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Introdução

Existem diversos modos de ler e escrever em meio à vida e acredito que cada um escolha 
o seu próprio, segundo as leis e convenções de cada cultura. Seguimos diferentes vias, 
enxergamos em distintas perspectivas, percorremos vários territórios construindo nosso 
jeito de estabelecer o nosso existir, acompanhando as transformações das paisagens 
que cruzam por nós durante o dia. Em meio a estas andanças escrevemos histórias e, 
por conseguinte, a registramos.Tendemos a repetir algumas e outras acontecem como 
algo novo. O fato é que vivemos histórias que no final são de todo mundo, comuns a 
todo ser humano; a possíveldiferença é que cada um realiza um percurso mais ou menos 
favorávela determinada situação.Com esta introdução torna-se simples compreender o 
modo de“escrever”do Tatá: Núcleo de Dança-Teatro, programa este vinculado ao curso de 
Dança Licenciatura da UFPel, que ao trazer uma abordagem, relativamente, nova em dança 
contemporânea nos mostra mais uma possibilidade deenxergar a nossa realidade, através 
da Dança-Teatro, já que a prática do Tatá é um modo de ler e escrever: na articulação do 
corpo e do movimento. O grupo, que existe desde 2009, trabalha num formato hibrido 
que mistura arte e vida na criação artística, tornando esta vidanotória como seu principal 
elemento estético. Para tanto, destaco uma técnica que ajuda a compor o processo de 
criação do Tatá chamada Viewpoints (perspectiva),originado pela artista Anne Bogard, 
e buscodialogar, ainda que de forma inicial, com o conceito Deleuziano de cartografia, 
procurando trazerpossíveis relações entre os autores. Destaca-se no núcleo a escrita do 
corpo em meio a vida, pois falamosda morte, do cotidiano, de preconceito, do amor, enfim, 
temas transversais,comuns a todos e que, justamente por isso, não prescrevem, sendo 
pertinentes sempre. 

Metodologia

No processo de criação do Núcleo Tatá, a história de si,que cada intérprete-criador tem a 
contar, bem como o modo como esta história surge no grupo, é essencial, pois reverbera 
automaticamente em nosso fazer artístico, causandouma multiplicidade de possibilidades 
criativas. Uma palavra, uma música, uma saudade, uma vontade, um suspiro! Tudo nos 
alimenta como um elemento em potencial para ser levado ao palco.Esta fusão de 
componentes ajuda a enriquecer o repertório de movimentos e de vivênciasdo grupo e nos 
faz refletir de que forma experiências do nosso cotidiano se traduzem em arte,sendo esta 
uma das formas de reflexão do grupo. Logo, torna-se possível relacionar o conceito de 
cartografia, dos filósofos Deleuze e Guatari, com a prática em dança do Tatá.Os 
atravessamentos que ocorrem diariamenteem nossas vidas e os percursos por nós 
realizados,nos possibilitam uma gama de imagens e caminhos que vêm carregados de 
discursos, traçando mapas que derivam tanto de um só indivíduo quanto de um 
coletivo.Logo segundo a professora Drª Cynthia Farina entende-secartografia como “um 



método em processo de criação, coerente com a processualidade daquilo que investiga” 
(Farina, s/d); tal conceito acaba por se aproximar da técnica intitulada Viewpoints 
(perspectiva, em inglês), criada pela artista canadense Anne Bogard, utilizada como 
método da composição do grupo Tatá.A técnica é de fácil compreensão, necessita apenas 
que aconteça um deslocamento no espaço pelo grupo com uma orientação prévia acerca da 
velocidadee tipo de movimentação que tem como mote os estímulos, rabiscando com o 
corpo o espaço/tempo presentes: sons, empecilho no ambiente, alguma frase, gesto ou 
pausa do outro, tudo é motivador.Viewpoints permite a comunicação entre os distintos 
corpos existentes, bem como o surgimento do significado na cena, permitindo aos 
intérpretes-criadores compartilhar “o principio de funcionamento do conhecer” (Farina, s/
d), assim como numa cartografia. Para tanto o grupo deve estar conectado, de prontidão 
para qualquer modificação que possa vir a acontecer no espaço, até conseguir chegar a 
resposta cinestésica necessária para que a improvisação comece a fluir, percebendo com 
isto que “a experiência estética permite-nos fazer imagens de nós mesmos e da realidade” 
(Farina, s/d). Desta forma conseguimos conectar a cartografia Deleuziana com o modo de 
compor do Núcleode Dança-Teatro da UFPel: ambos permitem traçar percursos 
desenhando o espaço, têm caminhos enriquecidos com experiências e elementos diários, 
passam a existir na prática lendo, compreendendo e descobrindo outras perspectivas, 
abrem mão da linearidade para a amplitude seu existir.Elegemos o caminho, podemos ir e 
voltar, sempre com algo pré-determinado para que possamos chegar a um ponto: na 
faculdade, no trabalho ou em casa. No Tatáo intérprete-criador determina/escolhe sua 
trajetória e decideo desenho que seu corpo fará resignificando o espaço no qual se insere, 
alterando a cartografia, tal como fazemos quando caminhamos pela rua. Logo, a repetição 
e a transformação de movimentos realizados pelos bailarinos são uma resposta em 
potencial que evidencia o resultado da concentração adquirida graças ao esforço grupo, 
criando soluções artísticas para o tema em questão, convertendo-o assim em escrita 
corporal.

Resultados e discussão

Raramente pensamos no desenho desta trajetória diária que se altera, neste mapeamento 
que se constrói e toma forma todos os dias. O fato é que ele é constantemente redesenhado, 
pois sofre influência direta pela minha passagem e por todas as outras pessoas que 
transitam pela rua de maneira incessante, sem se quer refletir acerca de toda esta 
movimentação. Porém, da mesma forma que no Viewpoints temos de estar atentos às 
regras do jogo, para que exista um funcionamento constante desta dança, fato que 
raramente acontece e evidencia uma educação estética praticamente nula. Ao 
concordarmos com Deleuze e Guatari quando falamos que entendemos Arte área de 
conhecimento (Deleuze, Guatari, 1996) o Núcleo- Tatátem o intuito de formar não só 
atores ou bailarinos, mas principalmente seres que ao se relacionarem com a dança 
contemporânea estejam alfabetizados esteticamente, ampliando sua visão sensível e 
automaticamente melhorando sua forma de se relacionar com suas experiências e práticas 
diárias. Devido as inúmeras experimentações em dança-teatro, acredito que o grupo 
chegou a um nível autogestor, este resultado provém não somente de uma escolha política, 
mas no investimento da educação em constante processo de formação. Acredito que 
issofaz com que busquemos este meio de ler e escrever em meio a vida, descobrindo 
curiosamente outras maneiras de possibilitar este acesso ao olhar sensível, seja numa aula 
de física, geografia ou numa aula de yoga. Segundo a Dra em Educação Carla Gonçalves 



Rodrigues em sua tese “Por uma Pop’escrita acadêmica educacional”:“Diversos elementos 
são capturados do cotidiano e reunidos em uma escrita” (Rodrigues, pág, 73)e da mesma 
forma acontece com a dança no Tatá. Ao concordar com a riqueza que isso é capaz de 
proporcionar, percebemos a relevância de uma visão mais ampla de onde vivemos, por 
conta dessa “pesca” de elementos da cotidianos que nos permitem criar. O mapa da vida é 
escrito e reescrito a cada passo por nós executado, bem como na dança.Por isso é válido 
lembrar que falo mais de que um conhecimento de mundo, mas um conhecimento de si. 
Conhecimento este que só pode emergir do corpo. Ao nos conhecermos como corpo que 
somos (Duarte Jr, 2001)passamos a enxergar de maneira mais abrangente questões 
desafiadoras de mundo e de forma funcional tentamos articulá-las a nosso favor. Para isso 
precisamos estar sensivelmente munidos desta consciência estética importante a 
nossaformação ou pelo menos abertos a conhecê-la, pois segundo o estudioso Duarte Jr. “o 
corpo conhece o mundo antes de podermos reduzi-lo a conceitos e esquemas abstratos 
próprios de nossos processos mentais” (Duarte Jr, pág.126). O Tatá, como pequeno recorte 
da sociedade nos proporciona a enxergar estas idas e vindas no mundo, sensibilizando-nos. 
Nós como corpo social “escritor” de históriasentendemos o quão importante é buscar este 
conhecimento e entender esta cartografia da contemporaneidade, ou melhor,desta 
corpografia. O Núcleo é um coletivo-criativo em potencial capaz de construir textos 
coreográficos cada vez mais originais e motivadores, independentemente da instância que 
surgir. Desta forma constato que a técnica Viewpoints mostra-se em consonância com a 
ideia Deleuziana de que“o método cartográfico questiona o modelo explicativo da 
realidade na produção de saberes, abrindo mão da linearidade e da causalidade em suas 
práticas discursivas.” (Deleuze, Guatari, 1996). Ao experimentar a pesquisa/improvisaçãoo 
Tatá que tem como mote questões comuns a todos e representado por atores-bailarinos que 
leem a história do outro como se fosse a sua própria problematizando-as constantemente e 
a reescrevem, recontando-as como algo que já viveram, tornando-as suas, afinal, a vida se 
repete ao decorrer dos anos e séculos. Com o tema lançado a corporeidade toma tento e 
cada estímulo se faz essencial para criação em dança. Remontar, redesenhar, experimentar, 
tentar de novo, excluir são passos básicos dacomposição que tem como subsídio elementos 
cotidianosnuma releitura de movimentos, sendo assim originada a obra. Sendo assim 
também originado o próprio artista, obra e artista se fazem juntos, nas mesmas condições.

Considerações finais

Ao problematizarmos alguma questãopara levá-la à cenavamos a fundo e 
trocamosinterrogações; evitamos a literalidade; embora as vezes ela pareça se fazer 
presente, acreditamos que este mérito fica por conta do espectador, que bebeu a cena num 
formato que se adaptou a uma historieta de si próprio. Aderindo a ideia de CarlaRodrigues 
“Nessa perspectiva, o que se abre através da experimentação é um campo de potências 
capaz de interromper com modelos de escrita consolidados, fazendo com que as relações 
entre heterogêneos variem no seu encontro e se recomponham de diferentes modos.” 
(Rodrigues, pág.114). Desta forma ao estarmos falando aqui de escrita do corpo pela vida, 
essa citação torna-se pertinente, pois esclarece a relevância da mescla de saberes entre 
as linguagens artísticas, bem como todas as outras áreas do conhecimento. O movimento 
antropofágico então, faz-se de extrema importância neste momento, nos alimentamos de 
tudo que nos solta aos olhos, reconhecemo-os, deglutimos e lançamos de volta ao mundo 
como algo reinventado e graças a isso reiventamo-nos também, não sendo mais os mesmos 
que no início do processo.No Núcleo arte, filosofia e ciência andam de mãos dadas. Somos 
convocados àquilo que nos estimula no momento e ao que nos move. Ao trabalharmos 
estes processos e desenvolvimentos do conhecimento e da educação sensível ressaltamos o 



corpo na atualidade num sistema não hierárquico de ensino-aprendizagem, conhecemos o 
que chamamos de arquitetura viva que destaca a plasticidade do corpo neste texto em obra 
que é a dança contemporânea. Logo, com tamanha riqueza, notamos que ler e escrever 
também são formas de fazer dança, pois mostram-se fortalecedores como princípio 
essencial transformador diante a sociedade.(Heiegger, 2007)
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