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Resumo 
 
 

BITENCOURT, Janiel Vega. Processos colaborativos de criação: uma análise de 
montagens de espetáculos do Curso de Dança da UFPel. 2021. 80 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Dança-Licenciatura) - Centro de Artes, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2021. 
 
 
O presente trabalho possui como tema processos colaborativos de criação em dança, 
tendo como recorte contextual o Curso de Dança-Licenciatura, da Universidade Federal 
de Pelotas. Tem como objetivo principal analisar diferentes processos colaborativos de 
criação em montagens de espetáculo no contexto delimitado, a fim de propor reflexões 
acerca deste modo de compor em dança. Trata-se de uma pesquisa de cunho 
qualitativo (FRASER; GONDIM, 2004), tendo como participantes alunas e ex-alunas do 
curso de Dança-Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, que atuaram como 
diretoras em espetáculos elaborados a partir da disciplina Montagem de Espetáculo II. 
Utilizou-se entrevista por meio da aplicação de questionários abertos (CASTILHO; 
BORGES; PEREIRA, 2014), como instrumento de coleta de dados e, o estudo das 
respostas recebidas resultou na organização de três categorias de análise, tais sejam: 
Colaboração nos processos criativos em dança; Estratégias de composição nas 
montagens de espetáculo e; Formação, herança e interferências do contexto. A 
investigação teve como aporte teórico pesquisas de autores como: Paul Bourcier 
(1987), Lenora Lobo e Cássia Navas (2008), Jussara Xavier (2011), Sandra Corradini 
(2011), Thereza Rocha (2011), Eleonora Leal (2012) e Letícia Lupinacci e Josiane 
Corrêa (2015). A partir da pesquisa é possível concluir que a colaboração nos 
processos de criação em arte é uma característica que possibilita diferentes formas de 
composição, especialmente no universo da dança. Nesse meio, os intérpretes-criadores 
partilham suas ideias com o restante dos envolvidos na criação e na produção cênica. 
Partindo dos interesses do grupo participante, a obra tende a tornar-se multifacetada, 
pois proporciona múltiplas visões de um mesmo assunto e explora corporeidades que 
provavelmente não surgiriam se apenas um coreógrafo pudesse agir na montagem ou 
assinar a autoria do processo criativo. Como desafios em um processo colaborativo de 
criação, é possível afirmar que, com diferentes pessoas criando para uma obra, o diretor 
precisa ter certa sensibilidade para escolher o que cabe, o que pode ser reconfigurado 
e o que deve ser eliminado na proposta em desenvolvimento. Lidar com os acasos que 
ocorrem na sala de ensaio também exige, por parte do diretor de espetáculo, uma 
postura flexível para as mudanças repentinas do processo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

BITENCOURT, Janiel Vega. Collaborative processes of creation: a review of 
productions of shows from UFPel's dance graduation. 2021. 80 f. Final Paper (Dance-
Degree) – Arts Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2021. 

 

This work has as its theme the collaborative processes of creation in dance, having as 
its contextual cut, the Dance degree course of the Federal University of Pelotas. The 
main purpose of this study is to analyze different collaborative processes of creation in 
spectacle productions in the delimited context, in order to propose reflections on this 
way of composing in dance. This is a qualitative research (FRASER; GONDIM, 2004), 
having as participants current and former students of the Dance course of the Federal 
University of Pelotas who acted as directors in shows prepared in the discipline 
‘’Assembly of Show II’’. Interviews were used through open-ended questionnaires 
(CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2014), as a data collection instrument, and the study 
of the answers received resulted in the organization of three categories of analysis, 
namely: Collaboration in creative processes in dance; Composition strategies in 
spectacle productions and; Formation, inheritance and interferences of the context. The 
investigation had as theoretical support researches by authors such as: Paul Bourcier 
(1987), Lenora Lobo and Cássia Navas (2008), Jussara Xavier (2011), Sandra Corradini 
(2011), Thereza Rocha (2011), Eleonora Leal (2012), Letícia Lupinacci and Josiane 
Corrêa (2015). From the research results, it is possible to conclude that the collaboration 
in the processes of creation in Art is a characteristic that enables different forms of 
composition, especially in the dance universe. In this environment, the performers-
creators share their ideas with the rest of those involved in the creation and scenic 
production. Based on the interests of the participating group, the work tends to become 
multifaceted, as it provides multiple views of the same subject and explores corporeality 
that would probably not arise if only a choreographer could act in the assembly or sign 
the authorship of the creative process. As challenges in a collaborative creation process, 
it is possible to say that, with different people creating for a work, the director must have 
some sensibility to choose what is applicable, what can be reconfigured and what should 
be eliminated in the proposal under development. As well, be able to handle with the 
hazards that occur during the rehearsal room also requires, on the part of the show 
director, a flexible approach to sudden changes in the process. 
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Janiel... 

 

Nasci e cresci em uma cidade bastante pequena – Morro Redondo, RS – e 

olhando para trás, pensando na dança, posso afirmar que fui uma criança bastante 

expressiva. Desde a infância, sempre fui um corpo disponível para o movimento. A 

dança sempre esteve comigo, haviam momentos em que eu colocava músicas para 

tocar em um CD no aparelho de som do meu quarto, e ali dançava por horas. Eu tinha 

receio de que alguém me visse dançando, talvez porque, nesses momentos, eu me 

libertava de algumas amarras e expunha quem eu era. 

Jamais cogitei participar de uma escola de dança, já que em um município tão 

pequeno (seis mil habitantes) e com pouco acesso à informação não havia locais 

destinados especificamente ao ensino da dança. Contudo, não passei por algo que 

em minha mente legitimasse a dança como parte significativa na minha vida. O que 

eu dançava era o que eu criava na rua, em casa e na escola. Entretanto, isso não 

significa que estes lugares e modos de dançar não mereçam reconhecimento como 

contextos de aprendizagem da dança, mas para mim naquela época, eram espaços 

que, por não exigir um treinamento mais rigoroso ou aperfeiçoamento técnico, não 

solicitavam comprometimento com a arte de produzir dança.  

Perto da minha formatura no ensino médio, fiquei em dúvida sobre qual 

graduação cursar, mas sabia que a arte era um bom caminho, já que eu gostava da 

liberdade, do corpo, e esta opção poderia se tornar porta para diferentes 

possibilidades. Ao finalizar a educação básica, entrei para o curso de Artes Visuais – 

Licenciatura, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde creio ter desenvolvido 

uma sensibilidade artística antes inexplorada. Conheci pessoas com quem aprendi 

muito, mas sentia falta de conhecer melhor o meu corpo. Foi então quando pedi 

reopção para a Dança – Licenciatura da UFPel.  

Quem diria que o curso, além de já me mostrar a dança, me traria a 

oportunidade de conhecer tantos caminhos. Entre prática e teoria, me tornei cada dia 

mais dançante. Participei de grupos de danças urbanas, dança contemporânea, jazz 

dance, colaborei em grupos em diferentes composições, espetáculos, conheci a 

docência, a pesquisa e, assim, me vi a cada dia mais completo como ser, encontrando 

o caminho que no passado eu aguardava trilhar.



Em 2016, ano em que ingressei no curso, passei a morar em Pelotas, foi 

quando vi a possibilidade de entrar em alguma academia de dança e aprofundar os 

meus conhecimentos práticos sobre dança. Ainda no mesmo ano, entrei para o grupo 

de danças urbanas da Adágio Centro de Dança, onde permaneci por dois anos, 

participando de dois espetáculos e descobrindo uma grande paixão por este gênero 

de dança. Em 2017, entrei para o grupo de jazz dance do 1º Ato Tavane Viana, onde 

também descobri um forte sentimento, permanecendo nesse grupo até hoje, onde já 

participei de produções cênicas, entre elas, dois espetáculos e alguns festivais de 

dança. 

Dentro do curso tive a oportunidade de participar como intérprete-criador de 

três espetáculos na disciplina de Montagem de Espetáculo II, tais sejam: Em Eterno 

Retorno, de Marina Timm; 64, de Shaiane Beatriz e; Segunda Pele, de Ludmila de 

Lima Coutinho – onde obtive experiências carregadas de conhecimento, agregando 

positivamente em minha condição de bailarino, coreógrafo e professor de dança.  

No curso também fui bolsista do PIBID, onde aprendi a compreender melhor o 

meu papel de docente, trocando ideias com professores, conhecendo escolas e 

lidando com diferentes situações dentro do âmbito escolar. Além do PIBID, tive o 

prazer de ser bolsista do projeto Residências Artísticas, onde pude aprender a 

organizar eventos artísticos dentro da universidade e tudo o que envolve esse 

trabalho. 

Enfatizo aqui a importância dos meus estágios dentro do curso, já que me 

fizeram reconhecer a importância do papel do professor para a educação. Os 

estágios, foram algumas das experiências mais intensas e animadas que obtive dentro 

do curso de Dança – Licenciatura. Entrar em uma escola como professor e vivenciar 

tudo o que permeia essa profissão me trouxe um grande amadurecimento profissional 

e pessoal, me fazendo sentir uma evolução positiva em se tratando do meu papel 

como docente. Pensando na minha caminhada dentro do curso, onde no começo não 

aceitava muito bem a ideia de ser professor, posso afirmar que essas vivências 

fizeram crescer em mim de forma gritante a simpatia e o desejo por exercer essa 

profissão. 

São todos os acontecimentos citados nessa apresentação que tornam essa 

pesquisa importante para mim. Atualmente, como futuro arte-educador, bailarino e 

pesquisador da linguagem dança, sinto satisfação ao, com essa pesquisa, contribuir 

para o conhecimento da arte, e principalmente da dança, já que defendo a mesma 



como área de conhecimento necessária para a formação dos indivíduos e luto 

diariamente para que a liberdade e a expressividade sejam atos comuns entre as 

pessoas. 

  
Imagem de divulgação do espetáculo ‘’Simbiose’’ de Janiel Bitencourt, criado dentro da disciplina de 

Montagem de Espetáculo II do curso de Dança-Licenciatura da UFPel, 2021. Foto: Camila Albrecht.  
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1 Introdução 

 

Tendo em vista o anseio por pesquisar sobre o trabalho de montagem de 

espetáculo, sendo o mesmo uma avaliação obrigatória da disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, do curso de Dança – Licenciatura da UFPel, iniciou-se esta pesquisa, 

ainda na disciplina de Projeto de Pesquisa em Dança1, com o objetivo inicial de refletir 

sobre o processo criativo de um espetáculo ao mesmo tempo da sua montagem e, 

levando em consideração não só a perspectiva do pesquisador enquanto diretor do 

trabalho, mas também a perspectiva das intérpretes-criadoras acerca da composição 

artística. 

Entretanto, em meio ao desenvolvimento da pesquisa, surgiu a pandemia2 que, 

assim como modificou o andamento de muitos trabalhos e, inclusive, o cotidiano das 

pessoas ao redor de todo o mundo, acabou alterando as minhas ideias em relação à 

investigação idealizada. Não mais podendo desenvolver a montagem do espetáculo 

de forma presencial e, por consequência, impedido de realizar uma pesquisa de 

campo acerca da criação, decidiu-se investigar sobre processos colaborativos de 

criação nas montagens de espetáculo desenvolvidas por outros alunos do Curso de 

Dança - Licenciatura, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em semestres 

anteriores, acadêmicos que já haviam concluído a disciplina de Montagem de 

Espetáculo II.  

Sendo assim, o tema da investigação permanece como processos 

colaborativos de criação em dança, porém tendo como recorte as montagens de 

espetáculo do Curso de Dança – Licenciatura realizadas entre os anos de 2016 e 

2019. 

O objetivo geral do trabalho é analisar diferentes processos colaborativos de 

criação em montagens de espetáculo no contexto delimitado, a fim de propor reflexões 

acerca deste modo de compor em dança. Ainda, tem-se como objetivos específicos: 

mapear estratégias de composição coreográfica, analisar potencialidades e desafios 

encontrados pelos participantes nos processos de criação e, ainda, refletir sobre os 

 
1 Disciplina do 6º semestre do Curso de Dança, que tem como objetivo conhecer a estrutura e 

confeccionar um Projeto de Pesquisa em Dança, a ser desenvolvido durante as disciplinas TCC I e II. 
Na minha turma, foi ministrada em 2019/2 com regência do Professor Dr. Thiago Amorim. 
2 Pandemia causada pelo vírus extremamente contagioso COVID-19. Foi necessário o isolamento 

social em muitos países durante grande parte do ano de 2020 para evitar o alastramento da doença. 
Disponível em <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>. Acesso em 29 abril 2021. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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motivos que os levaram à escolha de métodos que têm a colaboração como um dos 

princípios criativos. 

Como mencionado na apresentação, o pesquisador já havia atuado algumas 

vezes em composições/espetáculos dentro do curso de Dança - Licenciatura da UFPel 

e, na maioria deles, como intérprete-criador, participando na composição de ideias 

coreográficas juntamente com o diretor/coreógrafo e com os outros bailarinos3. Estes 

trabalhos costumam ser bastante proveitosos, já que são entendidos aqui como parte 

importante da formação artístico-docente. Este entendimento é o que leva o 

pesquisador a crer na hipótese de que a dança criada por meio de colaboração abre 

espaço para infinitas possibilidades poéticas e expande a diversidade de 

movimentação em cena, algo que pode ser minimizado quando a criação é assinada 

por apenas um coreógrafo. 

A justificativa para o desenvolvimento da pesquisa tem relação com o fato de 

que, mesmo o pesquisador já tendo experienciado de forma prática processos 

colaborativos de criação, pouco participou de debates e discussões sobre o assunto 

durante a graduação. Nesse sentido, o desenvolvimento do estudo parte, em uma 

primeira instância, do desejo de aprofundar seu próprio conhecimento sobre essa 

forma de compor, sanando dúvidas que ainda existem, já que essa é uma área da 

dança que atravessa o pesquisador constantemente e a qual o mesmo pretende se 

dedicar profissionalmente.  

Também como justificativa traz-se o desejo de elevar a qualidade do 

espetáculo em formato de videodança que está se desenvolvendo neste semestre, já 

que com a pesquisa teórica, surgem aspectos relativos a processos criativos, mesmo 

que os processos analisados tenham acontecido de forma presencial. Vale ressaltar 

que, devido à pandemia e suas respectivas limitações, as montagens de espetáculo 

do curso de Dança - Licenciatura da UFPel estão ocorrendo por meio de criações que 

unem dança e audiovisual, como é o caso das videodanças. 

Além disso, visando cada vez mais ampliar o conhecimento da arte, deseja-se 

tornar essa pesquisa conteúdo disponível para outros pesquisadores que buscam se 

aprofundar em estudos relacionados a processos colaborativos de criação. 

 Para a realização da pesquisa, foi necessário encontrar acadêmicos que já 

tivessem cursado a disciplina em questão, como já mencionado, e por consequência, 

 
3 No trabalho utiliza-se os termos bailarino(a) e intérprete-criador(a) como sinônimos. 



13 
 

dirigido um espetáculo de dança dentro da Universidade. Por isso, um dos critérios 

para a participação no trabalho era ter ingressado no Curso de Dança - Licenciatura 

da UFPel a partir do ano de 2013, pois a disciplina Montagem de Espetáculo II passa 

a acontecer a partir deste ano, com o funcionamento de um “novo” Projeto Pedagógico 

Curricular (PPC)4.  A disciplina de Montagem de Espetáculo II, segundo o PPC do 

Curso de Dança-Licenciatura da UFPel (2013) tem como objetivo geral realizar 

trabalho de montagem de espetáculo, levando em conta aspectos diversos, desde a 

concepção dramatúrgica até a elaboração de elementos cênicos, entre outros. A 

disciplina tem como programa: 

 
Execução de projeto de montagem de espetáculo. Prática de montagem de 
espetáculo em todas suas etapas. Execução, composição de trilha sonora. 
Execução de cenário, figurino, iluminação, vídeo. Desenvolvimento dos 
processos em grupo: criação coletiva, processo colaborativo e composição 
coreográfica do espetáculo. Finalização cênica do espetáculo: ensaios, 
costuras, ajustes, percepção sobre a qualificação e preparação da obra 
artística para ser apresentada (PPC, Curso de Dança-Licenciatura da UFPel, 
2013). 
 

A partir do recorte estabelecido, encontrou-se 30 alunos que cumpriam os 

requisitos para participação da pesquisa, porém, após algumas etapas - que serão 

apresentadas ao longo do texto -, chegou-se ao número final de 8 pessoas, as quais 

são nominadas no trabalho como diretoras participantes, considerando que todas são 

mulheres.  

Neste caminho, as participantes da pesquisa receberam um questionário 

aberto (CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2014) (apêndice A) com perguntas sobre 

suas respectivas montagens de espetáculo, conforme considerado pertinente ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Também, foram estudadas autoras como Jussara Xavier (2011), que disserta 

sobre a conceituação da dança contemporânea e expõe sua ideia de que essa 

linguagem não deve conter apenas um conceito possível, já que abre espaço para 

diferentes formas de se pensar a arte. Utiliza-se também as ideias de Lenora Lobo e 

Cássia Navas (2008), as quais discorrem sobre composição coreográfica e a 

importância de processos que envolvam sentimentos e sensações para desenvolver 

um trabalho coreográfico. Letícia Lupinacci e Josiane Corrêa (2015) também 

 
4 Sobre o Projeto Pedagógico Curricular, ver também Barboza (2015), que discorre sobre como se deu 

o projeto de formação de professores do curso de Dança - Licenciatura da UFPel. Disponível em: 
<http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/2911/1/Monica%20Correa%20de%20Borba%20Barboza_
Dissertacao.pdf>. Acesso em 11 maio 2021. 

http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/2911/1/Monica%20Correa%20de%20Borba%20Barboza_Dissertacao.pdf
http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/2911/1/Monica%20Correa%20de%20Borba%20Barboza_Dissertacao.pdf
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contribuem para essa pesquisa, abordando como tema de estudo a criação 

colaborativa, enfatizando que esse método de criação valoriza a individualidade de 

cada integrante envolvido no processo de criação coreográfica. 

Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se pela criação de categorias de 

análise, as quais foram elaboradas com base no recorte temático da pesquisa e na 

análise das respostas das diretoras participantes. As categorias são: ‘’Colaboração 

nos processos criativos em dança’’, ‘’Estratégias de composição na montagem de 

espetáculos’’ e ‘’Formação, herança e interferências do contexto”; e são mais bem 

explicadas ao longo do texto. 

Por fim, a organização do trabalho é composta por 6 capítulos: Introdução, 

Trajetórias da Dança, Modos de compor em Dança: artistas em colaboração, 

Percursos metodológicos, Análise de dados e Considerações finais. 

O capítulo a seguir busca contextualizar de forma breve trechos de história(s) 

da dança desde os seus primórdios até a atualidade, traçando aspectos aqui 

considerados importantes no trajeto dessa linguagem artística e que alicerçam o 

entendimento de dança na contemporaneidade para a pesquisa em questão. 
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2 Trajetórias da Dança 

 

Acontecimentos históricos, seja na Dança ou em outras Áreas de 

conhecimento, auxiliam no entendimento de como a vida humana se manifesta na 

atualidade. Sem a intenção de fazer um grande retrospecto da História da Dança5, 

mas sim de trazer alguns pontos que podem facilitar a compreensão de processos 

colaborativos na criação em dança na contemporaneidade, este capítulo aborda 

algumas situações históricas documentadas que evidenciam a transformação das 

práticas corporais dançadas ao longo do tempo. 

Segundo historiadores (BOURCIER, 1987; PORTINARI, 1989; TAVARES, 

2005; DINIZ, 2008), a dança existe, pelo menos, desde a pré-história, antes mesmo 

do desenvolvimento da linguagem oral, quando houve a criação de gestos devido à 

necessidade de comunicação humana. Esses gestos, com a passagem do tempo, 

ganharam cada vez mais precisão e significados que, até os dias atuais, servem para 

que ocorra a exteriorização de sentimentos, desejos e ideias. É uma ação espontânea 

e natural, mas também moldada pela cultura vivenciada e, salvo exceções, está 

presente nos seres humanos.  

 
Antes do homem se exprimir através de uma linguagem oral, ele dançou. A 
dança foi a expressão do homem através da linguagem gestual. O homem 
estabeleceu posteriormente todo um código de sinais, gestos e expressões 
fisionômicas ao qual imprimiu vários ritmos. A dança então foi a primeira 
manifestação de comunicação do homem (DINIZ, 2008, p.1). 

 

Como mencionado, a ação gestual, seja dançada ou não, também se mostra 

como reflexo da cultura e dos costumes contextuais do indivíduo. Há povos com 

expressões bastante distintas entre si. Isso se cria devido às inúmeras ações e fatores 

presentes no entorno social onde cada um que faz uso dessa expressividade está 

incluso. 

 
Existem indícios de que o homem dança desde os tempos mais remotos. 
Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para 
expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou 
arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver! (TAVARES, 2005, p. 
93). 

 
5 Dentro desse raciocínio, faz-se interessante refletir que toda história contada é uma “fatia” vivida e 

descrita por alguém em determinado momento e lugar, portanto, não é neutra e não compreende o 
‘’todo’’ das vivências humanas - aqui, no caso, vivências artísticas em dança - já que surge da 
percepção de uma ou de algumas pessoas. Nesse sentido, sugere-se que o leitor interessado neste 
assunto, busque debruçar-se sobre histórias de diferentes contextos e pessoas, para além do que está 
colocado nesta pesquisa.  
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Gusso (1997, p. 11) fala que o homem primitivo dançava ‘’[...] celebrando a 

natureza, as lutas, como forma de cultuar seu físico, ligada a algum tipo de ritual 

religioso, em cerimônias sagradas, implorando por chuva, fogo, fecundidade, vida, 

morte, colheita, felicidade, saúde’’. O historiador Paul Bourcier (1987) aponta que já 

existiam cerimônias de dança desde a pré-história, como comprovado nos registros 

encontrados na gruta Pech-Merle6, onde é possível encontrar desenhos de mulheres 

dançando e, segundo o autor, eram danças com caráter ritualístico, tendo como um 

dos objetivos ampliar a fecundidade feminina, por exemplo. 

De acordo com esse quadro, pode-se supor que, desde suas primeiras 

manifestações estudadas, a dança é tida como prática de cunho coletivo, o que pode 

subentender um fazer colaborativo, dependendo da forma como é gerenciada no 

grupo. 

 
Figura 1 - Dança de roda, pintura em vaso grego. Fonte:   
http://arturjotaef-numancia.blogspot.com.br/2012/12/misterios-revelados-da-suastica-mistica_4.html. 
  

Bourcier (1987) conta que na Grécia Antiga a dança era de essência religiosa, 

dom dos imortais e meio de comunicação com eles. Já no Egito Antigo, com 

 
6 Pech-Merle foi o nome dado a uma caverna encontrada na cidade de Cabrerets, na França, na qual 

encontram-se diversas pinturas pré-históricas, entre elas notam-se felinos, cavalos e até mesmo 
silhuetas femininas que vão se transformando em bisões. Para saber mais, ver Clottes (2002). 

http://arturjotaef-numancia.blogspot.com.br/2012/12/misterios-revelados-da-suastica-mistica_4.html


17 
 

movimentos acrobáticos e saltos, segundo pinturas históricas7, a dança possuía 

poderes sagrados.  

 

[...] em Luqsor, dançarinos com clavas ou bumerangues figuram no cortejo da 
visita anual do deus Amon, proveniente de Karnak. [...] No templo de Bouto, 
dançava-se anualmente um combate ritual para celebrar o advento da 
primavera (BOURCIER, 1987, p. 14). 
 

 
Figura 2 - Bailarina egípcia pintada em pedra, século XIX. Fonte: http://migre.me/vFnMm. 

 

Na Idade Média destaca-se um retrocesso à evolução da diversidade de 

manifestações dançadas, já que o cristianismo considerava o corpo um obstáculo para 

a alma, impedindo-a de ir ao céu, o que significava controlar as atitudes corporais 

conforme os preceitos religiosos da época. As atitudes que fugiam das leis da igreja 

 
7 Sobre essas pinturas, ver Jornal da Universidade de São Paulo (USP). Disponível em: 

<https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/pesquisadora-discute-os-significados-das-atividades-
fisicas-no-egito-antigo/>.  

http://migre.me/vFnMm
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/pesquisadora-discute-os-significados-das-atividades-fisicas-no-egito-antigo/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/pesquisadora-discute-os-significados-das-atividades-fisicas-no-egito-antigo/
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eram compreendidas como desrespeito para a religião e nesta perspectiva, danças 

que não fossem feitas para louvar a Deus eram vistas como pecado (BOURCIER, 

1987).  

Entretanto, comunidades menores se reuniam para desfrutar da dança 

secretamente. Ossona (1988) diz que a dança foi proibida em palácios, templos e 

praças públicas e, por isso, coletivos artísticos buscavam abrigo em aldeias.  

Já no final da Idade Média, com uma maior tolerância da igreja, a dança passa 

a se popularizar entre a sociedade mais conservadora. Mendes (1987) acredita que a 

dança se encontrava agora como recreação para a nobreza, corte e, também, em 

camadas sociais menos favorecidas.  

Na Idade Moderna, pode-se citar o rei Luís XIV (França, 1638-1715) como um 

dos grandes nobres do Ocidente a destacar a dança como importante. Uma das ações 

que provam isso foi a criação, 

em 1669, da Académie Royale 

de Musique que, logo foi 

chamada de Ópera de Paris, 

que permanece em 

funcionamento até os dias 

atuais. Terminando seu 

reinado, “Luís XIV impôs um 

Règlement concernant l’Opéra 

com o objetivo de sanear as 

finanças da instituição” 

(PORTINARI, 1989, p. 69). A 

partir desse momento, o ballet 

cresce cada vez mais ao redor 

do mundo. 

 

Figura 3 - Luis XIV, pintura de Hyacinthe Rigaud, 1701.  Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/luis-xiv-rei-sol-rei-da-franca. 

O balé clássico se dava a partir de uma infinidade de regras bastante 

específicas, o que acabou por gerar uma série de questionamentos em artistas que 

passaram a não se identificar com esse tipo de dança, buscando a expressão em 

outras maneiras de dançar.  

https://www.todamateria.com.br/luis-xiv-rei-sol-rei-da-franca
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Foi assim com Isadora Duncan (Estados Unidos da América, 1877-1927), uma 

dançarina americana que, cansada das amarras estabelecidas pela dança clássica, 

uma prática corporal que fez parte de toda a sua infância, resolveu ignorar alguns 

princípios para explorar novos movimentos. Em suas coreografias, deixou de utilizar 

sapatilhas de ponta, passou a vestir trajes esvoaçantes e deixar o cabelo solto. Até 

hoje esses costumes utilizados pela artista influenciam a dança. As mudanças 

provocadas por Isadora Duncan – e por outros artistas da época8 – dão início à 

chamada Dança Moderna. Gitelman (1998, p. 10), ao abordar o assunto, enfatiza: 

 
As decisões individuais que impulsionam a mudança são de uma variedade 
tremenda: ora são motivadas por uma convicção artística irrepreensível, ora 
por uma intensa independência, que envolve a recusa do indivíduo de ser 
usado como instrumento de outra pessoa. Algumas vezes estas decisões são 
impulsionadas pelo oportunismo, pela esperança de se aproveitar da vontade 
do público de ver alguma coisa nova, outras vezes, por duas das razões 
acima, mas geralmente, pelas três. 
 

Em sua trajetória, Duncan abriu duas escolas de dança para compartilhar suas 

ideias, uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos. Gusso (1997, p. 25) menciona 

que Duncan ‘’[...] foi talvez a mais marcante pioneira da dança moderna, ela buscou 

nos fenômenos naturais, nas ondas, no vento, nas nuvens, inspiração para suas 

coreografias, rompendo com os movimentos vistos tradicionalmente’’. 

 
Figura 4 - Isadora Duncan, foto de Arnold Genthe, 1915. Fonte:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isadora-Duncan-danse-sur-la-plage.jpg?uselang=pt-br. 

 

 
8 Vide Gitelman (1998). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isadora-Duncan-danse-sur-la-plage.jpg?uselang=pt-br
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O final do século XIX e o início do século XX trouxeram junto às 
transformações industriais, o crescimento das cidades, à velocidade, às 
máquinas, a mudança de ideias, as preocupações sociais e políticas. Falava-
se da pessoa inserida no mundo com conflitos e desigualdades, com anseios 
e busca de suas tradições. A mudança de ideia, como já vimos, não está 
isolada do modo como a dança é feita. Assim, a dança moderna também 
mudou de figurino e deu fim ao espartilho que apertava o corpo, a respiração 
e continha a emoção. Ela tirou as sapatilhas de ponta e, literalmente, pisou 
firme no chão (RENGEL; SCHAFFNER; OLIVEIRA, 2016, p. 33). 

 

Outra artista de importante contribuição para a dança moderna foi Martha 

Graham (Estados Unidos da América, 1894-1991), que elaborou com a sua dança 

princípios bem delimitados, afirmando que todo movimento possui um significado e 

estabelecendo uma técnica própria de treinamento corporal. Gonçalves (2016) conta 

que em 1926 Graham fundou sua própria companhia de dança, a qual começou 

pequena, contando com apenas dançarinas mulheres, chamando-se Martha Graham 

Dance Group. Alguns anos depois, a mesma transformou-se em sua grande 

companhia The Martha Graham Dance Company9, até hoje em funcionamento. 

 
Figura 5: Dançarinas do Martha Graham Dance Group, foto de Soichi Sunami, 1926.  
Fonte:http://lcweb2.loc.gov/diglib/media/loc.natlib.ihas.200153359/0001.tif/1567. 

 

Graham viveu no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

acontecimento que tornou agoniante a vida da maioria das pessoas da época. Muitos 

 
9 A companhia mantém um site informativo que pode ser acessado no endereço: 

https://marthagraham.org/ 

http://lcweb2.loc.gov/diglib/media/loc.natlib.ihas.200153359/0001.tif/1567
https://marthagraham.org/
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artistas nesse período se utilizaram da arte para externar sentimentos ou críticas 

surgidas a partir desse contexto histórico. Martha via o corpo como um tradutor de 

sentimentos, sendo o movimento como um meio de expressão das emoções. Ela 

tornou-se ícone e influência, sendo referência para muitos bailarinos, especialmente 

nas décadas de 1930 e 1940. 

 
Através da força de sua interpretação, de sua coragem e de sua vontade, ela 
era a dança moderna para milhões de pessoas no mundo todo. Graham 
perseguiu as paixões femininas incessantemente na literatura, na história e 
no mito. As exigências de sua técnica, fortemente centralizada e assim 
mesmo desafiadora do equilíbrio, comum a energia controlada trabalhada em 
um crescendo de forças opostas em espasmos de ataques, absorveu orlas 
de jovens de ambos os sexos que trabalhavam com ela como se fosse sua 
sacerdotisa. A luxúria de seus épicos gregos, a exaltação dos heróis e das 
heroínas, o desespero com remorso de seus pecadores e mártires ainda são 
modelos para muitos artistas de dança (GITELMAN, 1998, p. 16). 
 

A dança moderna caracteriza-se pela abertura de grandes escolas de dança. 

Além das inauguradas por Isadora Duncan e Martha Graham, é possível citar outras 

importantes para o desenvolvimento da dança moderna, como a Denishawn School, 

fundada por Ruth Saint Dennis (Estados Unidos da América, 1879-1968) e Ted Shawn 

(Estados Unidos da América, 1891-1972), a qual era especialmente conhecida pelos 

ensinamentos de balé e dança moderna.  

De todo modo, a existência de companhias e escolas de dança com grupos 

formados por um número significativo de bailarinos não é sinônimo de trabalhos 

artísticos criados por meio de colaboração entre os envolvidos, algo que será discutido 

mais adiante. E, mesmo com as tentativas de Isadora Duncan na busca por romper 

com a padronização de movimentos instigada por práticas clássicas, uma das 

principais características da dança moderna é a forte busca pela técnica específica, o 

que faz com que os participantes compartilhem de um “mesmo” objetivo, ou seja, 

alcançar determinado nível técnico e, por consequência, expressivo. 

Embora a dança moderna tenha quebrado alguns paradigmas, em se tratando 

de propósitos e qualidade de movimento em cena, a forma de se compor em grupo 

ainda apresentava uma relação de hierarquia entre coreógrafo e bailarino, 

considerando que o bailarino ainda se encontrava em um estado de maior passividade 

criativa, sem grandes possibilidades para a invenção. 

 
Apesar dos diferentes caminhos tomados pelos artistas dessa época, ainda 
se percebe que presentifica a relação hierárquica vertical dos coreógrafos em 
relação aos bailarinos. Os coreógrafos, nessa época segundo relatos de 
Cavrell [...], retiravam dos bailarinos movimentos e sequências, porém, 
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sempre estava presente a égide do primeiro. O bailarino não podia questionar 
e não fazia parte do processo de criação (mesmo que o fizesse), ele era uma 
fonte no qual o coreógrafo podia beber, mas jamais o colocaria no status de 
criador, de participante e articulador ativo no processo de criação 
(FERREIRA, 2012, p. 4). 
 

Após a dança moderna romper ideias relacionadas às práticas de dança que a 

antecederam e já estar consolidada em lugares como América do Norte e Europa, um 

novo modo de se pensar a dança começa a surgir. Nem todos os coreógrafos da 

época se sentiam satisfeitos com as práticas artísticas modernistas, sendo assim, 

começaram a elaborar novas formas de criação em dança, rompendo com alguns dos 

conceitos modernos. Entre esses artistas inovadores, pode-se citar Merce 

Cunningham, John Cage, Steve Paxton e Trisha Brown, os quais terão seus métodos 

de composição estudados no próximo capítulo. Muniz (2011, p. 63) conta que “a partir 

da década de 40, um novo ciclo começa a se configurar (na história da dança 

ocidental)’’.  É o início da dança pós-moderna.  
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3 Modos de compor em dança: artistas em colaboração 

 
Para se compor em dança é preciso muito mais que o ato de dançar. É 
necessária a vivência do processo criativo para, a partir dele, dar forma à 
composição coreográfica. Na dança quem escreve é o corpo com suas 
percepções, sensações e sentimentos transformados em qualidades 
expressivas no espaço e no tempo, seus parceiros inseparáveis (LOBO; 
NAVAS, 2008, p. 25). 
 

A dança é ou pode ser composta por inúmeros acontecimentos. Um deles é a 

composição ou criação coreográfica. De acordo com Lobo e Navas (2008) a 

composição coreográfica é uma dança pensada e estruturada no tempo espaço, tal 

qual pode se chamar coreografia. Essa “criação e organização’’ de movimentos se dá 

de diferentes formas, sendo que cada coreógrafo cria a partir do seu repertório único. 

 
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). 
 

A composição coreográfica é uma ação onde tenta-se organizar movimentos 

de forma adequada para que se atinja o objetivo do criador. Dantas (1997, p. 51) 

afirma que o ‘’processo de criação, em dança, subentende uma transformação dos 

movimentos e gestos cotidianos em movimentos de dança, através da utilização de 

procedimentos técnicos e formativos, num processo que não opõe, necessariamente, 

a técnica à expressividade’’. 

É importante mencionar o laboratório de criação, entendido como o momento 

dedicado à experimentação de estruturas coreográficas, onde ocorre a composição 

da coreografia. Durante o laboratório, cada coreógrafo escolhe a sua própria maneira 

de trabalhar. Alves (2007, p. 6) aponta que: 

 
O laboratório de criação é o provedor da criação coreográfica, aliás, ele, em 
si mesmo, é um ascendente da necessidade de se organizar o movimento de 
criação. O laboratório, portanto, é o campo da negociação da composição 
coreográfica. É no laboratório que a complexidade do símbolo vai se 
constituindo. Nas relações em curso durante o processo. 
 

A respeito da colaboração, segundo o Aurélio: o dicionário da língua 

portuguesa colaborar significa: "1. Prestar colaboração. 2. Contribuir. Int. 3. Prestar 

colaboração; cooperar’’ (FERREIRA, 2007, p. 151). Ao abordar a definição de 

colaboração nas artes, Leal (2012, p. 16) afirma que: 
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Colaborar é estar predisposto a trabalhar com alguém, assim como a criação 
colaborativa é a disposição de criar com parceiros de igual para igual, 
trocando conhecimentos, experiências e vivências e, ao mesmo tempo, tendo 
a humildade de aprender com o outro. 

 

Diferente de muitos métodos tradicionais de ensino de dança, como a 

aprendizagem de repertórios de balé clássico, por exemplo, a década de 40 trouxe 

consigo a dança pós-moderna, trazendo quebras para o universo da dança e 

permitindo uma intensificação cada vez maior do que é chamado nesta pesquisa de 

criação colaborativa ou processos colaborativos de criação.       

Algumas dessas propostas permanecem sendo utilizadas até hoje, como as do 

coreógrafo americano Merce Cunningham (Estados Unidos da América, 1919-2009), 

que fora solista de Martha Graham e, ao afastar-se da escola de Graham para seguir 

sua necessidade inventiva, acaba se tornando um dos grandes propulsores da dança 

pós-moderna. 

 
Merce Cunningham foi um dos mentores da dança pós-moderna, chamado 
também de precursor da dança contemporânea. Para ele, a dança moderna 
mantinha estruturas formais no espaço cênico, na relação com a dança e a 
música. Ele foi absolutamente inovador com o uso do acaso, com a relação 
movimento, espaço, música e corpo. Fez também inovações tecnológicas 
com o uso de computador (RENGEL, SCHAFFNER, OLIVEIRA, 2016, p. 35). 
 

Nesse novo ciclo surgem outras possibilidades dentro do universo da dança, 

o qual passa a extrapolar o antecedente modo de se pensar, rompendo padrões 

estabelecidos anteriormente e gerando grandes discussões acerca de seu conceito, 

objetivos, estética e assim por diante. Cunningham implementou novas práticas à 

dança, como o uso do acaso para criar sequências coreográficas, trazendo em sua 

dança uma narrativa não linear e fragmentada.  

 
Cunningham tinha uma necessidade irrepreensível de dançar e uma 
curiosidade insaciável pelas artes. Visitava galerias de arte, assistia a 
concertos de música contemporânea e absorvia todas as idéias sobre as 
quais confabulavam os artistas. Além disso, experimentava incessantemente. 
Na metade da década de 50 estava apresentando solos e viajando com uma 
pequena companhia de dança. As danças que mostrava eram inteiramente 
diferentes das danças que todos haviam visto até então. Pareciam diferentes 
porque eram diferentes. Provinham de um sentido diferente da relação do 
artista com seu objeto de estudo e com seu lugar no mundo. O 
questionamento que Cunningham levantou não foi fácil, nem para ele nem 
para seu público, mas ele logrou preservar seu estilo, convertendo-se num 
artista que, mais do que outros, mudou a maneira com que artistas percebem 
sua arte (GITELMAN, 1998, p. 17). 
 

Faz-se oportuno comentar o trabalho colaborativo entre Cunningham e John 

Cage (Estados Unidos da América, 1912-1992). Ribeiro (2017) conta que na época 
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era comum a criação de coreografias em silêncio, sendo criada uma música para 

acompanhar baseada nos movimentos. Entretanto, os artistas10 consideravam esse 

feito um limitador de criatividade, já que a música era criada obrigatoriamente com 

base nas coreografias. Merce e John então começaram a utilizar propostas 

coreográficas que envolviam o acaso. 

Manipulando, estruturalmente, somente o tempo, que é o único parâmetro 

“verdadeiramente” paralelo entre música e dança, Cage e Cunningham estariam 

criando uma interação mais pura entre música e dança, livre de padrões estéticos pré-

estabelecidos culturalmente, em que a flexibilidade da “graça” seria trazida não por 

escolhas pessoais (que necessariamente são corrompidas pela memória), mas sim 

pela indeterminação do acaso. 

 
Figura 6 - Cunningham e Cage, foto de Jack Mitchell, 1963. Fonte:  
https://www.washingtonpost.com/entertainment/theater_dance/john-cage-with-merce-cunningham-
revolutionized-music-too/2012/08/30/a3edbaf8-f177-11e1-892d-bc92fee603a7_story.html. 
 

 

O coreógrafo, contrapondo a crença de Graham, acreditava que o movimento 

era completo por si só, não precisando ser um tradutor de sentimentos e nem portar 

uma narrativa com início, meio e fim, assim como ocorria na maior parte dos trabalhos 

de dança até então.   

 

 
10 Sobre as criações de Cunningham e Cage, ver Ribeiro (2017).  

https://www.washingtonpost.com/entertainment/theater_dance/john-cage-with-merce-cunningham-revolutionized-music-too/2012/08/30/a3edbaf8-f177-11e1-892d-bc92fee603a7_story.html
https://www.washingtonpost.com/entertainment/theater_dance/john-cage-with-merce-cunningham-revolutionized-music-too/2012/08/30/a3edbaf8-f177-11e1-892d-bc92fee603a7_story.html
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Cunningham, portanto, vai justamente combater os princípios da dança 
moderna com a adoção do acaso. A consequência é a desconstrução das 
sequências e partituras dos movimentos, desarticulando a lógica da 
sequencialidade onde o motor para o movimento é primordialmente o centro 
do corpo, como é o caso da técnica de Graham. Com isso desaparece a ideia 
de movimento intencional e o sujeito tende a se dissipar porque não há mais 
o movimento que expressa emoções e sentimentos (MUNIZ, 2011, p. 68).  
 

Outra contribuição importante de Merce Cunningham é a extinção da figura de 

“bailarino principal” na sua companhia de dança. Este aspecto reverbera nas práticas 

artístico-pedagógicas em dança, algo de extrema relevância para a valorização de 

todos os participantes em uma aula ou montagem cênica, o que pode incidir, por 

exemplo, numa maior abertura para a colaboração do elenco envolvido em um 

processo de montagem de espetáculo.  

Além disso, suas montagens cênicas proporcionavam ao público autonomia 

interpretativa. Segundo Silva (2005, p. 108): “Com obras abertas, suas coreografias 

provocavam inúmeras e diversas leituras. Como não havia muitas vezes um foco 

específico, mesmo espacialmente, a platéia poderia fazer conexões e interpretações 

interessantes”. 

Cunningham instigava seus bailarinos a vivências diversificadas, como a 

realização de aulas de composição coreográfica com o músico Robert Dunn (Estados 

Unidos da América – 1928-1996), que se tornariam experimentações públicas numa 

grande sala da Judson Church11, dando início ao movimento Judson Dance Theater, 

um coletivo de artistas fundado em 1962, que foi importante para a consolidação de 

algumas mudanças estéticas na dança no período pós-moderno. Nele, participavam 

artistas de diversas áreas, entre eles o músico Robert Dunn, o pintor Robert 

Rauschenberg (Estados Unidos da América, 1925-2008), os coreógrafos Trisha 

Brown (Estados Unidos da América, 1936-2017) e Steve Paxton (Estados Unidos da 

América, 1939-), entre outros.  

Os membros se reuniam na Judson Church e se utilizavam da improvisação em 

grupo para compor, levando as criações para serem exibidas em diferentes espaços, 

como praças e museus até o ano de 1964, quando findou-se. Conforme Gitelman 

(1998, p. 18-19), 

 
A sala de Judson não era um teatro no seu sentido comum e a dança estava 
acontecendo em lugar ainda menos convencionais – galerias de arte, 

 
11 Hoje chamada de Judson Memorial Church, é uma igreja localizada na Greenwich Village de Nova 

Iorque, EUA. Sediou encontros e eventos da Judson Dance Theater. 
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telhados, estacionamentos, praças públicas, escadas, gramados e até 
mesmo em lagos onde o  público assistia aos intérpretes fazendo sinais uns 
para os outros dos barcos onde estavam. 
 

Por volta de 1970, o coreógrafo Steve Paxton, interessado em descobrir o que 

poderia surgir de corpos não “moldados” pelas academias, afirmando que qualquer 

corpo era capaz de dançar, passa a experimentar rodas de improvisação convidando 

pessoas com pouca ou sem experiência com dança. 

 Leite (2015, p. 91) afirma que “Paxton queria ampliar a noção de beleza física, 

até então muito restrita nas companhias de dança, e deixar o movimento derivar de 

uma outra base que não uma estética estabelecida ou um corpo tradicionalmente 

treinado”. Em virtude disso, o artista iniciou o gênero Contact Improvisation, no qual 

os envolvidos criam a partir do contato com outros corpos, utilizando-se de 

momentum, peso, fluência e confiança.  

 
Figura 7 - Paxton e Cunningham dançando Antic Meet, foto de Jack Mitchell, 1963. Fonte: 

 https://br.pinterest.com/pin/356910339204277909. 
 

Para a pesquisadora Silva (2005, p. 116) “Este tipo de experiência, presente 

até os dias de hoje como material didático de improvisação e também como conteúdo 

https://br.pinterest.com/pin/356910339204277909
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para montagens de espetáculo, enriqueceu de forma marcante a dança da década de 

setenta”. 

Já, com Trisha Brown, também por volta de 1970, é potencializada ainda mais 

a possibilidade de dançar em locais não convencionais. A coreógrafa não aceitava o 

teatro fechado e o palco italiano como únicos espaços para se dançar, já que esses 

locais, segundo a artista, poderiam limitar a sua criatividade, Ursini (2016, p. 69) 

exprime: 

 
As características das obras de Trisha Brown conseguem ajustar suas 
propostas de dança às limitações pertinentes no espaço do edifício teatral. 
Isso realça a inteligência da coreógrafa em conseguir adaptar as suas obras 
para os mais diversos locais, como construções antigas, estacionamentos, 
museus, entre outros [...]. 
 

 
Figura 8 - Trisha Brown dançando Set and Reset, foto de Jack MItchell, 1976. Fonte: 
https://veja.abril.com.br/cultura/morre-a-coreografa-americana-trisha-brown-aos-80-anos. 
 

Para alguns autores, como Garaudy (1980) a dança pós-moderna também é 

chamada de “Nova Dança” e foi o movimento que surgiu de Alwin Nikolais e Merce 

Cunningham. Essa também seria a que hoje chamamos de dança contemporânea, na 

qual a pesquisadora Leal conta que: 

 
[...] existe uma crescente valorização por sua materialidade própria. Esta 
valorização tem início com o advento da dança pós-moderna, ou também 
denominada nova dança (GARAUDY, 1980) que, indo contra os preceitos de 

https://veja.abril.com.br/cultura/morre-a-coreografa-americana-trisha-brown-aos-80-anos
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revelar emoções e sentimentos da dança moderna, considera o próprio 
movimento sua expressão (LEAL, 2009, p. 115). 

 

Outra coreógrafa que incitou mudanças importantes na dança no período pós-

moderno, porém no contexto europeu, foi Pina Bausch. A artista promoveu mudanças 

importantes no mundo da criação coreográfica, fortalecendo a ideia de colaboração 

nos processos de criação com seus métodos inovadores, entre eles a repetição e a 

transformação. Mais adiante, a artista é citada como uma das referências de trabalho 

das participantes da pesquisa, contribuindo para o entendimento dos métodos de 

criação que priorizam a criação colaborativa.  

Em resumo, a dança pós-moderna é marcada pela diversidade e pela 

experimentação, trazendo o público para perto ou para dentro da cena e tirando a 

cena de dentro dos espaços convencionais, como coloca Gitelman (1998, p. 19):  

 
As plateias "compartilhavam experiências" com os intérpretes, não tendo 
expectativas distintas de sentar e relaxar frente a um trabalho de dança. A 
frase "dança pós-moderna" começou a ser ouvida. No início descrevia 
trabalhos de dançarinos que acreditavam estar quebrando a tradição da 
dança moderna. O uso de corpos não treinados, de estruturas lúdicas, do 
minimalismo, de espetáculos fora dos espaços teatrais e sem o uso dos 
apetrechos usuais eram considerados como sinais de pós-modernismo. 
 

Nesse sentido, há abertura para o espectador tornar-se colaborador da obra e, 

mais uma vez a colaboração como característica criativa é potencializada.  

É interessante pensarmos também que, na maior parte das vezes, uma dança 

“nova” surge a partir de um desejo por romper padrões estabelecidos, os quais não 

satisfazem todos os artistas. Esses rompimentos acompanharam, acompanham e 

continuarão acompanhando a história da dança nos seus mais variados contextos e 

tempos.  

Na contemporaneidade, muitos artistas ainda experimentam práticas surgidas 

na chamada dança pós-moderna e outros, voltam-se a criações que dialogam 

fortemente com aparatos tecnológicos, como projeções, uso de programas de 

computador e outros. Um exemplo disso é o trabalho de Moon Ribas (Espanha – 1985-

), uma artista catalã que tem dois implantes nos pés que estão sincronizados com 

sismógrafos online e, por isso, sente vibrações de terramotos nas suas pernas, logo, 

suas apresentações de dança adaptam seus movimentos de acordo com as vibrações 

que sente em tempo real (FOGLIANO et al., 2019).  

Aparentemente, não existe uma linha temporal muito definida sobre a diferença 

entre a dança pós-moderna e contemporânea, o que tem acontecido é uma espécie 
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de multiplicação de camadas estéticas, ou seja, cada vez mais vemos diferentes 

vozes que emergem velozmente, assim como as mudanças que acontecem na 

tecnologia.  

Muitos autores, como Thereza Rocha (2011), Jussara Xavier (2011) e Paulo 

Souza (2013) discorrem sobre a dança contemporânea em seus trabalhos com o 

intuito de contribuir para possíveis leituras dessa linguagem, já que a mesma é alvo 

de questionamentos por parte de pesquisadores que buscam um conceito objetivo 

que defina a dança na contemporaneidade. Entretanto, a dança contemporânea é 

muitas vezes entendida como uma prática que abre espaço para diferentes formas de 

se pensar, não contendo apenas uma definição. 

 
[...] 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. 2; 3). 

 

A dança contemporânea conta com uma vasta pluralidade de ideias que são 

atribuídas a sua condição artística, caracterizando-a como algo que é também 

subjetivo e que depende muitas vezes da perspectiva dos diferentes indivíduos que a 

estudam ou praticam. Vale a pena então querer buscar um único conceito? Para 

Xavier (2011, p. 35) não “[…] parece adequado procurar seu núcleo duro, ou seja, 

defini-la como uma substância ou como uma fronteira delimitada ao lado de outras. 

Trata-se de um mapa movediço, que não cessa de mover-se e expandir-se”. Ao 

discorrer sobre o assunto, José (2011, p. 4) complementa: 

 
A dança contemporânea é uma forma de arte em constante construção 
e em organização contínua, utiliza de diferentes técnicas corporais, 
modos de apresentação, pluralidades estéticas, ambiguidades, 
descontinuidade, heterogeneidade, diversidade de códigos, subversão 
e multilocalização. 
 

O pensamento contemporâneo na Arte abre espaço para muitas formas de 

pensar/fazer dança. Assim como quando pensamos no universo, pensar sobre essa 

dança é pensar sobre uma expansão sem fim, um espaço que abre possibilidades 

infinitas e incalculáveis. Parece confuso, mas refletir sobre isso faz parte desse 

processo de (des)entendimento. O questionamento, a reflexão e o incômodo são 

propósitos buscados por esse modo de entender e operar a dança. 
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Sobre a ideia de colaboração na dança, Luppinaci e Corrêa (2015, p. 133) falam 

da instauração de um ambiente cooperativo, como na passagem a seguir. 

 
Na criação em dança, a colaboração se desenvolveu para quebrar 
paradigmas e construir um novo modo de percebê-la e de senti-la. O 
ambiente que se instaura nos laboratórios de criação potencializa as 
individualidades de cada integrante para a construção da composição 
coreográfica colaborativa. Neste sentido, quando as individualidades são 
valorizadas para um objetivo comum o ambiente cooperativo se instaura e, 
assim, cada integrante do grupo contribui e constrói a obra a partir de cada 
potencialidade e dificuldade que apresenta. 
 

 Acredita-se que, por se tratar de diferentes corpos atuando como criadores, a 

obra pode vir a se tornar mais diversificada, já que resulta de experiências corporais 

advindas de várias pessoas e não do repertório gestual de um mesmo criador. Nesse 

sentido, acredita-se na figura do intérprete-criador como alguém que também tem a 

abertura no processo criativo para inventar movimentos dançados inéditos e que tem 

relação com a sua história de vida, e não alguém que tenha como principal função 

copiar o que lhe é ensinado. Ao discorrer sobre o assunto, Rufino et al. (2015, p. 6) 

exemplifica: 

 
O intérprete-criador é responsável pelo que é produzido tanto quanto 
o coreógrafo/direto/produtor, pois é o seu corpo o material a ser 
utilizado para moldar o espetáculo, e mesmo que a ideia central seja 
apenas uma, diversas serão as interpretações tanto daquele que 
executa, como daquele que vê, diferente do bailarino ao representar 
pela quinquagésima vez o gran pas de deux de Dom Quixote, por 
exemplo. 
 

Para Ferreira (2012, p. 8) o intérprete-criador ‘’sai de uma posição de executor, 

passa de um agente coadjuvante para um sujeito que compõem e gera a própria obra 

já que sua atuação se torna reconhecida como artífice do processo e, 

consequentemente, da obra’’. 

Levando-se em consideração um processo colaborativo de criação, é 

importante pensar na ação de inclusão que nasce nesse espaço. Dentro de um grupo 

sempre há diversidades corporais, portanto, essas diferenças trazem contribuições 

significativas para a composição. Como exemplo, pode-se citar a Companhia Gira 

Dança, que tem uma proposta de dança contemporânea que se utiliza da diversidade 

corporal como gatilho para criação. Na companhia, há bailarinos com e sem 
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deficiência, o que gera investigações baseadas nas diferentes potencialidades do 

elenco para se criar em dança12. 

Nessa perspectiva, Souza (2013) acredita que a dança contemporânea vem 

passando por um período de democratização, abolindo pré-conceitos de estruturas 

físicas e até de movimentos pré-estabelecidos, dando chance para configurações 

diversificadas; o que dá seguimento ao pensamento pós-moderno na dança. 

A continuidade do trabalho se dá na explicação da metodologia utilizada para 

a realização da presente pesquisa. 

 

 

  

 
12 Vide <https://spcd.com.br/verbete/companhia-gira-danca/>. Acesso em: 13 jun. 2021. 

https://spcd.com.br/verbete/companhia-gira-danca/
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4 Percursos metodológicos 

Essa pesquisa possui cunho qualitativo, já que se preocupa 

predominantemente com as características e não com a quantidade de dados 

encontrados durante o caminho investigativo. É possível crer que a pesquisa 

qualitativa se baseia na realidade do contexto em estudo, não podendo ter na 

quantificação a sua ênfase, dando prioridade assim na descrição e análise de 

características espaço-temporais do lugar onde é realizada e dos sujeitos envolvidos. 

 
Em resumo, a abordagem qualitativa ou idiográfica parte da premissa de que 
a ação humana tem sempre um significado (subjetivo ou intersubjetivo) que 
não pode ser apreendido somente do ponto de vista quantitativo e objetivo 
(aqui entendido como independente do percebedor e do contexto da 
percepção) (FRASER, GONDIM, 2014, p. 141). 
 

Fraser e Gondim (2004) mencionam que a abordagem qualitativa surge da 

ideia de que a ação humana tem um significado subjetivo, o qual não pode ser 

entendido por um único ponto de vista, respeitando as regras e crenças socioculturais 

dos diferentes grupos de pessoas e, buscando valorizar assim a subjetividade de cada 

envolvido. Nas artes cênicas, a abordagem qualitativa 

 
[...] parte do pressuposto de que o universo cênico é composto de símbolos 
e significados. Nesse sentido, a intersubjetividade constitui uma peça chave 
na investigação qualitativa e o ponto de partida para captar de forma reflexiva 
os diferentes significados estéticos e sociais (FLORENTINO, 2012, p. 124). 
 

Como explicitado na introdução do trabalho, inicialmente, a ideia era pesquisar 

a composição coreográfica colaborativa a partir da investigação de um processo 

criativo próprio, tal seja, a obra do pesquisador criada em Montagem de Espetáculo 

II13, que teria sido realizada no 1º semestre de 2020. 

Devido à pandemia e todas as mudanças que resultaram do período de 

distanciamento social, o projeto de pesquisa foi revisto e as reuniões entre a 

professora orientadora do trabalho e o pesquisador passaram a acontecer de forma 

on-line, via chamada de vídeo. Foi possível manter o tema e o objetivo principal da 

investigação, mas o recorte temporal e os sujeitos de pesquisa foram alterados.  

Neste novo percurso, os critérios para a seleção dos colaboradores da 

pesquisa foram: ser ou ter sido aluno do Curso de Dança - Licenciatura da UFPel e já 

 
13  Conforme o projeto elaborado na disciplina de Montagem de Espetáculo I (2019/2), sob orientação 

da professora Alexandra Dias, o trabalho teria como tema principal a “devastação da floresta amazônica 
causada pelo ser humano’’ e seria um processo colaborativo, contando com a participação de nove 
bailarinas. 
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ter cursado a disciplina de Montagem de Espetáculo II, desempenhando o papel de 

diretor no trabalho. A partir de uma lista onde se encontram os nomes dos estudantes 

e egressos do Curso, localizada no Portal Institucional da UFPel14, foi iniciada a 

investigação das possíveis pessoas participantes. Com estes dados, chegou-se a 30 

nomes inicialmente. 

Refletindo sobre a temática do trabalho e em como poderia ser feito o contato 

com esses alunos e egressos do Curso, foi elaborado um formulário (apêndice B) na 

plataforma Google Forms15, onde questionou-se se o diretor do espetáculo tinha 

interesse em participar da pesquisa e, em caso afirmativo, foram pedidos seus dados 

para futuros encontros relacionados à pesquisa. O contato inicial com os prováveis 

participantes da pesquisa foi realizado através da busca em redes sociais, 

especialmente o Facebook e por telefone.  

No formulário em questão, é enfatizada a necessidade de ter sido feita uma 

composição de modo colaborativo para a participação na pesquisa, conforme o trecho 

a seguir: 

 
[...] essa pesquisa é direcionada apenas aos diretores que identificam seus 
espetáculos como parte do universo da criação colaborativa. Mais 
especificamente, busco espetáculos que contaram com coreografias surgidas 
não apenas do repertório do coreógrafo, mas também a partir do repertório 
dos bailarinos/intérpretes-criadores. Se tu acreditas que o teu espetáculo 
pode contribuir com essa pesquisa, peço que preencha o formulário a seguir, 
a tua participação é muito importante para mim. 
 

O formulário foi enviado para os trinta possíveis participantes e, entre todos, 

obtive dezessete retornos. Dentre eles, quinze aceitaram a participação na pesquisa 

e dois negaram e justificaram suas respostas. Os demais convidados não 

responderam, responderam fora do prazo ou não visualizaram os envios. 

Após esse primeiro contato, foi criado um termo de consentimento (apêndice 

C) onde foi solicitada a assinatura dos participantes afirmando sua colaboração na 

pesquisa e, dos quinze, oito responderam no prazo. Sendo assim, essa pesquisa 

contou com a colaboração de oito participantes - todas mulheres.  

Depois, partiu-se para a etapa da entrevista por meio de questionário, que é 

 
[...] uma técnica de coleta de dados através de uma série ordenada de 
perguntas, que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do 
entrevistador. As perguntas são encaminhadas aos informantes em 
formulários próprios contendo como anexo uma carta explicando o objetivo, 

 
14 Disponível em: <https://institucional.ufpel.edu.br>. Acesso em 10 out. 2020. 
15 Vide <https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>. Acesso em 09 jun. 2021. 

https://institucional.ufpel.edu.br/
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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a natureza e a importância da pesquisa. Quanto à forma, o questionário 
poderá ter perguntas nas categorias: abertas (dissertativas) e fechadas (de 
múltipla escolha) (CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2014, p. 25). 
 

O questionário contou com 10 perguntas, todas direcionadas aos assuntos de 

processos de criação, montagem de espetáculo e criação colaborativa, além de 

solicitar a descrição de características de cada trabalho e equipe envolvida. A coleta 

de dados aconteceu durante o 1º semestre letivo de 2020 e sua análise durante o 2º 

semestre letivo de 2020. O questionário utilizado é do tipo aberto, o qual se caracteriza 

por ‘’questões elaboradas pelo pesquisador, de forma que a pessoa questionada tem 

liberdade para responder as perguntas feitas’’ (CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 

2014, p. 26). 

O recorte temporal desta pesquisa buscou trabalhos desenvolvidos entre os 

anos de 2016 e 2019. A primeira data foi escolhida pois as disciplinas de Montagem 

de Espetáculo I e II passaram a funcionar a partir do projeto pedagógico de 2013, por 

consequência, as primeiras montagens neste formato foram apresentadas em 201616. 

Já a segunda, devido ao fato de que o último semestre antes da pandemia ocorreu no 

ano de 2019. Entretanto, os espetáculos das diretoras que aceitaram participar 

aconteceram entre os anos de 2017 e 2019.  

Salienta-se ainda que, tendo participado de algumas das montagens citadas 

no texto, o pesquisador tentou, na medida do possível, falar apenas a partir da 

perspectiva das diretoras do trabalho, pois a investigação não tem a intenção em 

realizar uma análise autobiográfica. 

As categorias de análise foram criadas durante o processo de investigação 

científica, sendo elas escolhidas pelo pesquisador que destaca assuntos 

considerados importantes para o desenvolvimento do trabalho. Grosso modo, as 

categorias unem informações adquiridas no processo da pesquisa. A autora 

Bartelmebs (2013, p. 3) afirma que “[...] na análise dos dados de nossas pesquisas, 

as categorias nos ajudam a organizar, separar, unir, classificar e validar as respostas 

encontradas pelos nossos instrumentos de coleta de dados”. 

Destacam-se aqui três categorias de análise, que são “Colaboração nos 

processos criativos em dança”, que surge do recorte temático da pesquisa, 

‘’Estratégias de composição na montagem de espetáculos’’, que parte da identificação 

 
16 A turma que inaugurou o PPC de 2013 teve o andamento mais ou menos regular, sendo que a maior 

parte dos acadêmicos produziram suas montagens de acordo com este PPC em 2016. 
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de estratégias comuns que as participantes da pesquisa utilizaram nos processos 

colaborativos de criação de suas montagens e, por conseguinte, ‘’Formação, herança 

e interferências do contexto’’, que nasce da identificação de similaridades criativas a 

partir do contexto específico delineado pelo Curso de Dança – Licenciatura, da 

Universidade Federal de Pelotas. 

O próximo capítulo se constrói na apresentação das participantes da pesquisa 

e de seus respectivos espetáculos e na apresentação dos resultados da investigação 

a partir das categorias de análise, que traçam relações entre as narrativas das 

diretoras, de acordo com os dados obtidos no questionário, e as escritas de teóricos 

que também discorrem sobre os temas do estudo em questão.  
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5 Análise dos dados 

  

5.1 Descrição das participantes da pesquisa 

 

Segue, nas próximas páginas, uma breve apresentação das diretoras e de seus 

respectivos espetáculos criados dentro da disciplina de Montagem de Espetáculo II 

do curso de Dança - Licenciatura da UFPel em diferentes semestres letivos. Os dados 

foram disponibilizados pelas próprias participantes da pesquisa: Beliza Gonzales 

Rocha, Carolina Pinto da Silva, Carolina Martins Portela, Daniela Ricarte, Jéssica 

Carvalho, Ludmila de Lima Coutinho, Shaiane Beatriz dos Santos e Yane Bueno 

Caetano. 

Em função da organização visual do trabalho, optou-se por deixar duas páginas 

para a descrição de cada participante de pesquisa, como pode ser conferido a seguir. 

  



38 
 

Beliza Gonzales Rocha é licenciada em Dança pela Universidade Federal de 

Pelotas (2018), mestranda em Artes Visuais (PPGAV/UFPel) e bacharel em Teatro 

com habilitação em Direção Teatral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2019). Atua em manifestações populares, folclore, processos de criação e 

dramaturgia em dança. Ministrante de oficinas de brincadeiras folclóricas, danças 

populares brasileiras e composição coreográfica, abrangendo diferentes públicos. 

Atualmente, Beliza é professora de Dança concursada na Prefeitura Municipal de 

Pelotas. 

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo ‘’entre Lo(R)cas tramas’’, que ocorreu no ano de 

2018, contando com a participação de cinco bailarinas e com a orientação da Profa. 

Dra. Maria Falkembach. Vale ressaltar que no trabalho de conclusão de curso17 

intitulado ‘’entre Lo(r)cas tramas: Possibilidades de criação de personagens em uma 

montagem de dança contemporânea’’ Beliza Gonzales Rocha analisou o processo de 

criação do seu espetáculo. Conforme material disponibilizado pela participante, ‘’entre 

Lo(r)cas tramas’’ é um 

 
Espetáculo de dança livremente inspirado na peça Bodas de Sangue, de 
Federico Garcia Lorca. As mulheres de Lorca, divididas entre anjos e 
demônios, andam sempre à procura de um ideal: o amor. Mas esse amor de 
alguma forma é proibido, inalcançável e sempre acaba levando à ruína. É por 
amor que uma noiva descontente, e com uma paixão reprimida, foge com o 
ex-noivo agora casado com outra mulher. Que uma mãe está sequiosa de 
vingança, uma vez que perdeu todos os homens da sua vida. Que uma ama, 
tão cuidadosa, cerca a jovem de caprichos mesmo prevendo que uma 
tragédia possa acontecer. Que uma mulher se casa, realiza seus afazeres, 
cuida do filho e mesmo desconfiada espera seu marido todos os dias. Que as 
moças das redondezas, mesmo bisbilhoteiras, têm ou já tiveram seus amores 
e também se dividem entre desejos e loucuras... Estas são as mulheres de 
Lorca: fortes ou fracas, apaixonadas ou amarguradas, esperançosas ou 
desalentadas. 

 

 
17 Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/danca/files/2018/12/TCC_BELIZA_VERSAO_FINAL.pdf>. 

Acesso em 13 maio 2021. 

https://wp.ufpel.edu.br/danca/files/2018/12/TCC_BELIZA_VERSAO_FINAL.pdf
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Figura 9 - Cena do espetáculo entre ‘’Lo(r)cas tramas’’. Fonte: Josiane Franken, 2018. 

 

 

Figura 10 - Cena do espetáculo ‘’entre Lo(r)cas tramas’’. Fonte: Josiane Franken, 2018. 
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Carolina Pinto da Silva é licenciada em Dança pela Universidade Federal de 

Pelotas (2020). Mestranda em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (PPGAC UFRGS), também possui graduação em Educação Física - 

Licenciatura Plena (UFPel 2005) e especialização em Educação Física Escolar (UFPel 

2006). Atualmente é professora de Dança na Prefeitura Municipal de Pelotas/RS e 

professora de Educação Física no Ensino Médio da Secretaria de Educação do 

Estado do RS. Tem como foco de pesquisa as Áreas de Dança e Educação, 

Processos de Criação em Dança e Dança Contemporânea. 

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo ‘’Insuficiências’’ no ano de 2019, contando com a 

participação de cinco bailarinos e a orientação da Profa. Dra. Maria Falkembach. 

Conforme material disponibilizado pela participante: 

O espetáculo Insuficiências traz para cena os conflitos internos da constante 
busca de preencher os vazios existenciais e a forma com que o indivíduo se 
coloca no mundo e se relaciona com o outro, nesse jogo de aceitação de sua 
condição de ser inacabado. Assim, apresenta uma dramaturgia conectada 
com esses pensamentos, signos e sensações e como transbordam na ação 
do corpo e na linguagem da dança. 

 

 
Figura 11 - Cena do Espetáculo ‘’Insuficiências’’. Fonte: Josiane Franken, 2019. 
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Figura 12 - Cena do espetáculo ‘’Insuficiências’’. Fonte: Marcos Vinicius Pinto, 2019. 
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Carolina Martins Portela é licenciada em Dança pela Universidade Federal de 

Pelotas (2020), especialista em Educação pela Faculdade de Educação (FaE/UFPel 

2020), mestranda em Artes Visuais (PPGAV/UFPel) e acadêmica da Especialização 

em Artes da UFPel. Colaboradora do Grupo de Pesquisa Observatório de Memória, 

Educação, Gesto e Arte (OMEGA UFPel/CNPq), por meio de atuação no Projeto 

Unificado Ensino Contemporâneo de Dança na Educação Básica: pedagogias 

possíveis e colaboradora no Projeto de Extensão Dança no Bairro, do Centro de Artes, 

da UFPel. Integrante da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC) núcleo 

Pelotas/RS. Desenvolve Pesquisa em Dança com foco na Formação Docente e Dança 

na Escola. Atuante na Área da Dança desde 2006, principalmente como bailarina e 

coreógrafa. 

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo ‘’Nordestiando’’, que ocorreu no ano de 2018, 

contando com a participação de 12 bailarinos e a orientação das professoras MSc. 

Jaciara Jorge e Dra. Andrisa Kemel Zanella. Conforme material disponibilizado pela 

participante: 

Nordestiando nasce da motivação de criar um espetáculo voltado para o 
público infantil, apresentado por bailarinos da mesma faixa etária, buscando 
despertar o gosto pela dança, contribuindo para a formação de público das 
artes. Com a inspiração inicia no livro infantil A história de Lampião Jr. e Maria 
Bonitinha e na obra Mestre Vitalino, baseamo-nos em elementos da cultura 
nordestina para compor o espetáculo. 

 

 

Figura 13 - Cena do espetáculo ‘’Nordestiando’’. Fonte: Josiane Franken, 2018. 
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Figura 14 - Cena do espetáculo ‘’Nordestiando’’. Fonte: Josiane Franken, 2018. 
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Daniela Ricarte é licenciada em dança pela Universidade Federal de Pelotas 

(2020). Mestre em Educação pela Faculdade de Educação (FaE/UFPel 2020), 

licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande (2014), 

Publicitária pela Universidade Metodista de Piracicaba (2004), Especialista no Ensino 

de Artes pela Universidade Cesumar (2021). Academicamente realizou pesquisas 

sobre Cinema e Dança, Licenciaturas em Dança, Corpos Gordos e Dança, 

Diversidade Corporal para e na Dança.  

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo “Bah! Brrr”, que ocorreu no ano de 2019, contando 

com a participação de 14 bailarinos e a orientação da Profa. Dra. Josiane Franken 

Corrêa. Conforme material disponibilizado pela participante, “Bah! Brrr” é um  

 
Um espetáculo contemporâneo de dança que leva à cena sensações de sul, 
descobertas de um novo frio, que dói, faz tremer e em sua intensidade faz 
brotar depressões, e depois dá vontade de dormir pra sempre, esperançar 
centelhas de alegria, na companhia dos pequenos e primeiros raios de sol, 
provar do verde-quente da erva-mate, lagartear com as bergamotas ao sol e 
ao fim aprender a sulear. 

 

 
Figura 15 - Cena do espetáculo “Bah! Brrr”. Fonte: Fio da Navalha, 2019. 
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Figura 16 - Cena do espetáculo “Bah! Brrr”. Fonte: Fio da Navalha, 2019. 
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Jéssica Carvalho é licenciada em dança pela Universidade Federal de Pelotas 

(2018). Formada em Jazz e Balé pela Organização Não Governamental (ONG) Obra 

Social André Marcel (2012). Estudou na Escola Técnica de Arte de São Paulo, onde 

se formou no Técnico em Dança (2012). É bailarina na Abambaé Companhia de 

Danças Brasileiras, de Pelotas RS. Mestranda em Artes Visuais na UFPel e professora 

da Escola de Belas Artes Heitor Lemos, no município de Rio Grande RS. 

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo “Quer tomar um café?”, que ocorreu no ano de 2017, 

contando com a participação de três bailarinos e a orientação da Profa. MSc. Débora 

Allemand. Conforme material disponibilizado pela participante em “Quer tomar um 

café?” 

 
Teorias são criadas, filosofias são debatidas, questionamentos são 
repensados. Mexida em sua singularidade criada por outras pessoas, esse é 
o (re)encontro de uma mulher que se transforma em outras mulheres, outros 
cafés, outros amores, outros fins e outros meios.  
 

 
Figura 17 - Cena do espetáculo ‘’Quer tomar um café?’’. Fonte: Jéssica Carvalho, 2017. 
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Figura 18 - Cena do espetáculo ‘’Quer tomar um café?’’. Fonte: Jéssica Carvalho, 2017. 
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Ludmila De Lima Coutinho é graduanda em Dança – Licenciatura, pela 

Universidade Federal de Pelotas. Artista multifacetada, negra e pelotense. Proprietária 

da marca Milla Lima, Ludmila é graduada em Tecnologia em Design de Moda pela 

Universidade Católica de Pelotas (2013) e atua na criação de figurinos para 

espetáculos, performances e videodanças há cinco anos. Possui experiência nas 

Áreas de Artes, com ênfase em arte-educação, danças afro-brasileiras, populares, 

assim como, manifestações populares, folclore, processos de criação coreográfica, 

abrangendo vários públicos. 

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo ‘’Segunda Pele’’, que ocorreu no ano de 2019, 

contando com a participação de três bailarinos e a orientação da Profa. Dra. Maria 

Falkembach. Conforme material disponibilizado pela participante: 

 
Segunda Pele é um espetáculo que reúne o shape individual e o coletivo, 
ideologias, identidades. Através do vestuário, uma de nossas peles, a obra é 
um exercício à crítica. Assim como nossos corpos, as roupas possuem 
memórias e valores e queremos colocá-los em exposição. Afinal, você atribui 
valor ou preço a mim? Sim, você sociedade! Esse trabalho é para você que 
nos olha com estranheza, que nos pré-julga, que nos molda, que nos fixa em 
modelos e caixas; mas que também se identifica, ao olhar-se no reflexo do 
espelho. De forma (in)tensa, irônica e provocativa, desfilamos nossos corpos, 
movendo-se em uma linha tênue sobre o que é feminino e masculino! 
Dançamos as multiplicidades, o cotidiano, o eu, o você, as roupas e o nós. 
Antes atribuída à necessidade, hoje as roupas expressam escolhas, cultura, 
valores sociais e socioeconômicos. E além disso, produzem movimentos, ou 
seja, dançam. 
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Figura 19 - Cena do espetáculo ‘’Segunda Pele’’. Fonte: Rowan Romeiro, 2019. 

 

 
Figura 20 - Cena do espetáculo ‘’Segunda Pele’’. Fonte: Rowan Romeiro, 2019. 
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Shaiane Beatriz dos Santos é licenciada em dança pela Universidade Federal 

de Pelotas (2020). Atualmente é professora de Arte contratada do Governo do Estado 

de São Paulo, atuando em São José dos Campos. Dança desde os quatro anos de 

idade, quando iniciou no Ballet Clássico e permaneceu durante 11 anos. 

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo “64”, que ocorreu no ano de 2019, contando com a 

participação de 10 bailarinos e a orientação da Profa. Dra. Maria Falkembach. É 

importante ressaltar que o trabalho de conclusão de curso18 de Shaiane intitulado 

“Dança na Ditadura Militar: reflexões a partir da trajetória de Eva Schul” se relaciona 

com o tema do espetáculo em questão. Conforme material disponibilizado pela 

participante “O espetáculo 64 começa muito antes das torturas… Vai desde a mãe 

que em meio a abraços vai procurando formas de superar a dor da perda de seu filho 

e a figura do militar que a impede de se comunicar”. 

 

 
Figura 21 - Cena do espetáculo ‘’64’’. Fonte: Fio da Navalha, 2019. 
 

 
18 Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/danca/files/2020/03/Dan%C3%A7a-na-Ditadura-Militar-

reflex%C3%B5es-a-partir-da-trajet%C3%B3ria-de-Eva-Schul.pdf>. Acesso em 13 maio 2021. 

https://wp.ufpel.edu.br/danca/files/2020/03/Dan%C3%A7a-na-Ditadura-Militar-reflex%C3%B5es-a-partir-da-trajet%C3%B3ria-de-Eva-Schul.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/danca/files/2020/03/Dan%C3%A7a-na-Ditadura-Militar-reflex%C3%B5es-a-partir-da-trajet%C3%B3ria-de-Eva-Schul.pdf
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Figura 22 - Cena do espetáculo ‘’64’’. Fonte: Fio da Navalha, 2019. 
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Yane Bueno Caetano é licenciada em Dança pela Universidade Federal de 

Pelotas (2020). Yane começou a dançar Ballet Clássico aos quatro anos de idade. 

Possui experiência na Área de Artes, com ênfase na Dança. Atua como professora de 

Jazz e Ballet Clássico em dois espaços não formais de ensino em Pelotas RS: na 

escola Arteria Espaço Arte e na Adágio Centro de Dança.  

No Curso de Dança – Licenciatura, da UFPel, pela disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, criou o espetáculo “Rumo ao Estrelato”, que ocorreu no ano de 2019, 

contando com a participação de 14 bailarinos e a orientação da Profa. Dra. Eleonora 

Campos da Motta Santos. Conforme material disponibilizado pela participante, em 

Rumo ao Estrelato: 

Camila é uma jovem brasileira completamente apaixonada pela dança. Ao 
participar de uma promoção de rádio, ela tem a oportunidade de assistir seu 
primeiro filme musical em um cinema de sua cidade. Lá, ela conhece Richard, 
um americano que afirma trabalhar na indústria cinematográfica de 
Hollywood. Richard é encantador e imediatamente convence Camila a 
acompanhá-lo e ela é tomada pela absurda ideia de viajar aos Estados 
Unidos da América para fazer parte de uma grande academia de dança e 
artes cênicas (academia onde os elencos dos principais filmes da atualidade 
são preparados). Ao chegar, porém, a jovem percebe que, diferentemente do 
que imaginava, não será tão fácil assim ingressar na escola. Camila aproveita 
a oportunidade para conhecer amigos e viver novas experiências, sendo 
surpreendida quando recebe a notícia de que passou na audição de dança 
que havia participado, levando-a para o início de seu estrelato. 

 

 
Figura 23 - Cena do espetáculo ‘’Rumo ao Estrelato’’. Fonte: Fio da Navalha, 2019. 
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Figura 24 - Cena do espetáculo ‘’Rumo ao Estrelato’’. Fonte: Fio da Navalha, 2019. 
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5.2 Categorias de Análise 

 

 A seguir encontram-se as reflexões acerca do material investigado, divididas 

nas três categorias de análise previamente mencionadas. 

 

5.2.1 Colaboração nos processos criativos em dança 

  

Entende-se que as obras configuradas em contextos colaborativos resultam 
do encontro entre diferentes — diferentes sujeitos, corpos e campos 
disciplinares, que dialogam, compartilham e negociam ideias, conhecimentos 
e saberes diversos, coatuando em zona de transitividade — lugar de 
experiência que se instaura a partir de condições favoráveis à aproximação 
entre duas ou mais instâncias do conhecimento que apresentem afinidades 
conectivas e que se perpetua ao passo da maturação da experiência 
relacional configurada neste contexto (CORRADINI, 2011, p. 1). 

 

Nos depoimentos, observa-se que são inúmeros os motivos que levam as 

participantes da pesquisa a escolherem um processo colaborativo de criação. De 

acordo com os dados obtidos, a colaboração preservaria a “identidade” das pessoas 

envolvidas no processo criativo, no sentido de possibilitar que levem à cena 

movimentos de dança criados por elas mesmas, o que pode ser compreendido como 

a oportunidade de expor potencialidades e fragilidades individuais em meio a um 

coletivo. Este é um fator que, segundo as participantes da pesquisa, pode acontecer 

em uma escala menor em uma coreografia ensinada por alguém e “reproduzida” por 

outras pessoas.  

A participante Carolina Pinto da Silva, ao ser questionada sobre o porquê da 

escolha de um processo colaborativo em seu espetáculo, responde que 

 
Por ser o tipo de processo que, nos últimos tempos e trabalhos, participei 
como bailarina/interprete. Por que me senti mais “presente” em trabalho 
colaborativo quando estou na condição de bailarina, acredito que me 
impulsiona a pensar na importância para uma “verdade” em cena (Carolina 
Pinto da Silva. Questionário respondido em 22/11/2020). 
 

Aqui, compreende-se a verdade como acionar um estado de presença cênica 

de acordo com a sua realidade individual. Dessa forma, o intérprete-criador tem a 

possibilidade de externar seus próprios gestos, aquilo que surgiu das suas próprias 

ideias, estando dentro de suas capacidades corporais. Acredita-se que desse modo 

há uma inclusão maior de todos os envolvidos, já que cada um contribui com 

movimentações particulares. Carolina também afirma: 
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Acredito que, num todo de um espetáculo, é importante, em algum momento, 
o protagonismo, a apropriação do bailarinx/intérprete naquilo que irá vivenciar 
corporalmente. A diferença quando, de alguma forma, isso acontece, é um 
artista mais presente, mais vivo em cena (Carolina Pinto da Silva. 
Questionário respondido em 22/11/2020). 
 

Se, conforme o que coloca a diretora, o bailarino pode vir a tornar-se “mais 

presente, mais vivo em cena” ao colaborar com a montagem de um trabalho artístico, 

é possível crer que, no caso de uma criação voltada apenas à composição de um 

coreógrafo, esta vivacidade pode ser diminuída ou ignorada. 

Nesse sentido, no momento em que se dança o que vem “de fora”, fala-se, 

muitas vezes, de um lugar desconhecido e algumas vezes desconfortável. Esse 

desconforto pode ser perceptível na cena ou pode tirar a fluidez do trabalho em 

determinadas situações, já que o bailarino precisa manter boa parte da sua atenção 

em reproduzir um movimento externo, trazendo um processo menos proveitoso e uma 

movimentação mais automatizada. 

A diretora Jéssica Carvalho diz que “Há uma diferença de quando os 

movimentos são criados a partir do bailarino, porque ele não tem que se apropriar 

daquele movimento, ele já está vestido com aquele movimento que ele mesmo criou 

então isso faz a maior diferença, com certeza” (Questionário respondido em 

01/11/2020). 

Ao ser questionada se existem diferenças coreográficas significativas entre 

espetáculos desenvolvidos a partir da colaboração com o elenco e espetáculos que 

não se valem desse tipo de processo de criação, a participante Daniela Ricarte 

responde: 

Acredito que existem sim diferenças, mas elas são menos visíveis – no meu 
entendimento – por aqueles que apenas assistem ao espetáculo/peça 
coreográfica. Dessa perspectiva (espectadorx) enxergo as diferenças 
especialmente na in-corpo-r-ação da coreografia, percebo que quando x 
bailarinx – ou intérprete-criador, quando o caso – cria o movimento, fala de 
um lugar e de uma experiência pela qual se coloca/propõe, o que não ocorre 
quando o movimento é externo. No entanto, destaco que esse nem sempre é 
o desejo da obra. Por vezes é justamente no/com/através do desconforto que 
a obra acontece (Daniela Ricarte. Questionário respondido em 28/11/2020). 
 

Nesse sentido, existem situações em que é necessário acionar este 

desconforto citado pela participante e, por isso, realizar ou não um processo 

colaborativo também depende das necessidades momentâneas da obra durante sua 

montagem. Isso leva a crer que um mesmo trabalho pode ser desenvolvido ora de 

forma colaborativa e ora não.   
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Ainda assim, acredita-se que lidar com estratégias que abrem espaço para 

diferentes criadores pode desencadear um maior hibridismo nas movimentações 

postas em cena, já que surgem gestos provenientes de diferentes bagagens 

corporais, potencializando a pluralidade da obra. Sobre os processos colaborativos de 

criação, Corradini (2011, p. 4) diz que 

 
Trata-se de uma proposta que desafia os tradicionais modos de produção no 
campo das artes, caracterizando-se na dança como um modo de contestação 
e resistência, abarcando artistas e pesquisadores do corpo, e profissionais 
de campos afins, que se agrupam temporariamente em torno de temáticas 
comuns, com objetivos de igual ressonância, pleiteando a inserção de seus 
trabalhos no contexto cultural e, não raro, a distribuição financeira igualitária 
entre todos. 
 

Na arte, especialmente na arte contemporânea, é importante que exista e que 

seja exposto mais de um ponto de vista sobre determinado assunto, desvelando aos 

espectadores a diversidade humana. Assim, possibilitando ao espectador, ver-se em 

cena, de alguma forma, seja através dos diferentes tipos de corpo, ou das diversas 

personalidades encarnadas na dança, assim como das mais distintas realidades que 

se apresentam cenicamente. 

Na maioria das propostas artísticas da contemporaneidade, cria-se ou tenta-se 

criar de forma horizontal - onde os agentes encontram-se lado a lado, tendo suas 

necessidades ouvidas e, na medida do possível, respeitadas - na tentativa de diminuir 

a hierarquia de papéis e para observar, levando em consideração a subjetividade de 

cada indivíduo.  

 
[...] do que falamos quando tratamos da dança contemporânea? O campo 
nomeia uma infinidade de realizações artísticas, muitas próximas a 
experimentação e sem formas de existência conceituadas a priori. São 
tempos-espaços potenciais para manifestações artísticas elaboradas e 
extremamente heterogêneas que entrelaçam corpo e ambiente, modificando-
os (XAVIER, 2011, p. 35). 
 

Nessa perspectiva, ao ouvir/observar/ponderar a opinião dos bailarinos em um 

trabalho de dança, o diretor artístico pode expandir os limites da obra, já que a criação 

se dá a partir de diferentes visões do tema, resultando em movimentações diversas e, 

por consequência, muitas vezes inéditas, inusitadas, originais.   

Ao ser questionada se existem diferenças coreográficas significativas entre 

espetáculos desenvolvidos a partir da colaboração com o elenco e espetáculos que 

não se valem desse tipo de processo colaborativo de criação, Carolina Martins Portela  

(Questionário respondido em 21/11/2020) responde: “Ao meu olhar sim, pois quando 
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você envolve tanto os e as bailarinas quanto os e as envolvidas no processo de 

criação, faz muito mais sentido a veracidade de composição cênica”. Esta 

“veracidade” citada por Carolina, pode enriquecer o resultado final do espetáculo, 

como afirma Teixeira (2014, p. 36): 

 
[...] mais pessoas envolvidas num mesmo fazer potencializam o encontro, 
aumentam a quantidade de material levantado, de descobertas a partir dele 
e de diálogos no processo de criação de um trabalho, o que enriquecerá 
bastante o seu resultado final (TEIXEIRA, 2014, p. 36). 
 

Sendo assim, pode-se dizer que a colaboração na dança é intensificada na 

contemporaneidade, lugar que abraça muitas possibilidades. Coreógrafo e intérpretes 

compartilham suas diferentes visões e aprendem juntos, somando suas realidades na 

criação de uma obra. 

 
Neste sentido, é possível reconhecer que o sujeito criador que atua no 
processo colaborativo não é o autor ou proprietário particular do discurso que 
ele traz na obra resultante e nem que esta consiste na somatória de autorias 
particulares de seus sujeitos criadores. Ele só é autor na condição de parte 
constituinte do coletivo, na singularidade da formação específica de seu 
grupo, sendo assim possível compartilhar a autoria de uma obra singular 
criada colaborativamente (CORRADINI, 2011, p. 4). 
 

 Em cada corpo habita uma imensidão de ideias, nada tão justo como abrir 

espaço para que esses pensamentos extrapolem o interior e se materializem na 

dança. Para a diretora Ludmila de Lima Coutinho (Questionário respondido em 

27/11/2020) “Um trabalho colaborativo, traz um outro olhar sobre a própria obra. Além 

de que faz com que o elenco acredite em si, no espetáculo, no discurso, no seu 

protagonismo, dentro de um coletivo. Isto é, generosidade’’. A partir da colocação de 

Ludmila, acredita-se que, quando há o investimento em um processo colaborativo de 

criação, abre-se a possibilidade de instauração de um ambiente de cooperação na 

sala de ensaio. Neste mesmo sentido, Leal (2012, p. 51) coloca: 

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

Sobre este aspecto, Lupinacci (2014, p. 49-50) comenta: 

 
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, às quais, muitas vezes, nem chamam nossa atenção, 
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como a carona para um amigo em um dia chuvoso ou ao ajudar um vizinho a 
descer as malas da mudança. E, da mesma forma, podemos refletir acerca 
do estabelecimento de um ambiente não cooperativo; este, por sua vez, é 
pautado em interesses puramente individuais sem a intenção de criar 
relações entre os seres. A cooperação como sinônimo de colaboração, reúne 
diversas pessoas para a concretização de um objetivo. 
 

De todo modo, em meio a tantas crenças e considerações positivas acerca dos 

processos colaborativos de criação, surgem também características desafiadoras, 

que podem até fragilizar ou colocar em risco o bom desenvolvimento do trabalho 

artístico, como a sobrecarga de material e a perícia necessária para filtrar e selecionar 

o que é mais coerente com o processo em questão, por parte do diretor do espetáculo.   

Teixeira (2014, p. 37), ao falar sobre a abundância de material criativo, como 

na passagem a seguir: 

 
A colaboração se dá de maneira aprofundada num coletivo na medida em 
que ele depende tanto do suporte como da fomentação da coabitação de 
diferenças, uma vez que “velocidades distintas, presenças inconstantes e 
dedicações não mensuráveis em dinheiro ou tempo” constituem as 
“intensidades transindividuais” que garantem sua potência. Um coletivo tende 
a ser um laboratório inovador, empreendendo autênticas experimentações 
abertas às surpresas, às descobertas. 
 

Ao lidar com diferentes pessoas criando para uma obra, é preciso ter certa 

sensibilidade para escolher o que cabe, o que pode ser reconfigurado e o que deve 

ser eliminado na proposta em desenvolvimento. Lidar com os acasos que ocorrem na 

sala de ensaio também exige do diretor uma postura flexível para as mudanças 

repentinas - que podem dar muito certo para o resultado da obra, ou não.   

De acordo com as respostas recebidas pelas participantes da pesquisa, dentro 

do curso de Dança - Licenciatura da UFPel, o aluno normalmente é diretor e 

coreógrafo do seu espetáculo, portanto, cabe a ele coreografar com os bailarinos e 

organizar o que cabe no espetáculo. Mesmo tendo uma equipe trabalhando em 

conjunto, recai sobre o diretor a responsabilidade e a assinatura da obra. 

Nesse caminho criativo, as diretoras afirmam notar então certa dificuldade em 

abrir mão da riqueza de conteúdo que é apresentado nos ensaios. Questões que 

permeiam as decisões são, por exemplo: como escolher a movimentação a fim de 

provocar o público da forma desejada em meio a tanto material potente? Como fazer 

com que todos os envolvidos do processo possam se sentir acolhidos e ouvidos 

durante a escolha das partituras corporais? De que modo evidenciar cenicamente as 

particularidades que aparecem na sala de ensaio? 



59 
 

Ao serem questionadas sobre quais foram as principais dificuldades na direção 

do processo colaborativo, Ludmila de Lima Coutinho (Questionário respondido em 

27/11/2020) fala que ‘’Sem dúvida, a escolha do material. Afinal, tinha e tem muita 

coisa potente. Mas, a questão era, o que eu quero proporcionar e provocar no público 

que iria assistir’’. A diretora Daniela Ricarte (Questionário respondido em 28/11/2020) 

afirma que o maior desafio é ‘’[...] costurar tudo que se quer e principalmente o 

exercício de abrir mão, de entender que determinada coisa ainda que muito boa e 

muito interessante, não cabe no trabalho, ao menos naquele momento, [...]’’. 

No presente capítulo é possível pensar em diferentes aspectos que se dão em 

meio aos processos colaborativos de criação. Sabe-se que, nesse contexto, 

coreógrafo e bailarinos/intérprete-criadores podem propor juntos, formando uma obra 

baseada em diferentes visões do tema, expandindo os limites da criatividade e 

gerando um trabalho bastante plural.  

Apesar de tudo, deve-se ainda ressaltar que, mesmo essa forma colaborativa 

de criar em dança ocasiona dificuldades para os envolvidos. Entre elas pode-se 

abordar, por exemplo, a sobrecarga de material, situação que torna necessário um 

grande cuidado e sensibilidade do diretor do espetáculo para filtrar e selecionar o que 

é mais coerente com o processo em questão. 

Todavia, a partir dos dados obtidos no questionário, percebe-se um 

desempenho positivo e satisfação por parte das diretoras em todos os trabalhos 

citados, o que traz a ideia de que a colaboração, em sua maioria, é uma condição que 

possibilita de forma positiva o desenvolvimento de criações em dança. 

 

5.2.2 Estratégias de composição nas montagens de espetáculos 

 

Um dos interesses da pesquisa era saber que métodos, estratégias e modos 

de criação as diretoras utilizaram para suscitar a montagem dos seus espetáculos. 

Em uma criação colaborativa em dança pode haver uma infinidade de possibilidades 

de composição coreográfica. A partir da organização desta categoria de análise, foi 

possível trazer à tona os modos mais recorrentes de trabalho citados pelas 

participantes, como colocado a seguir.  

 Uma das formas de se criar em colaboração em dança é através da produção 

de estímulos que, oferecidos pelo coreógrafo, são captados pelos intérpretes-
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criadores e transformados em movimentos.  Essa foi uma das principais ferramentas 

de criação utilizada pelas participantes da pesquisa.  

Ao ser questionada sobre quais estratégias foram usadas em seus processos 

de criação, Carolina Pinto da Silva (Questionário respondido em 22/11/2020) fala que 

‘’As criações essencialmente partiram de processos internos de cada um e de como 

eles transbordaram essas tensões por via da ação de um corpo posto a dilemas e 

conflitos, frente a todas questões que o tema instigou’’. Sobre a mesma questão, 

Shaiane Beatriz dos Santos relata: 

 
As estratégias de criação que utilizei partiram de imagens que remetessem 
ao período da Ditadura Militar e filmes e com esses estímulos os bailarinos 
iam ao local de ensaio e me apresentavam o que tinham criado e com muito 
cuidado eu ia selecionando o que faria parte da montagem. Também utilizei 
relatos de torturadores e torturados para fazer a preparação cênica com os 

bailarinos (Shaiane Beatriz dos Santos. Questionário respondido em 

29/11/2020). 
 

 Os estímulos são incontáveis, já que podem surgir a partir de diferentes 

sentidos do ser humano. Duarte Jr. (2001) expressa que conhecemos e nos 

relacionamos com o mundo, primeiramente, pela percepção sensível dos nossos 

sentidos e, deste modo, conquistamos o saber sentindo o mundo e o trazendo para o 

corpo.  

Durante um processo criativo, podemos potencializar as sensações. No olfato, 

por exemplo, pode-se sentir desde o cheiro de café até o de uma rosa, ou na audição, 

desde o som do motor de um carro até o do canto de um pássaro. Ludmila de Lima 

Coutinho relembra: 

 
Lembro que na primeira reunião que fiz com o elenco e dramaturga, levei uma 
caixinha, que eu chamava de “cabeça criativa inicial”, que continha muitas 
referências, de diversas linguagens, de visuais, palavras, música, peças de 

roupas, que já faziam parte da temática da obra. (Ludmila de Lima Coutinho. 
Questionário respondido em 27/11/2020). 

 

Estímulos baseiam-se na subjetividade pois despertam diferentes sentimentos 

em cada pessoa, levando em conta que cada um possui a sua própria bagagem. Isso 

resulta também em movimentos distintos, trazendo diversidade à cena. Como afirma 

Santos (2015, p. 14): 

 
O olfato, audição, visão, tato e paladar podem servir como estímulos 
primeiros à criação do movimento. A qualidade do movimento pode se dar no 
corpo em diversas formas (como, por exemplo, contida ou livre, forte ou fraca, 
lenta ou rápida, focada ou desfocada, pontuada ou torneada, etc.) a partir da 
proposta construída da percepção do corpo para com os sentidos. 
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Acerca da utilização de estímulos sensoriais para a criação, Leal (2012) diz que 

estes ativam diferentes consciências corporais, tornando o processo da dança 

diferente de outras maneiras já pré-estabelecidas e estruturadas, o que gera novas 

possibilidades de movimentação. Muitas vezes, partituras coreográficas são criadas a 

partir de exercícios improvisacionais, que podem ter como ponto de partida questões 

sensoriais mais específicas, ou mais gerais, como relata a diretora Carolina Pinto da 

Silva:  

 
De modo geral, o método de criação configurou-se em um processo 
colaborativo, onde os bailarinos/intérpretes são criadores pelas 
características do tema e pela abordagem de dança contemporânea e dança-
teatro que se propõe. Foram desenvolvidas células coreográficas através de 
improvisação a partir de estímulos como, imagens, textos, escritas reflexivas 
sobre questionamentos em relação as insuficiências cotidianas e as ações de 
movimento que surgem nessas vivências (Carolina Pinto da Silva. 
Questionário respondido em 22/11/2020). 

 

Nesta perspectiva, 

 
A improvisação está relacionada não só, mas principalmente, com toda a 
bagagem de movimento das pessoas. A partir de determinado tema, 
motivação ou situação pode ocorrer a utilização momentânea e espontânea, 
experimental e livre, de movimentos, gestos, atitudes e comportamentos já 
conhecidos, de um modo diferente, inédito e até mesmo inusitado (DANTAS, 
1999, p. 103). 

 

Outra das formas de criação utilizadas pelas participantes da pesquisa para 

criar em colaboração foi repetição e transformação. Carolina Martins Portela 

(Questionário respondido em 21/11/2020) diz que ‘’Utilizamos também a repetição de 

movimentos, acelerando e desacelerando, assim, potencializando a dinâmica nessa 

cena’’.  

Uma artista renomada mundialmente que se utilizou da repetição e 

transformação em seus processos coreográficos foi Pina Baush. Em suas criações, a 

coreógrafa buscava estimular os bailarinos a criarem movimentos que, ao serem 

repetidos inúmeras vezes, acabavam sendo ressignificados. Esses novos significados 

se dão a partir do corpo que realiza um mesmo movimento inúmeras vezes, assim 

apropriando-se cada vez mais deste, gerando também a cada repetição uma nova 

movimentação. Sobre a criação coreográfica das cenas de seu espetáculo. 

 Em suas composições, Pina estimulava os bailarinos a se concentrarem em 

um gesto essencial, segundo Alves e Vieira (2016, p. 3) “Bausch continuamente 

retornava à técnica de se concentrar em uma imagem ou gesto essencial e de explorá-
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los até que se revelasse a profundidade de suas associações”. As autoras também 

colocam que: 

 
Bausch utiliza a repetição para provocar novos estágios corporais e gerar 
novos movimentos. A repetição nesses dois casos não é tida como uma série 
de elementos iguais que podem ser substituídos uns pelos outros, mas uma 
mutação, uma transformação da primeira ação. A repetição aqui é vista como 
uma forma de aumentar a potência do primeiro gesto realizado, é diferença, é 
transformação (ALVES; VIEIRA, 2016, p. 1). 
 

 Pina buscava retratar a realidade em suas obras de forma a abraçar as 

experiências corporais de cada bailarino. Alves e Vieira (2016, p. 6) discorrem que ‘’A 

vida é repetição, é hábito, são relações e talvez por esse motivo repetir seja a melhor 

forma de retratar nossa situação enquanto seres vivos’’. 

 
O processo se iniciava sem um roteiro definido, com perguntas dirigidas aos 
bailarinos-intérpretes que os convidavam, muitas vezes, a revisitar sua própria 
história, evocando memórias carregadas de afeto. As respostas eram 
elaboradas através de cenas curtas nas quais cada um, por meio do 
movimento gesto, ou palavra, procurava expressar algo que fosse significativo 
e representativo de si (CAMPOS, 2017, p. 117). 
 

Viewpoints19 foi outra forma utilizada para a composição coreográfica dos 

espetáculos das participantes da pesquisa. Beliza Gonzales Rocha (Questionário 

respondido em 25/11/2020), ao ser questionada sobre quais estratégias utilizou para 

criar, conta: “Junto à improvisação trabalhei com o viewpoints, acumulação de 

movimentos, repetição e transformação, trabalhei com muitas imagens que faziam 

referência ao tema do espetáculo [...]’’.   

Segundo Meyer (2008, p. 1) viewpoints é uma proposta de preparação corporal 

e cênica, que “[...] explora processos de criação por meio de improvisação e 

composição corporal e vocal envolvendo estados de percepção, atenção, escuta e 

memória’’. Essa forma de criar baseia-se na relação entre tempo, espaço e artistas. 

Portanto, a atenção é algo que precisa ser executado pelos praticantes desse método, 

já que a cena se dá a partir dos ocorridos no tempo-espaço e não vem de criações 

prévias pelo coreógrafo.  

No livro “The Viewpoints Book: A practical Guide to Viewpoints and 

Composition” Bogart e Landau (2005) exprimem que o viewpoints acrescenta 

vivacidade, criação em grupo e presença cênica. Além disso, potencializa a autonomia 

dos participantes. Para Wachowicz (2016, p. 106)  

 
19 Para saber mais, ver Bogart e Landau (2005). 
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Os atores e dançarinos são muito mais responsáveis pela criação do que o 
diretor ou coreógrafo, pois através das improvisações com os viewpoints 
abertos, cenas começam a ser produzidas de um modo colaborativo. As 
pessoas que estão improvisando deixam os movimentos simplesmente 
acontecerem, ações se sucedem, movimentos e deslocamentos em duos, trios 
ou mesmo com o grupo todo emergem e cenas vão sendo criadas. Às vezes 
não parece uma improvisação, mas uma cena ensaiada. 
 

Meyer (2008, p. 2) afirma que ‘’A percepção do corpo no espaço-tempo é 

determinante para a prática sugerida pelos viewpoints. É por meio da percepção que 

o organismo apreende, seleciona, organiza e transforma as informações que lhe 

chegam do ambiente’’.  

 Para que ocorra o viewpoints, Bogart e Landau (2005) falam sobre o Soft 

Focus, afirmando que esse é um estado onde os olhos encontram-se relaxados, sem 

fixar em um local específico, mas sim em tudo o que está ao redor, para assim ter 

visão periférica e acompanhar a totalidade de movimentos que ocorrem no espaço-

tempo. Na mesma perspectiva, Wachowicz complementa: 

 
No treinamento viewpoints podemos aprender sobre cognição, a perceber 
mudanças ao redor, aprender diferentes formas de observar o mundo, 
podemos nos adaptar a condições modificadas em segundos, memorizar 
movimentos, ampliar a atenção central e periférica, e isso amplia o 
entendimento no nosso próprio corpo (WACHOWICZ, 2016, p. 110). 

 

Um dos exercícios iniciais do viewpoints se chama “escuta extraordinária” e 

consiste em uma caminhada livre pelo espaço. Sempre percebendo o seu entorno, os 

membros da caminhada devem parar sempre que alguém parar, seguindo a 

caminhada assim que alguém retornar a caminhar. Esse é um exercício bastante 

complexo e que exige grande atenção do grupo. 

Outro exercício se chama grade, onde todos devem imaginar uma grade no 

espaço e deslocar-se pelo espaço de acordo com os padrões dessas linhas e, 

seguindo a ideia de mover-se apenas se houver um motivo, uma influência. Letícia 

Lupinacci, egressa do Curso de Dança da UFPel, também fala sobre a utilização de 

viewpoints durante a montagem de um espetáculo realizado no curso, ao desenvolver 

um trabalho de conclusão de curso de cunho artístico: 

 
Enquanto diretora e proponente acreditei que o processo do viewpoints 
comportava um espaço de valorização de identidades e individualidades, que 
atravessavam a cena e relacionavam-se com o público. No entanto, não é 
pelo fato de deixarmos de utilizá-lo como metodologia de criação de 
movimento que essa valorização e relação deixam de existir. Pelo contrário, 
o uso do viewpoints e de outros métodos de improvisação, que na maioria 
das vezes estruturam-se pelas necessidades do momento e do grupo 
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trabalhado, relacionados entre si, desenvolvem uma nova estratégia 
metodológica de criação, na qual envolvemos os intérpretes-criadores e a 
cena, de modos diferentes e sob ângulos diferentes do que somente o uso 
do viewpoints proporcionaria (LUPINACCI, 2014, p. 63). 
 

 Outro aspecto interessante que surge nas respostas aos questionários 

desenvolvidos é a necessidade das diretoras de criar algumas coreografias e costuras 

mais diretivas em alguns momentos de suas montagens. Ao responderem à pergunta 

“Você considera que houve colaboração com os bailarinos na criação de todas as 

coreografias que compuseram o espetáculo ou só em algumas? Por quê?’’, boa parte 

das participantes exprimiu que “não”, pois havia sido criada, pelo menos, uma 

coreografia ou costuras entre as coreografias de forma individual – com a diretora 

“passando” as partituras de movimento para o elenco.  

Shaiane Beatriz dos Santos (Questionário respondido em 29/11/2020), por 

exemplo, fala que “[...] em dois momentos senti a necessidade de criar e passar para 

os bailarinos, mas sempre levando em consideração as conversas e as práticas que 

aconteciam durante os ensaios”. 

Ao refletir sobre este aspecto, é possível supor que uma das possibilidades 

para que isto ocorra é a herança que as participantes carregam de práticas de dança 

mais padronizadas, vivenciadas em espaços diversos, especialmente fora da 

Universidade.  Muitos processos coreográficos não caminham no território da 

colaboração, ou seja, tem apenas um coreógrafo ou até mesmo mais coreógrafos que, 

no caso, não solicitam do elenco uma invenção em conjunto para a montagem cênica. 

Como exemplo, pode-se citar gêneros de dança mais tradicionais, como o balé 

clássico, todavia, a criação em sua forma mais diretiva encontra-se em diferentes 

espaços e tempos, independentemente do tipo de dança em questão.   

 Uma outra suposição para a criação de algumas coreografias de modo 

individual por parte das diretoras é a necessidade de colocar mais traços de si 

mesmas na criação, tornando a obra uma marca que represente uma “assinatura 

pessoal” para além do processo colaborativo. A pesquisadora Lumena Macedo, por 

exemplo, ao discorrer sobre a obra Black Milk de Ohad Naharin (Israel – 1952 -)20 diz 

que 

 

 
20 Ohad Naharin é um coreógrafo e dançarino contemporâneo israelita que integrou várias companhias 

de dança europeia e foi convidado por Martha Graham para dançar nos Estados Unidos da América, 

o que lhe possibilitou outras opções formativas. Sua história e obras são facilmente encontradas em 

busca na internet.  
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As coreografias de Naharin têm sempre uma assinatura muito pessoal: a 
explosão e um grito de liberdade, presentes em todas as obras dele com as 
quais trabalhei, citadas acima. [...] Vale dizer que, mesmo nestas 
remontagens, o momento mais interessante é sempre o da vinda e chegada 
dos coreógrafos. Quando eles estão presentes, geralmente nas vésperas da 
estreia, seus toques finais, os mínimos detalhes e considerações feitas por 
eles nos remetem à essência de seus pensamentos e inspirações. É o 
momento mais rico destes processos (MACEDO, 2017, p. 104). 

 
 Ainda, além dos fatores já citados, há também de se lembrar que cada obra 

cênica apresenta demandas específicas e, muitas vezes, na finalização de um 

trabalho, por exemplo, diretores podem sentir a necessidade de incrementar com 

movimentações próprias, como se fizessem últimas costuras, fechando o ciclo criativo.  

somente uma sequência de movimentos foi criada por mim e passada às bailarinas, 

mas também nessa sequência houve a colaboração das bailarinas e modificações a 

partir da forma de cada uma dançar.  Beliza Gonzales Rocha (Questionário 

respondido em 25/11/2020) fala que ‘’[...] somente uma sequência de movimentos foi 

criada por mim e passada às bailarinas, mas também nessa sequência houve a 

colaboração das bailarinas e modificações a partir da forma de cada uma dançar’’. 

Nos depoimentos, observa-se que são inúmeras as possibilidades de criação 

que ainda existem dentro do contexto da criação colaborativa. Cumpre evidenciar que, 

além da importância das relações de troca que se dão nessas propostas, ainda é 

possível exercitar a criatividade de diferentes formas, como na improvisação, 

viewpoints, repetição e transformação, e outros.  

 

5.2.3 Formação, herança e interferências do contexto  

 
Entre as facilidades eu destaco o engajamento do grupo e o 
comprometimento com os ensaios, com a criação e o espetáculo. As 
bailarinas estavam tão dentro do processo quanto eu, então isso impulsionou 
muito todo o processo colaborativo e tornou os ensaios prazerosos. Acredito 
também que por estarmos vindo (quase todas) de um outro processo 
colaborativo, já conhecíamos os nossos modos de atuar/ensaiar/criar, isso 
também facilitou muito, porque já tínhamos essa noção de grupo, de trabalho 
em conjunto (Beliza Gonzales Rocha. Questionário respondido em 
25/11/2020). 
 

A partir da análise das respostas das participantes, é possível afirmar que 

compor dança por meio da colaboração entre duas ou mais pessoas é um método 

utilizado de forma recorrente em atividades de prática artística no contexto delimitado, 

especialmente no componente Montagem de Espetáculo II. 

Dentro da disciplina de Montagem de Espetáculo II do curso de Dança - 

Licenciatura da UFPel os alunos contam com a possibilidade de 
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escolher/convidar/selecionar quem vai dançar em seus espetáculos. É frequente 

formar-se um elenco a partir da reunião de colegas do curso, uma dinâmica que 

prolifera no espaço acadêmico o senso de colaboração e de amizade, algo que vem 

se fortalecendo cada vez mais e que é perceptível nas colocações das participantes 

da pesquisa. Sobre o convívio com o elenco de seu espetáculo, Ludmila de Lima 

Coutinho (Questionário respondido em 27/11/2020) diz que ‘’[...] a relação de amizade, 

acolhimento, empatia que se estabeleceu, proporcionou belíssimas trocas, para o 

processo da obra e para vida, de cada um ali envolvido’’. 

Faz-se oportuno, neste ponto da investigação, defender a colaboração como 

aspecto proveitoso, tanto para o diretor quanto para os intérpretes-criadores em uma 

montagem de espetáculo de dança, já que ocorre uma troca de experiências entre 

seres de um mesmo contexto e/ou “lugar de fala”21. É possível crer, com isso, que o 

bailarino é capaz de se ver como diretor tanto como o diretor pode se enxergar no 

papel de bailarino, já que executaram ou executarão a mesma função em algum 

momento da formação universitária.  

É importante destacar que alguns alunos ainda podem atuar como intérpretes-

criadores em mais de um espetáculo e, outro fator existente nesse meio é que os 

alunos podem ser chamados para ajudar em atividades que ocorrem nos bastidores, 

como na montagem de uma ou mais coreografias, na elaboração da dramaturgia, na 

confecção de figurinos, na criação da trilha sonora, entre outras ações comumente 

realizadas em produções cênicas.  

Como afirma Yane Bueno Caetano (Questionário respondido em 29/11/2020) 

“Outra facilidade que tive foi devido a companhia de minhas amigas-colegas, Shaiane, 

Yasmin e Daniela que foram o centro da minha equipe de espetáculo. Sempre me 

auxiliaram durante o processo do espetáculo’’. 

 Na criação colaborativa esse é um fator ainda maior e mais importante, pois a 

troca de conhecimentos é comum. ‘’A colaboração também pode ser escolhida como 

uma dinâmica de convívio, como um fim em si mesma, quando é pensada como 

estratégia possível para potencializar encontros’’ (TEIXEIRA, 2014, p. 36). Sobre o 

processo de criação do espetáculo, Shaiane Beatriz dos Santos (Questionário 

respondido em 29/11/2020) explica: ‘’Como facilidade destaco a troca direta e sincera 

 
21 Vide RIBEIRO, Djamila. Lugar de fala. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019. 
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com os bailarinos, por exemplo, levava a ideia para os ensaios e conseguia discutir 

com todos o que ficaria melhor na cena ou o que não iria funcionar’’. 

Durante a formação acadêmica, os alunos do Curso de Dança - Licenciatura, 

da UFPel, contam com um número significativo de disciplinas práticas e, muitas delas, 

mesmo sem carregar o nome ‘’criação colaborativa’’ ou “processos colaborativos de 

criação”, por exemplo, estimulam a criação em grupo, o que acaba por motivar parte 

dos alunos a trabalhar dessa maneira.  

Nesse sentido, há como exemplo a disciplina de Laboratório de Danças 

Folclóricas, a qual tem como um dos elementos de seu programa a experimentação e 

composição coreográfica para Danças Folclóricas, que é realizada de forma 

colaborativa ao final do semestre. Outros exemplos são: a disciplina de Composição 

Coreográfica em Dança II, que tem como um dos seus objetivos estudar as 

possibilidades de inter-relação coreógrafo-bailarinos; as disciplinas com cunho mais 

pedagógico (como as chamadas Práticas Pedagógicas), que estimulam a criação de 

atividades lúdicas com a colaboração do grupo participante, objetivando um olhar 

atento às diferenças em um coletivo de educandos; e as atividades promovidas por 

Projetos Unificados com ênfase em Extensão, que possibilita aos acadêmicos a ação 

direta em comunidades fora da Universidade (PPC, Curso de Dança-Licenciatura da 

UFPel, 2013). 

Esses acontecimentos agregam positivamente nas vivências de cada um como 

artista, enriquecendo a formação dos discentes. Como reflexo desta situação, as 

participantes da pesquisa destacam a experiência vivida especialmente na UFPel 

como um dos motivos que impulsionaram a escolha da forma de criação dos seus 

trabalhos. Ter o mínimo de conhecimento prévio sobre determinado assunto pode 

ajudar a tornar um processo mais fluido, já que o corpo se encontra habituado a esse 

modo de operar neste contexto específico. Isso não é diferente na criação 

colaborativa. Além das mesmas já possuírem vivências e apreço a esse método, a 

maioria dos intérpretes-criadores envolvidos nas montagens também nutriam, 

segundo as diretoras, uma afinidade por práticas em colaboração.  

 
Nos meus trabalhos sempre priorizo a criação colaborativa porque entendo 
que todos os envolvidos têm muito de si para oferecer e construir junto. Nesse 
espetáculo eu não conseguia visualizá-lo de outra forma, sem ser 
colaborativo. Por mais que a proposta de trabalhar a partir de um texto teatral 
venha muito das minhas experiências pessoais, não podia ser só a minha 
visão sobre esse texto, sobre essa dança. Estávamos falando de mulheres, 
estávamos falando de nós mesmas e não podia ser diferente, cada uma tinha 
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que ter o seu espaço ali para construir tanto individual, quanto em conjunto. 
Outro ponto importante é que boa parte do elenco já vinha de outro processo 
colaborativo (de outra montagem do curso) então já tínhamos mais ou menos 
construída essa ideia de colaboração nos ensaios e assim seguimos. (Beliza 
Gonzales Rocha. Questionário respondido em 25/11/2020) 
 

Outro indício de que o curso de Graduação em questão estimula a colaboração 

como característica criativa no decorrer do seu desenvolvimento é o desejo de 

pesquisa sobre o assunto que alguns acadêmicos demonstram na realização dos seus 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

No TCC Memórias de um corpo que dança: um olhar sobre a criação do 

espetáculo Trajeto, Trajetória, Trajetos (IN)DECISÕES, a acadêmica Nayane 

Machado Lima de Melo reflete sobre a sua montagem de espetáculo, contando no 

texto que ‘’o espetáculo se caracterizou por ser um trabalho colaborativo, envolvendo 

um grupo de pessoas que contribuíram significativamente para a sua realização’’. 

Sobre os bailarinos, Melo (2021, p. 45) conta que. “Tanto eu como meus bailarinos se 

entregamos demais ao processo [...] Fizemos e compusemos juntos cada detalhe, nos 

apaixonamos pelo processo, pela trajetória que foi construir o espetáculo” (MELO, 

2021, p. 45). 

Outro TCC que abordou a montagem de espetáculo foi entre Lo(r)cas tramas: 

Possibilidades de criação de personagens em uma montagem de dança 

contemporânea, de Beliza Gonzales Rocha, uma das participantes da pesquisa aqui 

exposta. Nas suas reflexões, a autora afirma: 

 
O espetáculo foi desenvolvido a partir da composição coreográfica 
colaborativa, e as bailarinas foram as principais criadoras. Foi estabelecido 
um ambiente onde as individualidades de cada bailarina puderam ser 
potencializadas e cada uma contribuiu no processo de criação compondo a 
partir de suas percepções sobre o tema (ROCHA, 2018, p. 58). 

 

 Com este breve levantamento de pesquisas do Curso que já se dedicaram a 

pensar sobre montagens de espetáculo neste contexto, pode-se considerar a 

existência de um importante entrelaçamento entre as questões artísticas, acadêmicas 

e pedagógicas na formação dos licenciados em Dança. Sem a intenção de discorrer 

ou se aprofundar acerca deste tema, levanta-se aqui a ideia de que refletir sobre a 

prática artística envolve um pensar investigativo acadêmico e refletir sobre a conduta 

dos envolvidos no processo de criação comporta, implicitamente, um pensamento 

pedagógico.  
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6 Considerações Finais 

 

De acordo com a pesquisa realizada, é possível considerar que, com a chegada 

dos períodos pós-moderno e contemporâneo na dança, o cenário da composição 

coreográfica muda, sendo muitas vezes um processo desenvolvido sob a perspectiva 

de trabalho colaborativo e não mais centrado somente na figura do diretor do 

espetáculo. Desse modo, é potencializada uma forma horizontal de composição, onde 

o bailarino começa a atuar diretamente na criação de coreografias, um corpo ativo que 

cria e dialoga junto ao coreógrafo, tornando-se coautor das construções cênicas que 

participa. 

A partir do estudo teórico de autoras como Lobo e Navas (2008), Corradini 

(2011) e Lupinacci (2014), e da análise das respostas das participantes da pesquisa, 

a colaboração nos processos de criação em arte é uma característica que possibilita 

diferentes formas de composição, especialmente no universo da dança. Nesse meio, 

os bailarinos ou intérpretes-criadores partilham suas ideias com o restante dos 

envolvidos na criação e na produção cênica. Partindo dos interesses do grupo 

participante, a obra tende a tornar-se multifacetada, pois proporciona múltiplas visões 

de um mesmo assunto e explora corporeidades que provavelmente não surgiriam se 

apenas um coreógrafo pudesse agir na montagem ou assinar a autoria do processo 

criativo.  

Assim, ao trabalhar com processos colaborativos de criação, a obra pode vir a 

se tornar mais autêntica, já que os bailarinos, ao executarem seus próprios gestos, 

estão apropriados desse movimento - vestidos, como colocou a diretora Jéssica 

Carvalho em uma das suas respostas -, dessa gestualidade que surgiu do seu próprio 

corpo e que, por isso, leva ao espectador um mundo de particularidades individuais e, 

muitas vezes, inusitadas. Esse corpo então é 

 
sujeito de uma existência a que está indissoluvelmente ligado, envolvido pelo 
mundo circundante em que está inserido no interior das coisas e essas se 
tornam para ele “coisas mesmas” já que a obra não mais é um local em que 
ele chega e se coloca como peça, mas é ele próprio a existência em 
pensamento-ação, concepção e produto (FERREIRA, 2012, p. 8). 
 

Nessa perspectiva, acredita-se que o intérprete-criador tem, na maioria dos 

casos, um papel importante e positivo no processo de uma montagem de dança 

contemporânea, influenciando diretamente no resultado do trabalho. Diretores que 

optam por esse tipo de processo, já o escolhem com a consciência de uma abertura 
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maior ao inesperado, como transparece nas colocações das participantes. Também, 

sabem do risco que correm ao não ter o poder da criação da gestualidade corporal 

centralizado em si, todavia, compreendem que os arremates e a estrutura do 

espetáculo são de sua responsabilidade, sendo o diretor - e conforme os casos aqui 

estudados, a diretora - a pessoa que decide a maior parte da estrutura organizacional 

das cenas que compõem o espetáculo. 

Para as diretoras participantes da investigação, um processo colaborativo de 

criação proporciona a preservação da identidade dos intérpretes-criadores envolvidos, 

além de possibilitar que coreógrafo e elenco compartilhem suas diferentes visões e 

aprendam juntos. 

Elas também acreditam que, no momento em que se dança o que vem de fora, 

ou seja, em que se reproduz partituras de movimento de outra pessoa, fala-se de um 

lugar desconhecido e algumas vezes isso pode ser desconfortável para o elenco; por 

outro lado, existem elencos que preferem aprender coreografias já pré-determinadas. 

Nesse sentido, nota-se que o contexto onde as obras ocorreram também influenciou 

decisivamente para a escolha e para o desenvolvimento de processos colaborativos 

de criação em dança.  

Segundo as participantes, ao lidar com diferentes pessoas criando para uma 

obra, é preciso ter certa sensibilidade para escolher o que cabe e o que não cabe na 

proposta, sem negligenciar as invenções e os desejos individuais dos intérpretes-

criadores.  

Sobre estratégias de composição colaborativa, as diretoras falam que uma das 

formas de se criar em colaboração em dança é através de estímulos que, oferecidos 

pelo coreógrafo, são captados pelos intérpretes-criadores e transformados em 

movimentos desconstruídos, transfigurados, reconfigurados, etc. Outras estratégias 

de compor citadas foram a repetição e transformação e o viewpoints, caminhos que 

também abrem espaço para criações colaborativas. 

Outro fator importante de se destacar é a similaridade encontrada entre as 

diretoras participantes. Observou-se que boa parte das envolvidas possuem 

proximidade com a pesquisa acadêmica, sendo que algumas já contam com duas 

graduações, especialização e mestrado. Essa observação permite afirmar que talvez 

esse perfil esteja ligado à vontade de experimentar composições que necessitam de 

um engajamento investigativo, como acontece, por exemplo,  nos processos 

colaborativos, já que exigem uma grande troca de conhecimentos entre o coreógrafo 
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e os intérpretes-criadores, resultando em discussões e reflexões pertinentes à obra 

que caracterizam-se por pesquisas de cunhos prático e artístico. 

A partir do presente estudo, é possível afirmar que o curso de Dança-

Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas tem um papel importante para o 

desenvolvimento da arte local de Pelotas e região. Com a disciplina de Montagem de 

Espetáculo II, muitos trabalhos são viabilizados tanto como muitos artistas podem vir 

a ser reconhecidos, podendo expressar suas ideias e intenções através da linguagem 

da dança. Esses são trabalhos que surgem dentro da universidade, mas que 

reverberam no exterior, ou bem dizendo, no mundo. 
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Apêndice A - Questionário 

            Por favor, responda os dados de identificação abaixo e as questões colocadas 

adiante. 

Identificação: 

Nome: 

Título do Espetáculo: 

Ano e Semestre de estreia do trabalho: 

Orientação: 

Quantidade de participantes no elenco de bailarinos (nas): 

Quantidade de participantes em outras funções: 

Sinopse do espetáculo (caso não houver material registrado, podes explicar 

brevemente do que se tratava o trabalho): 

Você gostaria de preservar o seu anonimato nesse processo? Em caso 

afirmativo, seu nome, dos bailarinos e do seu espetáculo não serão divulgados, serão 

adaptadas as respostas utilizando-se nomes fictícios, como por exemplo: 

“espetáculo1”, “diretor1” e etc. 

(   ) Sim, gostaria de preservar o anonimato. 

         (  ) Não, estou ciente de que as informações prestadas serão utilizadas no texto 

sem alterações. 

  

1. Você considera que houve colaboração com os (as) bailarinos (as) na criação 

de todas as coreografias que compuseram o espetáculo ou só em algumas? 

Por quê? 

2. Quais foram as estratégias que você utilizou para a criação de coreografias no 

espetáculo? Explique. 

3. Existem referências que você utilizou para desenvolver esse processo? Quais? 

4. Você acredita que a colaboração entre você e os bailarinos ficou visível para 

quem assistiu o espetáculo? Por quê? 

5. Por que você escolheu trabalhar de forma colaborativa com o elenco? 

6. As coreografias do espetáculo ficaram como você desejava? 

7. Quais foram as principais facilidades e as principais dificuldades na direção de 

um processo colaborativo de criação? 

8. Considera que outras formas de compor teriam funcionado melhor? Se sim, 

quais e por quê? 
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9. Levando em conta a sua experiência como diretora na montagem de 

espetáculo em questão, responda: para você, existem diferenças coreográficas 

significativas entre espetáculos desenvolvidos a partir da colaboração com o 

elenco e espetáculos que não se valem desse tipo de processo colaborativo de 

criação? 

10.  Após concluir a disciplina Montagem de Espetáculo em Dança II, você se 

envolveu em outros processos colaborativos de criação (em diferentes papéis)? 

Comente. 

Se possível, anexar registros do espetáculo informando os créditos de 

imagens. 
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Apêndice B - Formulário 

Essa é uma pesquisa que faz parte do meu projeto de conclusão de curso, no 

qual eu pretendo analisar o processo das composições coreográficas das montagens 

de espetáculo de dança contemporânea do curso de Dança – Licenciatura da UFPel 

que se utilizaram da criação colaborativa, visando descobrir quais possibilidades 

poéticas podem surgir nesses trabalhos e outras questões que ainda poderão surgir. 

1- Você possui interesse em ter seu espetáculo investigado, tornando-se 

material de pesquisa para um trabalho de conclusão de curso? 

2- Responda abaixo: 

Nome completo: 

Contato (telefone e e-mail): 

Semestre e ano de ingresso no Curso de Dança: 

Semestre e ano em que cursou a disciplina Montagem de Espetáculo em Dança II: 

Orientador(a) do espetáculo: 

Outras informações: 
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Apêndice C - Termo de consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada a participar de um estudo sobre composição 

coreográfica colaborativa. Assim, pedimos que leia este documento e esclareça 

dúvidas antes de consentir em participar.   

Objetivo principal da pesquisa: analisar processos de criação colaborativa em 

montagens de espetáculos do curso de Dança – Licenciatura da UFPel. 

Procedimentos: aos participantes será solicitado o envio de dados por e-mail e, 

conforme a demanda da pesquisa, serão combinados encontros para entrevista com 

o pesquisador. 

Riscos e Benefícios: a participação no estudo não oferece riscos à saúde. 

Considera-se o envolvimento na pesquisa como benéfico, pois o trabalho contribuirá 

para a ampliação dos estudos acerca do tema da investigação. 

Voluntariedade e confidencialidade: a recusa em participar do estudo  será 

respeitada, podendo a coleta ser interrompida a qualquer momento, a critério da 

participante. A participação na pesquisa é voluntária e os dados coletados poderão 

ser divulgados no texto, incluindo nomes, imagens e dados pessoais. Há também a 

possibilidade de anonimato – sem exposição de nome e imagem no texto – caso a 

participante deseje colaborar, porém preservando sua identidade.        

Novas informações: a qualquer momento a participante poderá entrar em contato 

com o pesquisador para obter informações sobre o estudo. 

 

Eu, _____________________________ (nome completo), RG 

_________________ depois de receber orientação acerca dos objetivos da pesquisa 

intitulada provisoriamente como ‘’Fluxos Criativos em Dança:  criação colaborativa no 

processo de composições coreográficas’’,  autorizo o acadêmico Janiel Vega 

Bitencourt, sob orientação da Profa. Josiane Franken Corrêa, a colher meu 

depoimento e outros materiais necessários à pesquisa (imagens, vídeos, etc) sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Local e data: _____________________ 

  

 ___________________________________ 

(assinatura) 


