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RESUMO

Este trabalho trata da constituição de aulas de dança contemporânea, discutindo edu-
cação, pesquisa e criação como seus aspectos constituidores. Parte-se do seguinte 
problema: Como ministrar uma aula de dança e ao mesmo tempo acompanhar seus 
processos de realização, tomando-os por processos de pesquisa, educação e cria-
ção, tendo em vista a constituição de um corpo que se coloca a dançar? Para isso 
objetiva-se apresentar questões acercas das aulas de dança do projeto Cartografar 
Corpos a dançar, dos Estudos do Corpo, discutindo seus processos de realização. 
Metodologicamente buscou-se acompanhar os processos das aulas com inspiração 
na cartografia de Deleuze & Guattari (1992), mapeando pistas que possam dar indica-
ções do próprio processo.  As referências utilizadas são oriundas do campo da dança 
e educação com atravessamentos com a filosofia, sendo alguns: Dantas (2004, 2009 
e 2011), Deleuze (1992, 2002 e 2012), Deleuze e Guatarri (1992 e1995), Corazza 
(2012 e 2013), Fernandes (2006, 2014, 2015a e 2015b), Fortyn (1998 e 1999), Fou-
cault (1984, 1985, 1987, 2010a, 2010b), Paludo (2015), Rocha (2012 e 2014), Sastre 
(2015), Strazzacappa (2009 e 2012) e Valle (2012). Assim, é possível dizer que no 
citado projeto, as aulas estão focadas nos processos que podem ser chamados de um 
pesquisar criação, uma educação criadora e uma criação educadora.

Palavras-chave: aula de dança, corpo, pesquisa, educação, criação
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ABSTRACT

This work deals with the constitution of contemporary dance classes, discussing edu-
cation, research and creation as its constituent aspects. It starts with the following 
problem: How to teach a dance class and at the same time follow its processes of 
achievement, taking them through research, education and creation processes, with a 
view to the constitution of a dancing body? In order to do so, the objective is to present 
questions about the dance classes of the Cartografar Corpos to dance project, from 
the Studies of the Body, discussing its processes of achievement. Methodologically, 
we tried to follow the class processes with inspiration in the cartography of Deleuze & 
Guattari (1992), mapping clues that can give indications of the process itself. The refe-
rences used come from the field of dance and education with crosses with the philoso-
phy, being some: Dantas (2004, 2009 and 2011), Deleuze (1992, 2002 and 2012), De-
leuze and Guatarri (1992 and 1995), Corazza (1990), Fernandes (2006, 2014, 2015a 
and 2015b), Foucault (1984, 1985, 1987, 2010a, 2010b), Paludo (2015), Rocha (2012 
and 2014), Sastre (2015) , Strazzacappa (2009 and 2012) and Valle (2012). Thus, it is 
possible to say that in the mentioned project, the classes are focused on the processes 
that can be called a research creation, a creative education and an educative creation.

Keywords: dance class, body, research, education, creation
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NÃO HÁ 
NADA DE NOVO
AQUI...
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APENAS POSSIBILIDADES!



DANÇA
CONTEMPORÂNEA
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 Dança contemporânea, vem a ser uma dança de possibili-
dades, onde se pode muitas coisas, mas não qualquer coisa de 
qualquer jeito. Não se pode tudo, não cabe tudo, somente possibi-
lidades.

“A dança contemporânea pede outras histórias para dar conta de 
contar os seus procesos.” (ROCHA, 2016, 94).

“A dança é contemporânea quando a dança é contemporânea 
do seu não-ser”. (ROCHA, 2016, 104).

“Na dança contemporânea, o corpo opera a passagem de obje-
to a processo; de materialidade a intensidade; de produto a pro-
dução; de instrumento a corporeidade/subjetividade”. (ROCHA, 
2016, 108-109).

Referência:
ROCHA, Thereza. O que é dança contemporânea? uma parendiza-
gem e um livro de prazeres. Ilustrações Clara Domingas. Salvador: 
Conexões Criativas, 2016.
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ASPECTOS INICIAIS

2
LINHAS DE 

COMPOSIÇÃO
desta pesquisa

 

Cartografar Corpos a Dançar surge como possibilidade de 
realizar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Gradua-
ção em Licenciatura em Dança, da Escola Superior de Educa-
ção Física, Fisioterapia e Dança, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (ESEFID/UFRGS). Destaco por possibilida-
de, pois antes de definir essa proposta, outra proposta voltada 
para a realização de performances coletivas havia sido proje-
tada, mas por questões de tempo e logística essa proposta foi 
guardada para outro momento. Desse modo, outra proposta que 
já se anunciava em pequenas ações já realizadas, foi escolhida 
para ser desenvolvida e se tornou uma potência que pode seguir 
sendo trabalhada, pois se tornou um projeto de vida.

Assim, para apresentar as condições nas quais se deram 
essa pesquisa, destaco algumas linhas que são constituidoras 
dessa proposta que serão apresentadas a seguir.

2



42

I
Faço questão de dividir brevemente um pouco do meu per-

curso profissional, artístico e de vida até chegar na citada gra-
duação, pois este TCC não foi realizado apenas para constar 
como documento necessário para finalização de curso, mas sim 
em um pesquisar de vida que constitui os possíveis corpos que 
constantemente me torno.

AVISO: ISTO NÃO É UM MEMORIAL DESCRITIVO DETA-
LHADO. MAS UMA SÉRIE DE LINHAS QUE PRECISAM SER 
APRESENTADAS, ELAS MOSTRAM MUITO DAS ESCOLHAS 
FEITAS NO PROCESSO DE PRODUCAÇÃO DESTE TCC.

II
1997... Só para dizer que tudo isso me constitui

Iniciei meu percurso na dança aos 17 anos com as danças 
Alemãs e Portuguesas, meses depois já estava em aulas regu-
lares de ballet clássico e jazz dance, em São Sebastião do Caí/
RS (S. S. do Caí), cidade onde nasci e cresci. Em pouco tempo 
segui os estudos em dança buscando mais aulas nas cidades de 
Montenegro/RS e São Leopoldo/RS, onde conheci uma dança 
que se chamava de contemporânea. Dançava, participava de 
apresentações em diversos espaços, participava de mostras e 
de festivais competitivos, sendo premiado muitas vezes. Grande 
parte desses trabalhos ao lado da amiga, colega e professora 
Cecília Bazzotti, que foi quem sabiamente e afetuosamente me 
apoio e me incluiu em tudo o que podia na busca da minha “for-
mação” artística. Esta mesma, logo abre espaço para que eu mi-
nistre aulas de dança, continuo participando de aulas regulares, 
de mostras e festivais, mas passo a ministrar aulas e a compor 
coreografias para os alunos com as quais eu trabalhava. Nesse 
momento, de forma inesperada, sou contratado para trabalhar 
na Escola Municipal de Educação Especial Renascer e APAE 

AQUECIMENTO:
QUASE 

AUTOBIOGRÁFICO
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de S. S. do Caí (onde permaneci por 10 anos), foi quando me 
apaixonei mais ainda por ministrar aulas e passei a olhar mais 
atentamente para o corpo. Passei a pensar um corpo que dança, 
pois estava diante de corpos com deficiência física, intelectual, 
surdos, cegos e com outras síndromes... passo a me interessar 
por um corpo que se colocar a dançar, não tanto por um pos-
sível resultado esperado e dito adequado, mas muito mais por 
um vir-a-ser de um corpo que dança. Logo assumo turmas de 
dança em outras escolas e projetos, em outras cidades, volta-
dos para educação especial e pessoas com deficiências, assim 
como também escolas que na época eram chamadas de esco-
las regulares (com pessoas sem deficiência) – era um total de 12 
escolas com as quais eu trabalhava, me dividindo em 05 cidades 
diferentes. 

Dançava...

Ministrava aulas de dança...

Participava de aulas regulares...

Experimentava compor coreografias...

Participava de eventos, mostras, festivais competitivos...

Ganhava prêmios...

Estudava as possibilidades de movimento dançante no dia-a-
dia...

Lia pouco... escrevia quase nada... ficaram poucos registros.

Fazia tudo isso novamente²...

Tudo isso novamente²...

Tudo isso novamente²...

Tudo isso novamente²...

Assim eu passava os dias “com” dança e a dançar!
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III

2003... Só para dizer que busquei uma 
formação acadêmica

Tinham se passado apenas 06 anos desde que iniciei meu 
percurso na dança, continuava fazendo tudo o que foi descrito 
anteriormente, mas por estar atuando com a dança dentro de 
escolas formais, percebi a necessidade de buscar uma forma-
ção acadêmica. Nessa época existia um Curso de Graduação 
em Dança da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) na cidade 
de Cruz Alta/RS e uma Graduação em Pedagogia da Arte com 
habilitação em Dança na Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (UERGS) na cidade de Montenegro/RS, hoje, atual Gra-
duação em Licenciatura em Dança (UERGS). A primeira citada, 
ficava muito longe, não poderia largar tudo o que eu fazia, a 
segunda havia aberto seu primeiro vestibular em 2002, no qual 
participei, não fui aprovado e vi que eu precisaria me preparar 
para um vestibular, algo que seria impossível naquele momento 
com toda o tempo que eu dedicava para a produção em dan-
ça. Então, no ano de 2003, surge a Graduação Tecnológica em 
Dança da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) na cidade 
de Canoas/RS. Ingresso nesse curso e passo a conhecer coisas 
que não conhecia, me apaixono pela vida acadêmica, mas con-
tinuo com tudo o que já fazia.

IV
2009... Só para dizer que parei de dançar

Concluí todas as disciplinas da graduação em 2008 e no 
início de 2009 me graduo como Tecnólogo em Dança, outras 
coisas passaram a me interessar... nos últimos 04 anos já havia 
participado dos projetos, aulas e de temporadas de espetáculo 
com a Terpsí Teatro de Dança (Porto Alegre/RS), dirigida por 
Carlota Albuquerque, onde aprendi muito. Porém, decidi parar 
de dançar, mas sigo ministrando aulas por mais um ano e ao 
mesmo tempo ingresso em dois cursos de Pós-Graduação Lato 
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sensu (especialização), sendo: Educação Especial na Univer-
sidade do Vale do Rio do Sinos (UNISINOS) na cidade de São 
Leopoldo/RS e Gestão Cultural no Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (SENAC) na cidade de Porto Alegre/RS. Este 
último curso me abre portas para trabalhar no campo da gestão 
cultural, então assumi cargo de Assessor na Coordenação de 
Cultura da ULBRA sendo responsável pelos projetos de dança, 
corais, orquestra entre outros, posteriormente assumo projetos 
de vários artistas e grupos, fazendo a elaboração e gestão de 
projetos culturais e também ministrando muitos cursos sobre 
gestão e projetos na área da cultura. Um tempo depois assumo 
o cargo de Coordenador de Dança no Instituto Estadual de Artes 
Cênicas (IEACen) da Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul/RS. Isso me coloca em contato direto novamente 
com as produções em dança nas viagens que realizei por cida-
des do interior do estado do Rio Grande do Sul, conhecendo 
projetos, produções, trocando ideias com artistas, ministrando 
oficinas, acompanhando festivais, e me torno mais próximo de 
artistas e pesquisadores da dança de Porto Alegre.

V
2012... Só para dizer que me voltei para a vida acadêmica

Aprovado no processo seletivo para cursar o mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (PPGEdu/UFRGS), recebo uma 
bolsa (CAPES) para me dedicar exclusivamente para a pesqui-
sa, e assim fiz. Então a obrigatoriedade de realizar estágio de 
docência me possibilitou realiza-lo no curso de Licenciatura em 
Dança, na disciplina Composição Coreográfica I1 sob a supervi-
são da professora titular Drª Flávia Pilla do Valle . Esse estágio 
foi de grande importância pois, por mais que eu tivesse realizado 
uma ação dançante performática2 para a pesquisa de mestrado 

1  Também realizei, anteriormente, dois semestres de estágio de do-
cência na disciplina de Educação Contemporânea: currículo, didática e pla-
nejamento, na Faculdade de Educação (FACED/UFRGS), sob a supervisão 
do professor titular Drº Samuel Edmundo Lopes Bello.
2  Naquela época utilizava a expressão ação dançante performática, 
mas hoje, nas publicações atuais assumo como ação dançante performativa, 
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(pesquisa intitulada – Corpo a Dançar: entre educação e criação 
de corpos3), me sentia muito distante dos fazeres da dança, mas 
bem acolhido nesta disciplina pela professora responsável e pe-
los alunos matriculados na mesma. Paralelamente ao mestrado 
eu cursava (e ainda curso) a Graduação em Licenciatura em 
Pedagogia no Centro Universitário Internacional (UNINTER) no 
polo de Porto Alegre, pois o interesse pela educação surge lá no 
início deste percurso apresentado nesse texto, com as escolas 
nas quais trabalhei e cresce cada vez mais. Nesse meio tem-
po invisto em publicações, tanto em escrever, como em editar 
livros. Primeiramente realizei o trabalho de editor com o extinto 
Instinto de Desenvolvimento Educacional e Profissional Integra-
do (INDEPIn) POA/RS e hoje com a CANTO – Cultura e Arte, 
além revista INFORME C34 (que criei em 2009 e ainda está ati-
va), e demais textos e artigos que me colocam no exercício de 
registrar o que vivo5. Em 2015 surge a oportunidade de participar 
do processo seletivo de ingresso de diplomado neste curso no 
qual escrevo este TCC, para minha surpresa fui selecionado, 
e assim iniciei uma nova vida na dança, foi como começar a 
engatinhar. Paralelo a isso sou aprovado no processo seletivo 
para o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção em Ciências (UFRGS). Aí já estava ministrando aula em 
cursos de pós-graduação, graduação, extensão, cursos livres... 
mas não estava trabalhando com uma turma regular de dança. 
Até aqui venho tentar mostrar a quantidade de ações cruzadas 
entre educação e dança, pesquisa e criação que me ocuparam 
e me ocupam, isso já indica que para o TCC precisaria organizar 
muito bem o tempo dedicado para a pesquisa.

que foi intitulada em 2012 como: Não venha me assistir: talvez seja uma dan-
ça.
3  Pesquisa realizada no PPG citado anteriormente, na linha de pes-
quisa Filosofias da Diferença e Educação, sob a orientação do Prof.º Samuel 
Edmundo Lopes Bello.
4  Para saber mais: www.informec3.weebly.com 
5  Como exemplo disso destaca-se o blog DANCE DANCE, onde a 
escrita é dedicada a tratar de espetáculos de dança, performances e demais 
atividades de artes do corpo. Para saber mais: https://dancedancebr.weebly.
com 
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VI
2015... Dançar novamente pela primeira vez

Buscar o ingresso de diplomado numa graduação em dan-
ça foi, em primeiro lugar, pela necessidade de complementar 
minha formação, buscando assim o título de licenciado em dan-
ça, pensando naquele momento apenas em necessidades pro-
fissionais. Também vi que eu poderia ter aulas com professores 
que eu não havia sido aluno ainda, que poderia conhecer outras 
pessoas, que poderia experimentar outras práticas em danças. 
Que poderia ver outras produções sendo realizadas, que pode-
ria fazer amigos(as), parceiro(as), poderia voltar a respirar mais 
dança, mas quase tudo isso que foi citado fui percebendo du-
rante o curso, não foi planejado previamente, foi acontecendo, e 
isso me colocou no movimento de querer viver dança novamen-
te. Como dançar pela primeira vez, com o entusiasmo, medo, 
incerteza, desperto ao acaso, buscando apoio naqueles próxi-
mos que passam por algo semelhante e literalmente voltei para 
a cena experimentando dança e performance em diversas disci-
plinas da graduação em andamento. A cada dia me tornava ou-
tro, mas um outro do movimento como há muito tempo não me 
sentia. Realmente aproveitei muito o curso, mesmo na loucura 
de tantas atividades sendo realizadas paralelamente. Dançar e 
ministrar aulas de dança tomou outro fôlego.

VII
2017... Escolhas para o TCC

Ao sentir a dança novamente na minha pele, levando em 
consideração o curto tempo disponível a cada semana, os dese-
jos por pensar/experimentar pesquisa, educação e criação em 
dança de modo imanente6, me mostrou que um curso ou aulas 

6  Conceito discutido por Deleuze e Guattari, e por vezes somente por 
Deleuze. Vem para “combater” a transcendência, os dualismos, as divisões 
reducionistas, no caso deste texto: a divisão hierarquizada entre pesquisa, 
educação e criação. Não se tratar de dizer que todos são as mesmas coi-
sas, se reconhece a singularidade de cada um, mas não se trata da divisão 
dualista que atravessa o pensamento ocidental. Ao dizer que não imanentes, 
podemos entender que atuam no mesmo plano, no mesmo tom, vibram numa 
mesma frequência que não hierarquiza, mas que reconhece a potência de 
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regulares de dança7, algo que acontecesse continuamente por 
um determinado período, poderia ser potente para fazer crescer 
uma semente de movimento que tentava brotar em mim. Preci-
sava buscar esse percurso que fiz e compor “com”8 tudo isso, 
“com” todos os aprendizados na vida dançante, “com” os apren-
dizados deste curso de graduação, “com” todos e todas que 
passaram e estão na minha vida, além daqueles que não tenho 
como citar aqui, para não me estender. Eu sou tudo isso, tudo 
isso que vivi e que vivo, então decidi que teria que ser “com” 
tudo isso que deveria pesquisar/criar/ministrar aulas. Durante o 
mestrado fiz tudo sozinho, inclusive minha performance se cha-
mava Não venha me assistir: talvez seja uma dança, e ninguém 
me assistia, mas no final dessa graduação quero estar com to-
dos possíveis, pois foi assim durante o percurso, não quero mais 
estar sozinho, preciso do movimento que os outros possam vir a 
fazer na minha vida. 

A vida vem a ser constante composição!

Composição de um corpo que dança, de um corpo dançan-
te, de um corpo a dançar...

VIII
Nunca pensei em fazer um TCC que eu pudesse toma-lo 

como uma grande obra da minha vida, mas algo no qual eu pu-
desse ver minha vida se movimentando, que fosse interessante 
para mim e para os demais envolvidos, que eu pudesse produzi
-lo na troca e parceria e que eu pudesse trabalhar com dança e 
educação, pesquisando movimento.

Havia iniciado, muito timidamente, no ano de 2016 um pro-
jeto chamado Cartografar Corpos a Dançar, mas que precisava 
ser desenvolvido. Este faz parte das atividades dos Estudos do 
Corpo, projeto que criei e coordeno desde 2012, que já foi rea-

cada um.
7  Já estava nesse clima de retomar o trabalho com aula regulares 
estimulado pelos 04 estágios de docência que já havia realizado até este 
momento.
8  O “com” aparece entre aspas para referir destaque, isso será discu-
tido mais nos próximos textos.
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lizado com diversas parcerias e neste momento está como uma 
das atividades da Ação de Extensão Corpo, Arte e EnSigno – 
Produções, coordenado pela Profª. Drª Paola Zordan do Institu-
to de Artes (IA/UFRGS). Assim, para realizar a pesquisa deste 
TCC, abri inscrição para aqueles que pudessem ter interesse 
em participar desta atividade de extensão. Também foi realizada 
parceria com coreógrafa/diretora/professora Carlota Albuquer-
que que emprestou a sala de dança utilizada pela Terpsí Teatro 
de Dança no Museu do Trabalho de Porto Alegre/RS e posterior-
mente com a Profª. Drª Rosilene Moraes Diehl que emprestou 
a sala do CEEM – Centro do Exercício e Estimulação do Movi-
mento – Poa/RS.

As aulas do Cartografar Corpos a Dançar foram progra-
madas para ocorrer todas as quintas-feiras, das 14h às 16:30h, 
sendo realizadas no primeiro semestre de 2017 com 12 (doze) 
inscritos e no segundo do mesmo ano, com 03 (três) participan-
tes convidados a permanecer no projeto para dar continuidade 
ao trabalho de composição experimental.

IX
O processo desta pesquisa, foi iniciado com o título de Car-

tografar Corpos Dançantes e com o decorrer do trabalho se viu 
a necessidade de passar para Cartografar Corpos a Dançar (é 
essa segunda expressão que utilizaremos), algo que será me-
lhor tratado posteriormente. A mudança se deu devido os per-
cursos tomados durante o processo, pois é justamente do que 
se trata essa proposta, acompanhar processos, então é comum 
que mudanças sejam realizadas.

XII
Como ministrar uma aula de dança e ao mesmo tempo 

acompanhar seus processos de realização, tomando-os por pro-
cessos de pesquisa, educação e criação, tendo em vista a cons-

PROBLEMA
(PROBLEMÁTICA)
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tituição de um corpo que se coloca a dançar? Essa problemá-
tica vai ao encontro da necessidade de se pensar uma aula de 
dança entendida em constante processo imanente de pesquisa, 
educação e criação: 

a) Uma pesquisa da aula com os fazeres da própria 
aula: Como utilizar um método de/para pesquisa que 
propicie acompanhar os processos de uma aula de 
dança, considerando ser uma pesquisa didática e 
também uma pesquisa acadêmica, levando em con-
sideração o movimento constante de seus aspectos 
constituintes?

b) Uma educação do próprio corpo que realiza esses 
fazeres, que se educa nesses processos: Como mi-
nistrar uma aula de dança levando em consideração 
seus processos de pesquisa, de educação e de cria-
ção que se dão nessa própria aula?  

c) Uma criação de uma aula, de processos artísticos 
e das condições para que um corpo se eduque para 
determinadas práticas, levando em consideração que 
pesquisar e educar “com” dança, vem a ser criar con-
dições para si mesmo para realizar tudo isso: Como 
criar em uma aula de dança investindo na criação, 
lembrando que tantas vezes é entendida como uma 
prática de educação, didática, pedagógica distante 
dos processos criadores?

d) Não esquecendo que para isso também temos de 
discutir uma noção de corpo que foi adotada nessa 
pesquisa: Como tratar desse corpo que se constitui 
por meio de práticas dançantes, sendo educado, dis-
ciplinado, docilizado, mas ao mesmo tempo sendo 
produzido como um corpo disponível para criar?

Assim temos: 

AULA = PESQUISA – EDUCAÇÃO – CRIAÇÃO

Como pesquisar, buscar condições educadoras e criar 
uma aula “com” e a partir dos acontecimentos dessa mesma 
aula? 
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XIII
LINHAS GERAIS

CARTOGRAFAR: Para tratar de uma aula onde se pes-
quisa, educa e cria, objetiva-se cartografar corpos a dançar 
(método) no processo de realização de aulas de dança, pois o 
corpo vem a ser a condição necessária para que tudo isso se 
de, e para que se possa ver os movimentos desses processos. 
Assim, discute-se o modo como se acompanhou os processos 
realizados, tendo em vista uma pesquisa-acadêmica-artística-e-
ducadora, pois não se trata de comprovar a verdadeira verdade 
em essência do que foi realizado, mas mostrar a potência dos 
fazeres em questão.

LINHAS ESPECÍFICAS

APRESENTAR: A noção de corpo adotada é apresentada 
para localizar as escolhas feitas para se pensar a constituição 
dos corpos. Para isso, pensa-se nos processos produtivos de 
disciplinamento corporal buscando olhar para o que se chama 
de abordagem somática, sendo esses processos educadores de 
um corpo que dança, destacando o modo como o corpo foi abor-
dado e experimentado nas aulas realizadas nesta pesquisa.

PESQUISAR: Desse modo, buscou-se realizar uma série 
de aulas de dança contemporânea, acompanhando os pro-
cessos (cartografando) pelos quais os corpos participantes se 
constituíam ao dançar, tomando os acontecimentos por pistas 
que pudessem dar indicações para seguir pensando na consti-
tuição da aula. Para isso objetiva-se apresentar algumas linhas 
gerais acerca do método da cartografia e o modo como este foi 
inspirador para se operar nas aulas, destacando os percursos 
rizomáticos de um pesquisar criação que possibilitaram consti-
tuir um método de pesquisa “com” movimentos.

EDUCAR: Então, buscou-se ministrar aulas de dança 
contemporânea, tomando essas aulas por processos de expe-
rimentação, nos quais dar atenção as sensações de diversas 
ordens estavam em questão. Para isso discute-se uma didática 
criadora composta e desenvolvida nas aulas, através de obser-
vações realizadas durante as mesmas.

OBJETIVOS
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CRIAR: Criar uma aula e “com” os acontecimentos e ex-
perimentações da própria aula, estando atento aos movimen-
tos da aula que indicam condições para criar mais. Traçou-se o 
objetivo de discutir que ao criar uma aula de dança se cria con-
dições para a realização desta aula, e essas condições serão 
apresentadas por processos de composição onde se compõe 
com as experiências adquiridas e com os encontros que possam 
se dar.

LINHAS EXTRAS

DESENVOLVER: Criar/desenvolver uma noção de Car-
tografar corpos a dançar na constituição de e “com” aulas de 
dança, pensando um pesquisar criação, uma educação cria-
dora e uma criação educadora. 

PROPOR: Propor uma discussão acerca dos processos 
realizados que se constituíram de PESQUISA, EDUCAÇÃO E 
CRIAÇÃO corporal por meio dos movimentos experimenta-
dos/organizados nos diversos momentos das aulas. Tendo as-
sim uma pesquisa que se faz acadêmica, didática e artística. 

XIV
Essa proposta busca tratar de experimentações de um 

corpo que se coloca a dançar em uma aula. Destaca-se que tan-
tas vezes muitas aulas são divididas em processos de educação 
e/ou de criação e vice-versa e a pesquisa vem como um proces-
so posterior que fala sobre os fenômenos observados. Levando 
em conta que um corpo que dança na realização de suas ati-
vidades cria condições para realização da arte da dança, e ao 
realizar dança se educa para essas práticas. Nisso também não 
podemos esquecer que, ao viver tudo isso, esse corpo pesquisa. 
Está em questão aqui uma pesquisa de vida, que pode ser atra-
vessada pelos processos artísticas e acadêmicas.

Pensa-se que essa proposta pode vir a oferecer subsí-
dios para problematizar os dualismos reducionistas onde se en-
tende, tantas vezes, que um professor não é criador e/ou um 

JUSTIFICATIVA
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criador não tem condições de ensinar algo. E que nesse proces-
so uma pesquisa não existe, pois o que se entente tantas vezes 
por pesquisa, desconsidera os fazeres de uma aula. Claro que 
isso será desenvolvido, pois não se trata de algo simplista, mas 
sim de algo que é atravessado por muitas questões que serão 
apresentadas no corpo desta pesquisa.

Porém, o que se destaca aqui é pensar que educação, 
criação e pesquisa, podem ser entendidas como da ordem de um 
mesmo plano, um plano de imanência de uma aula, pensando 
que tudo se dá “com o corpo, pelo corpo e no corpo” (FERRAZ 
e BELLO, 2013, p. 255). Sendo assim, educar, criar e pesquisar 
por meio de práticas de dança, são modos de constituição de um 
corpo a dançar, que produz condições para criar outras aulas.

Por isso se faz importante mostrar como a preparação/
educação de um corpo em uma aula de dança não está separada 
de processos de criação e de pesquisa, pois se entende a edu-
cação como condição para criação/invenção de si e o processo 
de criação em dança agindo como prática de educação, e tudo 
isso se faz em pesquisa. E assim, buscar produzir uma noção 
de Cartografar Corpos a Dançar, para produzir um pesquisar 
criação, uma educação criadora e uma criação educadora em 
dança e “com” dança. 

Para assim se busca discutir acerca de uma aula de dan-
ça, é esse o foco, uma aula na qual se pesquisa, educa e cria:

a) Não se trata de uma pesquisa que comprova a verda-
de...;

b) Não se trata de uma educação que aplica conhecimen-
tos, após avalia se funcionou ou não, e em seguida retorna a 
aplicar...;

c) Não se trata de um criação que pode ser realizada so-
mente por aqueles que são vistos como detentores de um dom 
divino para a criação...

Essas questões mostram os motivos pelos quais se faz 
importante a discussão acerca de uma aula de dança, entendo 
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suas linhas constituidoras e quanto essas podem contribuir para 
uma educação em dança que se faz acadêmica, didática e ar-
tística. 

XV
Serão utilizados(as) diversos(as) autores(as) da área da 

dança, da educação e da filosofia que serão apresentados em 
cada parte deste trabalho.

XVI
A método no qual se deu essa pesquisa tem como priorida-

de acompanhar os processos das aulas do Cartografar Corpos a 
Dançar. Busca-se inspiração na cartografia de Deleuze & Guat-
tari (1992), tratando-se de pensar com os processos que se dão, 
mapeando pistas que possam dar indicações do próprio proces-
so, da constituição das aulas e dos corpos. Não vem a ser um 
método prévio com passo a passo, mas sim um modo de pesqui-
sar que permite deslizar nos fluxos dos acontecimentos. Nesta 
pesquisa configura-se o método de pesquisa “com” movimento, 
tanto para uma pesquisa acadêmica, quanto para uma pesquisa 
didática e uma pesquisa de criação artística em uma aula. 

Assim temos uma pesquisa intervenção que se pauta na 
experimentação, se difere da pesquisa-ação e da etnografia, 
pois não opera com a relação sujeito x objeto. Não busca pro-
var nada, nem alcançar uma grande verdade, não analisa obje-
tos, mas escreve com e a partir do que afetou, busca potência 
na experimentação como modo de criação e de constituição do 
pesquisar.

XVII
Além dessas linhas iniciais, este TCC se constitui de capí-

tulos em formato de artigos científicos, fotos das aulas, textos 

REFERENCIAL

MÉTODO

FORMATO
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curtos, observações e relatos do pesquisador/professor. Tudo 
isso como modo de compor uma escrita afetada pelos aconteci-
mentos do processo. Encontra-se nesse trabalho: 

a) Uma introdução;

b)  Um texto em tom de memorial com aspectos iniciais;

c) Um breve texto tratando do método;

d) CORPO nas aulas - um capítulo/artigo que trata do 
corpo dançante, corpo a dançar e as articulações feitas com 
as noções de disciplina e educação somática, mostrando a 
noção de corpo adotada nesta pesquisa; 

c) PESQUISAR – EDUCAR - CRIAR nas aulas, arti-
go organizado com 03 dimensões: 1) PESQUISA nas au-
las – uma parte tratando do método de pesquisar criação, 
apresentando o que vem a ser acompanhar o processo nessa 
pesquisa, inspirado na cartografia, e os motivos pelos quais 
se faz importante pesquisar desse modo nesta proposta;  2) 
EDUCAÇÃO nas aulas – uma parte voltado para discutir as 
aulas realizadas, apresentando uma didática criadora, fazen-
do articulações entre o campo da educação e a educação em 
dança, produzindo assim uma educação criadora; 3) CRIA-
ÇÃO nas aulas – uma parte que trata da criação de con-
dições para a realização das aulas, entendendo que se cria 
ao educar e pesquisar no campo da dança, produzindo uma 
noção de criação educadora; 

d) uma breve conclusão; 

e) referências utilizadas;

f) talvez mais alguns textos soltos – movimentos;

Os artigos podem não depender uns dos outros, podendo-
se ler na ordem que se considerar mais adequada, mas também 
podem ser lidos na ordem aqui apresentada. Por se ter a possi-
bilidade de toma-los de modo independente, muitas repetições 
podem ser vistas de um para o outro, em várias partes do tra-
balho, isso vem ao encontro do método desta pesquisa, pois ao 



56

repetir se faz diferente9. As repetições também são inspiradas 
na potência repetidora das produções em dança, seja nas repe-
tições de exercícios de uma aula de dança, nas repetições de 
ensaios e nas repetições de apresentações de uma obra, pois 
se destaca a importância de repetir.

A escrita, diagramação, fotos espalhadas, observações, 
são inspiradas em trabalhos acadêmicos científicos que propu-
seram outros modos de pesquisar e de se apresentar e disponi-
bilizar um documento de pesquisa, como nas seguintes pesqui-
sas: 

a)  Cora decide dançar...: processo de elaboração 
de material [didático] para composição coreográ-
fica. Autora: Ana Carolina Klacewicz

TCC - Licenciatura em Dança (UFRGS). Disponível 
em: https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/159538. 

b) Coreogeografias  
Autora: Angélica Vier Munhoz 
Tese – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: http://www.
lume.ufrgs.br/handle/10183/18254

c) Desenhar com linhas : criação de figura do corpo 
Autor: Anderson Luiz de Souza 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/128917.

d) Ética do brincar 
Autora: Daniele Noal Gai 
Tese – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: http://www.
lume.ufrgs.br/handle/10183/131034

e) O mistério noir do acontecimento: ensino de his-
tória e narrativa literária 
Autor: Diego Souza Marques 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/77234?loca-
le=pt_BR

9  O que Pina Baush chamava de Repetição e Transformação e De-
leuze de Diferença e Repetição.
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f) Visões e devires de uma professora: a violência 
da sensação 
Autora: Adriana Pedrassa Prates 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/83821

g) inSuportes para aulas de artes: continentes e 
ilhas em papel A4 
Autor: Valdemar Schultz 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/49020

h) Corpo-conceito: paisagens plásticas: correspon-
dências de um peregrino 
Autor: Cassiano de Oliveira Stahl 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/24815

i) Corpo a dançar: entre educação e criação de cor-
pos 
Autor: Wagner Ferraz 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/106500

j) Peças de Beatrix: pesquisa teatral em educação 
Autora: Patricia Unyl 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27678

k) De mente, de gesto 
Autor: Luiz Daniel Rodrigues 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27051

l) Insensato: um experimento em arte, ciência e 
educação 
Autor: Jamer Guterres de Mello 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27050

m) Impressão diluição: um aprendizado na chuva 
Autora: Mayra Martins Redin 
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Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/17250

n) À flor da pele: [escrileitura do sensual] 
Autor: Márcio Porciúncula Ferreira 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/15520

o) Amor em fragmentos 
Autora: Marilu Silveira Goulart 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/15334

p) Educação potencial: autocomédia do intelecto 
Autor: Máximo Daniel Lamela Adó 
Tese – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/69921

q) Alfabeto espiritográfico: escrileituras em educa-
ção 
Autora: Maria Idalina Krause de Campos 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/70246

r) Viagens guardadas: arte da autobiografemática 
em educação 
Autora: Betina Frichmann 
Dissertação – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/61742

s) Biografema como estratégia biográfica : escrever 
uma vida com Nietzsche, Deleuze, Barthes e Hen-
ry Miller Autor: Luciano Bedin da Costa 
Tese – PPGEDU/UFRGS. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27673 

Assim, apresenta-se uma pesquisa que indica possibilida-
des no seu formato, seja pelos modos de como se pode ler, pelo 
formato cientifico dos artigos, pelo caráter artístico das fotos, 
pelo caráter fabulatório das observações, pelos usos conceituais 
no encontro com as criações... Tudo isso na tentativa de produ-
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zir movimento para quem possa vir a ler.

São tentativas...

XVII
FERRAZ, Wagner; BELLO, Samuel E. L. Estudar o corpo: do 
que (não) se trata. In.: FERRAZ, Wagner e MOZZINI, Camila. 
Estudos do Corpo: encontros com artes e educação. INDEPIn: 
Porto Alegre, 2013.

FORMATO
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CAMINHO

UM MÉTODO (para constar)

Linhas soltas...

Linhas de composição...

Emaranhados da pesquisa...

Observação necessária 1:

Nesse “paradigma emergente” (Haseman, 2006, p. 5), a prática é, em 
si mesma, o método de pesquisa, seu eixo principal e meio de orga-
nização. Nesse contexto, o impulso criativo é bem mais importante 
para delinear o desenvolvimento da pesquisa do que a hipótese ou o 
problema. Mas a prática como pesquisa difere da pesquisa feita unica-
mente como parte de um projeto artístico ou da coleta e troca de ma-
teriais para juntar informações e criar uma rede de práticas, por exem-
plo. Prática como pesquisa é uma forma de pesquisa acadêmica em 
que se busca descobrir e estabelecer novos conhecimentos através 
da prática, com resultados, muitas vezes, em formas simultaneamente 
práticas e teóricas. Através de abordagens exploratórias práticas, es-
tabelecem-se os percursos, desdobramentos e escolhas da pesquisa 
(inclusive aqueles relacionados à coleta de dados, construção de rede 
de informações e criação de obras artísticas). (FERNANDES, 2015a, 
p. 26)

Observação necessária 2:

No caso da prática artística como pesquisa, o processo criativo gera 
a tese ou a dissertação, podendo ou não ser acompanhada de uma 
obra artística. Isso porque o processo artístico é o organizador de todo 
o desenvolvimento da pesquisa, que pode inclusive ser histórica, an-

3
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tropológica etc., sem necessariamente envolver a criação cênica final, 
por exemplo. No entanto, em grande parte dessas pesquisas, ocorre 
uma finalização que comunga defesa acadêmica e apresentação ar-
tística. Esta pode inclusive ser compartilhada como trabalho em pro-
cesso, o que é coerente com tendências contemporâneas de ênfase 
no evento inacabado e que se realiza em tempo real. (FERNANDES, 
2015a, p. 26)

ACOMPANHAR PROCESSOS, uma tentativa

Essa pesquisa terá como método a cartografia, pensada a partir Gilles Deleuze 
e Félix Guattari (1995), buscando na dança como referência a pesquisa de Thereza 
Rocha que também trabalhou com este método em sua pesquisa de doutorado inti-
tulada POR UMA ESCRITA DE PROCESSO: conversas de dança do espetáculo 3 
Mulheres e um Café/uma conferência dançada com o pensamento em Pina Bausch 
(UNIRIO, 2012b). A autora destaca que para Suely Rolnik, a partir dos dois autores 
citados anteriormente podemos entender que “uma cartografia compõe a paisagem 
que descreve ao mesmo tempo em que é por ela composta” (ROCHA, 2012a, p. 01). 
Com isso Rocha assume “uma escrita que enfatiza, ao invés de escamotear, o caráter 
ficcional de todo e qualquer texto quando tecido na experiência do (i)mundo (do) vivi-
do” (ROCHA, 2012a, p. 01).

Com a cartografia “não se trata relação sujeito objeto” (FERRAZ, 2014b, p. 
129) onde um sujeito do conhecimento se debruça sobre o objeto e tem condições 
de chegar a(s) verdade(s) do mesmo. Pois “enquanto a ciência clássica representa 
objetos, a cartografia acompanha processos e o faz porque a noção de metodologia 
convocada é não teleológica” (ROCHA, 2012a, p. 03). Cartografar trata de “pesquisar 
e pensar ‘com’” (FERRAZ, 2014a, p. 23).

A cartografia é um método formulado por Gilles Deleuze e Félix Gua-
ttari (1995) que visa acompanhar um processo, e não representar um 
objeto. Em linhas gerias, trata-se sempre de investigar um processo 
de produção. De saída, a ideia de desenvolver o método cartográfi-
co para utilização em pesquisa de campo no estudo da subjetividade 
se afasta do objetivo de definir um conjunto de regras abstratas para 
serem aplicadas. Não se busca estabelecer um caminho linear para 
atingir um fim. A cartografia é sempre um método ad hoc. Todavia, 
sua construção caso a caso não impede que se procurem estabelecer 
algumas pistas que têm em vista descrever, discutir e, sobretudo, co-
letivizar a experiência do cartógrafo (KATRUP, 2012, p. 32).

Além da pesquisa de Rocha cita-se outros trabalhos no campo da dança e do 
teatro que utilizaram a cartografia como método: Ferracini et al. (2014), Tomazzoni 
(2010 e 2012), Matos (2012) e Louzada (2011). Também é possível citar autores do 
campo da educação e psicologia como: Zordan (2014), Passos, Kastrup e Escóssia 
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(2012), Costa, Angeli e Fonseca (2012), Oliveira e Paraíso (2012), Rolnik (2006), es-
ses todos embasados na filosofia da diferença de Deleuze e Guattari (1995). Com isso 
também busca-se outros autores da filosofia que também se utilizam da cartografia na 
perspectiva do pensamento da diferença como: Pelbart (2008 e 2013), Amorim (2010), 
e o já citado Deleuze (2005) ao olhar para o trabalho de Michel Foucault tomando este 
como cartógrafo. Destacando também, o próprio Foucault em sua obra Vigiar e Punir 
(1987) e História da Sexualidade 1, 2 e 3 (1988, 1984 e 1985 respectivamente) enten-
dendo essas obras como cartografias. 

Assim este trabalho preocupa-se com o processo, com aquilo que está se dan-
do, está acontecendo, está no presente e “com” isso se desenvolve. Não há, sepa-
radamente, momentos de preparação, coleta de dados, análise dos dados e escrita 
representativa como modo de produzir conhecimento acerca de um objeto, mas há 
diversos momentos que são dão ao mesmo tempo do começo ao “fim” da pesquisa. 
A escrita foi acontecendo em todos os momentos do processo, pensar acerco do que 
se está experimentando se faz o tempo todo, não há um objeto, mas uma série de 
encontros e condições que nos tornam um caleidoscópio, por isso impossível ter um 
único foco/objeto, mas se tem devires, ou seja, movimento constante. 

A escrita deste trabalho de conclusão de curso é construída de anotações fei-
tas durante as aulas de dança contemporânea, de observação, de fotos e todas as 
reverberações das aulas atuantes no corpo/pensamento deste que escreve, durante a 
escrita. O capítulo/artigo que trata de pesquisa, educação e criação, apresentará um 
pouco dessa inspiração cartográfica.
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CORPO E DANÇA

DO CORPO DANÇANTE 
AO CORPO A DANÇAR:

Abordagem disciplinar e somática

Resumo: Um corpo a dançar é discutido neste texto, pensando um corpo que se 
constitui de variados processos no encontro com fazeres dançantes. Como tratar des-
se corpo que se constitui por meio de práticas dançantes, sendo educado, treinado, 
disciplinado, docilizado, mas ao mesmo tempo sendo produzido como um corpo dis-
ponível para criar? Para discutir esse problema busca-se pensar em processos pro-
dutivos de disciplinamento corporal e abordagem somática nessas práticas, sendo 
esses processos educadores de um corpo que dança, apresentando o modo como foi 
abordado e experimentado nas aulas do projeto Cartografar Corpos a Dançar. Assim, 
apresenta-se uma discussão que articula a noção de corpos dançante com Dantas 
(2004, 2009 e 2011) e Martin (2011), de disciplina com Foucault (1987) e cuidado de 
si (1985), de educação somática e aproximações com a dança com Fortyn (1998 e 
1999), Fortin, Vieira e Tremblay (2010), Strazzacappa (2009 e 2012) e Fernandes 
(2006, 2014, 2015a e 2015b) e de corpo a dançar com Ferraz (2014). Assim, mostra-
se as linhas que compuseram a noção de corpo adotada nas aulas do projeto citado 
anteriormente, destacando a constituição do corpo dançar.

Palavras-chave: corpo dançante; corpo a dançar; disciplina; educação somática;
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Não se poder evocar o cotidiano de um corpo 
no campo da teoria e da prática sem anteriormente 

precisar ao leitor a posição daquele que o trata. 
(STRAZZACAPPA, 2012, p. 9).

I - INTRODUÇÃO
O corpo enquanto tema de estudo pode ser compreendido de diversos modos 

por diferentes áreas de conhecimentos, perspectivas, artistas, educadores corporais, 
autores, entre outros, assim como pode ser tratado de variados modos em diferen-
tes fazeres/práticas, que investem no corpo como condição que possibilita realização 
desses fazeres. Levando em consideração essa multiplicidade de possibilidades de 
tratar do corpo, escreve-se este texto na tentativa de traçar um plano no qual se apre-
senta uma noção de corpo composta para as aulas do projeto Cartografar Corpos a 
Dançar - atividade dos Estudos do Corpo1 -, que se desenvolveram como método de 
educação em dança, buscando estudar a realização de aulas de dança constituídas 
de processos de pesquisa, educação e criação.

No citado projeto, antes e durante sua realização, levantou-se uma questão a 
ser discutida neste texto: Como tratar desse corpo que se constitui por meio de prá-
ticas dançantes, sendo educado, treinado, disciplinado, docilizado, mas ao mesmo 
tempo sendo produzido como um corpo disponível para criar? Este problema leva a 
pensar em qual noção de corpo poder-se-ia adotar para esse projeto como condição 
para a realização das práticas propostas nas aulas. As primeiras pistas indicam um 
corpo que dança, que participa das aulas, que busca aprender algo com as experi-
mentações em dança, que busca se educar pelo movimento, mas que também preci-
sa observar mais a si, estar atento as sensações, aos processos que o constituem, as 
possibilidades de criar. Isso, partindo do olhar do professor que pesquisa e criar em 
sua aula no encontro com os corpos daqueles que participam.

Para discutir os apontamentos anteriores, busca-se pensar em processos pro-
dutivos de disciplinamento corporal na dança que possam ser realizados com uma 
abordagem que busque aporte na educação somática, entendendo esses processos 
educadores de um corpo que dança. Desse modo, objetiva-se tratar de uma disciplina 
produtiva, daquela que produz um determinado corpo para a realização de determi-

1  Os Estudos do Corpo é um projeto de encontros para estudos, pesquisas e experimentações 
tratando dos temas corpo no encontro com criação, artes (diversas) e educação. O projeto foi criado por 
Wagner Ferraz que o coordena até hoje, está no 6º ano de atividades regulares semanais e é composto 
por três ações: 1 – Encontros; 2 – Cartografar Corpos a Dançar; 3 – Educação Criadora. O Estudos do 
Corpo, através das duas primeiras ações, neste ano de 2017, tem ocorrido como atividade que integra 
a Ação de Extensão Corpo, Arte, En-Signo – Produções, coordenada pela Profª Drª Paola Zordan do 
Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA/UFRGS). www.estudosdocorpo.
weebly.com 
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nadas práticas, mas para que esse corpo não fique restrito a essas únicas práticas, 
e tenha condições de se aventurar criando outras possibilidades de movimento, não 
esquece da relação consigo, por isso faz-se articulações com práticas de educação 
somática. 

Para realizar o que se propõe com esse texto, apresenta-se quatro linhas de 
pensamento traçando uma discussão acerca das noções: 1 - de corpos dançante de-
senvolvida por Dantas (2004, 2009 e 2011) e por Martin (2011); 2 - de disciplina apre-
sentada por Foucault (1987) e alguns comentadores e de cuidado de si com mesmo 
autor (1985 e 2010a); 3 - de educação somática na dança com Fortyn (1998 e 1999), 
Fortin, Vieira e Tremblay (2010), Strazzacappa (2009 e 2012) e Fernandes (2006, 
2014, 2015a e 2015b); 4 - concluindo com o corpo a dançar criado por Ferraz (2014) 
tendo novas articulações no presente texto. Assim, mostra-se as linhas que compu-
seram a noção de corpo adotada para as aulas do projeto citado anteriormente, num 
cruzamento de dança, educação e filosofia. 

Não se está tratando aqui somente de um corpo que se constituiu no Carto-
grafar Corpos a Dançar, mas de noções acerca do tema corpo, que atravessam os 
fazeres do citado projeto e que são levadas em consideração durante as aulas nas 
proposições apresentadas, assim como na preparação dessas aulas e nos momentos 
posteriores a realização das mesmas. Ou seja, leva-se em considerações os conheci-
mentos e práticas acerca do corpo que são caros a essa proposta e que foram adota-
dos para se pensar/realizar as aulas.

II - DESENVOLVIMENTO

II.I - Partindo de um corpo dançante
Um corpo no campo da dança pode ser pensando com Dantas (2009 e 2011), 

que apresenta um corpo dançante na prática coreográfica contemporânea. No artigo 
O corpo dançante entre a teoria e a experiência: estudo dos processos de realização 
coreográfica em duas companhias de dança contemporânea (2011), a autora des-
creve concepções de corpo a partir da análise das obras Aquilo de que somos feitos 
(Lia Rodrigues Companhia de Danças) e Marché aux puces, nous sommes usagés e 
pas chers (dona orpheline danse), tomando como referência quatro modelos: corpo 
objeto de Lesage e Foster, corpo dionisíaco de Nietzsche, corpo fenomenológico de 
Merleau-Ponty e corpo social de Bourdieu. Desse modo, Dantas destaca que o corpo 
dançante pode ser entendido como um corpo treinado, heterogêneo, autônomo, ínti-
mo, energético, engajado, vulnerável e amante. 

Para a mesma, com a fenomenologia de Merleau-Ponty, é possível abordar o 
corpo dançante a partir da experiência dos bailarinos e dos coreógrafos, levando em 
consideração as relações que os primeiros estabelecem com seu corpo e os modos 
como eles os vivem. Desse modo, também salienta que as tensões entre dois tipos 
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de corpos, o corpo concebido como objeto e o corpo concebido como experiência (ou 
corpo vivido) “mantêm-se quando se aborda a construção de corpos dançantes, ou 
seja, o tornar-se bailarino” (DANTAS, 2011, p. 07). Em seguida esclarece que:

Podemos pensar que a construção do corpo dançante é um processo 
de objetivação do corpo. Do mesmo modo, podemos pensar que o 
bailarino é o sujeito da construção de seu corpo dançante. Particular-
mente, tenho tendência a acreditar nessa segunda possibilidade. No 
entanto, o tornar-se bailarino pressupõe momentos de objetivação do 
corpo. (DANTAS, 2011, p. 07).

O corpo dançante é treinado, autônomo e atento, ele cultiva suas caracterís-
ticas pessoais, sendo um corpo em estado de alerta. “As concepções do corpo dan-
çante como corpo treinado, heterogêneo e autônomo se referem à formação e ao 
treinamento de cada intérprete em cada companhia” (DANTAS, 2011, p. 09). Essa 
construção de corpo se dá a partir de diferentes experiências, e podem envolver balé, 
dança moderna, butô, danças africanas e afro-brasileiras, educação somática, práti-
cas esportivas, teatro físico e performance. Desse modo, essa explicação da autora 
aparece, com o acréscimo de outras informações, em outro texto seu, intitulado Pers-
pectivas sobre a construção de corpos dançantes (2004), ao dizer que a construção 
desses corpos, trata de um processo de incorporação de técnicas e de estilos de 
movimentos que se dão com fins determinados. Assim, esse processo não deixa de 
fazer parte da formação dos seres humanos, dança e vida estão inevitavelmente mis-
turados.

E com isso, Dantas aponta para uma continuidade dos corpos dançantes, pois 
esse corpo dorme, acorda, come, se exercita e ama, esse corpo é o instrumento e a 
manifestação da dança, “é o material manuseado para a criação coreográfica, matéria 
viva, plena, com vontades, desejos, cansaços, preguiças, treinada e trabalhada tecni-
camente” (2004, p. 70). O bailarino faz transitar suas diferentes experiências através 
desse corpo vivido, tornando-as disponíveis para criar e interpretar obras coreográfi-
cas. 

Assim como Dantas, Andrée Martin (2011) também traz contribuições para pen-
sar o corpo dançante em seu texto Utopia e outros lugares do corpo, para este “o cor-
po dançante, como o rio de Heráclito, não pode jamais ser o mesmo. A efetividade de 
seu devir parece então incontestável, tanto no seu devir-eu quanto no seu devir-outro 
e no seu devir-sensível” (p. 16-17). O autor se refere a um tríplice estatuto do devir, 
que ele denomia: a) devir-corpo do bailarino; b) devir-corpo da dança; c) devir-dança 
do corpo. Três devires que podem ser pensando como variações de pontos de vista 
sobre a mesma entidade. “Um devir que não é finalidade, mas percurso, processo, 
metamorfose, ancorado no passado, constantemente aberto para o futuro, mas se 
reatualizando no momento presente” (MARTIN, 2011, p. 17). Tratando de uma zona 
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de intranquilidade, “lugar entre o que acabou de acontecer e o que está acontecendo 
ou a ponto de acontecer”. (MARTIN, 2011, p. 17)

O conceito de devir trazido por Martin é fundamental para a constituição do 
corpo a dançar, esse conceito mostra a impossibilidade de permanecer, o movimento 
constante que instabiliza, aquilo que se dá entre. “Inserir no pensamento do corpo 
esse famoso ―jogo perpétuo entre o que é o corpo, no hipotético tempo presente, e o 
que ele se torna e se transforma no seu percurso dançado (...), na sua relação com si 
mesmo e com os outros”. (MARTIN, 2011, p. 17). Após pensar o fluxo de movimento 
do devir, passamos para a discussão acerca da disciplina produtiva foucaultiana e a 
relação consigo, como outros elementos constituintes do corpo a dançar.

II.II - Uma disciplina produtiva, sem esquecer o cuidado de si
Em Vigiar e Punir: nascimento da prisão (1987), Michel Foucault discute acerca 

da aplicação do poder entre o final do século XVIII e início do século XIX na Europa. 
Nesta obra, o autor mostra como o regime disciplinar atuava no corpo dos condena-
dos através dos suplícios, da punição, das penas, pensando com isso a produção 
dos corpos dóceis, o adestramento, a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora 
sobre o corpo. Foucault deu atenção ao corpo, mas sua discussão não trata de dança. 
Por quais motivos essa noção de disciplina serve para este texto? A seguir apresenta-
se alguns aspectos do pensamento foucaultiano acerca dos temas corpo e disciplina, 
para que com isso possamos pensar um corpo a dançar.

Por mais que Foucault tenha tratando do corpo dos condenados, e não de 
dança, este traz uma discussão que pode contribuir com as questões deste artigo. 
Foucault, como destaca Revel (2005), apresenta uma caracterização do regime dis-
ciplinar, entendendo-o por técnicas de coerção que tinham o papel de fazer um “es-
quadrinhamento sistemático do tempo, do espaço e dos movimentos do indivíduo e 
que atingem particularmente as atitudes, os gestos, os corpos” (p. 35). Então, quanto 
mais se sabe sobre o corpo por meio desse esquadrinhamento, mais elementos se 
tem para poder disciplina-lo. Podendo-se entender isso, por um processo educador do 
corpo, onde este é disciplinado, docilizado e submetido, pois, “é dócil um corpo que 
pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoa-
do” (FOUCAULT, 1987, p. 118).

Assim, podemos pensar que a disciplina dociliza um corpo, fabrica corpos sub-
missos, exercitados, dóceis, aumentando as forças de um corpo no seu caráter de 
utilidade e diminuindo essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Car-
dim (2009) destaca que para Foucault, em termos de utilidade, o corpo se torna útil, 
e para isso ele precisa ser produtivo e submisso, “isso quer dizer que há tanto um 
saber do corpo que não equivale à ciência de seu funcionamento quanto um controle 
das forças corporais que não se preocupa simplesmente em vencê-las” (p. 134). Esse 
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saber e esse controle é chamado, por Foucault, de tecnologia política do corpo, esta 
é difusa, pois não pode ser localizada em algum tipo específico de instituição e nem 
em um aparelho de Estado. 

Com Foucault (1987), podemos entender que o momento histórico das dis-
ciplinas é aquele em que nasce uma arte do corpo humano, com um olhar voltado 
unicamente para o aumento de suas habilidades, não está tanto em jogo aprofundar 
sua sujeição, mas tornar tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. 
Formando assim, um “trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 
elementos, de seus gestos, de seus comportamentos” (p. 119), que o autor chama 
de uma política das coerções. Desse modo o corpo humano é envolvido em uma 
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Temos então, 
uma “anatomia política”, uma “mecânica do poder”, que define como é possível se ter 
domínio sobre o corpo dos outros, “não simplesmente para que façam o que se quer, 
mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 
que se determina”. (FOUCAULT, 1987, p. 119).

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dó-
ceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos 
de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 
obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele 
por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumen-
tar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar 
disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração eco-
nômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coer-
ção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão 
aumentada e uma dominação acentuada. (FOUCAULT, 1987, p. 119).

Seguindo essa ideia de dominação, ao tratar da docilização, Foucault (1987) 
declara que “o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe im-
põem limitações, proibições ou obrigações” (p.118), o que possibilita o seu controle. 
Esse controle sobre o corpo não busca cuidar do mesmo, mas busca trabalha-lo de-
talhadamente, exercendo uma coerção sem folga ao nível de sua mecânica, ou seja, 
de seus movimentos, gestos, atitudes e rapidez, sendo um pode infinitesimal agindo 
sobre o corpo ativo. Tem por objetivo a economia, a eficácia dos movimentos e sua 
organização interna, investe-se na coação mais sobre as forças do que sobre os si-
nais, “a única cerimônia que realmente importa é a do exercício” (FOUCAULT, 1987, 
p. 118).

No pensamento foucaultiano a disciplina implica numa coerção constante, que 
se foca mais sobre os processos da atividade do que sobre seu resultado, tendo 
como condição para se exercer uma codificação que busca esquadrinhar ao máximo 
o tempo, o espaço, os movimentos. São esses métodos que possibilitam “o controle 
minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças 
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e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as 
disciplinas”. (FOUCAULT, 1987, p. 118).

Foucault esclarece que os processos disciplinares já existiam há muito tempo, 
nos conventos, nos exércitos e nas oficinas, porém as disciplinas, no decorrer do 
século XVII e XVIII se tornaram fórmulas gerais de dominação. Mas essa disciplina é 
diferente de outras, como: a) diferente da escravidão que se fundamentava na apro-
priação dos corpos; b) diferente da domesticidade que é uma relação de dominação 
constante onde conta a vontade singular do patrão; c) diferente da vassalidade, uma 
relação de submissão codificada, que tem sua realização menos sobre as operações 
do corpo e mais sobre os produtos do trabalho e suas marcas rituais da obediência; 
d) diferente do ascetismo e das disciplinas de tipo monástico, que priorizam mais as 
renúncias do que aumentos de utilidade implicando em obediência a outrem, tendo 
como fim um aumento do domínio de cada um sobre seu próprio corpo. 

Disciplinar um corpo significa, pois, sujeitá-lo, mantê-lo sob con-
trole. E é um controle que funciona bem porque se encontra intro-
jetado, incorporado pelo indivíduo. Ser disciplinado significa pos-
suir um autocontrole, não necessitar de comandos externos. No 
entanto, os efeitos do disciplinamento moderno dos corpos não 
são apenas negativos; se a disciplina constitui-se numa tecnolo-
gia de poder que permitiu a submissão e o controle, ela também 
proporcionou a emergência de uma consciência sobre o próprio 
corpo. E, como no reino do poder há sempre uma correlação 
de forças, de maneira que ao exercício de um poder correspon-
de sempre uma reação contrária, o disciplinamento também en-
frenta como efeito uma espécie de ‘revolta do corpo’: a reivin-
dicação do corpo próprio, a afirmação de um corpo ativo, para 
além das tecnologias de controle (GALLO, 2006, p. 24-25).

Assim, o que mais interessa nos processos disciplinares proposto por Foucault, 
para pensar a constituição da noção de corpo a dançar, vem a ser o que ele denomina 
por utilidade e submissão/sujeição. Mas para isso precisa-se se fazer um desloca-
mento dos corpos dos condenados para pensar nos corpos daqueles que dançam 
e daqueles que buscam criam condições para que outros possam dançar, ou seja, 
os professores e professoras de dança. Após fazer o exercício de deslocamento de 
pensamento de um corpo para outro, destaca-se o quão pode ser efetivo tratar de um 
corpo útil e submisso/sujeitado, essas palavras podem causar estranhamento, porém 
ainda se está aqui, operando com um pensamento foucaultiano, precisa-se sair do 
dualismo que irá localizar um lado positivo e um lado negativo, repensando o sentido 
dessas expressões (conceitos) nessa perspectiva. 

Desse modo, é possível pensar que um corpo para ser útil para uma deter-
minada prática, ou seja, para que sua performance seja efetiva para seu objetivo, 
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precisa-se submeter ao treinamento, exercício e repetição dessa prática, pois assim 
terá condições de realiza-la. Ao se tornar útil para essa prática, ao mesmo tempo está 
submetido/sujeitado a ela, então se torna útil e submisso/submetido/sujeitado. Essa 
sujeição é produtiva, ao dizer que é produtiva não se está dizendo que é boa e/ou 
ruim, mas se está dizendo que produz algo. 

No caso, um corpo que se submete/sujeita aos fazeres dançantes e se torna 
útil para esses fazeres, se torna um corpo disciplinado produzido por essas mesmas 
práticas as quais se submeteu e se tornou útil. “Um corpo disciplinado é a base de um 
gesto eficiente” (FOUCAULT, 1987, p. 130). Se faz importante destacar que a disci-
plina, constituída de tudo isso que foi apresentado, e com os deslocamentos para as 
práticas corporais dançantes, tomando-a como condição produtora de um corpo que 
dança pelo exercício da própria dançar, vem a ser condição para produzir um corpo. 
E é com essas pistas que busca pensar um corpo a dançar.

Porém, não podemos esquecer da relação consigo, o cuidado consigo mesmo, 
o modo como cada um conduz a si mesmo para além do processo disciplinar. Para 
alguns pode parecer estranhar fazer esse cruzamento do domínio do poder com o 
domínio do si (ética) de Foucault, mas aqui se faz importante o caráter produtivo da 
disciplina, mas sem esquecer que nesse processo um corpo não fica restrito aos pro-
cessos disciplinares, mas também se constitui dos escapes, das possibilidades de se 
relacionar consigo mesmo e com os outros em sua singularidade.

Foucault discute o cuidado de si no segundo e terceiro volume da História da 
Sexualidade (vol 2: O uso dos prazeres – 1984; vol 3: o cuidado de si – 1985), obras 
resultantes de uma série de entrevistas e conferências suas da década de 70 (VEI-
GA-NETO, 2007), além dessas citadas, na Hermenêutica do Sujeito (2010a), Foucault 
também trata da relação consigo: “é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não te 
esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo” (p. 6).

Valle (2012) apresenta a noção de cuidado de si para Foucault e ressalta que 
na antiguidade, na época helenística e romana, a reciprocidade do cuidado de si, com 
o outro e com a cidade perde sua ênfase, se focando mais no cuidado de si, voltado 
para práticas ascéticas. “O cuidado de si não consiste mais em governar os outros e 
a cidade. A finalidade é ocupar-se consigo” (p. 283). Como enfatiza Foucault: “Ocu-
par-se consigo não é pois, uma simples preparação momentânea para a vida; é uma 
forma de vida” (2010a, p. 446).

Se com a disciplina produtiva podemos aproximar todos dos modelos, igualar 
a todos por capacidades de condições, com o cuidado de si, na ética de Foucault, 
podemos pensar a singularidade de cada um, aquilo que nos torna diferentes em si 
mesmo, como uma obra de arte: “Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser um 
objeto de arte, e não a nossa vida?” (FOUCAULT, 2010b, p. 306). Por isso a importân-
cia do cuidado de si no cruzamento com a disciplina para compor um corpo a dançar.
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II.III - Encontro com a educação somática
Até o presente momento se apresentou conceitos que foram e são fundamen-

tais para a constituição do corpo a dançar, porém, o que se apresentará agora são 
novas linhas – da educação somática - que passam a fazer parte da constituição des-
te conceito, linhas essas que são de grande importância para as aulas do Cartografar 
Corpos a Dançar. O encontro com a educação somativa reforça e contribui com a 
imagem de um corpo a dançar feito de sensações.

A educação somática surge no século XX como um campo de conhecimen-
to interdisciplinar, com profissionais das áreas da saúde, das artes e da educação. 
Tem como marca forte o empirismo/prática/experiência devido ao modo como essas 
propostas inicialmente foram criadas. Com o passar do tempo as discussões, as re-
flexões e a produção de conhecimento científico acerca dessas práticas passaram a 
compor esse campo. “Nesse sentido, o seu ingresso nas universidades vem contri-
buindo muito para a sua consolidação como campo de conhecimento”. (DOMENICI, 
2010, p. 69-70).

Foi propondo novas abordagens de movimento, divergindo da visão “mecani-
cista” cartesiana de corpo (FORTIN, 1999; DOMENICI, 2010; MILLER, 2011 e 2012; 
FERNANDES, 2015a) que surge a educação somática com diversos métodos e téc-
nicas para o trabalho corporal, grande parte inicialmente na Europa e nos Estados 
unidos. Domenici (2010) diz que muitos dos criadores iniciaram seus métodos e/ou 
técnicas pela necessidade de se curar de um algum problema de saúde, e “passa-
ram a investigar o movimento nos seus próprios corpos” (p. 70). Este mesmo autor 
apresenta alguns pioneiros que desenvolveram seus métodos e técnicas a partir de 
suas próprias experiências: “Moshe Feldenkrais (Método Feldenkrais), Ingmar Barte-
nieff (Método Bartenieff), Gerda Alexander (Eutonia), Matthias Alexander (Técnica de 
Alexander), Ida Rolf (Rolfing), Mabel Todd (Ideokinesis), Bonnie Bainbridge-Cohen 
(Body-Mind Centering)” (2010, p. 70), entre outros...

Sobre a busca da cura, Bolsanello (2010) complementa ao dizer que a perda 
da voz de Matthias Alexandre o motivou a criar sua técnica, o mesmo aconteceu com 
muitos outros, Moshe Feldenkrais foi motivado pelo seu problema de joelho, Mabel 
Todd por sua doença renal, Gerda Alexander por sua insuficiência cardíaca, Seijas 
por suas hérnias de disco, Conrad pelos traumas pós-guerra, Pilates pelas limitações 
físicas, Horvath pelo traumatismo do calcâneo, etc... A educação somática “surgiu à 
partir de preocupações terapêuticas de indivíduos, mas constatamos que membros da 
comunidade da dança deixaram o caráter terapêutico para dar corpo à sua pesquisa 
dentro de uma orientação educativa e artística” (FORTIN, 1999, p. 50). Assim foram 
surgindo diversas técnicas e métodos que posteriormente foram disseminadas pelos 
discípulos dos criadores. Fernandes (2015a) cita, o que ela chama de técnicas somá-
ticas existentes na contemporaneidade. 



114

(...) Técnica Alexander, os Bartenieff Fundamentals™, o Body-Mind 
Centering®, as Connective Tissue Techniques®, o Continuum, o Dy-
namic Embodiment©, a Eutonia, a Klein Technique™, o Feldenkrais 
Method®, a Hanna Somatic Education, a Ideokinesis, a Postural In-
tegration, o Progressive Relaxation, o Rolfing, a Reorganização Pos-
tural Dinâmica, o Rosen Method Bodywork, a Sensory Awareness, 
a Skinner Release Technique, a Spiral Praxis, a Strozzi Somatics, a 
Técnica Klauss Vianna, o 3-D Workout™, a Trager Approach e a Voice 
Movement Integration. Métodos somáticos afins a técnicas somáticas 
são, por exemplo, o Authentic Movement, o Embodied Conducting™, 
o Kestenberg Movement Profile, a Laban/Bartenieff Movement Analy-
sis (que inclui os Bartenieff Fundamentals™), a Movement Pattern 
Analysis, o Somatic Centering™ (que inclui o Rolfing), a Somatic Ex-
periencing™, entre outros. A diferença básica entre uma técnica e um 
método está no arcabouço constitutivo, que é de exercícios (no caso 
da técnica) ou de procedimentos (no caso do método), ambos guiados 
por princípios. (p. 12-13)

O caminho para a instauração das citadas técnicas e métodos foi aberto, con-
forme nos apresenta Fernandes (2015a, p. 11), “a partir do movimento europeu de 
ginástica do final do século XIX, com o trabalho de François Delsarte, Emile Jaques-
Dalcroze e Bess Mensendieck”, que buscaram uma abordagem que se baseava na 
escuta dos sinais que vinham da respiração, do toque e do movimento. Posteriormen-
te surgem os já citados métodos e técnicas que ainda não estavam englobados no 
que conhecemos hoje por educação somática. A expressão que caracterizou essas 
técnicas e métodos já criados, foi definida nos anos 70 pelo filósofo norte-america-
no Thomas Hanna (1928-1990) (BOLSANELLO, 2010; FERNANDES, 2014 e 2015a; 
FORTIN, 1999; MILLER, 2011; STRAZZACAPPA, 2009 e 2012; VIEIRA, 2015).

Strazzacappa (2012) cita Hanna (1983, p. 1) e esclarece que para este autor, o 
termo educação somática é entendido como “a arte e a ciência de um processo rela-
cional interno entre a consciência, o biológico e o ambiente, estes três fatores agindo 
em sinergia”. O termo passou a ser utilizado a partir do simpósio bianual “Science and 
Somatics for Dance (1989) nos Estados Unidos da América. 

De acordo com Fernandes (2014 e 2015b) o termo soma vem da palavra grega 
somatikos, refere-se à pessoa viva, consciente, o corpo em sua totalidade, este termo 
foi reinterpretado por Hanna, tratando do pertencimento ao corpo, experienciado e re-
gulado internamente, sendo assim uma integração corpo-mente, um mesmo processo 
vivo. Em sânscrito a palavra soma designava uma bebida sagrada para inspiração ou 
força motivadora, a força motriz, conforme se referiu “Laban para traçar sua teoria da 
Eukinetics, dinâmicas ou fatores de movimento – fluxo, espaço, peso e tempo – que 
se organizam ao longo de gradações entre duas polaridades”. (FERNANDES, 2015b, 
p. 84).

“Soma” não quer dizer “corpo”; significa “Eu, o ser corporal”. [...] O 



115

soma é vivo; ele está sempre contraindo-se e distendendo-se, aco-
modando-se e assimilando, recebendo energia e expelindo energia. 
Soma é a pulsação, fluência, síntese e relaxamento – alternando com 
o medo e a raiva, a fome e a sensualidade. [...] Os somas são os seres 
vivos e orgânicos que você é nesse momento, nesse lugar onde você 
está. O soma é tudo o que você é (...). (HANNA, 1972, p. 28).

No Brasil, a Educação Somática já está presente há mais ou menos quatro 
décadas, conforme destaca Strazzacappa (2009), mas conhecida por outros títulos, 
como: técnicas corporais alternativas, técnicas de release, técnicas de consciência 
corporal. Domenici (2010) destaca duas propostas de educação somática em territó-
rio nacional: de Klauss Vianna e de José Antônio Lima. O primeiro citado, com seus 
colaboradores, Angel e Rainer Vianna, criaram uma proposta onde a pressão sobre os 
apoios (resistência), as oposições musculares, espaços articulares e direções ósseas, 
se destacam. Já o segundo, ex-aluno e ex-assistente de Vianna, desenvolveu a Reor-
ganização Postural Dinâmica, onde o trabalho muscular lento e contínuo opera contra 
uma resistência oferecida pelo próprio corpo. “Tanto Vianna quanto Lima criaram suas 
propostas trabalhando com um público composto, em sua maioria, por dançarinos e 
atores; portanto, já se trata da sinergia com as artes do corpo, expansão que é fruto 
do encontro do qual estamos falando”. (p. 74).

A Educação Somática é o campo de estudo que envolve diversos conhecimen-
tos, é o que explica Fernandes (2015a). Aspectos fundamentais da somática estão 
na mudança radical de enfoque, que deixa de tratar de estilos e gêneros específicos 
de expressão corporal, para tratar da experiência entendida por um todo integrado 
e dinâmico, onde o corpo em sua natureza, um ser vivo, está em constante relação, 
adaptando-se e aprimorando-se com o/no meio. Assim, não se priorizada um apren-
dizado quantitativo e competitivo em busca de um modelo, “a somática se baseia em 
um contexto de aprendizado receptivo e perceptivo, facilitando a conexão sensorial 
através da pausa dinâmica e do refinamento do esforço muscular integrados no todo 
da pessoa e do ambiente”. (FERNANDES, 2015a, p. 13)

Ao dissolver dicotomias, a somática, nos ensina a viver em um mundo de cons-
tante mudança, um território eminente de pesquisas vivas, para isso é importante 
perceber-se, cocriar conexões mutáveis e performativas que, “como uma bebida sa-
grada, imortaliza sintonias multiplicando diferenças cada vez mais plenas de si no/
com o todo”. (FERNANDES, 2015a, p. 30)

Novo campo de estudo, a educação somática engloba uma diversi-
dade de conhecimentos onde os domínios sensorial, cognitivo, motor, 
afetivo e espiritual se misturam com ênfases diferentes. Os europeus, 
encabeçados por Odile Rouquet e Hubert Godart, têm por exemplo 
popularizado este campo de estudo através de uma análise diferencia-
da do corpo onde as estruturas orgânicas nunca estão separadas de 
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suas histórias pulsional, imaginária e simbólica. Se o corpo é disseca-
do nos cursos de movimento, é para melhor sublimar sua representa-
ção. Na América, várias correntes coexistem. Sem negar que o corpo 
designa realidades outras que estas colocadas em evidência pela ma-
téria, observa-se se uma corrente que se funda no domínio médico. 
Visa-se a aquisição de conhecimentos objetivos que concernem ao 
corpo. Uma outra corrente procede uma leitura do corpo do tipo feno-
menológica, o procedimento interior de desabrochar e engrandecer a 
consciência corporal é privilegiado nesta corrente. Há também uma 
corrente que se aproxima do modelo oferecido pela pedagogia crítica; 
emancipação do indivíduo e de sua coletividade como último fim a ser 
almejado. Como todas as disciplinas emergentes, a evolução da práti-
ca contribuirá, nos próximos anos, a melhor delimitarmos a orientação 
e o campo de ação da educação somática. (FORTIN, 1999, p. 40-41)

Domenici (2010) apresenta um princípio geral das práticas de educação somá-
tica, que é privilegiar a informação vinda do próprio corpo para, assim, orientar as pos-
síveis decisões. Se passou a chamar de consciência corporal a investigação das pos-
sibilidades do movimento explorando a sensopercepção, e para complementar esse 
princípio, tem-se: “a busca do refinamento sensorial e a crença de que ele aumenta 
as possibilidades de escolha, ou seja, aumenta a liberdade do criador”. (p. 75). Acer-
ca dos conhecimentos produzidos nesse campo, Domenici apresenta, algumas das 
perguntas que os pioneiros da educação somática formularam para buscar respostas 
inovadoras. “Como se dá o movimento no corpo? Quais as relações entre corpo e 
mente? O que é a percepção e como ela opera? Quais as relações entre a percepção 
e o movimento no corpo? Qual a importância das emoções nesse circuito?” (p. 70). 

A Educação Somática, de acordo com o Código Deontólogico do Regroupe-
ment pour l’Éducation Somatique (Code de Déontologie, 1995), não é em si uma 
terapia, mesmo que seus benefícios possam ser vistos no plano terapêutico, mas 
ela não pertence ao campo médico. A educação somática não assume o discurso 
sobre a patologia, assim como não estabelece o diagnóstico, não faz tratamento, nem 
prevê resultados no plano físico, psicológico ou comportamental. Mas, se interessa 
pela aprendizagem, se foca na consciência do corpo em movimento, propõe uma 
descoberta dos próprios movimentos de cada participante, priorizando suas próprias 
sensações. “Esse processo educativo é oferecido em cursos ou lições em que o orien-
tador propõe pela palavra, ou ainda pelo gesto ou o tocar, atividades pedagógicas de 
movimento e de percepção do corpo (...)”. (VIEIRA, 2015, p. 130).

As técnicas somáticas, explica Souza (2012), promovem experiências onde 
o uso focado da atenção e da concentração envolvem habilidades como: observar, 
sentir, perceber, nomear, diferenciar, comparar, interpretar, modular e outras. Todas 
essas contribuem com a consciência das ações que podem tantas vezes passar des-
percebidas. 
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Tais experiências são normalmente realizadas de maneira lenta, de 
modo a favorecer a coordenação de tantas tarefas minuciosas. Tônus, 
quantidade de esforço, intencionalidades, mecanismos, acionamentos 
musculares, alinhamento e relações entre partes do corpo, amplitudes 
de movimento articular, dinâmicas, estão entre os temas abordados. 
E, em última instância, o objetivo dessas experiências é facilitar o de-
senvolvimento de sensações de conforto, equilíbrio, bem-estar, eco-
nomia de esforço (SOUZA, 2012, p. 32).

Vieira (2015) nos mostra que uma questão central das “proposições das técni-
cas somáticas, está o desenvolvimento da consciência de si em movimento no espa-
ço, com o objetivo de facilitar a construção de uma sensação de conforto e bem-es-
tar”(p. 132). Para autora, se faz necessário dar atenção aos conceitos de Corpo e de 
Soma, de acordo com os estudos da Educação Somática, para assim pensar esses 
conceitos no campo da dança. Pois a Educação Somática não define o corpo como 
um objeto, mas como um processo corporificado de consciência. 

O corpo que se constitui com as práticas de educação somáticas e/ou com 
abordagens somáticas interessa para pensar um corpo a dançar. Além dessas linhas 
gerais, outras obras2 auxiliam a tratar do corpo a dançar, tais como: o estudo de Fer-
nandes (2006) que está publicado em seu livro O corpo em movimento: o sistema 
Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas e o trabalho de Alexander 
(2010) publicado em O uso de si: a direção consciente em relação com o diagnóstico, 
o funcionamento e o controle da reação. Cabe destacar também, a discussão feita por 
Sastre (2015) em sua tese de doutorado, na qual faz articulações entre Laban (edu-
cação somática) e Foucault tratando do cuidado de si, pois “através da elaboração de 
conceitos como o de Educação Somática por Thomas Hanna (1986), hoje é possível 
criar vínculos discursivos entre a prática da dança e o cuidado de si (SASTRE, 2015, 
p. 103).

Todas as questões destacadas em linhas gerais acerca da educação somáti-
ca, assim como as duas obras citadas anteriormente, e a articulação realizada entre 
educação somática e o pensamento foucaultiano, são importantes para o projeto em 
questão apresentado no início deste texto. Pois todas essas questões estavam na 
organização das aulas do Cartografar Corpos a Dançar, e se mantiveram nas práticas 
e discursos dessas aulas quando foram realizadas. Tudo isso, é de extrema importân-
cia para constituição da noção de corpo a dançar, noção primordial para este texto e 
importante para as aulas já mencionadas.

II.IV - Por um corpo a dançar
A noção de Corpo a Dançar é construída por Ferraz (2014) para tratar de um 

2  As citadas obras não serão discutidas pois o que mais está em jogo neste texto é apresentar 
linhas gerias acerca da educação somática.
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corpo que se constitui entre processos de educação e de criação, o que chamou de 
educação e criação de corpos. Para isso partiu da noção de corpo dançante de Dan-
tas (2004, 2009 e 2011) e Martins (2011), que é muito cara para construção desse 
corpo a dançar. O corpo dançante de Dantas, que é treinado, heterogêneo e autônimo 
e o de Martin que traz em si o movimento do devir, vão ao encontro do corpo a dan-
çar que está constantemente no vir a ser, que se faz de multiplicidades e é singular, 
ambos não são opostos, são apenas distintos e podem se complementar. Inspirado 
na noção de corpo dançante, Ferraz cria e realiza a ação dançante performativa Não 
venha me assistir: talvez seja uma dança (2012), com o intuído de produzir pistas 
para construir o seu conceito. Assim, parte do conceito de um corpo dançante para 
produzir um corpo a dançar, e com isso vê a necessidade de tomar essa ação perfor-
mativa como um dos intercessores (DELEUZE, 1992) da pesquisa realizada durante 
seu mestrado em educação (PPGEdu/UFRGS – 2012-2014) que foi concluída com a 
criação do conceito em questão.

Esse corpo a dançar acontece em movimento infinito que pode se dar entre a 
educação e criação de corpos para a constituição de si (FOUCAULT, 1985 e 2010a), 
como possibilidade de educar a si mesmo nos instantes de uma vida dançante. Para 
isso, foi necessário produzir intercessores, a saber: 1) Ação dançante performativa: 
Não venha me assistir: talvez seja uma dança (2012); 2) A dança como possibilidade 
de pensar movimentos  através de um texto criado para a dissertação onde se discute 
o corpo dançante e pista para o corpo a dançar (2014); 3) O conceito de experiência 
de si, de Foucault (1985); 4) Os conceitos Criação e Acontecimento, de Deleuze e 
Guattari (1992); 5) A obra Empirismo e Subjetividade: Ensaio sobre a natureza hu-
mana segundo Hume, de Deleuze (2012) se utilizando dos conceitos de entre e en-
contro; 6) O conceito de Conceito e Plano de Imanência, da obra O que é Filosofia, 
de Deleuze e Félix Guatarri (1992); 7) Corpo Serial, de Sanchotene (2013 e 2016); 8) 
A Educação como modo de docilização dos corpos (FOUCAULT, 1987) e, também, 
como as possibilidades de criação, problematizando o corpo que se torna e o corpo 
que se vem a ser. Com tudo isso, foi-se “pensando o corpo a dançar como um motor, 
como um furacão, como intensidade que potencializa determinados movimentos de 
vida, e tendo isso como possibilidade de pesquisa artística, cênica, dançante e em 
educação...” (FERRAZ, 2014, p. 175).

Trata-se de um corpo de sensação como o corpo das experimentações da edu-
cação somática, feito de tudo aquilo que não se tem como explicar no ato de dançar, 
de produzir, de criar, de realizar uma dança e/ou aula de dança. Estão em jogo as 
surpresas, as incertezas, o devir, o movimento constante de intensidades corpóreas 
(FERRAZ e BELLO, 2016) que colocam um corpo a dançar, sendo algo que se dá em 
ato. Aquilo que não se vê explicitamente, mas está ali num corpo que foi e está sendo 
educado para dançar, isso não quer dizer que a educação de um corpo por técnicas, 
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métodos, procedimentos, disciplinamento produtivo seja o retrato do corpo a dançar, 
mas essas condições educadoras de um corpo, possibilitam que outros fluxos o atra-
vessem, e esses outros fluxos participam de sua constituição.

O “corpo a dançar” não é visível, palpável, quantificável. Não se en-
contra em um determinado lugar. Não se produz com um planejamen-
to em que se siga uma ordem e que se chegue a um resultado. Não 
se dá por um treinamento, um esforço de qualquer ordem, por uma 
leitura, por um cálculo, por uma dança. Não tem características para 
que se possa identificá-lo, classificá-lo, apreendê-lo, representá-lo... 
Não há uma receita para chegar a ele, nem se pode aprender como 
fazê-lo. (FERRAZ, 2014, p. 175).

Ao apresentar que “não se dá por um treinamento, um esforço de qualquer 
ordem, por uma leitura, por um cálculo, por uma dança”, se quer dizer que não se dá 
por aquilo tudo que já se sabe, por tudo que se pode falar sobre, por um treinamento 
que se pode planejar a priori, por um cálculo de movimentos bem definidos, ou seja, 
por uma dança já composta... Não se trata de negar isso, de ir contra isso, de excluir 
isso tudo, mas entender que essas condições apresentadas compõem um corpo que 
dança e nesse mesmo corpo com essas condições pode se dar um corpo a dançar. 
Tudo isso no mesmo corpo, séries de singularidades que fazem do corpo uma multi-
plicidade (DELEUZE e GUATTARI, 1992; GIL, 2004), um corpo que se constitui num 
plano de imanência (DELEUZE, 2002; DELEUZE e GUATTARI, 1992; ROCHA, 2012 
e 2014), com tudo aquilo que vive para se educar, se preparar, se treinar para uma 
dança e com tudo aquilo que não se sabe previamente, mas que pode acontecer, que 
está no campo das incertezas e das virtualidades até o momento em que se atualiza 
(GIL, 2004).

Para Ferraz (2014), um corpo a dançar não tem a pretensão de acabar com 
a educação de corpos, pois é nos corpos educados que os movimentos produzem 
vazamentos nas estruturas estáveis. Sendo essa educação necessária em uma aula 
de dança na qual o professor prepara atividades para serem experimentadas pelos 
participantes, com o intuito de literalmente colocar um corpo em movimento. Em uma 
aula um corpo faz, refaz, repete, reproduz, copia, experimenta, cria, faz o inesperado, 
e esse inesperado que abre brecha para se dar um corpo a dançar. “O que se pode 
afirmar é que ele se dá no entre, que dá condições para o vir a ser de muitos corpos, 
para a criação, para produzir diferença, para manter o movimento infinito, para colocar 
o pensamento a dançar”. (FERRAZ, 2014, p. 175).
 Com isso se pensa um corpo que vai sofrendo modificações, de intensidades, 
de condutas, de estrutura, não se trata da ideia de evolução de um corpo, nem de 
um corpo que abandona alguma coisa para se tornar outras. Mas um corpo que pode 
ser educado, adquire conhecimentos, se disciplina e, imanentemente, com todo o 
movimento da vida e dos fazeres dançantes que provocam a vida, e dos processos 
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educadores de uma aula de dança, esse corpo nos encontros com todos esses pro-
cessos, vai constantemente se tornando outro, se torna vários corpos em um corpo 
só. Não abandona, não excluí os corpos que já se tornou, mas também não acumula, 
mas compõe corpos em si mesmo... “Se tornar diferentes corpos em um mesmo corpo 
é o movimento infinito de constituição de si, de variar, de se diferenciar. Não se trata 
de pensar a diferença de uma coisa e outra, mas de pensar a diferença entre essas 
coisas, uma diferença que é criação”. (FERRAZ, 2014, p. 169).

Desse modo como diversas práticas do dançar, um corpo que se coloca a dan-
çar em uma aula no encontro com possibilidades de movimentos, realizando os mo-
vimentos já conhecidos e criando outros movimentos, vive num campo de possibili-
dades. Assim como as possibilidades de movimento são possibilidades de se tornar 
corpos, tanto que ao ver um corpo dançando não é possível dizer o que aquele corpo 
é, pois ele não é, ele está sempre se tornando, em vias de se tornar outro, em devir, 
em fluxo, em movimento... Alguns corpos podem ser identificados por representa-
ções, técnicas, saberes prévios, esses todos não são desconsiderados, fazem parte 
da constituição desse corpo, são mobilizados tantas e tantas vezes. Mas identificar 
não é uma ação adequada quando se trata de um corpo a dançar, isso não significa 
que alguns não façam assimilações e identificações, mas trata-se mais de se permitir 
viver as intensidades que se instauram “nas possibilidades de girar, saltar, correr, ro-
lar, deslizar, performar, que podem se dar virtuosamente, e podem se dar também em 
sutilezas, no ato de sentar, olhar, ouvir, comer, piscar... mas quando todos estes forem 
atravessados por acontecimentos”. (FERRAZ, 2014, p. 167).

Um corpo quando acontece em corpo a dançar se torna praticamente uma 
dinamite (NIETZSCHE, 2011) que explode e lança partículas de si impossíveis de 
serem remontadas novamente, produzindo um movimento violento, que aqui pode 
ser tomando por nômade e incontrolável, que muitas vezes buscamos controlar com 
nossos conhecimentos já adquiridos. 

Com isso é possível dizer que o “corpo a dançar” não é visível, pal-
pável, quantificável, identificável, não se pode classificá-lo, represen-
tá-lo, aprendê-lo. O corpo a dançar não acaba com a educação de 
corpos, pois é nos próprios corpos educados que os encontros, o ato 
de pensar, o acontecimento, o movimento, produzem vazamentos... 
Essas são algumas condições em que o corpo a dançar pode se dar 
como acontecimento. O que se pode afirmar é que ele se dá no entre, 
como condição para o vir a ser de muitos corpos, para a criação, para 
produzir diferença, para manter o movimento infinito, para colocar o 
pensamento a dançar, seja no campo da educação ou no campo da 
dança. Sendo um corpo de e, e, e, e...
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III - CONCLUSÃO

III.I - Um corpo em processo
 Ao preparar as aulas do Cartografar Corpos a Dançar, se partiu da ideia de que 
corpo e pensamento se constituem em um mesmo plano, ao falar de um se fala do 
outro, são imanentes. Para tratar de um corpo a dançar se faz importante mencionar 
que este vem a ser uma composição, uma composição em processo, movimento, vir 
a ser... assim como um corpo que dança em uma aula, que não está fixo mas está 
sempre se tornando, se constituindo, sendo educado, criando condições para existir/
dançar.

Assim, temos um corpo feito de todas as referências apresentadas, que parte 
da noção de corpo dançante, treinado, heterogêneo, autônomo e em devir; que en-
contra a disciplina produtiva foucaultiana de um corpo que se submete e se torna útil 
para o que faz; que encontra o cuidado de si foucaultiano que trata da relação consigo 
mesmo, um olhar para o si/corpo; que encontra o campo da educação somática para 
tratar de um si em movimento, de uma relação de cuidado, de criação, em processo, 
de possiblidade infinitas de se mover... 

Tudo isso sendo mobilizado em composição constituindo um corpo, levando 
em consideração todas as questões apresentadas, dando atenção a um entre onde 
temos todas essas possibilidades, onde temos algo que não se sabe que pode se dar, 
o incerto, o que não se espera, a surpresa, o acaso do movimento no encontro com 
tudo o que já sabe, uma potência criadora que ao se dar educa um corpo... 

Nessas condições podemos pensar um corpo a dançar, um corpo de intensida-
des, singular, dos instantes, feito de tantas coisas que até se pode listar algumas, mas 
não se pode mensurar tudo o que o compõe, pois ele não é racionalmente definido, 
e não tem a certeza do a priori, mas é um corpo de sensação, de sensações que se 
dão ao dançar, um corpo que se coloca a dançar nos fluxos e surpresas de sua vida 
em uma aula.

Um corpo a dançar se dá entre educação e criação de corpos. Pensando uma 
educação de corpos com suas técnicas, métodos, procedimentos e uma criação de 
corpos com suas intensidades, devir e possibilidades de composição.  Nesse entre 
podemos pensar em um corpo que se torna e o corpo que se pode vir a ser, nesse 
entre de infinitos de possibilidades se produz movimento... um corpo de movimento, 
um corpo de sensações quando se coloca a dançar, um corpo em processo.
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UMA AULA

PESQUISAR, EDUCAR E CRIAR:
Para cartografar corpos “com” 

método, didática e experimentações

Este trabalho trata da constituição de aulas de dança contemporânea, discutindo edu-
cação, pesquisa e criação como seus aspectos constituidores. Parte-se do seguinte 
problema: Como ministrar uma aula de dança e ao mesmo tempo acompanhar seus 
processos de realização, tomando-os por processos de pesquisa, educação e cria-
ção, tendo em vista a constituição de um corpo que se coloca a dançar? Para isso 
objetiva-se apresentar questões acercas das aulas de dança do projeto Cartografar 
Corpos a dançar, dos Estudos do Corpo, discutindo seus processos de realização 
destacando um pesquisar criação, uma educação criadora e uma criação educadora. 
Metodologicamente buscou-se acompanhar os processos das aulas com inspiração 
na cartografia de Deleuze & Guattari (1992), mapeando pistas que possam dar indica-
ções do próprio processo.  As referências utilizadas são oriundas do campo da dança 
e educação com atravessamentos com a filosofia, sendo alguns: Dantas (2004, 2009 
e 2011), Deleuze (1992), Deleuze e Guatarri (1992 e1995), Corazza (1996, 2012 e 
2013), Fernandes (2006, 2013), Fortyn (1999), Paludo (2015), Rocha (2012ª, 2012b 
e 2016), Sastre (2015), Strazzacappa (2001), Valle (2012) entre outros. Assim, é pos-
sível dizer que no citado projeto, as aulas estão focadas nos processos que podem 
ser chamados de um pesquisar criação, uma educação criadora e uma criação edu-
cadora.

Palavras-chave: aula de dança, método, didática, experimentação

6
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I - INTRODUÇÃO
Este texto apresenta o trabalho realizado no projeto Cartografar Corpos a Dan-

çar, realizado no ano de 2017 na cidade de Porto Alegre/RS. O Respectivo projeto 
faz parte das atividades dos Estudos do Corpo1 e integra a Ação de Extensão Corpo, 
Artes, EnSigno – Produções, do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (IA/UFRGS), sob a coordenação da Profª. Drª. Paola Zordan. O citado 
projeto se constituiu de aula gratuitas de dança contemporânea, uma vez por se-
mana durantes 2 semestres com a duração de 2h e 30 min, cada aula. Participaram 
estudantes de graduação (artes visuais, teatro, dança, educação física, pedagogia), 
artista do teatro e dança, professores de dança e uma mestranda de artes visuais, 
o projeto contou com 12 participantes na primeira fase que durou um semestre e 03 
participantes convidados a permanecer na segunda fase, também com a duração de 
um semestre.
 Busca-se discutir o tema educação em dança, mais especificamente através 
de aulas de dança contemporânea, tratando das linhas constituintes das aulas do pro-
jeto em questão. No Cartografar Corpos a Dançar pensa-se e opera-se com aulas que 
são constituídas de processos de pesquisa, educação e criação, entendo que esses 
processos se efetivam o tempo todo durante as aulas. Não se discute aqui o docente 
artista, o professor artista, o professor pesquisador, o artista pesquisar e etc., pois não 
se está discutindo o sujeito, mas sim os fazeres, as ações, as aulas, o que possibilita 
tratar de um pesquisar criação, de uma educação criadora e uma criação educadora. 
O texto está desenvolvido em três partes tratando das questões citadas.

II - DESENVOLVIMENTO

II.I - Por um método de pesquisa “com” movimentos que acompanhe proces-
sos

O citado projeto se desenvolveu levando em consideração uma questão acerca 
do ato de pesquisar: como utilizar um método para pesquisar, que propicie acompa-
nhar os processos de uma aula de dança, considerando se tratar de uma pesquisa 
acadêmica e didática, levando em consideração o movimento constante de seus as-
pectos constituintes? Ou seja, para as aulas, era necessário pensar em um método 
para pesquisa-las, em que se pesquisasse os processos educadores e didáticos dos 
encontros, desse modo, não se estaria tratando de um método no qual o pesquisador 

1  Os Estudos do Corpo é um projeto de encontros para estudos, pesquisas e experimentações 
tratando dos temas corpo no encontro com criação, artes (diversas) e educação. O projeto foi criado por 
Wagner Ferraz que o coordena até hoje, está no 6º ano de atividades regulares semanais e é composto 
por três ações: 1 – Encontros; 2 – Cartografar Corpos a Dançar; 3 – Educação Criadora. O Estudos do 
Corpo, através das duas primeiras ações, neste ano de 2017, tem ocorrido como atividade que integra 
a Ação de Extensão Corpo, Arte, En-Signo – Produções, coordenada pela Profª Drª Paola Zordan do 
Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA/UFRGS). www.estudosdocorpo.
weebly.com 
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se debruça sobre seu objeto, a aula, a observa e depois a analisa chegando a conclu-
sões. Mas sim um método que constituísse o fazer das aulas, seu caráter educador/
didático, sendo ao mesmo tempo o método da pesquisa acadêmica. Chegando assim 
ao que nos interessa aqui: o caráter de pesquisa de uma aula.

Se fazia necessário tomar a aula por processo na qual sua composição já vem 
a ser um ato de pesquisar. Nesse tipo de aula um professor pesquisa seu próprio fazer 
no momento em que faz, um pesquisar dos instantes, assim como a dança que se 
dá em ato, um pesquisar que não prioriza e não contraria a possibilidade do a priori 
e nem do a posterior de uma pesquisa, mas que dá ênfase para o pesquisar em ato. 
Para isso objetivou-se buscar no método da cartografia, inspiração para se operar 
com um pesquisar criação (FERRAZ, 2016), destacando os percursos rizomáticos 
da pesquisa que possibilitam constituir um método de pesquisa “com” movimentos, 
que acompanhe processos. Movimentos de pensamento, de escrita, de educação, de 
pesquisa, de anatomias, de sensações, de intensidades... de tudo que pode estar em 
fluxo e que constitui uma aula que é feita para mobilizar corpos a dançar (FERRAZ, 
2014).

Diversos autores, pesquisadores, professores, artistas discutem a pesquisa no 
campo da dança, cada um com suas especificidades e interesses de diferentes ten-
sionamentos e produção de conhecimento. Fernandes (2013) discute a escrita com 
dança destacando algumas abordagens metodológicas de pesquisa com prática artís-
tica, Andrade (2016) trata de uma metodologia especifica, intitulada corpografia crian-
do seu modo de escrita de um corpo que dança, já a discussão acerca da criação e da 
pesquisa em dança fica a cargo de Velloso (2012). Temos a possibilidade de repensar 
metodologias de pesquisa a partir de novos estudos do corpo, destaca Greiner (2011), 
questão essa tão importantes para as pesquisas em dança. 

Não podemos esquecer que a pesquisa em dança envolve relações, Xavier 
(2010) nos lembra do outro nas pesquisas e ações da dança contemporânea. Aquino 
(2008) traz uma discussão acerca da produção de pesquisas acadêmicas em dança 
no Brasil e Santana (2013) nos coloca a pensar as pesquisas acadêmicas em dança 
como tempo compartilhado.  Ribeiro (2017) discute características da pesquisa em 
arte/dança no meio acadêmico e para apresentar a pesquisa que envolve corpo e 
dança em interface com as artes visuais temos Ruiz (2016). Não podemos esquecer 
as questões estéticas na pesquisa em dança (VELLOSO, 2012) que se preocupam 
com o caráter artístico da pesquisa, além de outras investigações que estão preocu-
padas com o rigor científico na pesquisa artística, conforme destaca Consorte (2016). 
Uma noção de professor-artístita-pesquisador é discutida por Santos (2016), seguindo 
na mesma esteira temos Andrade (2008) que leva em consideração especificidades 
da pesquisa no campo da dança e discute o artista-pesquisador. Nesses dois últimos 
temos uma discussão acerca do pesquisador, pois para existir o pesquisador temos a 
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pesquisa, que é um dos focos deste texto.
Dentre os diversos métodos de pesquisa, a etnografia ou método etnográfico 

tem sido muito utilizado nas pesquisas no campo da dança, a etnografia vem a ser um 
método muito utilizado e difundido pela antropologia (ROCHA, 2016; URIARTE, 2012; 
PEREIRA E SANTOS, 2015), mas que acabou sendo adotado por variados campos 
de conhecimento. É da necessidade de compreender as relações sócio-culturais que 
surge a etnografia, “os comportamentos, ritos, técnicas, saberes e práticas das socie-
dades até então desconhecidas. Trata-se de uma imersão do investigador na situação 
estudada com o objetivo de descrever e explicar os fenômenos observados” (PE-
REIRA E SANTOS, 2015, p. 156). Ao falar deste método, também se faz necessário 
fazer um destaque acerca da autoetnografia, também muito comum nas pesquisas 
em danças:

‘Autoetnografia’ vem do grego: auto (self = “em si mesmo”), ethnos 
(nação = no sentido de “um povo ou grupo de pertencimento”) e gra-
pho (escrever = “a forma de construção da escrita”). Assim, já na mera 
pesquisa da sua origem, a palavra nos remete a um tipo de fazer espe-
cífico por sua forma de proceder, ou seja, refere-se à maneira de cons-
truir um relato (“escrever”), sobre um grupo de pertença (“um povo”), a 
partir de “si mesmo” (da ótica daquele que escreve). (SANTOS, 2017, 
p. 218)

O método autoetnografico é muito utilizada no campo da sociologia, nas pala-
vras de Santos (2017) é possível dizer que este método se sustenta e se equilibra no 
que se chama de “modelo triádico”. Este modelo se baseia em três orientações: 1º - 
trata-se de uma orientação metodológica, tendo uma base etnográfica e analítica; 2º 
- refere-se a uma orientação cultural, tendo em sua base a interpretação, aqui temos 
três subdivisões: “a) dos fatores vividos (a partir da memória), b) do aspecto relacional 
entre o pesquisador e os sujeitos (e objetos) da pesquisa e c) dos fenômenos sociais 
investigados” (p. 218); 3º - uma orientação do conteúdo, na qual sua base é a auto-
biografia com um caráter reflexivo. Nesse modelo de investigação a reflexão assume 
um papel muito importante, impondo a constante conscientização e avaliação que o 
pesquisador faz com sua própria contribuição da pesquisa intersubjetiva e resultados 
de investigação.

Nas pesquisas em danças encontramos diversas contribuições acerca dos dois 
métodos mencionados, tratados especificamente com autores do campo da dança, 
Fortin e Gosselin (2014) e Carneiro (2014) fazem considerações metodológicas acer-
ca da pesquisa em arte que é desenvolvida em meio acadêmico, dentre os possíveis 
métodos apresentam a etnografia. Gosselin (2014) fala de uma etnografia de um cor-
po que dança e Meyer (2014) apresenta perspectivas auto-etnográficas2 em pesqui-

2  Em alguns momentos aparecerá autoetnografia e em outro auto-etnografia. Neste texto se 
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sas com dança contemporânea, complementando tudo isso, Dantas (2007, 2008 e 
2016) e Fortin (2009) também fazem considerações sobre os dois métodos para a 
pesquisa na prática artística.   Weber (2010), discute uma metodologia que se inspira 
na etnográfica para realizar pesquisas de práticas corporais artísticas. 

Outros autores que não são especificamente do campo da dança, apresentam 
contribuições que podem ser importantes para as pesquisas em dança, como SILVA 
(2011) que faz articulações entre ensino, pesquisa e criação, Royo (2015) fala de 
pesquisa nas artes tratando-a como um discurso amoroso através de uma obra de 
Roland Barthes, discutindo a relação entre pesquisador e objeto de estudo, valores 
na academia como produtividade competitividade e inovação, e assim produz um pen-
samento sobre a pesquisa artística na academia. Corazza (2011) trata da formação 
do professor-pesquisador e discute a criação em educação que a autora chama de 
criação pedagógica. 

Após esse breve panorama sobre possibilidade de pesquisa no campo da dan-
ça, chegamos a um modo de operar com a pesquisa mais próximo do que se propõe 
neste texto. Rocha (2012a e 2012b) apresenta o método da cartografia, método esse 
sistematizado e difundido por Passos, Kastrup e Escóssia (2012) e por Passos, Kas-
trup e Tedesco (2014), que surge com as ideias de Deleuze e Guattari (1995) na obra 
Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia (vol. 1 na edição brasileira). A partir disso Fer-
raz (2014) destaca o caráter artístico de uma pesquisa que se toma por acadêmica 
e o caráter acadêmico de uma pesquisa artística, entendo ambos por processos de 
criação, de um pensar “com”, no qual Ferraz (2016) segue desenvolvendo inspirado 
na cartografia deleuzeguattariana. 

A partir disso podemos discutir um pesquisar criação nas aulas de dança con-
temporâneo do projeto Cartografar Corpos a Dançar. A ideia de pesquisar e criar são 
imanentes nessa proposta e são constituidoras das aulas, desse modo toda e qual-
quer aula já é entendida como processo de pesquisa. Não se está falando aqui de 
uma aula como local para coleta de dados, pois não se trata de coletar dados para 
uma pesquisa, mas sim, de se estar atento aos acontecimentos das aulas e observar 
as pistas apresentadas por esses acontecimentos, e com essas pistas se repensa 
as estratégias didáticas da aula. Ao mesmo tempo, essas pistas são elementos que 
colocam a pensar/fazer, produzem movimentos, são mobilizadoras do trabalho, e só 
podem ser percebidas quando se está atento ao processo, a cada passo dado para 
construir o percurso/caminho da aula, assim como uma das noções etimológicas da 
palavra método, do latim methodus que significa caminho ou a via para a realização 
de algo. Na própria aula se pesquisa e se cria com os próprios fazeres da aula, se 
busca construir e ao mesmo tempo acompanhar o próprio percursos, o caminho.

optou por manter as escolhas feitas por cada autor para referir o respectivo método.
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Cartografar corpos em movimentos de diferentes ordens e/ou dançan-
tes vem a ser uma proposta de se jogar na experimentação do que 
não se sabe, algo que se dá em ato. Desse modo, essa experimenta-
ção acaba produzindo experiências, saberes, e assim se pesquisa cria 
com o que não se sabe e com o que já se torna um saber, é um movi-
mento de vai e vem, de zigue zague, de tatear o próprio processo em 
que se está imerso. Assim se dá o pesquisar e criar com a cartografia, 
não se sabe onde inicia um e onde termina o outro, é um processo 
onde o corpo se produz no próprio fazer, e que tantas vezes se dá em 
um ainda não sei, mas que coloca em movimento de variação, em que 
muitas vezes se precisa olhar para o que está se dando através do 
exercício cartográfico. (FERRAZ, 2016, p. 104)

Apresenta-se, agora, aspectos constituintes das aulas que são disparadores 
(ZORDAN, 2011) de um pesquisar criar, destacando-se quatro linhas que compões 
essas aulas e possibilitam a produção de paisagens corporais. As linhas estão or-
denadas no texto por uma questão didática, mas essa ordem pode ser alterada pelo 
leitor, pois nas aulas não se trabalha com esse ordenamento.

Linha 01 - Da prática
Entender tudo por prática

Nessa proposta se faz necessário fazer o exercício constante de fissurar os 
dualismos, como: corpo x mente; teoria x prática; pesquisa x fazeres, entre outros. 
Pois não se trata de estar de um lado ou de outro, de fazer uma ou outra escolha, de 
fazer uma escolha e automaticamente se tornar contra a outra opção. Trata-se de en-
tender que tudo são fazeres, que quando escolhemos uma opção não sobra apenas 
uma outra, mais sim, deixa-se de escolher muitas outras, e essas outras são possibi-
lidades. Com essas possibilidades podemos pensar que “tudo” pode ser tomado por 
prática3: prática de dança, prática de pensamento acerca da dança, prática de uma 
escrita que trata da dança, prática de discursos sobre a dança, práticas diversas, pois 
todas essas possibilidades precisam ser exercitadas - o pensar, o falar, o discutir, o 
escrever, assim como o dançar. 

Desse modo, nas aulas, os participantes utilizavam um caderno intitulado In-
ventário de Sensações e Movimentos, um caderno de práticas para linhas de escrita, 
não foi utilizado como uma estratégia de coleta de dados, mas como um modo de 
exercitar e praticar uma escrita disparada pelo dançar, essa escrita sendo disparadora 
da discussão e tudo isso disparando possibilidades de se mover em dança. Assim, 
após algumas atividades de movimentos exercitadas durante as aulas, os participan-

3  Cabe ressaltar que a noção de prática utilizada por Foucault atravessa as escolhas realizadas 
para apresentar o que se entende por prática nesse texto: “... Foucault entende por práticas a raciona-
lidade ou a regularidade que organiza o que os homens fazem (‘sistemas de ação na medida em que 
são habituados pelo pensamento’), que têm um caráter sistemático (saber, poder, ética) e geral (recor-
rente) e, por isso, constituem uma ‘experiência’ ou um ‘pensamento’”. CASTRO, 2009, p. 338.
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tes pegavam seus cadernos e anotavam o que lhes afetou durante os exercícios, 
podia ser pensamentos aleatórios, imagens de sensações, possibilidades de movi-
mentos, dúvidas, palavras soltas, frases, esquemas, desenhos, pequenos textos... o 
que estava em jogo era que cada um tratasse do seu processo que era discutido com 
o professor e como grupo. 

Após a prática da escrita dos alunos e da prática das discussões, o professor 
apresentava outras propostas que já estavam afetadas pelo que foi narrado anterior-
mente, assim, escrita e discussões após e antes dos exercícios de movimentos, ser-
viam de pistas para pesquisar a própria aula, uma aula de práticas que não ressaltava 
hierarquias entre os dualismos já citados, colocando alguns acima de outros e nem da 
tentativa de iguala-los, mas tomando-os por imanentes.

Assim, vem a ser essa noção de prática, uma das linhas que constitui um pes-
quisar criação de uma aula de dança, por isso um pesquisar criação e não uma prá-
tica como pesquisa4. Pois não se trata de uma coisa ser como a outra na tentativa de 
iguala-las no embate dualista, a prática não está sendo levada como a pesquisa, nem 
como semelhante, nem representando a pesquisa e/ou vice-versa, mas a prática vem 
a ser o próprio pesquisar, nessa proposta, um pesquisar que possibilita criar a própria 
a aula a cada instante. 

Linha 02 – Do mapeamento
Mapear linhas (pistas)

Essa proposta de educação em dança é constituída de muitas linhas, ao dizer 
linhas evita-se o ponto fixo, a fixação, e pensa-se em linhas ao infinito, linhas em fluxo, 
linhas de composição, linhas de movimento... Linhas indicando rotas de um mapa, ao 
modo de um rizoma feito de linhas emaranhadas: “Não existem pontos ou posições 
num rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem li-
nhas”. (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 17). Neste momento busca-se destacar um 
agrupamento de quatro linhas, que já estão sendo trabalhadas aqui: linha 01 – da prá-
tica; linha 02 – do mapeamento; linha 03 -   do inesperado; linha 04 – do dançar “com”. 
Essas linhas se cruzam, se atravessam, se amanharam, podem ser pensadas em 
diferentes ordens, mas constituirão um mapa de movimentos, uma paisagem móvel.

Mapear linhas que compõe as paisagens móveis das aulas, e “com” elas se-
guir constituindo essas aulas. Mapear essas linhas vem a ser estar atento as pistas 
que surgem, captura-las através de indicação de movimentos, de frases explicativas, 
de palavras, de escritas que indicam que algo está dado ou está se dando na aula. 
As linhas possibilitam pensar a aula, ver e rever o que se está fazendo, não se trata 

4  Aqui se destaca o não uso da expressão “prática como pesquisa” pela explicação menciona 
anteriormente, mas sabe ressaltar que outras propostas apostam na “prática como pesquisa” de outros 
modos, como no caso de FERNANDES, 2015a que encontra potência nessa possibilidade.
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de avaliar o que foi feito e concluir se funcionou ou não, isso já se faz, mas trata-se 
de olhar para algumas coisas que são marcantes na aula, tanto pelas regularidades 
como irregularidades. Tudo aquilo que acalenta e que desestabiliza no processo.

Com essas linhas, se constitui uma paisagem da aula, uma paisagem móvel, 
uma paisagem que se instaura na aula ao olhar os corpos se movendo, por isso a op-
ção de cartografar, de mapear, de acompanhar os processos da aula ao mesmo tem-
po em que se busca fazer modificações, alterações, movimentos... Pois a paisagem é 
móvel, são linhas, não há fixação, mas podemos realizar fixações quando necessário. 
“(...) uma cartografia compõe a paisagem que descreve ao mesmo tempo em que é 
por ela composta” (ROCHA, 2012a, p. 01).

Fazia-se da aula um mapa, “um mapa é uma questão de performance (...)” 
(DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 22) de linhas e não de pontos. Ao olhar os partici-
pantes em aula, deitados no chão, em pé, parados, se locomovendo, exercitando pos-
sibilidades de movimentos, realizando pausas, respirando profundamente, mudando 
a composição da e na paisagem cada vez que se moviam, que mudavam de lugar, 
que mudavam a energia do movimento... Nesses momentos, contando com a escrita 
e discussões, podia se ver as potências das diversas práticas, podia se ver o inespe-
rado acontecendo. 

Cada vez que algo era proposto para ser realizado, se destacava a possibilida-
de de cada um realizar do modo que considerasse mais adequado para si, podendo 
realizar ajustes de movimento, mudança de lugar, dando atenção ao seu tempo, as 
sensações, pois o inesperado sempre se dava. Movimentos, sensações e interações 
de modos que não se esperava, e isso era indício de que os movimentos constituíam 
uma paisagem, os corpos constituíam as paisagens de cada aula. Assim, busca-se 
se pensar “com” todas essas linhas, pensar junto a elas, observar essas linhas que 
produziam movimento nas aulas e a partir disso buscar possibilidades de educação 
em dança “com” um corpo que se coloca a dançar. As linhas aqui referenciadas são 
as condições nas quais se dão as aulas, as intensidades que colocam tudo em movi-
mento, aquilo que move, faz mover e é movido nesses fazeres.

Linha 03 – Do inesperado
Observar o que não se espera (surpresas)

As aulas eram planejadas com questões, exercícios de movimentos e jogos 
bem definidos, porém contava-se com o inesperado, com o acaso e com o dito erro 
que quando ocorriam davam outro delineamento para a aula, para os corpos, para 
as atividades. Assim passou-se a dar atenção para tudo aquilo que ocorria e não era 
esperado, vinha de surpresa, muitas vezes de modo muito sutil. Contava-se com o 
inesperado, mas não se sabia o que de inesperado poderia se dar. O inesperado com 
seus novos delineamentos indicava pistas para se pesquisar as aulas, outras linhas 
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que atravessam as práticas, afetando os corpos e seus fazeres.
A partir disso o professor precisava agir para compor a aula com tudo isso que 

surgia e com tudo que já estava planejado, tantas vezes exigia mudança de rota no 
mapeamento da aula, era necessário acompanhar todo o processo, mapear a aula, 
pesquisar a própria aula para fazer escolhas e seguir. Não se buscava as recorrências, 
essas apareciam e se destacavam facilmente, se buscava o inesperado que podia ser 
visto nos movimentos dos corpos que se colocavam a dançar, apareciam também na 
discussão disparada pela escrita. Os participantes sempre traziam surpresas em seus 
discursos a partir de suas sensações e de seus movimentos.

O inesperado andava lado a lado com o acaso, as coisas aconteciam sem te-
rem sido planejadas, e isso foi muito rico, muito caro para a proposta. Porém o erro, 
aparecia quando se tinha algo definido para fazer a partir de um modelo, o que saia 
fora do modelo era um erro. Não se está sacrificando os modelos, pois tantas vezes 
são necessários, principalmente para se ter cuidados anatômicos, mas com isso po-
de-se dizer que o erro pode ser esperado previamente, mas o que acontece com o 
acaso e o inesperado não se sabe.

Assim, se variavam os movimentos, os exercícios, produzia-se outros, fazendo 
de outro modo, essa é a potência do inesperado, possibilitar fazer de outros modos, 
possibilitar ver o que não se esperava. O inesperado muitas vezes possibilita refazer 
os planos, traçar outras rotas, criar outras atividades, explorar outros movimentos e 
suas variações, o acaso só acontece na prática, ao fazer algo planejado. O inespera-
do impede que as coisas se fixem no mapeamento, transforma pontos em linhas, faz 
pensar as escolhas já feitas em uma aula que se apresentam nos corpos e em seus 
movimentos.

Linha 04 – Do dançar “com”
Pesquisar, criar, pensar, mover com...

Temos as linhas de práticas, as de mapeamento e as do inesperado como con-
dições constituintes de um pesquisar criação, mas se faz necessário pesquisar, pen-
sar, mover criar com a linha do dançar “com”, do estar junto, do fazer de outro modo 
a partir de, para assim dançar “com” tudo isso, “com” o que essas condições colocam 
a mover e possibilitam um corpo a dançar. Trata-se do dançar “com” dança, não do 
“sobre” dança e nem do “em” dança, mas esses dois não são descartados. A ideia de 
“com” vem de inspiração cartográfica e da ideia de intercessores de Deleuze (1992), 
se pensa “com” os intercessores, “com” aqueles que nos colocam a pensar e a criar, 
pode ser um conceito, uma pedra, um movimento, uma pessoa, os intercessores são 
frutos dos encontros e não algo planejado previamente, mas eles são produzidos. 

O que interessa aqui é discutir um dançar “com” tudo o que afeta na aula de 
dança e assim pensar o caráter de pesquisa de uma aula através de um pesquisar 
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criação. Levando em consideração que esse pesquisar criação age “com” todas as 
linhas já descritas, que precisa estar atento aos afetos, as sensações. Dançar “com” 
para um pesquisar criação “com”, enquanto pesquisa, não opera com relação sujeito 
x objeto, mas com as diversas linhas que colocam a pensar/dançar de acordo com 
as possibilidades. Somos compostos de várias linhas, elas nos atravessam, sejam os 
discursos, as regras, as leis, as ordens, os prazeres, as incertezas, as angustias, os 
movimentos e tantas outras. A cada aula chegamos atravessados por muitas linhas e 
muitas outras nos atravessam durantes as aulas, nos constituem, nos compõem, isso 
pode ser observado a partir das sensações nos corpos que vivem isso.

Um pesquisar criação de uma aula de dança se dá com tudo aquilo que com-
põe essa aula, na medida que as coisas vão acontecendo, uma paisagem móvel vai 
se configurando e cada paisagem dá condições para que se pense/faça “com” ela, ou 
seja, “com” suas linhas constituintes. Mudando a paisagem mudam as possibilidades 
de pensar “com”. Nas aulas se dançava “com” todas as indicações que eram dadas 
pelo professor, não se tratava de uma dança ou de uma aula que falava sobre algum 
tema, mas de práticas dançantes, de corpos que se colocavam a dançar e dançavam 
“com” os disparadores dessas linhas constituintes das aulas, sendo, todas as indi-
cações e condições disponíveis na aula: o local onde a aula ocorria, a temperatura, 
o solo, o horário, a quantidade de envolvidos, a disponibilidade de participação, as 
roupas utilizadas, as músicas, as descrições dos movimentos a serem realizados, 
cada detalhes, o toque no outro, a voz do professor, a duração das atividades, os 
disparadores da escrita, as discussões, as qualidades de movimento e tantos outros 
elementos que possibilitavam dançar “com” eles.

Assim, se dançava “com” o que mais afetasse, não se tinha um fim primordial 
a ser alcançado por todos de forma igual, mas se podia dançar “com”, então não se 
preocupava com um possível objeto ao pesquisar movimento, mas se tratava de dei-
xar acontecer uma dança daqueles instantes, para posteriormente se criar um jogo de 
composição “com” as experimentações.

Concluindo (provisoriamente) a discussão do pesquisar criação
 Uma das características constituintes das aulas do Cartografar Corpos a Dan-
çar vem a ser a pesquisa, o ato de pesquisar. O que se tratou até aqui, apresentou 
algumas discussões das pesquisas acadêmicas em dança que tantas vezes são to-
madas por pesquisa teórica ou pesquisa teórico prática, mas a produção em dança 
seja aula, performance, espetáculo e etc. acaba sendo explorada como objeto de 
pesquisa. Algo comum e necessário na tradição cientifica onde o pesquisador escolhe 
um objeto, se debruça sobre ele e depois desenvolve uma teoria em forma de texto 
que representa esse objeto, mas aqui estamos tratando de outros modos de produção 
de conhecimento através da pesquisa em dança. Nas aulas referidas nessa proposta, 
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se operava de outro modo, tratando de um corpo no encontro com as práticas, atra-
vessado por muitas linhas, um corpo que dança e uma aula que se efetiva no movi-
mento, ambos se constituem “com”. Esse processo de constituição se instaura sendo 
acompanhado, mapeado, cartografado, observando-se, assim, os deslocamentos, as 
mudanças, as variações, literalmente os movimentos.
 Assim, trata-se de um pesquisar criação, um pesquisar a aula na própria aula, 
um pesquisar que já coloca a criar condições para a aula acontecer. O pesquisador 
não vai a campo observar o objeto, o pesquisar constitui o campo com os envolvidos, 
o campo é o que se vive nas aulas, o pesquisador não observa o objeto, mas observa 
os movimentos já citados que o atravessam e não há possibilidade alguma de ser 
neutro nesse processo, é um emaranhado de linhas. Se é processo não se pode sa-
ber dele previamente, só se sabe a medida em que tudo for acontecendo, apesar de 
se ter planejamentos.
 Portanto, pesquisar a aula na própria aula já vem a ser a própria pesquisa 
acadêmica que já vai sendo esboçada com observações, esquemas, afetos, anota-
ções, resumos... Mas onde está o objeto? Não temos objetos, temos muitas linhas 
constituintes. Mas há um caminho sendo constituído, se há isso, há um método sendo 
traçado, esse método vem inspirado na cartografia e aqui pode ser tratado por méto-
do de pesquisa “com” movimento. Então no que concerne as questões de pesquisa 
das referidas aulas, podemos dizer que trata de método, tanto do método da aula (de 
ordem didática) quanto do método da pesquisa acadêmica.  

Não se pode esquecer que um pesquisar criação é um processo educador 
que possibilita um método que não busca uma verdade a ser comprovada, mas está 
atendo aos movimentos que possibilitam todos esses fazeres dos e com os corpos 
em ações: relaxamento corporal, atividades de movimentos de dança contemporânea 
com abordagem somática5, atividades de escrita inventariada, discussões e ativida-
des de criação disparadas pelos afetos e fluxos dos processos vividos.

II.II - Como dar uma (boa) aula: 
Por uma didática criadora “com” dança

Ossana (1998) em Educação pela Dança, traça uma discussão acerca da edu-
cação em dança falando de dança clássica, dança moderna, expressão corporal, fa-

5   Observa-se a proposta de Fernandes (2015b) para pensar uma noção de abordagem somáti-
ca: “A Abordagem Somático-Performativa é uma modalidade de Prática como Pesquisa (PaR) – meto-
dologia que vem se mostrando como um paradigma coerente e promissor para as artes que enfatizam 
o corpo e seus processos como forma de criar conhecimento. No entanto, as iniciativas de PaR nas 
artes do corpo, em sua maioria, associam-na a modos contemporâneos de criação, muitas vezes apar-
tados de outras abordagens que já vinham desenvolvendo modos eminentemente associativos entre 
pesquisa e prática por pelo menos um século. Esse é o caso do trabalho do pioneiro Rudolf Laban 
(1879-1958), que defendia que o movimento corporal tem três aplicações, a que chamou de “três Rs”: 
Research (pesquisa), Recreation (recreação: esporte, jogo ou performance), Rehabilitation (reabilita-
ção). Como nos esclarece Warren Lamb, temas recorrentes na obra de Laban estão muito além de seu 
tempo, (...)”: (FERNANDES, 2015b, p. 81)
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zendo um rápido sobrevoo sobre a história da dança. Calazans, Castilho e Gomes 
(2008), coordenam a produção de uma coletânea de texto – Dança e Educação em 
Movimento – que tratam de trabalho corporal com Angel Vianna, consciência do mo-
vimento, educação pelo corpo, terapia e educação no campo da dança, corpo apren-
diz, corpo da dançarino contemporâneo, terapias corporais, ensino e criação, expe-
riências e técnicas, a técnica de Klauss Vianna, análise do movimento, educação e 
cultura, o pensamento em ação, inclusão de corpos, estética do estranho, corpo sem 
órgão, dança e semiótica e corpo natural e cultural... Com todos esses temas, nessa 
diversidade, está em jogo a educação em dança.

Em Dança e Educação: pré-escola à universidade, Nanni (2008), para tratar 
de educação em dança apresenta temas como: padrões motores e educação de mo-
vimento, domínio psicomotor, experiências motoras aplicadas a diferentes idades de 
infância, prática de movimento na pré-escola, desenvolvimento motor e conteúdos 
básicos de dança/educação com fundamentos psicopedagógicos e estratégias meto-
dológicas. Nessa mesma esteira de aproximações com a dança na escola, destaca-se 
dois livros de Isabel A. Marques, Ensino de Dança Hoje: textos e contextos (1ª ed. de 
1999 e 5ª ed. referenciada aqui de 2011) e Dançando na Escola (1ª ed. de 2003 e 6ª 
ed. referenciada aqui de 2012), outros livros dessa autora são referências importantes 
na área dança como Linguagem da dança: arte e ensino (2010) e Interações: crian-
ças, dança e escola (2012). 

Corpo, movimento, educação e a dança na escola são retomados por Strazza-
cappa (2010) para falar da formação de professores em dança. Souza, em seu texto 
O ensino da dança na escola: técnica ou criatividade? (2011) declara que seu objetivo 
é discutir os desafios para o tratar do conteúdo Dança em processos educacionais, 
“tendo em conta o debate sobre o papel e a importância da técnica e da criatividade, 
duas dimensões que, não poucas vezes, de forma equivocada, são consideradas 
como diametrais e/ou excludentes” (p. 32).

A TV Escola, canal lançado pelo Ministério da Educação, que já existe há 25 
anos, exibe um programa chamado Salto para o Futuro. Além dos programas da tv, 
também disponibiliza materiais como boletins que podem ser acessados gratuitamen-
te no site https://tvescola.mec.gov.br. O Boletim 2 (do Ano XXII), de abril de 2012, foi 
publicado com o título Dança na Escola: Arte e ensino trazendo os temas dança na 
escola, dança e currículo, linguagem da dança e manifestações populares da dança 
e a escola. 

No ano de 2010, no III Seminários de Dança do Festival de Dança de Joinville 
(SC), organizado pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, lançou o livro Algumas 
perguntas sobre dança e educação, organizado por Airton Tomazzoni, Cristiane Wos-
niak e Nirvana Marinho. A publicação traz diversos textos com discussões acerca de 
dança e educação com autores como: Isabel Marques, Márcia Strazzacappa, Cássia 
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Navas, Ângela Ferreira, Nirvana Marinho, Thereza Rocha, além dos organizadores 
e uma série de trabalhos acadêmicos. Destacamos o texto de Marques que discu-
te dança-educação, dança/educação, dança ou educação, dançaeducação, dança e 
educação, etc, para a autora dança e educação indicam dois campos distintos, e dan-
ça-educação indicam uma proposta híbrida:

a dança e a educação entendidas como um binômio - seja ele cons-
truído por uma conjunção, uma barra, um hífen ou por uma agluti-
nação - delimitam um campo híbrido. Como campo híbrido, dança e 
educação estão ligados, mas não necessariamente se misturam ou se 
fundem. Ao contrário, quando entendidas enquanto área de conheci-
mento e de atuação profissional, se cruzam dialogicamente em justa-
posição. Formam um binômio que se multiplica em inúmeros sentidos, 
entendimentos e ações. (MARQUES, 2010, p. 26).

Muitas outras discussões podem surgir a partir das colocações de Marques, 
mas o que interessa aqui é apresentar algumas produções que tratem de dança e 
educação. É possível ver que muitas produções apontam mais para discussões que 
tratem de dança e escola, tantas vezes as discussões acerca da educação dos corpos 
que se colocam a dançar ficam a cargo das discussões sobre técnicas de dança e 
técnicas corporais. As discussões que tratam de aulas de dança, muitas vezes estão 
focadas nas discussões sobre ensino e aprendizagem de técnicas de dança e tam-
bém dos processos de criação utilizados em aula. Todas essas discussões são muito 
ricas e de grande importância para o campo da dança e contribuem para pensar as 
aulas do Cartografar Corpos a Dançar, mas nessa proposta, foca-se nessas discus-
sões todas para tratar especificamente da constituição de uma aula.

Assim, buscamos o título de um texto da educadora Sandra Mara Corazza 
(1996), ‘Como dar uma boa aula?’ Que pergunta é esta?, que discute essa questões 
acerca da didática, destacando os quase três séculos do livro Didática Magna de Co-
menius:

Na tentativa de disrupção deste círculo perfeito de quase três séculos 
de vigência, para dele buscar fazer ao menos uma elipse, em que es-
tamos implicados(as) em nossas pequenas “revoltas diárias”, afirma-
mos que as aulas - más e boas, regulares e medíocres, ou nada disso 
- são constituídas na confluência de múltiplos fatores, histórico, cultu-
ral, subjetiva e politicamente produzidos; que o máximo que podemos 
descrever, para construí-los, são os modelos, os padrões de aulas, 
os significados transcendentais de aula, tal como se constituíram em 
tempos/espaços histórico-culturais, bem como seus efeitos sociais, 
políticos e de formas de subjetivação, indicando algumas daquelas 
condições de possibilidades que os produziram, não diretamente, mas 
contribuindo para suas descontinuidades. (CORAZZA, 1996, p. 63)

A pergunta lançada por Corazza pode parecer muito estranha, como se 
houvesse um modo específico de dar/ministrar uma boa aula, mas é justamen-



146

te isso que a autora quer problematizar. Na continuidade de suas pesquisas, a 
autora em 2012 lança o livro Didaticário de criação: aula cheia, apresentando 
uma didática-artista da tradução, entendo que o professor traduz, para seus 
alunos, diversos elementos em suas aulas. 

A Didática-Artista traduz conceitos, perceptos, afectos e funções que 
originalmente, foram criados em línguas da Filosofia, da Arte e da 
Ciência. ‘Traduação, então’ – diria outro leitor -; ‘mas tradução de que 
tipo’? Não se trata de quaisquer atos tradutórios, a não ser de uma 
tradução criadora, transcriadora, na direção dos irmãos Augusto de 
Campos e Haroldo de Campos. ‘No entanto a Didática-Artista, conce-
bida como Tradução Transcriadora, é realizada por quem’? Por profes-
sores, pedagogos, educadores, agentes culturais, todos aqueles que 
se empenham nessa atitude didática.” (CORAZZA, 2012, p. 16)

Outra obra, da mesma autora que cabe destacar é o livro O que se transcria em 
educação? (2013), que reúne diversos textos da autora em três grandes blocos: Parte 
1 – ensaio e método; Parte 2 – Pesquisa e docência; Parte 3 – Currículo e Didática. 
Nessas três partes as questões em torno da educação e das pesquisas da autora vão 
apresentando diversos temas até chegar na didática-artista, mesmo que não trate de 
dança, as discussões que tratam de criação no campo da educação interessam mui-
to para o projeto Cartografar Corpos a Dançar. As diversas perguntas lançadas por 
Corazza mobilizam pensamentos que afetam o professor para constituir as aulas do 
projeto citado:

O que é criar didáticas? Como se dão as ações de ver, falar, escrever, 
interpretar e traduzir de maneira didática? Como ocorrem a produ-
ção de informes e a irrupção de novidades didáticas? Para criar em 
Didática, em que medida necessitamos de outros processos, como 
os literários, cinematográficos, musicais, plásticos, científicos, filosófi-
cos? Quais a diferenças entre esses processos e os didáticos? Como 
desenvolver didáticas, a partir de um objeto, tema musical, formula 
matemática, passo de dança, fato policial, ritmo, melodia, pintura, fil-
me, ensaio, romance? (CORAZZA, 2013, p. 203)

Todas as linhas apresentas acerca de dança e educação, além da Didática-Ar-
tista, são disparadoras do que se propõe a apresentar neste texto, pensar uma educa-
ção em dança, uma educação criadora (FERRAZ, 2014) nos encontros com os corpos 
em ações, com os corpos que se colocam a dançar. E assim produzir uma didática 
criadora “com” dança, feitas de sensações, experimentações e variações (FERRAZ, 
2015).

A seguir apresenta-se o modo como as aulas foram constituídas, apontando os 
momentos da aula buscando-os descreve-los fazendo destaques necessários para 
esta proposta de pesquisa. 
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- 1º momento: Relaxamento corporal e conexão com a aula
Nesse momento, todos eram convidados a deitar no chão, ouvir uma música 

calma e dar um tempo para si mesmo. Em algumas aulas não se colocava música 
para ser ouvida, mas se utilizada um pau-de-chuva6 manuseado pelos participantes, 
para que ouvissem o som produzido a cada vez por um aluno diferente. Outras vezes 
se realizava os dois procedimentos na mesma aula, música calma para ser ouvida e 
pau-de-chuva para ser manuseado e ouvido. Em alguns poucos encontros, o profes-
sor leu um breve texto para iniciar a aula. A intenção era proporcionar um clima no qual 
o coletivo estaria mais concentrado nas ações que seriam propostas na aula, funcio-
nava como um convite para se lançar naqueles instantes com tudo o que viria. Tudo 
isso era proposto como possibilidade de se variar o início da aula, além de produzir 
variações dessas atividades a cada encontro, variações do modo como iniciariam, do 
modo como se desenvolveria e do modo como finalizaria, produzindo-se, assim, uma 
educação em dança que cria, uma educação criadora. 

- 2º momento: Atividades de movimentos de dança contemporânea com 
abordagem somática

Diversas atividades de movimentos eram propostas, movimentos baseados em 
práticas de dança contemporânea7 vividas, em aulas de análise do movimento (sis-
tema Laban/Bartenieff)8, em aulas de Alexander9, todas essas vividas pelo professor 
além de leitura acerca das técnicas e métodos citados.  Esse momento ocupava boa 
parte da aula, variava sua duração entre 1h e 1h e 20min. Grande parte dos exercícios 
eram realizados no chão, não havia interrupções nos exercícios separando-os, o pro-
fessor iniciava as indicações de movimento a serem realizadas e só parava quando 
encerrava essa parte da aula. Mas todos tinham o direito de fazer comentários, per-
guntas, lançar propostas...

Não se tinha uma demonstração prévia dos exercícios, nem uma discussão en-
tre um exercício e outro, pois tudo era um só grande exercício pensado para constituir 

6  “Pau-de-chuva é um instrumento musical idiofónico, isto é, produz som através do próprio 
corpo, e teve origem no Chile. O som do pau de chuva é suave e calmante e, como o nome sugere, 
assemelha-se ao som da chuva a cair”. Disponível em: https://artes.umcomo.com.br/artigo/como-fazer
-pau-de-chuva-6633.html. 
7  A experiência com dança contemporânea vem das aulas regulares e oficinas das quais parti-
cipou entre os anos de 1998 e 2010, cita-se alguns: Carlota Albuquerque, Cecília Bazzoti, Raul Voges, 
Eduardo Severino, Luciana Paludo, Douglas Jung, entre outros... Além de ter ministrado aulas de dan-
ça contemporânea entre anos de 2000 e 2010, após 2010 ministrava oficinas sem regularidade. Apartir 
de 2015 volta a ministrar aulas em curtos períodos, tendo ministrado aulas no Curso de Formação de 
Atores da Casa de Teatro de Porto Alegre, e em 2017 iniciam as aulas regulares deste projeto.
8  O sistema Laban/Bartenieff foi estudado ao cursar a Graduação Tecnológica em Dança, na 
Universidade Luterana do Brasil/ULBRA, na disciplina de Análise do Movimento com a profª. Flávia 
Pilla do Valle em 2004/01. Também na disciplina de Análise do Movimento do curso de Licenciatura em 
Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS com a Profª Cibele Sastre em 2016/02.
9  A técnica de Alexander tem sido estudada com Michel Capelleti de 2016/02 a cada vez que 
este professor/artista vem ao Brasil ministrar aulas, nesse tempo já foram cursadas 16 horas de aulas 
particulares
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uma aula de dança contemporânea: a) Iniciava-se com um mapeamento ou escanea-
mento do corpo em contato com o solo, iniciando na cabeça e encerrando nos pés ou 
fazendo caminho inverso, rastreando suas sensações; b) destacava-se a importância 
de dar atenção as sensações, sejam elas julgadas boas ou ruins, observando quando 
se sentia mais a pele em contato com o solo, os músculos pressionando o solo ou 
alguma parte óssea pressionando o chão, além de observar o contato e o afastamen-
to de algumas partes do corpo em relação ao chão; c) De acordo com as sensações 
relatadas indicava-se que os alunos fizessem ajustes em suas posições, ajustes que 
considerassem necessário, e tinham a liberdade para realizar os ajustes quantas ve-
zes quisessem durante a aula; d) Se fazia importante dar atenção e respiração e 
observa-la, não trancar a respiração para realizar as atividades, deixar fluir, inspirar e 
expirar; e) os pontos de apoio deviam ser mapeados e observados, buscando elen-
car quais auxiliavam nas mudanças de movimento e quais causavam desconforto; 
f) a cada mudança de movimento se destacava que era necessário dar atenção as 
partes do corpo que deixavam de tocar o chão e as partes que passavam a tocar o 
chão, observando assim a transferência de peso e a mudança dos pontos de apoio; 
g) observar que a mudança de posições se dá pela mudança de pontos de apoio, e 
entre uma posição e outro acontece o movimento traçando linhas no espaço e no 
corpo, linhas de movimento; h) além de indicações de alongamentos, sustentação de 
movimentos em alguma posições e fluidez ao transitar pelo espaço. Esses elementos 
descritos foram tomados por princípios gerias de movimento que eram lembrados o 
tempo todo durante as aulas, inclusive quando os participantes estavam em pé na 
posição vertical.

Buscava-se inspiração no sistema Laban/Bartenieff (FERNANDES, 2006) para 
tratar das partes do corpo, direções, trajetórias, níveis, apoios, transferências de peso, 
fluxo, foco tempo e qualidades de movimento. Explorava-se os seis exercícios básicos 
desenvolvidos por Bartenieff: elevação da coxa, transferência frontal de pélvis, trans-
ferência lateral da pélvis, metade do corpo, queda do joelho e círculo do braço. As 
referências da técnica de Alexander vivenciadas pelo professor, vinham para a aula 
mais como indicação das experiências vividas pelo mesmo, sendo compartilhadas 
com os alunos e não como uma técnica a ser ensinada. 

Nesse momento se preocupava com a educação do corpo que se coloca a 
dançar, com as variações de movimento que esse corpo poderia realizar “com” todos 
esses processos de movimento referenciados anteriormente. Como já foi citado, a 
aula iniciava no solo, mas posteriormente se mudavam os níveis até o momento em 
que os corpos ficam na posição vertical explorando tudo o que foi experimentado, re-
cebendo indicações para mover: diferentes partes do corpo, explorar as direções, os 
níveis, o movimento consigo mesmo e com os colegas, os deslocamentos, buscando 
explorar o máximo possível, experimentando realizar diferentes movimentos com di-
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ferentes partes do corpo ao mesmo tempo. Pensando um corpo que vai se educando 
para realizar movimentos, mas ao buscar variar essa movimentação acaba criando/
compondo outras possibilidades.

- 3º momento: Atividades de escrita inventariada
Um dos exercícios que compunha a aula era a escrita a partir de sensações 

do que foi vivenciado na aula, realizado através de um caderno que se chamava, 
Inventário de Sensações e Movimentos10, como já foi mencionado anteriormente. No 
início o professor dava indicações para a escrita acontecer como: escrevam palavras 
soltas acerca das sensações vividas, em seguidas escreva ações realizadas, junte 
as primeiras palavras com as ações e vamos discutir... Com o passar das aulas não 
se fazia mais necessário dar indicações para a escrita, os participantes pegavam os 
cadernos e já escreviam algo que vinha disparado pelos movimentos.  A escrita era 
um exercício de movimento também, mas de movimento do pensamento entendido 
também de modo corporal, uma escrita dos afetos, das sensações. Esse caderno não 
passava por avaliações, análise ou leituras do professor com retornos para os alunos, 
o caderno era de cada participante, cada um fazia um exercício consigo mesmo de 
escrever acerca das linhas que lhe atravessaram no decorrer da aula. A partir dessa 
escrita se fazia a discussão. As vezes os cadernos ficavam espalhados pela sala para 
ser utilizados para anotações nos próximos exercícios, mas ele só era disponibilizado 
para os alunos a partir momento descrito, antes disso não.

- 4º momento: Discussões
A prática da discussão acontecia a partir dos movimentos experimentados e 

da escrita realizada, poderia se discutir o que quisesse acerca do que se vivenciou, 
cada um abordava de um jeito sua fala: alguns pelas sensações de incomodo, outros 
pelas sensações relaxantes, outros pelas variações na sua performance ao realizar 
os exercícios, outros tratando do que passavam a pensar “com” o que foi experimen-
tado, alguns escreviam esquemas e os apresentavam, outros faziam poemas, listas 
de palavras, registros das atividades... Assim se tinha uma conversa com e entre a 
turma onde muitos seguiam escrevendo a partir da discussão, pois outras imagens se 
tornavam visíveis para serem traduzidas em escrita. A discussão era uma variação da 
escrita e a escrita já era uma variação dos movimentos experimentados. Assim movi-
mento, escrita e discussão se davam em variação um do outro e tudo isso era leva-
do para a atividade de criação apresentada posteriormente. A discussão vinha como 
mais um processo de uma didática criadora “com” dança, onde o processo educador 

10  A ideia de inventário e da escrita no Cartografar Corpos a Dançar, vem da experiência do 
professor deste projeto, e de sua participação no projeto Escrileituras: Um modo de ler/escrever em 
meio a vida nos anos de 2011 e 2012. Este projeto foi coordenado pela Profª. Sandra Mara Corazza 
da Faculdade de Educação da UFRGS. O exercício de escrita também foi trabalhado nos Estudos do 
Corpo no ano de 2016.



150

não deixa de ser criador.

- 5º momento: Atividades de criação 
 Este 5º momento da aula se subdivide e mais 2 momentos: as atividades reali-
zadas no primeiro semestre de 2017 e as atividades realizadas no segundo semestre 
de 2017, em cada um desses semestres de aulas as ênfases foram diferentes. Pri-
meiro a ênfase foi na experimentação de jogos de movimento que sofriam variações e 
se tornam processos de pesquisas de movimento, e posteriormente a ênfase foi nas 
experimentações com músicas e com os princípios trabalhados nas aulas que geram 
processos de composição em dança. Investia-se na experimentação para criar “com” 
o que se experimentava e assim, ao criar, se educava o corpo para realizar o que já 
estava criando. 

No primeiro semestre explorava-se jogos conhecidos e buscava exercitar o que 
se havia experimentado durante a aula e ao mesmo tempo buscar criar condições 
para a realização da atividade ao fazer escolhas de movimentos durante sua reali-
zação. Podemos tomar como o exemplo o jogo do cardume: todos reunidos em um 
grande grupo, cada um possui um número de identificação, ao som de uma música 
colocada pelo professor, o nº 1 escolhe uma direção, um modo de se deslocar, um ní-
vel, um movimento a ser realizado, assim deve realizar seu deslocamento com todas 
suas escolhas feitas, sem explicar nada para os colegas. Todos devem segui-lo em 
cardume, ao modo de cardume de peixes, também se trabalha a conexão entre to-
dos nessa atividade. Antes de esbarrar em uma parede o nº 1 passa a liderança para 
outro colega indicando-o através de um número identificador, e este deve fazer suas 
escolhas, mudar e direção e levar o cardume para outro lado da sala. E assim todos 
vão participando e experimentando a atividade. Após essa experimentação se propõe 
uma variação: ex. 1: os alunos que estão com números impares, devem realizar tudo 
num nível baixo, os alunos com números pares realizam tudo em nível alto; ex. 2: fa-
z-se tudo o que foi explicando inicialmente, porém em alguns momentos o professor 
dará um pause na música, nessa hora o cardume deve se desmanchar, todos se es-
palham pela sala e, sem música, deve-se continuar a atividade com todos afastados, 
ao retornar a música todos devem se unir em cardume e seguir a atividade, e assim 
vai sucessivamente separando e juntando.

No segundo semestre não se trabalhava mais com jogos, mas com atividades 
mais voltadas para composição em dança. Mantinha-se os princípios de experimenta-
ção e variação (FERRAZ, 2015), se propunha uma atividade para ser experimentada 
e variada, criando outras a partir da primeira. Ex.: no nível baixo, explorando os pontos 
de apoio, transferência de peso, deve-se utilizar o pau-de-chuva (produzindo som) 
desenhando linhas no espaço com o mesmo. Deve-se segurar o pau-de-chuva com 
muito cuidado como se fosse uma relíquia que não pode cair no chão, passa-se o pau 
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de chuva para um colega que deverá fazer o mesmo, enquanto isso os demais ficam 
explorando movimento com tudo o que foi indicado aguardando o momento que rece-
berão o instrumento musical novamente. Variação1, ex.: segue-se fazendo a mesma 
coisa que foi indicada anteriormente, porém deve-se mudar de nível constantemente. 
Variação 2, ex.: segue-se fazendo a mesma coisa que foi indicada anteriormente, e 
quem estiver com o pau-de-chuva deve se afastar dos colegas, os demais deverão ir 
atrás desse para receber o instrumento. Variação 3, ex.: segue-se fazendo a mesma 
coisa que foi indicada anteriormente, e quem estiver com o pau-de-chuva definirá um 
momento de pausa, paralisará e ficará numa posição até que todos paralisem provi-
soriamente, após isso retoma a atividade.

Assim seguiam experimentado e variando, partindo da ideia de que experimen-
tar vem a ser constituinte do processo de educação de corpo, entendendo por edu-
cação as modificações diversas que um corpo realiza e assimila. E a experimentação 
vem como possibilidade criadora, ao se modificar o que se faz, acaba se fazendo ou-
tra coisa, mesmo que seja minimamente diferente do que foi realizado anteriormente. 

Concluindo (provisoriamente) a discussão de uma educação criadora
Com tudo isso um professor pesquisa sua aula na própria aula pensando nos 

processos de educação de um corpo, uma educação que cria, por isso se faz impor-
tante uma didática criadora “com” dança, uma didática pensada com os processos 
dançantes, uma didática que trata dos corpos em ação, de todas as atividades rea-
lizadas em aula, uma educação que não se coloca a parte dos processos criadores, 
mas está “com” esses processos, que reconhece as sensações como parte daquilo 
que educa e cria. Os processos didáticos de uma aula de dança, podem ser criado-
res e de pesquisa, a própria aula vem a ser um campo de linhas constituidoras dos 
citados aspectos que dão condições para educar, pesquisar e criar, ou seja, para uma 
educação criadora.

II.III - Experimentações “com” corpos a dançar: Por uma criação educadora 
que se dá por composição

Na área da dança a composição está ligada, tantas vezes, a coreografia e a 
criação, não que sejam separadas, pois se cria coreografias, se compõe coreografias, 
se compõe movimentos dançantes, se cria movimentos em e para dança, se cria 
danças, se compõe danças... A questão aqui não vem a ser uma discussão em torno 
dessas expressões e terminologias utilizadas para tratar de determinadores fazeres 
produtores de dança, mas sim, tratar de uma noção de composição tomada por ato 
criador, para pensar a criação na composição de aulas de dança contemporânea. 

Muitos registros escritos acerca deste tema, apresentam os cruzamentos cita-
dos anteriormente, e são de grande importância para que nessa proposta, se possa 
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fazer o recorto que aqui interessa. LIMA (2007) apresenta um estudo bibliográfico que 
analisa os elementos constituintes da composição coreográfica em dança, enfocando 
numa perspectiva fenomenológica, tais como: movimento humano, a expressividade 
e a técnica. Lobo e Navas (2008) escreveram um livro intitulado Arte da Composição: 
Teatro do Movimento, que tem sido referenciado em muitos textos e pesquisas na área 
da dança, o livro trata da arte da composição voltado para artistas da dança, do teatro 
e do movimento. A composição coreográfica também é discutida por Alves (2007) dife-
renciando o gesto coreográfico de sequências de movimento. E uma abordada a partir 
da noção de jogo, como uma proposta pedagógica é destacada por Tourinho (2007).

No ano de 2016 foi publicado o livro Tubo de Ensaio: composição [interações + 
intervenções], organizado por Jussara Xavier, Sandra Meyer e Vera Torres, a obra traz 
uma série de ensaios discutindo composição e muitos desses tratam especificamente 
deste tema no campo da dança, mas todos apontando para “o que pode compor o 
corpo e o que o corpo pode compor”. Encontramos nessa obra variadas discussões, 
inclusive uma apresentação etimológica da palavra composição:

Iniciemos pela etimologia latina composição, que pressupõe, modos 
de reunir, produzir, dispor, inventar, combinar, arranjar. Na dança, o 
termo composição tem sido utilizado para nomear inúmeros e díspa-
res processos de criação, especialmente no transcorrer do século XX. 
Nesse âmbito a noção de composição tem sido atrelada tradicional-
mente à ideia de coreografia, ou seja, a formas de captura e organi-
zação do movimento elaboradas por dançarinos e coreógrafos, em 
que técnicas de dança culminam em composições coreográficas. (XA-
VIER, NEYER, TORRES, 2016, p. 9).

Outra coletânea significativa para a área da dança, que trata do tema com-
posição, além dos temas coreografia, corpos, dança e criação, é o livro/anais do X 
Seminários de Dança que acorre na programação do Festival de Dança de Joinville 
(SC), organizado pelo Instituto Festival de Dança de Joinville e por Jussara Xavier, 
publicado no ano de 2017 com o título Dança não é (só) coreografia. O livro “reúne 
textos de conferências, conversas e trabalhos acadêmicos apresentados na décima 
edição do Seminário de Dança de Joinville, realizado nos dias 27 e 28 de julho de 
2016” (XAVIER, 2017, p. 11).

Luciana Paludo, publicou um texto tratando de sua conferência dançada no re-
ferido seminário, mas tratemos nesse momento de sua pesquisa, que foi defendida no 
ano de 2015 como requisito para seu doutoramento, intitulada O lugar da coreografia 
nos cursos de graduação em dança do Rio Grande do Sul, Brasil. Em sua tese, entre 
tantas outras coisas, ela nos conta que a bailarina e coreógrafa Doris Humprey (1895-
1958), publicou um livro sob o título de El arte de crear danzas (1965), obra que foi 
marcante para o pensamento acerca dos processos coreográficos desenvolvidos no 
século XX e também importante para as questões relativas as proposições pedagógi-
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cas da criação em dança. 
Outra questão importante destacada pela autora, diz respeito aos processos de 

improvisação em dança, para ela a ação de compor uma dança, implica um processo 
de criação que acontece a partir de exercícios de composição. Pensando com Lenora 
Lobo e Cássia Navas, Paludo destaca que o improviso não é estrutura e se dá por im-
pulso, o improviso se dá a partir da experiência daquele que improvisa, dos estímulos 
que recebe ou autodetermina. 

Destaca-se também a pesquisa de doutorado de Cibele Sastre (2015) - Entre o 
performar e o aprender: práticas performativas, dança improvisação e análise laban/
bartenieff em movimento. Sastre explica que a improvisação pode ser considerada um 
meio para gerar material utilizável para criação e composição, como fim em si, algo 
explorado pelo bailarino e coreógrafo norte americano Steve Paxton. A autora destaca 
que a improvisação requer “certa exploração de movimento, seja para tornar presen-
te a consciência sobre ele, seja para investigar modos de ampliar nossa capacidade 
móvel, expressiva, funcional” (SASTRE, 2015, p. 120). Assim temos a improvisação 
como um aspecto importante para compor/criar, pois:

A composição é, antes de tudo, um exercício; um trabalho de atelier. O 
tempo de prática refinará alguns entendimentos a respeito. Obviamen-
te, isso não significará garantia de sucesso da coreografia. Mas, pode 
ser um bom subterfúgio para se pensar uma aventura coletiva, na sala 
de aula de dança em que a diversidade impera. (PALUDO, 2015, p.76)

As palavras de Sastre e de Paludo são muito caras para o Cartografar Corpos 
a Dançar, pois esse trabalho de atelier interessa para o projeto, pois diz respeito a 
aula, ao tempo dedicado a experimentação, aos momentos de se colocar a exercitar 
movimentos a partir das propostas apresentadas pelo professor. Exercício e trabalho 
de atelier apontam muito para a constituição de aulas de dança, para a composição e 
criação das aulas, para composição de atividades, de fazeres em dança que ao serem 
criados passam a constituir processos educadores.

A tese de Flávia Pilla do Valle, Contraconduta da criação: um estudo com alu-
nos da graduação em dança, contribui para pensar as discussões que tratam de cria-
ção e composição. E não há uma receita a ser seguida que garanta um resultado 
especifico, uma composição ou criação adequada, Valle destaca que mesmo antes 
de 1960, o coreógrafo norte americano Canningham “já advogava que qualquer movi-
mento pode ser dança; que qualquer procedimento pode ser método de composição 
válido” (2012, p. 142). Mas se não há um modo especifico de fazer, há diferença em 
optar por criação ou composição?

Mas o que é criação em dança? O que entendo como criação em dan-
ça nesta pesquisa? A ideia de criação em dança, a meu ver, acontece 
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em diversas camadas no cotidiano da dança. Trata-se de considerar 
a criação não na amplitude de seus significados, mas reduzindo-a ao 
termo composição, tão caro ao campo da dança. (VALLE, 2012, p.15)

Além da imanência entre composição e criação, encontramos outras articula-
ções, como as que foram feitas por Louppe (2012), em seu livro Poética da Dança 
Contemporânea, no capítulo A composição, a autora apresenta uma discussão termi-
nológica feita na França, acerca das palavras composição e escrita. “A palavra escrita 
aplica-se também a composição musical e ao cinema e está certamente associada ao 
estatuto quase exemplar do texto na nossa cultura” (p. 221). Louppe desenvolve sua 
explicação esclarecendo que a palavra texto está relacionada a palavra tecelagem, 
indicando o conceito trama que está imbricado a fios diversos. A ideia de fios ligados 
a noção de composição é muito cara para a proposta em questão neste texto, e neste 
momento extremamente importante para tratar de uma criação educadora.

Assim, podemos entender criação e composição por práticas imanentes, e tan-
tas vezes atravessadas por tantos outros termos, conceitos e sentidos. Em meio a 
essas possibilidades de tratar da composição por um ato de criar, destaca-se dois 
autores da dança que tratarão desse tema com uma noção de plano - um plano de 
composição. Para Rocha (2016) um plano de composição jamais está previamente 
dado, e podemos entrar nele por qualquer porta. “Por onde, então, começar a compo-
sição? Uma vez começada, como continuar? O que escolher? Quais são os critérios 
que permitem dirimir entre um movimento significativo e outro não significativo para 
a composição, está ainda e sempre uma virtualidade?” (p. 224). Rocha fala das es-
colhas entre o que reter e o que dispensar de movimento e em meio ao emaranhado 
de movimentos, ao nascer do gesto, se pergunta qual movimento pode comparecer 
à constituição do trabalho, temos aí um problema, uma dúvida. “Os problemas filosó-
ficos relacionados à imanência parecem estar todos enunciados nestas perguntas. 
Plano de imanência: Plano de composição”. (ROCHA, 2016, 224).

A ideia de um plano de composição também é apresentada por Lepecki (2010) 
ao tratar de sete planos, para o autor “um plano de composição é uma zona de ele-
mentos diferenciais heterogêneos intensos e ativos, ressoando em consistência sin-
gular, mas sem se reduzir a uma ‘unidade’” (p. 13). As palavras vão ao encontro do 
que se pensa nas aulas discutidas neste texto, pois essa zona de elementos diferen-
ciais conversa com a ideia de condições e possibilidades tratadas nas aulas.

Antes de Rocha e de Lepecki, em 1991 na França e em 1992 no Brasil, é pu-
blicado o livro O que é filosofia? de Gilles Deleuze e Félix Guattari, entre várias ques-
tões, a obra trata da criação pensada com a ciência, arte e filosofia, produzindo uma 
noção de plano de composição. Os autores falam de três planos: 1) plano de imanên-
cia, da filosofia, que se ocupa da produção de conceitos e pensamentos, que Deleuze 
chamará esse plano de plano da vida ao buscar modos de combater a transcendência 
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dando mais atenção a a experimentação e ao corpo; 2) plano de referência, este vem 
a ser o plano da ciência e se ocupa de funções, da funcionalidade das coisas; 3) plano 
de composição, sendo o plano da arte que produz sensações, bloco de sensações 
ou afectos e perceptos. Também destacam que há correspondência entre os planos, 
podendo a arte produzir funções e conceitos, além de se ocupar de sensações.

Composição, composição, eis a única definição da arte. A composi-
ção é estética, e o que não é composto não é uma obra de arte. Não 
confundiremos, todavia, a composição técnica, trabalho do material 
que faz frequentemente intervir a ciência (matemática, física, química, 
anatomia) e a composição estética, que é o trabalho da sensação. 
(DELEUZE e GUATTARI, 1992, p. 227).

Os autores estão destacando que compor é criar, e fazem uma defesa da cria-
ção/composição no campo da arte, uma composição feita de sensações, em um plano 
de composição, um plano de sensações, uma ideia de plano que aponta possibilida-
des, pois em um plano temos diferentes perspectivas, possibilidades de entradas e 
saídas do mesmo. Evitando assim tratar de processos de racionalização, de hierar-
quias de pensamento, de verticalidades, e sim dando ênfase no plano horizontal e 
transversal, onde compor é um ato de produzir sensações extremamente importantes 
para o fazer artístico.

Assim a composição e criação precisam de condições para que possam se dar 
no Cartografar Corpos a Dançar, algo primordial para isso vem a ser a experimenta-
ção, se colocar na ação de experimentar, produzir reverberações nesses processos 
que seguem após a ação, experimentações “com” os corpos que se colocam a dan-
çar. De modo ao criar por processo de composição, produz-se uma criação que traz 
consigo condições para educar os corpos.

Criação educadora - Compondo uma aula
Educação criadora e criação educadora podem se confundir, pois muitos de 

elementos são compartilhados. A diferença entre uma e outra vem a ser a condição 
de que a primeira é focada nos processos de educação de um corpo que se colocar a 
dançar, por meio de experimentações e variações, enquanto a segunda volta-se para 
os processos de criação preocupando-se com a composição, mas ambas tratam de 
questões semelhantes com ênfases diferentes. Porém, o que está em jogo com essas 
duas questões e com o pesquisar criação, que o foi o primeiro a ser tratado, é a cons-
tituição de uma aula de dança.

Para tratar de uma criação educadora precisamos fazer uso da discussão rea-
lizada anteriormente com os momentos da aula, pois assim como anteriormente se 
descrevia a aula para discutir as experimentações e variações realizadas na mesma, 
agora se olha para as descrições anteriores e se discuti as escolhas compositivas que 
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se davam em condições criadoras da(s) aula(s). 
Na educação criadora estavam em jogo as questões didáticas, agora nesta 

discussão prioriza-se a composição. É possível observar que é na discussão que fa-
zemos essas divisões e distinções, pois em aula temos pesquisa (pesquisar criação), 
educação (educação criadora) e criação (criação educadora) acontecendo de modo 
imanente, tudo ao mesmo tempo a cada instante da aula. Em todos os momentos 
da aula, podemos discutir esses três elementos citados, pois os três são levados em 
consideração pelo professor a cada instante de compor uma aula, antes, durante e 
depois da própria aula.

Então, anteriormente se descreveu os momentos da aula, levando conside-
ração seus aspectos educadores, agora, ao relembrar esses momentos é possível 
pensar que as escolhas realizadas foram produtoras das aulas, ou seja, eram com-
positivas das aulas, a composição vai acontecendo de acordo com as escolhas, com 
os planejamentos, com as mudanças de rota a partir do inesperado. Compor uma 
aula vem a ser um exercício de criação, pois não estamos falando de uma aula que 
fica restrita a receitas, manuais e prescrições de como ministrar uma (boa) aula. Mas 
estamos nos referindo a uma aula na qual o professor olha para tudo o que se tem, 
para tudo o que já foi vivido, para tudo o que está se dando em aula, para as possibili-
dades que podem ser previstas, levando em consideração todos os atravessamentos 
que não são esperados, e “com” e a partir de tudo isso realiza arranjos, realiza com-
posições de ideias, atividades, modos de apresentar possibilidades, de indicações 
que podem contribuir com os momentos de experimentação. Assim, criar uma aula 
em experimentação, jogando com as certeza e incertezas, observando os processos 
propostos sendo experimentados nos corpos dos participantes nas buscas de pistas 
de movimentos.

Desse modo, ao criar/compor os momentos da aula e a aula em si, cria-se 
condições para os processos educadores dos corpos, cria condições para que mo-
dificações ocorram nos corpos que se colocam a dançar. Em alguns momentos das 
aulas se percebia que os participantes estavam mais habituados a se mover no solo, 
então se fazia necessário criar estratégias para que saíssem do solo sem quebrar o 
clima de experimentação da aula, pois ao sair do solo poderiam experimentar outras 
possibilidades de movimento, poderiam experimentar em outro nível (médio ou alto), 
modificando o que havia sido realizado no nível baixo, produzindo assim outros mo-
vimentos.

Em muitos momentos das aulas, os participantes estavam realizando as ati-
vidades separadamente, o professor via necessidade de interação entre os alunos, 
assim precisava criar indicações de aproximações durante aula sem quebrar o clima, 
como: a) estavam todos no chão, então indicava-se: observem o local em que se está 
na sala, transitem, nesse nível baixo, (de acordo com o que já se estava fazendo) até 
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outro ponto da sala bem distante do local onde se está, observem os corpos encon-
trados pelo caminho, as partes desses corpos que passam próximas do seu... b) após 
realizada a indicação anterior, indicava-se: observe o local em que se está agora e 
transite para outro ponto extremo da sala, faça aproximações com os outros corpos 
no decorrer do caminho, insistam em fazer com que partes dos corpos se tocarem... c) 
realizava-se tudo pela terceira vez e indicava-se: ao transitarem pela sala entendam 
os corpos dos colegas como obstáculos, busquem passar por cima desses corpos 
sem tocá-los... d) na quarta vez indicava-se: façam tudo o que foi realizado até agora, 
porém permitam que os corpos se toquem em alguns momentos mantendo-se em mo-
vimento, não realizem pausas... E assim as aulas eram compostas, criando variações 
e compondo as atividades de acordo com o que se entendia por necessidades que 
posteriormente poderiam ser utilizada em composições de coreografias.

Trata-se de pensar que as experimentações com corpos já podem ser composi-
tivas das aulas, o que está em jogo é se lançar na experimentação e com isso as com-
posições podem ir acontecendo. Ao se experimentar, se pesquisa possibilidades de 
movimentos e as variações das experimentações são processos de composição da 
aula. O trabalho com o instrumento pau-de-chuva, já explicado anteriormente, iniciou 
com proposta de ouvir o som produzido pelo instrumento e passa-lo para outro colega 
ouvir ao manipula-lo. Posteriormente, acrescentou-se a possibilidade de se movimen-
tar mudando os pontos de apoio e passar o instrumento ao colega, em seguida pas-
sou-se a desenhar linhas no espaço com o pau-de-chuva antes de passa-lo ao colega 
e depois passou-se a desenhar linhas nos corpos dos colegas com o instrumento 
antes de entrega-lo. Tudo isso foi compondo o exercício, através das variações e das 
possibilidades acrescidas o exercício ia sendo composto, a aula era criada/composta. 
Essa atividade se tornou depois parte do processo de criação de uma coreografia, a 
criação não estava separada da aula, a criação se tornou possibilidade de composi-
ção da aula, uma criação em processo de composição de atividades educadoras da 
aula, ao mesmo tempo em que compunha processos artísticos.

Assim podemos pensar uma aula que se dá em criação, uma aula criada e não 
aplicada como modelo já pronto, uma aula que prioriza compor, uma criação educa-
dora, pois ao criar/compor se educa os corpos em ação, em experimentação “com” 
corpos e movimentos.

Concluindo a discussão de uma criação educadora
 Ministrar uma aula é uma questão de composição, de criação, de experimen-
tação. Uma aula precisa oferecer condições para experimentações, precisa-se estar 
atento aos acontecimentos entendo-os por materialidades que podem ser efetivas na 
composição. Uma aula cria condições.
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III - CONCLUSÃO
As aulas de dança contemporânea propostas no Cartografar Corpos a Dançar, 

foram realizadas buscando potência na própria aula para pesquisar, educar e criar, 
evitando a relação sujeito x objeto, evitando aplicar conhecimentos e fugindo da ideia 
de criação como dom. Para isso priorizou-se um pesquisar criação que está mais vol-
tado para a ação do pesquisar nos próprios fazeres dançantes, no qual se pesquisa 
“com”; uma educação criadora que está mais voltada para um conhecimento feito dos 
movimentos dos corpos que se colocam a dançar, através e “com” experimentação e 
variação e não de aplicações; uma criação educadora que se efetiva por composição 
“com” as experimentações realizadas. Falar das aulas e do projeto em questão vem a 
ser uma questão de método, didática e experimentação, traduzindo-se aqui para um 
método de pesquisa “com” movimentos, uma didática criadora “com” dança e experi-
mentações “com” corpos.
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7

CONCLUSÃO (PROVISÓRIA)

PAISAGEM CORPORAL
(UM GEOCORPO)

 As aulas do projeto Cartografar Corpos a Dançar se constituem de processos 
de pesquisa, educação e criação organizados com condições específicas. As aulas 
se constituem em paisagens corporais com séries de muitos elementos, os corpos 
se constituem nesse processo, se colocam a dançar e se tornam movimento, isso dá 
condições para que o professor possa pesquisar a aula na própria aula, educar “com” 
o que se pesquisa e ao mesmo tempo criar condições para que tudo isso possa vir 
a acontecer. Por produzir um cominho no decorrer do processo, pode-se dizer que 
Cartografar Corpos a Dançar vem a ser um modo de produzir aulas de dança contem-
porânea, ou seja, uma questão de método (pesquisa, educar, criar), um método para 
a produção de um geocorpo. Só se pode acompanhar os processos de constituição de 
uma aula de dança por meio do vir-a-ser dos corpos com suas ações e movimentos.

 Tudo isso trata de produção de conhecimento em dança, mas uma produção 
de conhecimento que se efetiva nos fazeres da dança. Conhecimento de outra ordem, 
pois para se tratar de conhecimento em dança “com” os fazeres da dança, precisa-se 
viver a experimentações de movimento, acompanhar o que se dá a cada encontro em 
que se coloca a dançar, nas aulas. Nesse proposta não cabe construir uma pesquisa 
após viver os fazeres da dança, a pesquisa se dá nos fazeres dançantes, em ato; tam-
bém não cabe avaliar se um corpo foi educado ou não, mas observar os movimentos/
modificações que se dão nos corpos a cada proposta, no decorrer do percurso que 
está sendo realizado, no processo; e assim, também, não fica possível tratar de uma 
criação que está na mãos de poucos inspirados por uma “luz divina”, mas sim, pode-
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mos falar das necessidades e das condições que possibilitam compor com tudo o que 
se tem, com o tudo o que se produz com tudo que vai emergindo durante o processo.

Assim temos, desdobramentos para a continuidade desta pesquisa:  uma aula 
feita de pesquisa, educação e criação, onde se observa as paisagens moveis das 
aulas feitas de paisagem corporais dos corpos que se colocam a dançar, constituindo, 
assim, um modo de proceder de geocorpos, produzidos por linhas em variação. 

Método
CARTOGRAFAR CORPOS A DANÇAR

(Acompanhar processos de uma aula por meio da constituição dos corpos)

Para pensar/criar/movimentar uma

AULA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

PESQUISA EDUCAÇÃO CRIAÇÃO
Pesquisar criação Educação criadora Criação educadora
Corpos e ações

(em aula) 

Corpos e ações

(em aula) 

Corpos e ações

(em aula)
MÉTODO de pesquisa 

“com” movimento (Carto-
grafia)

DIDÁTICA criadora “com” 
dança (Didática-artista) 

EXPERIMENTAÇÕES 
“com” corpos

Processo Processo Processo
Linhas de pesquisa Linhas de educação Linhas de criação/

composição
- Atividades de movimento 

(dança contemporânea;

- Atividades de escrita (in-
ventário);

- Conversas;

- Composições;

- Atividades de movimento 
(dança contemporânea;

- Atividades de escrita (in-
ventário);

- Conversas;

- Composições;

- Atividades de movi-
mento (dança contem-

porânea;

- Atividades de escrita 
(inventário);

- Conversas;

- Composições;
Disparadores - Afetos e 

fluxos dos processos cor-
rentes Sensações Composições

Geocorpos Geocorpos Geocorpos
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8

TODO(AS)

REFERÊNCIAS:
Todas as referências citadas neste trabalho estão no final de cada texto.

FALHA:
Este trabalho apresenta uma grande falha, pois são raras a propostas artísti-

cas que são utilizadas como referência.

REFERÊNCIA DESEJADA:
Apresentar, citar e referênciar mais trabalhos artísticos.
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