar outra dinâmica 

política de funcionar, né, dentro desse discurso, estético, né? que é estético e 

político ao mesmo tempo... 

M: Verdade 

B: ...e social e, né, e tenta abranger um pouco essa ideia de estar no mundo com 

outras pessoas através do gesto e na dança... 

M: Exatamente 

B: ...então, a gente vai pra um outro lugar, que é não competitivo, mas que é 

dialógico, né? 

M: Isso 

B: Dialogar com, com nossos pares, que é quem… 

M: Que maravilha 

B: ...vai estar interessado nesse tipo de troca 

M: Que interessante! 

(o vídeo é ligeiramente interrompido) 

B: Começa perguntando pra eu saber… 

M: Bruna, então, seguindo a nossa trajetória de perguntas, ahm, então, como tu me 

falou que quem poderia ser o perfil perfeito, não existe perfil ideal, perfeito para as 

aulas da Bere, porque ela abrangia a todos, né, e buscava a todos, cada qual com 

seu potencial e às vezes um potencial, às vezes, até desconhecido do próprio 

bailarino, ela mesmo então, fazia essa preparação, e tinha pessoas externas que 

vinham ajudar a preparar vocês, como bailarino intérprete-criadores, também 

participavam da preparação nas aulas e tal, na, na, envolvimento de um de um 

evento X e Y 

B: Assim, como o grupo, sempre se auto-produziu, né, então 

M: Sim 

B: Dentro do grupo a Bere aproveitava a, a formação de cada uma pra, pra gente 
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contribuir com a nossa, com o nosso desenvolvimento, né, então 

M: Sim 

B: A Cris foi produtora em algum momento, a Aline Hadler foi assessora de 

comunicação, então quem tá no grupo produz o grupo... 

M: Sim, todos então 

B: ...e por trás, todos. O nosso grupo ele é, nesse sentido ele é autogestionado, não 

é uma produtora de fora, né, mas a gente se autogestiona e se auto produz, se auto 

reproduz...hahaha 

M: Sim, sim 

B: A gente, a gente se organiza… 

M: É um coletivo mesmo na relação 

B: Isso. Então a Bere… 

M: Como tu disse antes 

B: ...ela tem essa, essa função no grupo que é de… principalmente de agenciar 

pessoas, geralmente muito diferentes umas das outras, então ela promovia o 

encontro e a gente junto com ela a partir da, da dinâmica dela, da sugestão dela, né, 

a gente organizava em termos de, né, botar no papel e tararam, tudo mais, e 

organizar eventos, ahm, então a prod... 

M: A produção... 

B: A produção do, do, das demandas do grupo, né, e… 

M: E aí as aulas ficavam pra um e pra outro, tá organizando naquele dia, tu acha, 

assim, que era muito do… 

B: Geralmente, não, geralmente as aulas ela dava… 

M: Tá 

B: ...ela dava as aulas e às vezes ela pedia que algum de nós desse aula, por 

exemplo a Monica que veio do balé tem uma trajetória de mais de anos… 

M: Certo 

B: ...de balé… 

M: Certo 

B: ...no momento que ela pode ela deu aulas de balé durante, algum dia da 

semana… 

M: Tá 

B: Eu, já dei aulas também de contemporâneo, a Deka já deu aula, a Cris, todo 

mundo já deu aula pro grupo… 
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M: Certo 

B:...por um período curto, ou um pouco mais longo, dependendo da disponibilidade 

da Bere ou da vontade dela, um dia, uma ausência, ne? 

M: Sei lá, precisar de sair 

B: Exatamente, então nós, nós também… 

M: Que massa! 

B: ...tentamos trocar conhecimento, algum de nós deram oficinas, né… 

M: Uhum 

B: ...em eventos do grupo 

M: Isso que eu ia te perguntar se vinha gente de fora, que dava uma chegada… 

B: E ela, é, justamente, ela já chamou pessoas de fora, ahm, principalmente de 

outras áreas… 

M: Que legal 

B: da música, da psicologia, da literatura, essas pessoas nos davam alguma 

formação ahm, pra algo como um fim específico, ah, pra esse espetáculo eu preciso 

que vocês aprendam um pouco de voz, eu preciso que vocês aprendam sobre… tal 

questão da antropologia, então ela convidava pessoas pra fazer uma fala… 

M: Pra agregar mais 

B: Isso, de acordo com a, a demanda de algum espetáculo, por exemplo, trabalho, e 

gente de fora pra coreografar… não, hehehe, mas 

M: Porque era bastante, já forte, o grupo tinha já, essa autogestão como tu disse, né 

B: (incompreensível). E na verdade, a direção que ela fazia era muito mais de 

gerenciar processos que nós criávamos… 

M: Do que propriamente alguém trazer a coisa 

B: Exato, então ela propunha exercícios, nós criávamos, é, ahm, partituras em cima 

desse exercício, dessa proposta, e aí ela dirigia, olha, tira isso daqui, não, faz esse 

gesto de novo e de novo, agora entra tu… 

M: Curtia uma coisa e aquilo entrava 

B: A direção dela era sentar olhar e encaixar... 

M: E nas observações que ela ia colocando achando e tinha ideias e tal 

B: Muito pouco ela criava partituras… 

M: Então com certeza 

B: ...até acontecia de ela criar partituras e a gente tipo copiar e propor uma 

variação... 
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M: Reproduzir 

B: ...é, mas era muito pouco que acontecia 

M: Sim 

B: geralmente ela propunha um exercício e do... 

M: Então é a minha pergunta, que sempre, eu acho, que, né, tem a coreógrafa que 

seguia modos diferentes de composição, criação, óbvio, já tu me respondeu total… 

B: Muito, cada dia um método diferente… 

M: Né? 

B: ...então cada dia era um laboratório diferente… 

M: Tu já me dissesse teu nome, tua formação, teu tempo na companhia, mais ou 

menos… 

B: É, eu tive um intervalo, ahm, de 2011 por aí o grupo se dissolveu, em 2010 eu 

acho, o grupo se dissolveu, ela fechou a academia por um tempo, reestruturou e 

voltou a fazer o grupo, voltou a formar o grupo com poucas pessoas, era Cris, o 

Cauê e a Duda, na época, que foram quem apresentou o espetáculo Mulheres e 

Versos, e em 2013 a gente voltou a ter contato, eu fiquei uns anos fora, a Jaque 

também que era uma pessoa bem presente no grupo saiu… 

M: A Jaque Pradié? 

B: Pradié, é, é 

M: Isso! 

B: Eu dancei um ano com a Jaque na companhia independente que ela começou a 

formar, que era Impar 

M: Eu me lembro! 

B: E aí, em 2013 eu reencontrei a Bere num evento, que era o Seminário a Dança 

Fora de Si... 

M: Me lembro! 

B: Muito, muito, muito importante… 

M: Tava junto, tá... 

B: ...muito pertinente esse evento... 

M: Isso! 

B: ...que veio gente de fora e tal 

M: É 

B: E a Cris dançou um solo, e aí nós voltamos a nos comunicar, nisso a Deka já tava 

no grupo, a Deka começou com ela no momento anterior… 
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M: Claro! 

B: E aí o grupo voltou a se abrir pra, pra novos integrantes e, em 2013 

M: Aham 

B: ...eu acho que foi quando eu voltei pro grupo... 

M: Tá 

B: ...e aí, aí o primeiro trabalho que eu fiz nessa volta foi o 4 Elementos Negros, 

apresentado em 2014 eu acho, em 2015 foi o Tempos Brancos, em 2016 Rosa 

Baguala, o os outros que a gente criou, o Urbanas Tribos, é...  

M: Tá 

B: ...em 2015 foi o Urbanas Tribos e em 2016 foi o bem-me-quer, que alguns desses 

trabalhos eram, hum, é, voltados ao Dia do Patrimônio… 

M: Tá 

B: O que não foi montado pra o Dia do Patrimônio foi espetáculo que a gente quis 

criar mesmo pra, né, pra apresentar em outros lugares foi o Tempos Brancos 

M: Tá, que é um espetáculo que eu particularmente assisti ao vivo 

B: Sim 

M: Então eu resolvi ele, porque ele é um espetáculo me marcou bastante… 

B: Uhum 

M: Né? 

B: Quando foi que tu assistiu? 

M: Eu assisti na Biblioteca Pública 

B: Hum...na primeira vez... 

M: Na primeira, na primeira vez.  

B: Tá, é, ele foi reformulado e apresentado algumas vezes depois disso... 

M: Tá, então, ahm, aí eu entro nas questões que eu queria te propor a falar os 

elementos mesmo em cena, trazidos, né? 

B: Uhum 

M: de que maneira, por quem, aí eu ia eu entro na questão assim, ahm, quem foi o 

músico de Tempos Brancos, e tu sabe como é que foi essa relação, porque a Josi 

sabe, eu sei, eu queria que tu dissesse pra mim, se tu sabe melhor como foi essa 

relação da entrada desse músico… 

B: Do Leandro? 

M: do Leandro Maia… 

B: Eu... 
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M: Porque meu estímulo na relação de como, como fruidora é a percepção de que o 

Leandro teria composto as canções e as, ahm, poéticas todas harmônica, elas todas 

seriam sido uma coisa só, e vocês então tivessem, pra o meu olhar fruidor, e tudo 

tivesse compostos dessa maneira, mas não, com a Josi, descobri que vocês tiveram 

todo um processo e então o Leandro entrou convidado pela Bere, ai o Leandro 

construiu essa relação junto com as próprias coisas que ela escrevia num tablet… 

B: A tua impressão é que ele tivesse feito a música toda antes e depois... 

M: Porque quem vê, Bruna, sabe, dá aquela impressão que aquilo é pra aquilo, e é 

muito forte, como fruidora e eu sou uma amante, mas que eu fosse crítica, né, 

também, sabe, assim, mesmo com olhar assim, tirando a coisa afetiva, parecia que, 

que, porque era um aspecto bastante afetivo aquele lugar, aquele branco, aquele, 

aquela coisa do vídeo no chão, então aquilo marcava muito, a gente tava vendo que 

aquela Clara, tinha momentos da história dela, né?  

B: Sim, sim 

M: Mas assim, pra quem vê, parecia que tudo tava construído junto 

B: Mas praticamente foi, né? Eu não sei... 

M: Eu queria que tu me contasse 

B: Eu não sei em que ordem cada coisa foi ficando pronta, mas a gente tava criando 

o processo coreográfico, ao mesmo tempo o Leandro tava criando o processo 

musical… 

M: Ah que legal! Viu, eu não sabia disso… 

B: Mas, ahm, algumas partes do processo musical ele, por exemplo, não chegou a 

ver todos os ensaios, ele não chegou… 

M: Visualizar ao vivo 

B: É, então a gente tava criando algumas coisas em separado, que a gente ia ver 

como iam resultar juntas depois então a gente adaptou a coreografia, uma 

coreografia a primeira, que era dos neurônios, a gente adaptou... 

M: Neurônios 

B: ...pra como a música ficou, ah, tipo, a música ficou mais lenta, pra esse passo 

aqui, então a gente reformula a dança… 

M: Sim 

B: …então a gente, a gente não tinha, porque é um processo de criação também, tu 

dá chaves… 

M: Sim 
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B: ..e cada um cria no seu estúdio e depois um se apresenta pro outro, né, e vê 

como é que rola essa, esse entrosamento 

M: Sim, existe, existe no grupo de vocês 

B: Só que esse entrosamento no caso ele não foi tão, ahm, não foi tipo… 

M: Demarcado 

B: ...exatamente qual era o ritmo, qual era… 

M: Isso, não foi tão demarcado,  

B: ...então a gente teve que adaptar a coreografia pra música 

M: E Bruna, eu como era espectadora, eu, eu observei bastante a diferença dos, dos 

músicos, o teu, por exemplo, o teu aspecto dentro do processo, tu é muito Pina 

Baush assim, da repetição, da repetição, do tipo pergunta, pergunta e repetição 

porque tu repete o movimento praticamente ele muito virtuoso, assim e muito batido, 

nesse espetáculo… 

B: A gente tem padrões de movimento... 

M: ...e aí eu já vi, porque dancei contigo já, na carto, na, na corpografia, que é muito 

da tua característica, e é um barato isso, né? 

B: O quê, a repetição? 

M: Não, não, e a, e a virtuose, a coisa da virtuose, assim de ti 

B: Ah, é o jazz movement 

M: Sabe a virtuose assim, né, não tem muita quebra, é ma, é o movimento perfeito 

assim, o é, ele é bem perfeitinho, eu, meu olhar assim, muito perfeitinho assim... 

B: Eu acho que tem a coisa do desenho, que me interessa muito, que é busca... 

M: O teu espaço, assim, a tua cinesfera, eu vi assim que tu respeita muito, a tua 

cinesfera, ali pelo menos no Tempos Brancos, tu me, tu me corrige, mas parecia que 

tu, que, que, que tu, tu, que que, que tu buscava o teu espaço,a  tua cinesfera, 

alguns já andavam meio borboleteando, tal, mas o teu espaço era muito o teu 

espaço 

B: É que esse, o Tempos Brancos 

M: Sabe? 

M: Bastante diferentes bailarinos 

B: Sim 

M: De fato muito diferente 

B: Cada um tem o seu padrão, o seu modo de funcionar, até porque no Tempos 

Brancos, assim como quase todos os espetáculos, a gente tem um momentos em 
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que a coreografia é fechada, que a gente tem que saber, a gente sabe onde é que o 

outro vai ta em cada momento... 

M: Dava para ver 

B: ...e algumas coisas elas são abertas, então, em partes que são solos meus, 

nunca dancei da mesma forma… 

M: Não, não é dançar da mesma forma… 

B: ...nunca foi o mesmo passo 

M: Ah, sim, não era o mesmo passo, mas tu tava vendo, tu tava vendo que aquil, 

que aquilo ali não era um improvisão, tipo uma coisa que… 

B: É, eu tenho padrões… 

M: Tu tinha um padrão 

B: Eu tenho linhas de ação naquele solo 

M: E por exemplo, ahm, se fosse pra usar Laban assim,  ele tem um padrão, ahm, 

ahm, né, virtuoso, é, é, alargado, romântico, tipo e ao mesmo tempo, dele é, é,  

urbano, né,  contemporâneo, assim, eu enxergo teu movimento, que eu observei 

bastante o vídeo, então pu, pude observar os teus, e agora to te entrevistando busco 

em ti… 

B: Não, na verdade, acho que tem bastante haver até porque eu não abordo 

teoricamente isso, porque eu menos estudo dança, do que aprendo muito na 

imperia, né, sempre foi assim, desde 

M: Só por observação minha porque diante de ver os outros e poder observar… 

B: (incompreensível) 

M: É, e não, eu enxergando os outros eu te vejo assim, tocou muito linear, é, sabe, 

muito… 

B: Eu tinha uma grande treta com a Bere que era ter vindo do jazz e estar muito 

presa a padrões do jazz que limitavam pra improvisar, assim… 

M: Tá 

B: ...então a questão da, a, do, do ritmo, né? tem essa coisa que… 

M: Bastante marcado 

B: ...é apresentar pro ritmo, ou pra quebra de ritmo… 

M: Eu achei bastante marcado 

B: ...até pra me dispor a quebra de ritmo eu tenho que entender qual é o ritmo, né, 

então a gente… 

M: Que barato, né? 
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B: É a gente teve uma discussão... 

M: Mas eu acho que isso virtuose 

B: ...ela achava que eu era muito quadrada, muito matemática, e eu dizia que não 

que isso faz parte da minha... 

M: Eu não vejo como quadrada nem matemática, eu vejo assim como uma 

qualificação, do teu, da tua qualidade de esforço do labaniana, a Mir, eu sou uma 

pessoa discelerada, na vida, só uma pessoa, larga, e, com certeza meu movimento 

aparece dessa forma 

B: Sim 

M: É forte isso em mim, porque meus movimentos alargados, espalhados e, e, e… 

B: Sim 

M: ...e, e, tão acelerados tem total haver com a minha, a minha, a minha formação, 

meu modo de ser, e eu te digo Bruna, como é isso aparece… 

B: Aparece, porque tipo é ficção... 

M: Como isso parece 

B: ...porque tá dentro do roteiro, né?  

M: É 

B: ...mas aquilo que tu aborda na ficção, ela vem de ti… 

M: Vem, vem 

B: ...ela não é falsa, ela não vem do nada… 

M: Ela é individual 

B: Ela é individual, então se tu (nesse momento Bruna diz algumas coisas 

incompreensíveis pois estão encobertas pela fala de Miriam) 

M: É totalmente da própria origem, intrínseca, acho que tu me entendeu, daí, o que 

eu quiz te dizer, que o que eu vejo em ti, em outros locais também, ali na jam da 

Débora e depois na nossa aula junto, que mesmo botando uma oração aquela vez, 

tu tentou encontrar dentro daquelas palavras p, p, p, p, p ou daquele movimento algo 

que encaixasse diante daquilo, tu entende?  

B: É diálogo, né? 

M: Porque tu dialoga, tu dialoga de forma, do teu jeito… 

B: Sim 

M: ...que eu já vejo um jeito Bruna, assim, sabe? tá… 

B: ...(incompreensível) eu fico até honrada 

M: É muito Laban... 
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B: e… 

M: ...é muito Laban, é muito Pina, e muito Laban 

B: Então como eu tava, só pra arrematar, dentro dessas, dos momentos que eram 

um solo assim, eu fazia dentro das linhas que a coreografia pedia, porque tinha um 

roteiro que não era tipo esse gesto depois, é fechado assim, era um roteiro tipo ah! 

aqui a gente vai falar sobre tempo, remetendo ao relógio... 

M: Isso  

B: ...que é um tempo de memória, a Deka fazia um tempo, ahhm, desacelerado e eu 

fazia um tempo acelerado... 

M: Isso, eu observei 

B: ...então a gente se encontrava, eram dois solos e ela fazia, acho que ela fazia 

mais, da mesma, os mesmos movimentos que eu, então no meu movimento que era 

rápido, eu me sentia às vezes melhor, ou mais preparada, ou mais a fim de fazer tal, 

tal, tal movimento, representando aquela coisa que era circular, que era, acelerada, 

que era quebra, acelera, desacelera, então eu fazia a cada vez eu ia aprimorando 

um gesto… 

M: Vocês tinham bastante aulas, assim, antes de, de… 

B: Sim 

M: ...é vocês preparavam bastante pra… 

B: Nas épocas de ensaio a gente dava mais liberdade pra ensaiar… 

M: Uma tocada 

B: ...uma preparação mais individual, tipo, ah!, aquece meia hora aí, então cada um 

fazia do seu, o que melhor convinha pro seu momento… 

M: sim, senso, sim, compreendo 

B: E a gente tocava a roda, que é o drama de toda academia, de toda companhia 

M: É 

B: Ai, época de ensaio, a gente vai correr, mas também faz parte, é uma dinâmica 

que funcionava assim pra gente 

M: Tá, ahm, pelo que tu falou do que tu precisa pra desconstruir a questão da, da, 

do improviso, entender ela primeiro, então tu coloca para mim como tu descreve o 

estímulo sonoro, né, nesse afeto do movimento. que isso daí é a minha base, o meu, 

o meu TCC, é, é uma relação de, de um estímulo sonoro para o movimento. porque 

é o que me afeta… 

B: Ah, sim 
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M: ...tá, mais aí eu tive que encurtar, foi lá pro Tempos Brancos, pra Bere, o. o, o, o, 

o TCC, claro, agora a entrevista contigo, mas eu te dando um relato assim ó, a mim 

afeta de tal forma, o som, que ele vai definir muito, do que, do meu estado, naquele 

lugar, seja para dançar ou para estar 

B: Ah, sim, sim 

M: ...e eu queria que tu falasse sobre isso, assim… o que que é o movimento ligado 

ao som pra ti, ou o silêncio e tal… 

B: Pra mim, é uma trajetória bem interessante, porque justamente encima do som, 

né, que era a música, que eu tinha uma divergência com a Bere, que na verdade era 

uma divergência aparente, né, a gente concordava em quase tudo, só não 

conseguiu chegar nesse nível da conversa assim, mas era a questão do ritmo pra 

ela arte não era matemática, ela sempre dizia isso, e pra mim arte é também 

matemática, então, ahm. minha história com a dança ela vem de um lugar que é, 

começa com o ballet, começa com a dança na escolinha, e aí vai pro jazz que é 

onde eu mais tive tempo de dança assim e… 

M: Tu aprende os ritmos? 

B: ...tu, tu, lida diretamente com o ritmo… 

M: Marcado 

B: tu não tem uma, tu não tem opção de fugir, da música, tu tem que dançar… 

M: Conforme a música 

B: ...conforme a música, então a música rege o movimento...  

M: O movimento 

B: ...e a dramaturgia, claro, no contemporâneo também, né, só que no jazz... 

M: Muito mais 

B: ...tu está, a dança é com a música, mas ela é em função daquele ritmo… 

M: Então é de ouvido 

B: ...é, então ela tem, uma, uma ideia de obedecer ao ritmo proposto, né... 

M: Ao tempo 

B: Isso, e aí,quando eu vou pro contemporâneo eu começo a desco, descobrir a... 

de como se pode desconstruir, isso, por exemplo, em festivais, até competitivos tu 

vê a galera que dança no silêncio… 

M: Isso 

B: ...ou improvisa em cima de, de uma música, aparentemente sem o ritmo, ou sem 

uma percussão marcando, né? 
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M: Ou quebrando isso 

B: ...ou até, pro, pra, uma pra música que ela é mais melódica e não tão percussiva, 

tu descobre que tu pode fazer miséria em vários ritmos, num mesmo... 

M: então é, a resposta é que afeta, né? 

B: Claro, só que aí. tipo, ela tá com a música, mas não em função, quando eu vou 

pro contemporâneo essa é a minha treta, porque eu levo, eu gosto muito das minhas 

músicas que eu ouço na vida, em casa, ou em festa, elas são umas músicas que eu 

gosto, em geral são músicas que são dançáveis em algum sentido… 

M: Sim 

B: ... e a gente vai descobrir que todo, toda música quase, toda música é dançável, 

né? 

M: É 

B: ...só umas te puxam mais e outras menos… 

M: Exatamente 

B: ...e a minha grande… 

M: Aí entra um gosto pessoal, muito, né? 

B: ...claro! Meu grande link pra gostar de uma música é a questão rítmica, então eu 

ainda to muito ligada a isso, muito ligada a percussão… 

M: Bah! Acho que eu também 

B: ...tenho uma preferência muito grande por músicas que me apresentam ritmo 

interessantes que às vezes é um ritmo quebrado, não é um ritmo certinho, mas tem 

outros elementos, e aí quando eu vou pro contemporâneo eu começo a brigar entre 

aspas com a Bere por causa disso, porque ela insiste que eu tenho que sair disso e 

eu digo que isso também faz parte da questão da, da dança, né? 

M: Eu concordo 

B: Então, ahm… 

M: E sim, mas eu sei que é cada um isso, eu também, eu preciso muito desse, 

dessa relação… 

B: Mas não é precisar, é tipo, pra mim não é o precisar, é... a gente tem o elemento 

do ritmo… 

M: É… Talvez não seja essa a palavra… 

B: É aproveitável, é aproveitar 

M: É se sentir...dentro da coisa, eu pra mim me sinto dentro, e o silêncio também, 

mas é que eu, dentro de mim não, não, não, o silêncio não tá lá, em mim 
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B: Sim, mas na verdade eu começo a me abrir um pouco, porque também não é fácil 

isso, tu, tu, tu tem que fazer esse esforço de desconstruir em ti, né, então eu acho 

que o ritmo, ou a questão percussiva ele é um elemento da dança, da música na 

dança que ele é... 

M: Muito importante 

B: ...aproveitável, ele não é  

M: Fundamental 

B: ...indispensável, mas ele também não pode ser jogado fora porque ele tá 

presente, né? 

M: Verdade, o movimento e a, e o sentido do, do, do, do som, do ritmo, eles parece 

que estão dentro da gente, né? 

B: Uma música que tem percussão ela te movimenta... 

M: A paisagem sonora em si, né? 

B: Exato 

M: Ela tá pra tudo, né? 

B: Não, mas aí eu nem cheguei na paisagem sonora ainda... 

M: Nem vamo pensar, não mas até, nem também… 

B: To falando só em ritmo, né, falando só em ritmo por enquanto 

M: Tá, no Tempos Brancos tem muita paisagem sonora, né? Tem muito ruído 

B: Tem 

M: Tem muito... 

B: Tem muitas intervenções sonoras que elas não são nem do, da, da natureza do 

ritmo, e sim uma intervenção… 

M: De criação 

B: ...mais ruidosa, mesmo, porque é uma fala, é uma coisa que tu não vai dançar em 

cima, a não ser que, né? (incompreensível) 

M: O que viu, o que enriqueceu né,  muito, né, Bruna? esse processo 

B: É, tem falas, tem, tem gravações faladas, tem tipo, um choro de bebê, um grito, 

uma, uma voz 

M: Isso que eu observei, muita paisagem sonora 

B: E aí, justamente, então, ahm, antes do Tempos Brancos, ainda, pra ir do ritmo pra 

paisagem sonora, eu acho que quando eu começo a fazer aula, fazer laboratório e 

jam session, e claro, a gente dança na música porque acaba sendo fácil, dançar no 

ritmo, né, mais difícil é tu dançar fora do ritmo... 
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M: Sim 

B: ...dança só na melodia, mas... 

M: Pra alguns o improviso também 

B: ...continuar dançando aquela música, então tu dançar com aquela música sem 

ser no ritmo, porque o ritmo ele tá te dizendo, é aqui ó, é aqui 

M: Tá marcado 1,2,3,4,5, nananã... 

B: E aí quando tu não tem o ritmo, tu tem que buscar outras coisas, isso te faz, 

acaba te fazendo escutar muito mais a música, e aí 

M: Verdade… 

B: ...to lá no exercício que é de exploração, e aí, tipo, uma jam session, danço, 

danço, danço, daqui a pouco eu to dando conta que eu to atentando só pro gesto, eu 

tenho tipo, opa, para, volta a olhar, volta a ouvir a música, então a Bere tem uma, 

uma expressão que é a escuta do outro, né? E ela sempre… 

M: A escuta do outro, legal, vou ver se eu coloco uma citação sobre isso 

B: E ela se refere, ela se refere tanto a tu escutar num sentido bem geral, o corpo 

com quem tu dança, o teu parceiro de dança, o teu próprio corpo, né? Tipo eu to 

querendo dançar hoje? Bah, não quero, aí diz pra ela, não to a vontade, ela dizia, 

ah… então sai de cena… 

M: Tá 

B: ...tinha essa liberdade de não fazer o que tu não queria porque teu corpo, se ele 

não tá a vontade pra dançar, não faz sentido... 

M: Não tem como… 

B: ...que ele dance, né? então a gente tinha essa liberdade também de tá e não tá 

em cena, de sentir a vontade pra dançar ou não, ela já liberou a Bebel de dançar 

uma vez que a Bebel não tava, tava tímida, ou outras pessoas assim. uma questão 

pessoal do corpo, ne? 

M: Sim 

B: ahm, porque estavam com algum problema... 

M: Diversas, né, poderiam ser 

B: ...porque não cabia dançar naquele dia, então tipo ok! tu não dança a gente dá 

um jeito aqui… 

M: Que massa 

B: Então, essa escuta do corpo era muito importante 

M: Existia uma coisa muito pedagógica coma Bere, né? 
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B: Muito, fortemente. E aí também escutar o corpo com quem tu dança, porque se 

eu vou improvisar com alguém… 

M: Sim 

B: ...e a pessoa não tá me dando suporte pra eu me atirar em cima dela, não faz 

sentido eu me atirar se eu vejo que não… 

M: É 

B: ...o corpo que não vai me segurar… 

M: É 

B: ...se teu corpo não tá, né, tipo, se não tá forte pra segurar alguém, a pessoa vai 

medir até onde eu consigo segurar e vai voltar, então eu tenho que escutar com 

quem eu to dançando pra conseguir dançar (incompreensível)... 

M: É, é uma afinidade, uma sincronia ali, é uma conexão, né? 

B: Eu tenho que escutar o que que aquele momento pede, o que que aquele corpo 

me oferece, em termos de força, de reciprocidade, e aí... 

M: Isso é verdade, essa escuta corporal, ne? 

B: É, e isso também cabe pra música... 

M: A escuta corporal, ela, ela, já entra em todo o corpo… 

B: Sim, sim, na verdade... 

M: ...e ouvido tá junto, e a música é tudo, uma coisa só 

B: Justo, é um convite pra tu atentar para o presente 

M: verdade 

B: Prestar atençao... 

M: No presente 

B: ...em tudo que tá entrando e eu não vou dançar, em termos de automatizar, 

aquela música, aquela, aquele gesto, eu vou dançar de acordo com, com o que tá 

acontecendo na hora, tipo, a coreografia é assim, mas de repente...  

M: Presente, tempo real 

B: Uma coisa que ela nos cobrou, foi que uma, uma vez em Tempos Brancos, 

estorou um saco de água no chão, que a gente usava… 

M: Sei, sei, naquela cena 

B: ...e ela perguntou,. mas porque que um de vocês não foi lá na cozinha, buscou 

um pano e limpou dentro da cena, vocês deveriam ter feito isso, ela cobrou que a 

gente lidasse… 

M: Não precisava ter parado 
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B: ...com aquela questão como se fosse parte da cena... 

M: Natural 

B: ...porque era, então a gente ficou tipo, tá, mas tá, mas daí… ela nos cobrou um 

improviso que ninguém teve o tino, a sagacidade, de fazer, sabe 

M: A ousadia, né? 

B: É, sai da cena, pega um pano e limpa aquilo, porque depois ficou todo mundo 

cuidando pra não pisar na água, assim… 

M: Tá 

B: Eu toda molhada, foi, tropeçei, levei um tombo e tal, foi bem engraçado, mas aí 

ela disse, porque que tu não limparam se tinha água no chão e ia ficar ruim de 

dançar? 

M: Certo 

B: E aí ficou todo mundo sem ter o que responder… 

M: Tipo ela, ela, ela desse uma, uma organizada em vocês por essa questão da 

naturalidade, mesmo, né? 

B: Isso, no improviso  

M: De a coisa ser intrínseca mesmo, que tudo que poder cair, errou, não, não errou, 

segue… 

B: Não, mas tá na cena... 

M: ...tá na cena, virou… 

B: ...se tem água na cena, limpa 

M: ...limpa, sabe, é? Entendi 

B: (incompreensível) 

M: Pô e que massa! Eu não tive, tive oportunidade, assim, mas fiquei afim, já tinha 

dito para ela que eu ia entrar, e tal... 

B: Ainda já pode entrar com a gente 

M: ...Sim 

B: Mas esse convívio com ela, ele é direto… 

M: Sim, quem sabe. né, Bruna, tudo isso não é porque eu vou querer muito pedir pra 

vocês pra entrar… 

B: Claro 

M: Ahm, Bruna quem pensava no figurino, como é que era essa relação, daquele 

branco e daquela outra roupa, aquele vestido lindo de vocês, no Tempos Brancos? 

B: O branco sempre foi uma predileção da Bere, né? Então desde o Nau de 
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Sentimentos até… 

M: Tinha uma pessoa para fazer isso para ela, ela tinha 

B: Não, ninguém específica, ela criava, ela pensava 

M: Ah! Ela criava o modelo que ela queria… 

B: É ela tinha uma ideia geral 

M: Que no caso aquele ela era a questão parecia que tinha a ver com a coisa de 

estar num voo, então a roupa parecia muito de aeromoça... 

B: Tinha o lance da aeromoça, tinha o lance da memória, tinha o lance da, do 

branco… 

M: Isso,  

B: ...da quando fica sem memória 

M: Isso. 

 

(Final do primeiro vídeo) 

 

(Início do segundo vídeo) 

 

M: Aqui ó… 

B: Vais falando… 

M: Assim eu vou te perguntar também, ahm, tá, tu falou da questão do uso da 

imagem, tu me explicou já o roteiro e as poéticas eram abordados nas, que eram 

abordados nas temáticas pela Bere, aí ela possuía isso, através de um tablet, 

alguma coisa assim, e ia colocando para vocês a ideia da Clara, queria que tu 

falasse um pouquinho sobre isso… 

B: Ahm. não sei, ha 

M: Tá 

B: Mas, em verdade [tosse]  Eu descobri um livrinho de criação dela, porque ela não 

anotava os roteiros, a nossa briga é que ela falava, ela tinh, ela conduzia o processo 

com uma rapidez inacreditável assim, ahm, porque ela já tinha uma ideia na cabeça, 

um roteiro, só que ela geralmente não usava métodos tradicionais de, de, de nos 

passar isso, não era um roteiro, eu comecei a escrever, a, a, botar no papel as 

coisas dela, e ela dispensava assim, pra ela funcionava muito conversando, tipo 

agora faz isso,  agora isso, não, já tá tudo na minha cabeça, então a gente acabava 

a criação, às vezes, um dia antes, na véspera da apresentação e isso era normal 
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M: E ela colocava essas poéticas e aí foi que a Mônica e depois essa parte ela me 

conta, das questões dela ali, de colocar junto com Leandro, a rosa e tudo mais… 

B: E aí, não, só pra ahm, ahm, arrematar, ela, esse roteiro, eram muito intuitivos, 

assim, muito mutáveis, era não, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas, 

aí, eu comecei a organizar textualmente algumas ideias dela, e depois, e depois vim 

a descobrir uma agenda, assim, de criação dela… 

M: É 

B: ...e ela não nos, nos passava assim, mas ela só ia com, né, com o corpo presente 

e dizia, ah, assim, assim, assado… 

M: Anotando 

B: ...e assim ela conduziu o processo com Leandro, acho que ele vai saber te dizer 

melhor que eu… 

M: Depois vou ver… 

B: ...mas as músicas… isso,... 

M: ...como é, como que eu faço… 

B: ... as músicas foram surgindo, iam ficando prontas… 

M: ...uma, esse vídeo com ele, uma videoconferência… 

B: ...no processo 

M: Ah! Eu queria que tu me dissesse uma coisa aqui negrinha…  

B: Hum… 

M: Quanto a é integração do grupo, né? Ahm, aí quem que criou os elementos 

poéticos e tudo mais, tu falou, eu queria que tu desse um registro teu, individual em 

relação ao Tempos Brancos, e a Bere, e a tua vida aqui,... 

B: Tá 

M: ...até aqui 

B: Ahm, Tempos Brancos para mim,  foi o quê, uma criação de 2015, né? 2014, 

2015 e foi um espetáculo muito difícil para mim, porque ele é muito lírico, e eu não 

sou tão lírica assim, mas tu tá me dizendo que eu sou um pouco, porque eu acho 

que é um resquício de jazz na minha vida, e eu tinha algumas, ahm, algumas 

questões que eu fui começando a pensar sobre ele assim, ahm, com o tempo...  

M: O que é o olhar do espectador, né? 

B: Oi? 

M: Eu não te vejo dessa forma… 

B: Ah, sim 
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M: ...te vi extremamente romântica... 

B: Ah, mas é que o espetáculo demandou isso, ne? 

M: ...e ao mesmo tempo muito matemática… 

B: Ele me demandou isso... 

M: Tá, entendi… 

B: ...e eu respondi como eu pude. Eu tive… 

M: Eu te acho muito sensível 

B: ...sérios, sérias travas assim, ah, ahm, em alguns processos eu travei, em alguns 

processos eu tive dificuldade de, de, de funcionar e de criar... 

M: Sim 

B: ...e quando tu trava tu não consegue improvisar, tu tá… 

M: Sim 

B: ...com questões ali, com uma parte do processo, então, te barrando, né? Então eu 

comecei a resolver essas questões com o tempo e... isso era uma discussão que eu 

tinha fortemente com a Bere da, da estética dos trabalhos, da estética do grupo, 

porque ela prezava muito por uma, uma leveza, né, e às vezes o meu processo 

pessoal assim, é… ele vai pra outro lugar então eu tinha muita dificuldade de ir pra 

essa estética assim... 

M: O que foi muito bom… 

B: ...do sorriso, da leveza… então eu fui... 

M: O que é muito bom… 

B: Sim, (incompreensível) 

M: Porque essa contrá, questão contrária é maravilhosa 

B: A gente tava sempre se degladiando 

M: Tá, e esse registro aqui, dessa memória assim, que reverberou em ti, né? o que 

que tu tem de marcante, assim de agora, desses pós espetáculo… 

B: Dos pós espetáculo, o que me marca é que, ahm, a gente foi vendo com o 

público, e os nossos espetáculos eles têm essa característica eles vão, eles são 

apresentados a primeira vez, na segunda vez que ele é apresentado ele já, muda, 

já, já essa coreografia mudou, botou outro elemento, tal coisa ficou mal, a gente vai 

resolvendo ele ao longo das apresentações… 

M: Reverb… 

B: ...então esse caráter mutável...  

M: Isso reverbera em ti, rmuda? 
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B: ...com certeza, porque aí… 

M: Tá 

B: ...ele acaba, como a Bere ela não só, ela dirige, mas ela sempre abre a direção 

dela pra que a gente faça intervenções no roteiro, na dança, então a gente muda o 

espetáculo e ela dá ok ou não, mas geralmente ela dá ok… 

M: Então isso que eu te pergunto, assim… 

B: ...ela não se apegava, ela não se apegava muito assim...  

M: Dela, de ti 

B: ...então a gente tem essa capacidade de transformar 

M: Qual é a memória queria deixar assim de vocês duas… 

B: Ah, de um diálogo sempre muito rico! 

M: É, de uma amizade, de um diálogo, de um amor, isso? 

B: É, a gente foi, a gente foi se entrosando aos poucos, isso justamente pela 

diferença de origem estética, mas… 

M: Certo 

B: ...a gente, nos últimos anos se aproximou muito em função de, da, da, das 

produções também, da parte fora da cena, né? 

M: Sim 

B: A gente conseguiu se comunicar melhor, ahm, eu muito matemática pra ela... 

M: Isso é muito importante, deve ter sido pra ela 

B: ...e ela muito avoada pra mim, então é... 

M: Deve ter sido muito importante 

B: ...então a gente teve uma proximidade muito grande nos últimos 2, 3 anos, e… e, 

ahm, né, antes, depois de março, né, que foi né, o momento em que ela nos deixou 

fisicamente, mas continua reverberando nos nossos processos, eu fui... 

M: E vai rever, reverberar sempre, não é Bruna? 

B: ...com certeza… 

M: Tanto que vocês tão aqui 

B: ...eu fui, começando a… algumas fichas foram caindo assim… então, acho que 

M: E vão ainda 

B: ...é daqui uns 50 anos vai estar caindo ficha ainda… 

M: Ainda, né? 

B: ...de diálogos, porque tem coisa que... 

M: É isso negrinha, que eu queria te perguntar 



171 

B: ...tipo, é, essas coisas, ahm, é uma questão de metodologia pessoal de como 

cada pessoa funciona e como cada pessoa consegue entender o jeito do outro 

funcionar 

M: Tu acha que quando tu der aula, e quando tu dá aula, enquanto tu faz coisas, tu. 

tu enxerga ela ainda do teu corpo para isso? 

B: Com certeza, com certeza 

M: E… 

B: É muito presente 

M: ...uma palavra só, única se tu tivesse que… 

B: Ah! Não… não tem, não tem 

M: Dá uma palavra; uma palavra 

B: Ai… Acho que é pino solto, que era... 

M: Pino solto 

B: ...o apelido do sobrenome dela (risos) 

M: Tá bem, tá? Muito obrigada, meu amor 

B: Obrigada eu, muito bom falar com vocês 

M: De coração... 
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Anexo C – Transcrição da filmagem (Cris) 

 

Entrevista realizada com Cristiane Oliveira, em Outubro de 2017, Pelotas25  

 

Miriam (M): Cris vamos começar o nosso vídeo a recém começamos…  

Cristiane (C): Tá 

M: E... eu adorei que tu começ, a gente começou a conversar e tu já me falou que a 

que a Bere tinha um aspecto bem interessante nessa questão de, do início do curso 

de dança e eu sou aluna do curso de dança do do período de 2011, sou a Miriam. Aí 

Cris, eu queria que tu dissesse assim Inicialmente quem tu é, da onde que... qual a 

tua trajetória; o teu... teu... teu...a tua … o teu geralzão assim com a dança pra mim. 

C: A dança começou muito cedo que eu não me lembro assim nem o porquê que 

começou 

M: Sim 

C: Eu sei que começou tudo muito cedo eu morava em Jaguarão e aí... 

M: Tu é natural de lá Cris? 

C: Não, sou de Pelotas meus pais já moravam, nós fomos pra lá eu tinha 4 anos... 

M: Tá… 

C: E nisso eu me lembro de incomodar minha mãe porque eu queria dançar. Agora, 

porque que eu queria dançar... eu não sei, sem nenhuma influência, sem ninguém, 

não ver, vendo ninguém... até porque se a gente pensar a 20… 8, 29 anos atrás... 

M: Sim 

C: imagina, em Jaguarão o que que tu via de dança 

M: Sim 

C: Né, então, ai a minha mãe achou uma escola e eu fui pra dançar; existia somente 

balé… 

M: Sim 

C: Pronto, então eu fui dançar balé com a professora Rosana em Jaguarão 

M: Certo 

C: E aí aquela dança, não me chamou atenção 

M:Sim 

                                                           
25

 Transcrição realizada a partir de duas filmagens obtidas com autorização prévia, em transcrição 
ipsis litteris incluindo discordâncias, onomatopéias e expressões. Vídeo 1 com 18min e 50seg e Vídeo 
2 com 23min e 32seg. 
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C: Eu achava muito... Eu queria dançar! e eu achava que brincavam demais 

M: Hum 

C: Eu não achava que não era uma coisa muito séria... Eu com 4 anos não era 

aquilo que eu queria 

M: Sério Cris? 

C: Sério. 

M: Mesmo com o balé clássico? 

C: Mesmo. Ela tinha, ela dava um balé um pouco, um pouco diferente… 

M: Moderno? 

C: Não, não… Mas era criança, era muito pequeno 

M: Sim, entendi 

C: Então, imitar o bichinho tal caminhando... 

M: Ah, entendi 

C: ...né então, na ponta do pé, né? 

M: Mas o virado a brincadeira e não a questão artística e técnica, entendi  

C: Isso, é 

M: (risos) 

C: E aí aquilo me incomodou e eu quis sair 

M: Certo 

C: Me revoltei e sai. Logo depois, passou um tempo, Comecei com a função da 

dança de novo, também sem, sem motivo, quero voltar, quero voltar e a minha mãe: 

tá, mas tu nem quis ficar... Não, mas eu quero voltar... Eu devia ter uns nove, dez 

anos na época, aí eu fui e voltei para mesma escola porque era a única escola que 

tinha em Jaguarão, então 

M: Sim 

C:Então na mesma escola. E ali eu fazia balé e jazz 

M: Hum 

C: Né, então eu tive... 

M: Quanto tempo Cris, tu acha? Não que isso seja importante… 

C: Em Jaguarão? 

M: Mas é tua trajetória, pra tu deixar depois um registro teu 

C: È… Uns 3 anos mais ou menos, porque eu fui embora de Jaguarão com 11 

anos…2, 3 anos 

M: Ah! Então foi desde pequenininha teu processo com a dança, tá no teu corpo… 
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C: É… é… 

M: É 

C: E aí eu me identificava muito com com balé clássico, né, apesar de gostar do 

jazz, mas eu me identificava bastante com ballet, ali, ahm,  a gente tinha aulas com 

com o Gê, que é daqui de Pelotas, né… 

M: Sim 

C: E com o Kyro que era da Dicléia 

M: Sim! 

C: Então a gente as tinha as provas… 

M: Ah, me lembro 

C: Enfim, tá, aquilo tudo eu gostava 

M: De assistir os espetáculos… 

C: É… Então aquilo tudo eu gostava... enfim, e vim embora de Jaguarão aos 11 

anos e a minha prima em Pelotas fazia dança... 

M: Hum 

C: ...no Spiker com a Cristina Spiker 

M: Lembro, a Cristi... foi minha colega 

C: É? 

M: então sou bem mais veterana 

C: Sim…  

M: Tá... 

C: Eu não sei que idade mais ou menos tem a Cris hoje… 

M: Ela tem 40 e poucos anos como eu 

C: É acho que é por aí.. 

M: Isso, minha colega foi de aula 

C: Ahh a Cris é um amor! 

M: Enfim 

C: Aí, eu dancei com a Cris até… dos meus 11 até os... 15 anos, mais ou menos... 

M: Tá 

C: Aos… de 13:pra 14 eu começ… eu conheci hoje o meu marido 

M: Sério? 

C: Que é filho da Bere, né? 

M: Que quantidade de tempo vocês estão juntos, Cris... 

C: Sim! hoje estamos fazendo 19 anos juntos!  
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M: Sério!! Querido… 

C: Aham... 

M:  Que nem eu e o Márcio! 

C: Aham…  

M: Nós é 20… 

C: 19 anos… 19 anos namorando, né…  

M: Sim, mas é junto… 

C: Ele me regou um tempo, mas aí depois eu consegui, a gente conseguiu começar 

o namoro… 

M: Tá, diz o nome dele 

C: Ismael, é o filho mais velho 

M: Que amor… Tá 

C: E… enfim… Nós começamos a namorar dentro do Teatro Guarany numa 

apresentação de dança... e nisso eu dançava com a Cristina enfim… E aí a Bere 

disse: ah! o dia que tu quiser dançar comigo, mas não to te roubando, ela me 

disse,... 

M: Tá 

C: o dia que tu quiser, enfim... E aí aconteceram outras coisas e eu acabei saindo lá 

da Cris mas nada por nenhuma questão  

M:  Não, a vida, né? 

C: É... 

M: A própria trajetória da vida né… 

C: É… E aí eu fui dançar com a Bere, eu entrei pra dança com a Bere 

M: Sim! Então faz muitos anos, né, Cris? 

C: Faz… Olha quando eu entrei pra dança com a Bere eu tava com... 15 eu acho… 

Quando eu fui dançar com a Bere 

M: Então tu tais me dizendo que tu teve todas todo esse tempo com a Bere, né, tua 

sogra, tua amiga e aí, então os espetáculos basicamente teve envolvida em todos, 

Cris? 

C: É… Eu tive 

M: Por isso que a Debora me falou que a princ, pessoa que encabeçaria todo esse 

processo pra dar essa descrição para mim da, de, de, desses espetáculos da Bere 

eu teria necessidade da tua presença é uma coisa que eu precisava muito de ti… 

C: sim, sim, sim 
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M: E aí então eu acho que isso é básico pra gente poder deixar o registro bem 

interessante, sobre os processos dela mesmo que eu teja hoje aqui te te chamando 

pra nós falar dos tempos brancos uma poética sobre a memória tu vai poder sempre 

dar um pingo, uma pincelada… 

C: De outras coisas 

M: ...das suas vivências… 

C: Das memórias, né?  

M: É das próprias memórias… 

C: Nós estamos falando das memórias.. a gente tá... não tem como fugir… 

M: Não vai fugir 

C: Exatamente!  

M: Tá 

C: E aí eu participei... ahm… quando. quando eu entro no grupo, ahm, nós, eles já 

tinham um, uma coreografia não era, não era um espetáculo em si porque... 

M: Sim, mas já tavam ensaiando 

C: É, era uma coreografia que era o Rito Aracnídeo, que era uma dança com 

elásticos... né, então era, era... 

M: Algumas coisas de elásticos, eu já vi, tá... Que alguém deu aula… As pessoas 

pegam, ahm, ainda fragmentos das aulas da Bere… 

C: Aham 

M: Eu te conto, e ainda seguem dando aula… 

C: Seguem… Sim, sim, sim... E aí isso, isso era em 2000 e... 

M: A palavra, eu já tive aula sobre coisas com a palavra 

C: Não, que 2000? 

M: ...com papéis 

C: Isso... 

M: com uma série de aspectos que eram da Bere 

C: Sim, Sim... que ela trabalhava bastante… 

M: … com elástico, com contemporâneo, tá 

C: Ahm... e aí ela começ… faz esse, faz essa coreografia eu entro no meio dessa 

coreografia, vamos a festival, enfim, a Bere ainda ia a festival nessa época, né, era, 

era como a gente conhec… via outras danças, a gente não tinha todo esse, esse 

recurso... então a gente, era como a gente tinha contato com outras pessoas… 

M: Tu te lembra essa data, mais ou menos, Cris? 
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C:  Que eu entro na… 

M: Que essa função aconteceu, assim, desses festivais e tudo mais, depois ela teve 

um tempo né, que, que, que parou 

C: É 

M: ...e depois retomou  

C: É… Nós… Isso foi em 2000 e… 2001 que nós fomos pro Rio de Janeiro… 

M: Porque imagina… 

C: ...um festival no Rio de Janeiro 

M: Se o próprio curso de dança entrou lá por 2009, 2008, a Bere já tá muito ante… 

antecipada nessa relação do contemporâneo tu entende?… 

C: É 

M: É um registro muito importante que nós dê aqui… E quando iniciou alavancar, 

esse, essa função de tu dá esse relato de alavancar o, ahm, o aspecto dança para a 

universidade com o aspecto que a Bere colocou isso na, na, na, na relação da, do 

curso, é muito importante deixar registrado... essa transcrição, não é Cris? 

C: Sim… com certeza 

M: E essa, tu podes fazer essa relação… porque aí fica bastante diferente e aí eu 

fico, te dando um relato de, de coisas que são diferentes daquelas outras pessoas 

que já falaram como a Bruna… 

C: Aham 

M: E a, e a, a Josi que é da análise de espetáculo e a,  o teu é uma coisa muito mais 

íntima, por isso que eu vou deixar muito livre tu falar 

C: Sim.. 

M: Tu entende? Porque se eu for... 

C: Mas se tu me deixar livre falar, eu falar muito... 

M: Não, eu vou te dando pontos 

C: Eu falo demais 

M: Eu também sou assim 

C Eu falo demais…  

M: Mas eu te dou pontos, na verdade... 

C: Tá 

M: Agora mesmo eu poderia te dizer assim… que é imprescindível tu dizer, tu contar 

tua trajetória para que a gente entenda, que se tu, ahm, desde os 15 anos e já tá há 

20 anos com ele, para tu ver o tempo que tem de, de, de organizações de 
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espetáculos, de companhia… é, é isso. 

C: Bom, então... e tinha essa divisão, né, o que era grupo e o que era escola... 

M: Sim 

C: Tá? 

M: Uhum 

C: Divisão em questão de trabalho, não de, de… de forma de trabalho, mas assim 

como, como espetáculos o que que a escola produzia e o que que o grupo, o grupo 

produzia 

M: Eu sei, o que tu tá dizendo, sei 

C: Tá? 

M: Aham 

C: Que isso sempre foi uma coisa que a Bere sempre falou e, e, é muito difícil pras 

pessoas fazerem essa diferença, né? 

M: Verdade… 

C: Do que é um trabalho contínuo e o que é um trabalho de escola, que tu tá ali, tu 

tem que apresentar, tu vai formar, tu não pode... ah! vai apresentar de novo a 

mesma coreografia, o mesmo espetáculo, a escola não te permite isso, né? 

M: Não 

C: Tu até apresenta de repente duas vezes, mas os pais querem ver outras coisas 

que seus filhos estão fazendo, né? 

M: Exatamente 

C: Tu repetir a mesma coisa parece que tu não tá evoluindo 

M: Isso! 

C: isso é uma cabeça...  

M: Das pessoas que não estão acostumadas que não tem uma visão... 

C: Exatamente 

M: Do estudo em si sobre a dança, né? 

C: Exatamente... então, ahm, nisso depois que saímos desse Rito Aracnídeo que a 

gente vai, vai pra apresentação, enfim... ahm, a Bere começa a montar um 

espetáculo chamado Búzios 

M: Eu vi na internet 

C: É 

M: Tem registros, né, dessas coisas... 

C: É, é… Eu particularmente sou apaixonada por Búzios...  
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M: Tá 

C: Tá…Aí a gente monta esse espetáculo, na verdade, ela cospe esse espetáculo, 

(A entrevista é brevemente interrompida por um: Olá! Tudo bem? externo) ela, ela, 

ela chegava e passava o que que era para ser feito no espetáculo, era, era, os 

movimentos, enfim, ela, assim, vomitou aquele espetáculo, foi uma coisa muito 

rápida a montagem daquele espetáculo… 

M: sSm, porque, tu acredita então que ela já tinha isso armado dentro dela toda a 

organização ela passou pra vcs... 

C: Não, a coisa foi… Não que ela tivesse armado e… e… 

M: Sim 

C: ...e pronto agora vou fazer 

M: Não 

C: A coisa foi acontecendo... 

M: Naturalmente 

C: ...mas aquilo partia muito dela 

M: Sim, tu acha que era muito intrínseco dela 

C: É 

M: Entendi 

C: Os movimentos vinham e a gente, né, pegava os movimentos... 

M: Fluia 

C: ...que ela estava, que ela estava construindo, às vezes, como em tudo, tinha 

algumas interferências… ah! Quem sabe a gente faz dessa forma ao invés de fazer 

disso, né... mas muito dessa, da criação mesmo… 

M: Dela 

C: ...dela, né…  

M: Tá 

C: ...com exceções de coreografias que faziam partes no meio, né, que não eram o 

grupo todo, que eram solos, que eram duo 

M: Sim, pequenas montagens de movimento 

C: ...que aí eram um pouco mais individualizado 

M: Sim 

C: Depois, ahm… Esse, esse mesmo espetáculo, foi com alguns fragmentos pro 

Chile, pra um festival no Chile… 

M: Hum… 
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C: ...onde eles foram campea… campeões da América 

M: Ah! 

C: E nessa viagem eu não fui, eu não pude ir, porque eu tava trabalhando e era uma 

semana longe, eu não pude, não pude ir e aí ganharam premiação, bom, foi um 

sucesso no Chile, porque até autógrafo eles deram, era gen… as criança correndo 

atrás deles, foi, foi o máximo...  

M: Tá 

C: Ahm… quando, quando, quando se volta e começa a amadurecer esse trabalho 

de Búzios, eu vou embora de Pelotas... 

M: Sim 

C: ...eu e o Ismael, vamos embora, a gente mora 5, 6 anos fora… 

M: Aonde? 

C: em Caxias, onde nasce a nossa filha… 

M: Hum 

C: ...e a gente retorna, com a nossa filha, com a Bel, com 3 meses… 

M: Que amor! 

C: ...e vamos morar junto, eu vou morar junto com a minha sogra… 

M: Tá… 

C: ...na casa dela e aí… 

M: Vocês vindo embora de Caxias pra cá… 

C: Isso, isso… E aí... 

M: Se uniu a família… 

C: Exatamente 

M: Tá 

C: E aí, retomo toda a função de... ajudar ela na academia, né, assum… ajudar a 

organizar as coisas da escola, né, porque a Bere já estava com o Pilates... 

M: Então, isso que eu ia te dizer, a Josiane me falou, não tinha a menor noção, que 

a Bere tinha uma escola de Pilates, eu fui lá outro dia, tinha um rapaz lá que era o 

filho dela acho que o menor… 

C: Meu marido 

M: É o teu marido? 

C: Tá, tu viu dando aula? 

M: Dando aula. 

C: É o meu marido. 
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M: Ai que amor, então eu conheci ele.  

C: É 

M: Tá, então eu vi a escola de Pilates.  

C: Isso. 

M: Tá, eu não sabia... 

C: Ela teve academia Estímulo muitos anos 

M: Um rapaz moreninho, bem bronzeadão, lindo que nem tu… 

C: Isso 

M: Que amor… Tá bem, agora já conheci os dois 

C: (risos) E ela tinha a academia estímulo… 

M: Tá que eu fui lá... nã… é a mesma… é no mesmo local? 

C: Não 

M: Era em outro local? 

C: Não, ela quando começou, ela começou como... 

M: Tinha outro nome? 

C: Tinha outro nome, deixa eu me lembrar...Ahmmm… Era Força Viva? Não… O 

grupo de dança era Força Viva… 

M: Força Viva 

C: Força Viva 

M: Tá… 

C: Aí depois passa, ela, ela começa ali onde tu viu, onde era o Pilates 

M: Sim 

C: Sempre foi a casa da Bere 

M: Tá 

C: Ali era onde ela morava… 

M: A residência… 

C: Ali onde tá o estúdio foi onde ela começou a dar as aulas de dança 

M: Hum… Bem aqui no Centro 

C: É... 

M: Tá 

C: Quando começou a coisa a crescer muito, ela foi pro um outro espaço, que foi 

abrir a academia... 

M: Para poder ter um lugar... 

C: Um espaço maior 
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M: Espaço físico pras pessoas… 

C: Exato, exatamente… Aí ela abre academia onde tinha musculação, ginástica 

olímpica, dança e eu quando retorno venho para Pelotas e vou trabalhar junto com 

ela… 

M: Uhum 

C: Na parte da academia porque ela saiu um pouco da academia porque ela foi da 

aula de Pilates... 

M: Sim 

C: Então ela se retira um pouco da academia, a escola… ahm.  já tava... ah! não 

nessa época a escola tinha parado, porque os professores da escola tinham saído 

ela manteve só o grupo… 

M: Sim 

C: E ela já tava, já tinha um processo, já tava com espetáculo já, já tinha 

apresentado se eu não me engano duas vezes, Nau de Sentimentos 

M: Tá, já vi também na internet 

C: Tá… E aí eu chego nessa época que o Nau já tava acontecendo, e aí eu vou me 

inteirar do processo aqui... eles passaram dois anos fazendo o processo, pra 

montagem desse espetáculo, tá... 

M: Que legal... 

C: Então assim, eu vi vídeos, eu vi 

M: Então é aquilo o que a gente conversou, o que tu vai fazer de, de organização 

pra um espetáculo ele demora dois anos, e pra escola que é feita durante um 

período pra apresentação e acabou, é diferente, mas as pessoas não tem esse 

acompanhamento, os próprios pais, na própria, que na própria companhia é um 

crescimento e é uma transformação constante... 

C: Exatamente 

M: Né? Então precisa vivenciar, precisava ter isso numa escola, em outra, em outra, 

para as pessoas terem essa, essa visão… 

C: Exato 

M: ...de que aquilo ali é um constante crescimento… 

C: É, é uma continuidade, né? 

M: ...e pra isso era necessário a gente ter educação dos sentidos nas escolas, né? 

C: Uhum 

M: ...esse relato meu tem muito a ver com isso, dessa compreensão que a Bere 
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passa através de Pelotas, e através da dança, que aquilo é um crescimento 

constante, independe de que aquele espetáculo vai ter um ano, dois anos, ele muda 

muito o tempo todo, ele cresce muito, e as pessoas que estão ali elas se 

transformam juntas… 

C: Exato 

M: Isso que fica muito claro, que eu queria deixar relatado através de vocês, assim, 

que tu, tu é a pessoa que tá a mais tempo, é muito claro pra ti, tanto que tu 

compreende a separação de que que é uma dancinha da escola que eles 

apresentam pra agradar os pais e da completa diferença de um grupo… 

C: De um grupo, e isso a Bere sempre disse... 

M: ...que se organiza pra dançar a dança educação, né, dança educação 

C: É, e isso não tira em nada, isso sempre foi uma coisa que ela pregou, a grande 

importância da escola 

M: Deveria ter desde criança, as crianças deveriam ter, né, a oportunidade... 

C: da escola, da escola de dança, porque aqueles bailarinos que se formaram em 

escola, eles podem vir a pass… a fazer parte do grupo, né? 

M: Com certeza 

C: Como também quem nunca dançou... 

M: E se eles tiverem essa visão, como será diferente do que aquele que nunca 

dançou e tá cru, né? 

C: É, mas como ela também sempre pegou gente que nunca dançou, ela partia… 

ela... 

M: Porque ela tinha esse sentido bastante pedagógico, né, Cris? 

C: ...ela partia do princípio, se tu caminhas, tu dança… 

M: Tá… 

C: Né?... tipo 

M: Que lindo… 

C: ...se tu te mexeu, tu dança... 

M: Isso 

C: ...né, independente... 

M: Que diferente, né, Cris?  

M: Tá… 

C: E resp.., ela respeitava isso… ahm… o que que tu podia fazer? bom se tu fazia 

isso era único… 
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M: Muito individual 

C: ...porque eu não vou conseguir fazer… exatamente, então ela pegava todo o teu 

potencial, né… 

M: Entendi 

C: ...e usava no que que tu  

M: Ela acreditava naquilo que tu tem 

C: Exatamente 

M: Tipo aquele (incompreensível) Feldenkrais, ele usava aquilo que tu tem, a história 

do, do, essa Educação Somática ela não busca a preocupação de um pé que não 

funciona, ela busca o que funciona, acho que a Bere era ,muito assim, né…  

C: Uhum 

M: Então muito diferenciada, ela era uma pessoa muito diferenciada o teu relato ela 

ele é completamente diferente porque que é muito importante para o meu TCC 

porque ele tá contando não apenas desse espetáculo e sim da trajetória dela que é 

muito importante que esteja registrado pra que nós que somos né ahm licenciandos 

e que estamos terminando a uma formação a gente consiga passar depois pros 

nossos alunos e tudo mais, essa visão, a visão de que a gente tem que ter grupos 

de dança, que a gente tem que se organizar com o corpo, e que a mente o corpo 

não são separados… 

C: Exatamente 

M: ...esses aspectos que as pessoas não compreendem, nem mesmo os próprios 

professores na salas de aula… 

C: Uhum 

M: ...que a gente causa uma estranheza quando chega, que a gente sente tão 

assim... como se fosse um, um, um bichinho na sala dos professores, e que a Bere 

colocava quando fazia um grupo, pra gente se encontrar na Biblioteca Pública, 

noutros lugares, ela aproximava as pessoas, também porque inserida na sociedade, 

as pessoas respeitavam ela, então eu, como ouvinte, sempre observei que ela 

agregava… 

C: Sim 

M: ...e ela era a única pessoa que podia ter um, um, uma abertura maior com 

pessoas diferentes que não tão, que não tem haver com esse processo… 

C: Ela dizia… 

M: ...ela fazer-se, tinha o coisa de fazer-se coro.. compreender, né? É isso que eu 
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queria que tu falasse um pouco Cris... 

C: Ela dizia assim... se eu sentar todos os meus amigos numa mesa, são capaz de 

um não falar com o outro porque são pessoas tão diferentes e que eu tenho esse, 

essa amizade com pessoas tão… 

M: Diversas... 

C: Tão diversas, tão diferentes em opinião em modo de se vestir em… em tudo!  

M: Sim 

C: ...e isso pra ela era o que, o que encantava, sabe? O tu conviver com pessoas 

diferentes era o que ela dizia… 

M: Uhum… 

C: ...tu vê tribos e aí as pessoas tão ali vestidas todas com a marca tal ou todas 

naquele estilo ou todas com… 

M: Meio universalista, tu quer dizer? 

C: É e ela, isso incomodava ela, ela dizia tu tem que vivenciar outros, outros, outras 

tribos para que tu possa criar a tua... própria, né… 

M: Sim, e sem julgamento, né? 

C: Sim, exatamente 

M: Daqui a pouco todo mundo no seu viés… 

C: Exatamente… 

M: Tá aí é assim... é Nau… que tu tava lá no espetáculo Nau falando...  

C: Isso, cheguei eles tavam, já tinha um espetáculo montado onde eles passaram 

dois anos... 

M: Tá, vou dar um temp… Vou fazer outro  

 

(Final do primeiro vídeo) 

 

(Início do segundo vídeo) 

 

 

M: Cris, assim, segundo a Josiane e a Bruna, a, a Bere, tu vai ter muito mais 

propriedade pra falar nisso, a, Bere tinha um aspecto muito pessoal dela ser uma 

pessoa muito poetisa, muito profunda, e eu como sou também uma pessoa toda 

profunda eu queria que tu me dissesse assim como é que era esse 

desenvolvimento, nessas composições, e também do Tempos Brancos, pra nos falar 
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um pouco do Tempos Brancos, pra vocês lembrar, tu lembrar, né? desse espetáculo 

que era né? esse o roteiro da minha, minha, do meu TCC, mas na questão poética, 

como que era essa, essa função da Bere com essa, literatura, com a coisa de 

escrever que ela tinha um tablet, que ela ficava lá, tararã, eu queria saber um pouco 

sobre… 

C: Mas o tablet tu já tá em outra, em outro momento, que a Bere antes escrevia em 

qualquer pedaço de papel 

M: Ah, então tu vai con, falar lá do papel, tu vai lembrar do papel… 

C: Que loucura 

M: ...o tablet era muito evoluído, né? 

C: O tablet já tava no ó da organização 

M: Ah, tá 

C: Uma evolução 

M: Tu pode fazer uma pard, mais ou menos, assim sobre isso, que eu acho que isso 

é bem importante pra nós registrar, né? 

C: Assim, a Bere, ela, ela, quando a gente montava os espetáculos, ahm, 

principalmente, espetáculo de escola, que tu tem prazo, que tu, né?... 

M: Uhum 

C: ...tu precisava fazer… 

M: Aquilo terminar 

C: ...as pessoas trabalhavam e ela tinha que pegar o trabalho de cada uma  e 

costurava dentro de uma história… 

M: Sim 

C: ...a gente passava noite escrevendo, né, enfim, sentava, chimarrão, parãrã, e… 

M: Tchutchutchu 

C: ...começava a escrever, aí um falava não sei o quê, daqui a pouco ela tava 

escrevendo muito bem reto, daqui a pouco ela tava escrevendo torto, daqui a pouco 

ela tsu, daqui a pouco ela virava, e daqui a pouco ela não tava escrevendo tudo, ela 

fazia tópicos que só ela entendia… 

M: Taaa, sei, sei 

C: ...porque era impossível, impossível, então ela dizia, vamos supor, no Tempos 

Brancos, Cristiane máquina… 

M: Hum 

C: ahhh, aí ela fazia… 
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M: Eu sei aquele que processo que faz tuctuctuc com as máquina... 

C: ...é, e aí depois 

M: ...de escrever 

C: ...tempo, aí ela falava o poema do tempo, aí daqui a pouco, aí daqui a pouco ela 

fazia uma flecha pra, sabe, era uma coisa impossível 

M: Tá 

C: E aí eu tent, eu dizia Bere, tá, agora vamo organizar, deixa eu, porque eu preciso 

do roteiro, que, eu tenho que chegar tudo, início meio e fim, para que eu possa, tá… 

M: Nas aulas 

C: ...podendo enxergar… 

M: O todo 

C: ...o todo, para onde eu vou, o que que eu tenho que fazer, eu preciso disso, é 

minha forma, e ela assim, não,  te acalma, te acalma, que depois tu vê tudo, te 

acalma aí, eu digo, não, mas vamos lá, primeira parte, o quê que a gente quer 

fazer… 

M: Aí tu organizava isso no papel 

C: É, mas era uma organização mais minha, tanto é que o roteiro que a gente tem 

de Rosa Baguala; eu escrevi, porque se eu te mostrar como foi feito é um livro, o 

livro tem rabisco pra cá, rabisco pra lá, rabisco… 

M: Hehehe 

C: ...e escrita, e eu dizia só um pouquinho, só um pouquinho, ela sublinha, e aí ela 

volta, gente, assim, é… 

M: Uma coisa muito pessoal dela 

C: É 

M: E a coisa dela tá escrevendo frases e dar esses tópicos, já era tipo tu acha que 

uma intuição, uma coisa vinha e ela já dava lhe uma... 

C: Ela, é. 

M: Vinha uma coisa durante as aulas 

C: E assim,  

M: E ela, ela fazia essa preparação, na, na, na, nas aulas 

C: Ela já, ela já... 

M: Tipo plim 

C: Tudo que a gente fazia em aula ela usava 

M: E ficava escrevendo, parando… 
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C: Não… 

M: Eu gostava disso 

C: Não, não 

M: Não 

C: não, não 

M: Tá… E se tu fazia um movimento uma coisa 

C: Esse momento de escrita era dela depois 

M: Era depois 

C: É 

M: Em aula, ela buscava nas pessoas coisas importantes para pra pessoa, tipo, olha 

isso aqui eu gostei 

C: É. Então a gente tinha um momento, tem, é muito engraçado isso, falar o tinha 

porque pra mim ainda tudo tem, tá 

M: Sim 

C: Tá, enfim 

M: Tem, é… 

C: Ahm… 

M: Mas sabia que tem, eu acho que tinha… 

C: É, é 

M: Só não tem a presença dela física, mas nunca não vai ter 

C: Exatamente 

M: Tá, no meu pensamento 

C: Uhum 

M: Tá 

C: Bom, vamos lá, então é, vamos supor ela dava um tema, né, então, façam, então 

cada um ia fazer, da sua forma, agora Cristiane e Miriam se juntem, juntem esse, 

essas duas partes de vocês e façam… 

M: Uhum 

C: ...só que nós tínhamos que juntar, o nosso movimento tinha… 

M: O nosso processo? 

C: ...tinham que conversar 

M: Tá, então eu ia ser Cris e tu ia ser um pouco Miriam, daqui a pouco 

C: Independente, ou daqui a pouco faz, faço a minha parte, tu ficava congelada, 

daqui a pouco 
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M: Sim, a gente tinha que tá... 

C: É 

M: ...se organizando 

C: E ela ia ver e tinha coisa que às vezes ela modificava e coisas não… 

M: Tá 

C: ...aí ela acomodava, agora tu faz isso, depois tu faz depois, depois junta, depois 

todo mundo faz a mesma coisa 

M: Ela tinha essa facilidade depois na próxima aula, de rep, de repetir? 

C: É, então, ela sabia… 

M: Eu não tenho 

C: ...ela sabia que ela fazia, mas o que que acontecia… 

M: Risos 

C: ...se ela não repetia quem esquecia éramos nós, ela dizia… 

M: Ai que louco, isso 

C: ... mas eu não dei isso aqui pra vocês, então, agora repitam... 

M: Gente, então ela tinha uma memória legal, nessa relação 

C: É 

M: Do que ela queria 

C: Ela sabia, mas... 

M: Era, era uma aquisição 

C: Então, por exemplo assim ó, ela não sabia exatamente que movimento tu tinha 

feito, mas ela diz, ela te dizia, não tu fez um movimento que era mais ou menos isso 

tenta te lembrar, porque isso eu quero 

M: Ahhh, que louco, entendi 

C: Entendeu? 

M: entendi buscando... 

C: É 

M: ...aquilo de ti 

C: Isso, e é, isso ela sempre dizia… 

M: Que diferente 

C: ...façam repitam, façam repitam porque senão vocês vão esquecer 

M: É repetição, né? Tanto que eu vou usar, um processo nosso aqui na questão 

teórica que, de um livro de dança contemporânea que a Afaia não sei das quantas 

que ela fala na Pina Baush e aí a Debora me disse, mas Míriam, da onde tem haver 
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Pina Baush, eu vou buscar, depois ela diz Miriam tem, tem porque a Bere trabalhava 

com perguntas e a Pina na questão dela do Café Müller, daquelas coisas do 

passado, a repetição e a pergunta, era o processo, a gente puxa tanta coisa de 

dentro da gente, com pergunta e com repetição, daqui a pouco começa a se tornar 

uma coisa que nem andar de bicicleta, e aquilo tu vai repetindo, repetindo, repetindo 

vai ficando puro sentimento, porque tu pode passar depois de ter ela pronta não é 

mais uma coisa repetida, aí ela já se torna... 

C: Ela já, ela já  

M: … orgânica... 

C: Exato 

M: ...e aí já sai com ou, com outros processos junto... 

C: Exatamente 

M: ...então é necessário essa repetição, aí eu entendo a Bere nesse processo, a 

gente na universidade princ, busca, as professoras buscam, que os alunos, 

entendam essa compreensão, e eu acho que a, a Bere ela, ela já tinha isso no 

corpo, então ela passava já isso, era um pouco Pina, era um pouco sabe, porque no 

fundo nós somos, né, aí já poetizando aqui contigo, nós somos a dança, então uma 

dor, eu, eu, falando pra ti, não sei se isso vai ser transcrito, mas uma dor que me dói 

muito eu preciso dum chão, eu me esfrego muito, eu me rolo, repito, repito, até que 

aquilo sai, tipo pelo fígado e eu melhorar, aí eu me levanto e saio caminhando, nem 

que eu chore e tal, mas eu preciso que passe pelo meu corpo, as coisas que tão me 

doendo e eu acho que se as crianças, isso que a Bere, eu acho que ouvi ela falar na 

aula, se a gente tivesse, ah, tipo, na nossa educação esse processo, como os 

nossos filhos seriam diferentes hoje, como a gente tem coragem de falar com uma 

pessoa x, y, que são, a inibição, e o, e a falta de coragem, uma das questões… 

C: Uhum 

M: ...elas são tão grandes, que as pessoas não se inserem, não arrumam namorado, 

não conseguem casamento, não falam a verdade, pápápá, quantas oportunidades, 

que a dança dá... 

C: É, e o quanto isso 

M: ...exposição… 

C: ...e o quanto isso… 

M: ...querer ser visto, plateia, público, tirar esses, mitos... 

C: Uhum 
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M: ...de medo... 

C: Uhum, e o quanto isso… 

M: ...isso que eu queria que tu falasse assim 

C: ...faz diferença na vida, ahm… 

M: O resto! Como tu é, hoje, Bruna, que a gente chegou aqui sem se conhecer… 

C: Cris 

M: ...e a gente tá… Desculpa, Cris, eu tenho dificuldade com nomes, mas...  

C: Tudo bem,hahaha, eu também tenho 

M: ...Cris, como a gente conseguiu se organizar, sem mesmo nome, nem nanananã, 

porque a gente tem esse processo dentro do corpo 

C: É 

M: Que compreende, e é diferente, pra cada um… 

C: E eu 

M: ...diferente das exatas, das humanas, a gente necessita dessa área sensível… 

C: E eu 

M: ...muito mais do que simplesmente espetáculo… 

C: Claro, com certeza 

M: O grupo se unir, e vocês, e vocês hoje são uma inteireza, mesmo que, a Bere 

esteja num outro plano, que a fulana esteja lá, que a Debora não sei o quê, vocês 

são uma coisa, um dia esteve unida… 

C: Uhum 

M: ...grudada… 

C: Uhum 

M: ...entende? 

C: E que isso é um elo, muito forte 

M: Isso 

C: Muito forte 

M: Acho que importante isso… 

C: É 

M: ...pra mim… 

C: É 

M: ...sabe, pra ficar relatado em registro... 

C: Essa questão, ahm… 

M: ...pra, pro meu TCC eu acho que isso é, muito mais importante 



192 

C: Vem as coisas na minha cabeça, e aí daqui a pouco já vai, foge, enfim 

M; Agora eu vou deixar tu, meio nessa poética tu dizer 

C: Bom. o que eu tava comentando é o quanto isso nos faz diferente, quando eu 

volto pro grupo, ahm, a Bere tá com um trabalho muito diferente, porque o Búzios é 

um trabalho todo dançado, todo, todo, todo coreografado, não tem um, texto, não 

tem nada… 

M: Sim 

C: ...somente movimento… 

M: Uhum 

C: ...quando eu chego em Nau, Nau tem texto, música ao vivo, tem, tudo, e eu, 

chego e não consigo dizer um texto, eu tinha… 

M: É, precisava trabalhar isso 

C: ...eu tinha que falar, mas é claro que o sol vai voltar, não saía, de jeito nenhum, 

não saía, porque eu não participei daquele processo que eles tiveram de começar a 

falar, de ir pro calçadão, de, coisa que nunca se viu em Pelotas, era os loucos da 

Bere… 

M: Ai que lindos 

C: ...indo pra rua… 

M: É, eu amo, né? sou suspeita, assim 

C: ...é, a Bere fez pra montagem do Nau, ahm, era um mendigo e um, um  menino 

lindo que dançava conosco, enfim, ahm, de terno e gravata, aquilo foi, foi pra 

Alemanha fazer um curso de Dança Contemporânea, enfim ele era bailarino, ele é 

maravilhoso, o Ricardo, que dançou com a Bere quando, eu conheci ele quando eu, 

quando eu vim pra, quando eu vim para Pelotas ele dançava Nau… 

M: Uhum 

C: ...ahm, e ele tá no calçadão tá aquele mendigo pedindo dinheiro, não sei o quê, 

ninguém dando bola, chega o Ricardo pega o mendigo e bota o mendigo deitado 

com a cabeça deitada no colo dele, abraça e faz carinho e não sei o quê e aquilo vai 

juntando um povaréu, um povaréu, porque Nau dos Sentimentos, a nau, a nau era 

aquela função, quem era louco se colocava numa nau a deriva, né? 

M: Verdade 

C: ...era essa história, então, era, era… 

M: Era político 

C: ...o quê que nós somos… 
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M: ...bastante político 

C: ...o que que é a loucura, ne? como é que tu vê o louco? mas tu vê louco? mas, e 

tu? 

M: Verdade 

C: Né? Aí… 

M: Não sabia, sabia... E Cris, viu, é um processo aqui 

C: É, e aí... 

M: É um processo político! A dança é um processo político 

C: Claro! Com certeza, com certeza 

M: Muito 

C: E Nau de Sentimentos, ah, trabalhava essa parte de… gente Nau de 

Sentimentos, isso foi, se eu voltei em 2006, Nau de Sentimentos acho que foi 

2004… 

M: Sei 

C: Tinha uma coreografia que era casais héteros, homossexuais, mulher com mulher 

e menino com menino, eram, ham, era uma coreografia com isso, então trabalhava 

muito essa questão... 

M: Gênero 

C: ...de, e, e de, hum, do que que as pessoas julgam, entendeu, de que que, e um 

dos, dos laboratórios era o quê que uma briga gera, e o quê que um abraço entre 

pessoas do mesmo sexo gera 

M: Bem forte 

C: E dep, e tinha parte política, né, que ela fazia tinha, tinha… 

M: Muito psicológico e muito político, né? 

C: ...sacar, sacars, sacarsmo, ih, blulu, ela era muito sarcástica nisso, sabe? 

M: Aham 

C: Então a política, a, a, não era, não era esse o termo certo, a bere era muito 

leve… 

M: Isso 

C: ...então a política. ela também fazia dum jeito muito leve 

M: Que viesse a, a, de encontro com as pessoas de maneira que fluísse 

C: É, é 

M: Que não pesasse 

C: Que não pesasse, mas que tu pensasse sobre aquilo 
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M: Porque a dança é isso, né? 

C: É 

M: Então ela, ela abriu esse caminho, para que a gente pudesse, loquear no 

calçadão hoje, e dentro de ônibus… 

C: E que agora são vários loucos, graças a Deus 

M: Não, graças a Deus 

C: Porque antes eram poucos 

M: Graças a Deus… E isso, esse processo é muito importante pra nós, pra gente, 

abrir, esse, essas crianças, amanhã, depois, na escola, que eu mudei 

completamente a minha vida com a função desse novo modelo de, de, de, ganha-

pão, tomara que consiga, né, que nós todas consigamos um lugar, específico pro 

trabalho, que a gente consiga sobreviver da dança, porque a gente que não, mas a 

gente ainda vai buscar, né, isso até o fim, qualé o dia desse tal de fim, mas todos 

estão se formando na dança não para trabalhar depois numa loja, uma coisa, mas 

gostaria de ter um lugar, se inserir, né? 

C: De trabalhar 

M: E, e dentro da escola, principalmente, a gente consiga, em que as crianças 

entendesse um pouco de Bere, porque a Bere era muito pedagógica nisso aí, e 

buscando como ela fez no dia de sala de aula lá que ela deu aula, ela buscou um 

pouquinho de cada um ali e a gente, a fulana que falou, a ciclana que não sei o quê, 

o braço dela como chama mais atenção, a, ali o movimento da perna, quer dizer, é 

um olhar com a pessoa que tinha uma experiência estética mais alargada sobre 

esse olhar de observador, e de, de coreógrafo para poder chegar, a, a, a, a enxergar 

as pessoas de um outro viés, né? 

C: Hum 

M: E precisa estar numa área de sentimentos, e do sensível, e, isso aí não é todas 

as pessoas que possui, Infelizmente, essa característica pra dar aula, e elas podem 

ter uma corporeidade muito forte, musculosos, podem ter muito, muita dinâmica, 

como esses grupos de, da educação física, mas, mas ela necessita dessa questão 

artística 

C: Uhum 

M: E eu acho que a, o teu relato teve muita mais o envolvimento com a questão 

artística da Bere e da história mais familiar de vocês assim, então se tu fosse me 

des, se tu fosse me dizer assim, ahm, um aparato geral do, de Tempos Brancos, 
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então, e da vida com a Bere, o quê que tu, que ela deixou assim, para vocês, que eu 

acho que é bem importante deixar o registro 

C: Puxa vida… 

M: Um pouco de cada coisa assim, que tu possa deixar aqui, bonito, que reverbera 

na tua vida, da tua filha, da do teu marido, das coisas de vocês, porque isso que é 

bonito colocar lá, não é qualquer quantitativo… 

C: A gente trabalhou… 

M: ,,,nem qualitativo 

C: Verdade 

M: Livre assim, sabe 

C: Com o Tempos Brancos, a Bere trouxe muito das memórias dela… 

M: Uhum 

C: Né? E que… 

M: Ah! Isso 

C: É 

M: É memórias dela? 

C: Dela, que partem muitas coisas do Tempos Brancos, né? 

M: Tá 

C: Ahm, por exemplo, a... a questão da máquina, é a relação dela com a vó dela, né, 

que era uma ligação muito forte, um vínculo muito forte, e que ela tinha um exemplo 

muito grande. de mulher, de, né, de, de, de pessoa, de vó, e um modelo muito, que 

ela seguiu… 

M: Da pessoa que ela era 

C: hum… E seguiu como vó assim, ai isso me emociona muito Miriam falar… 

M: Certeza, que amor, né? (risadas) 

C: Ahm… 

M: Ai que bonito... Mas… 

C: Bom, seguindo (choro)… 

M: É que hoje tu pode dar isso pra tua filha, entende? Uma, um aspecto que ela teve 

essa avó maravilhosa e que vocês puderam vivenciar juntos as coisas da dança, e 

que hoje isso, ahm, é uma aquisição tão forte de amor, na vida de vocês, amor 

incondicional, que tu vai poder lembrar, e dar esse exemplo pra tua filha pro resto da 

vida, dessas coisas que tu tá dizendo aqui no meu TCC… 

C: Aham 
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M: ...mas que é da tua vida, e isso… 

C: E é... 

M: ...e isso é muito importante… 

C: Claro, e eu fico muito feliz disso ficar registrado… 

M: ...pra vocês assim… 

C: ...porque eu digo, eu tenho uma memória, horrorosa, porque a gente, como a 

gente vai esquecendo de coisas, né? 

M: Ah. mas não dá pra gente lembrar tudo, né, Cris? 

C: É, é… E aí, uma vez me falaram que como as memórias escritas elas 

permanecem, né? 

M: Sim! 

C: E… 

M: Eu tenho as cartas do meu pai para minha mãe, e às vezes eu vou lá e mexo, 

nada mais,  às vezes parece que a gente se esfrega um pouco na dor, mas qué. 

aquilo é a gente… 

C: Exato! 

M: É cartografia, é corpografia, como a, é, é, é a gente, é nosso rizoma lá, como a 

gente estuda lá com a Debora, e sem aquilo a gente é o quê? sabe? é isso! 

C: E… 

M: Então tem muita memória aí… 

C: É, e ela mexe em memórias, ahm, memória da viagem que ela tanto amou… 

M: Hum 

C: Que foi uma viagem a Grécia, que ela foi, ela foi convidada onde ela apresentou o 

método dela, que ela odiava essa palavra, mas ela apresenta o método dela lá na...  

M: Me fala um pouco de 

C: ...Unesco 

M: Me fala um pouco dessa questão método, método de dança? 

C: É, a Bere tinha… 

M: De Dança Contemporânea? 

C: É… Na verdade, ela criou, ela tinh, ela, ela, ela tinha que apresentar um trabalho, 

eu não lembro exatamente quando isso se criou, mas, ela já tinha algo, alguma 

coisa pronta desse método e ela foi a Grécia... 

M: (sussurando) Coisa linda, né? 

C: ...e ela foi pro festival de dança lá, onde ela foi premiada 
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M: Isso eu tenho 

C: ...melhor coreografia… 

M: Uhum, eu tenho porque eu botei um registro de, de, da história  de vocês 

C: Ali a Jaque foi, foi junto, ahm… e… e ela foi apresentar o método dela, né, então 

M: A Jaque Pradié 

C: É, é, a Jaque Pradié,  

M: Mas que chique 

C: E... O Ricardo tava na Alemanha, o Ricardo encontra eles, né, pra, pra essa 

apresentação e tem dois bailarinos que dançavam com o Ricardo, e foram apre, 

aprender a coreografia também pra apresentarem juntos, mas, se eu, eu, eu não me 

lembro exatamente, e se eu não me engano foi a coreografia do Ricardo que ganhou 

essa premiação… 

M: Ai que legal 

C: Ou foi do Ricardo e da Jaque, eu não consigo, tem que ver nos registros, não me 

lembro… 

M: Enfim, né? 

C: ...e ela foi apresentar esse, esse método, e aonde ela, ahm nessa viagem, enfim,  

ela se depara com a Vitória de Samotrácia que é a, a estátua que é o final do 

Tempos Brancos, né, é baseado na Vitória, a questão sem cabeça… 

M: Hum 

C: ...que a gente bota os lenços… 

M: Uhum 

C: ...perde a cabeça 

M: Uhum 

C: ...então dessa… de, de, dessa imagem do perder... 

M: Eu não sabia.e não tenho esse registro 

C: ...e tu te sentir livre.. 

M: Hum… 

C: Essa é o final da Clara, a Clara perde a cabeça porque ela perdeu a memória, 

ela, né? 

M: Sim 

C: Aquela, aquele símbolo de perder a cabeça, mas ao mesmo tempo ficar livre, né? 

M: Sim 

C: Tu te, te deixa das amarras, enfim 
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M: Da vida, de tudo 

C: Exato! E o, e o, o quanto isso pode te parecer livre e ela fala também essa 

questão do Alzheimer que fo, era uma doença que ela comentava, e até porque o 

sogro dela, tá, no caso o avô do meu marido… 

M: Uhum 

C: Né? Ele teve Alzheimer e como ela vi, ela via aquela doença, e, como o restante 

da família via, então enquanto ela levava na brincadeira, né, levava na esportiva, 

tipo, ela encontrou o sogro indo num café, um hotel, não entendi, não me lembro 

direito, ela dirigindo ela já separada do pai do Ismael, encontra o sogro, ela sempre 

chamou o sogro, ahm, e ela, pega, ah, eu tô indo no... tô indo, tô indo tomar um 

café, mas ele saía de casa, porque ele já tava com Alzheimer, não tinha, né… 

M: Raciocínio de, de, de, saber o que fazer 

C: ...simplesmente saía, e a Bere já com outra pessoa, enfim, e ela pergunta, e ele 

pergunta, quem, quem é este rapaz dirigindo teu carro, é o motorista? Ele pergunta 

pra ela... 

M: Risos 

C: E ela disse é sogro, porque é, ela disse como é que eu vou dizer pra ele que não 

é, que é meu namorado, que não sei o quê, e que, e que ele acha ainda que ela é 

casada com o filho dele… 

M: Sim 

C: ...você tá me entendendo? 

M: Sim 

C: Então ela entrava... 

M: No processo de 

C: ...no processo... 

M: de, de, de, dele ficar 

C: dele 

M: Sim, do jeito dela 

C: É, e a, e era isso 

M: Humildemente na real, pra manter as amizades, amor, porque que não, que a 

gente não separa com ninguém, né? 

C: É, e aí 

M: Na verdade, só separa quando quer, né? 

C: Exatamente, e aí ela, ela jo… 
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M: Eu sei porque eu me afinizo muito com 

C: Ela faz esse trabalho do Alzheimer com essa ideia, porque que tu tem que tratar 

como uma coisa ruim...ela… 

M: Verdade 

C: ...isso era uma discussão minha e dela, né? 

M: Uhum 

C: Porque ela me dizia, porque que não é, pode ser, porque que tem que ser sofrido, 

porque que tem que ser ruim, né? Se a pessoa tem aquela memória, aquela 

memória que ficou boa, né? O que ficou de bom tu... 

M: É uma zona de conforto 

C: Exatamente, porque tu não lembra muitas vezes das coisas que tu não… 

M: Quer 

C: ...não quer, né, tu só lembra das coisas, porque que tu volta, porque é aquela 

memória que tu tem… 

M: O que que te faz também, fazer isso com teu próprio ser, o quê que numa vida 

faz com que tu queira dar um apagão? 

C: Uhum 

M: Né? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam, as pessoas pensam na 

questão doença, a pessoa vai perder a memória, daqui a pouco ela não vai lembrar 

mais nada, e que sofrimento… 

C: Uhum 

M: ...levam tudo pra trajédia, né? 

C: Uhum. E era isso que a 

M: Que nem essa questão psíquica que eu tava te falando, que nem todos esses 

aspectos que são colocados de forma muito negativa, ou por exemplo, eu fiz um 

espetáculo, eu não sei, né, isso aí depois não precisa ficar registrado eu fiz um, um, 

um aparato sobre um espetáculo Giradança que tinha um cadeirante, uma, um 

giradança 

C: Uhum 

M: Eu assisti muitos espetáculos, que eu morei em Rondônia, e lá é capital então 

tem muitos espetáculos, eu fui muito fruidora, e aí então, eles tinham um viés 

totalmente diferente do aspecto, estou na cadeira de rodas, não enxergo, sou surdo 

e todos participavam de uma maneira tão autêntica, e aí botavam assim nas 

oficinas, a,a,a, bailarinos com ou sem deficiência e lidavam com muita... 
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humanidade… 

C: Uhum 

M: ...então todos ali tinham um processo bastante diferente e muito confortável, e 

que todo mundo sentava naquela cadeira, o cadeirante tava no chão, e todo mundo 

na cadeira dele, então tudo… 

C: Sim 

M: ...era uma coisa muit, muito contemporânea, e a vida deveria seguir esse viés, 

né, que eu acho que a Bere tinha muito disso, e nós temos aqui, que registrar, que 

nós somos Pelotas, né? Nós somos a nossa, a nossa terra aqui que tem tanta 

amargura, tem tanta coisa triste da escravidão, de tantas coisas que ficaram para 

trás, eu acho que o que ficou pra frente e que tem, sucesso na questão evolução, 

tem que ter esse dis, ter esse registro 

C: E que nem, tu me perguntou, o quê que fica… 

M: O quê que fica, é… 

C: E, e assim, fica essa questão de como tu vê a vida… 

M: Sim 

C: entendeu? De, de, de o quanto aquilo que, de repente é, parece ruim, mas tu tem 

que achar o melhor caminho de não ser tão ruim, né? 

M: Verdade 

C: Se é o tempo que tu tens, né? 

M: Que tu viva melhor... 

C: Que tu viva melhor 

M: ...da melhor maneira, é o jeito dela, né? 

C: E isso foi que a, foi o jeito que ela nos ensinou pra gente passar por uma parte;  

tão difícil 

M: Verdade… 

C: Isso eu acho que é o que 

M: Que forte, né? 

C: Eu acho que é o que fica... 

M: Isso é o Tempos Brancos 

C: Isso é o tempos Brancos 

M: É o que fica… ahm… e se tu dissesse tudo isso em uma palavra assim de tudo 

isso 

C: Bah! De tudo isso? 
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M: Das tuas vivências, de tudo 

C: Ah… tem tantas palavras… porque ela era uma pessoa muito admirável, 

Miriam… 

M: É? 

C: Em tudo assim, tudo que, se eu te relacionar, (chorando) de sogra, de, de mulher, 

sabe, de mãe… 

M: Que bonito, querida, que bonito 

C: ...de vó, ahm… 

M: Então, isso é tão bom, da gente saber, de registrar, ela vai ficar tão feliz… Isso é 

muito lindo... 

C: Felicidade! Eu acho que é a melhor... 

M: Felicidade? 

C: ...melhor palavra: Felicidade! 

M: Viu como sai… hahaha 

C: Felicidade. Eu acho que é o que, o que, consegue... 

M: Descrever, assim, né? 

C: Descrever tudo, é... 

M: Tá certo, muito obrigada! 

C: Eu que agradeço 
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