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Resumo: 

Este escrito foi desenvolvido como atividade para a disciplina Educação Somática e 

Dramaturgias do Corpo Cênico, do Programa de Pós Graduação de Artes da Cena da UFG, 

ofertada no primeiro semestre de 2022 de forma remota. O trabalho foi realizado 

colaborativamente entre os discentes Luiz Adriano Neri Garibaldi e Lunna Gomes 

Guimarães, que dissertam sobre temas e teorias que movem suas pesquisas e as suas práticas: 

a improvisação na dança e os corpos generificados nas danças de salão. Em seguida, 

apresentam um roteiro e relatam a experiência que tiveram no desenvolvimento de uma 

videoperformance. Colocam em pauta reflexões sobre o corpo, suas construções sociais 

dentro das danças de salão, e os caminhos que se abrem quando acontece o contato que 

quebra algumas regras já consolidadas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Somos ambos dançarines e trabalhamos com a dança, embora em nossos corpos 

diferentes linguagens de movimento se somem no desenvolvimento da nossa consciência 

corporal. Nosso encontro foi marcado nas práticas de danças sociais, ou danças de salão, e é 

sobre ela que começamos a apresentação neste texto.  

Assim como nós, Pazzetto e Samways (2019, p. 159) percebem "a dança de salão 

como uma técnica e prática social que atua, desde suas origens, nos processos educativos de 

consolidação de papéis de gênero binários, patriarcais e heterossexistas”. Em nossa 

localidade, muito da prática é fomentada graças ao trabalho das escolas de dança de salão, 
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que mantêm e perpetuam essa tradição através de aulas, bailes e apresentações. Elas seguem 

reproduzindo uma dança marcada pelo encontro de corpos generificados, que têm seus papéis 

bem definidos dentro da lógica heteronormativa: é o homem-cavalheiro que conduz o corpo 

da mulher-dama.  

Para além da dança-relação entre os gêneros, os enunciados performativos 

cavalheiro/dama carregam em si códigos que produzem sentido e determinam a dramaturgia 

dessa dança. O cavalheiro, gentil, com seus movimentos contidos, oferece a estrutura para 

que a dama possa se exibir no salão, com seus movimentos amplos de pernas, braços e giros. 

Analisando essa relação a partir de uma perspectiva feminista, Pazzeto e Samways (2019, p. 

180) percebem um cavalheirismo mascarado de gentileza que, nas entrelinhas, reforça a ideia 

de dominação, de modo que as mulheres, por precisarem ser cuidadas e protegidas, supõe-se 

que são incapazes fisicamente, emocionalmente e financeiramente, consistindo em um 

mecanismo de produção e manutenção da inferioridade feminina.  

Entendendo um pouco do universo em que estamos inseridos, percebemos padrões 

heteronormativos enraizados nessa prática que podem ser enfrentados de formas distintas. A 

partir do nosso encontro na disciplina e na dança, propomos somar em uma perspectiva 

crítica, refletindo sobre essas questões através da prática em movimento. Assim, 

desenvolvemos nosso pensamento sobre o tema e também produzimos uma 

videoperformance, que será melhor descrita à frente. Para isso, além das discussões que 

tivemos com a turma, nos encontramos presencialmente e discutimos alguns dos textos lidos 

em sala de aula, que nos trouxeram embasamento para o desenvolvimento dessa cena. 

Apresentamos a seguir algumas reflexões a partir desses encontros.  

 

REFLEXÕES TEÓRICAS  

 

No decorrer da disciplina, fomos apresentados a muitos conceitos que trouxeram 

diferentes discussões relacionadas ao corpo. A partir da nossa experiência com a dança, 

sentimos o quanto essas discussões que permeiam esse tema se fazem necessárias para uma 

compreensão de movimento e expressão e, também, como essas reflexões são escassas na 

cena da dança que atua fora da universidade. Como artistas e pesquisadores das artes do 

corpo, queremos aqui apresentar algumas considerações sobre a questão, que atravessam 
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diretamente a nossa investigação e prática.  

O termo corpo carrega uma multiplicidade de símbolos e significados. François 

Dagognet (2012) traz, em seu livro “O corpo”, um conjunto de filosofias e pensamentos 

sobre essa construção. O corpo é matéria, conjunto, o corpo-carne, aquele que é um composto 

de células especializadas e funcionais. O corpo como máquina-fisiológica, com seu 

funcionamento biomecânico cartesiano. E, para além do material, o corpo subjetivo, que 

propõe, que pensa, que idealiza, que se ramifica em estados de consciência. O corpo sujo 

vetado pela igreja. O corpo socializado, etiquetado pelas normas de “educação”. O corpo 

feminino, o corpo masculino. O Corpo de um grupo, com seus comportamentos 

padronizados. O corpo das coisas. O corpo do texto. O corpo cênico. É o que se manifesta, o 

que se comunica, o que se desloca, o que se movimenta.  

A partir dos séculos XVII-XIX (DAGOGNET, 2012), acontece um movimento bio-

filosófico que procura enxergar esse corpo de forma mais integrada, quebrando a ilusão de 

separação dos corpos objetivos e subjetivos. A partir desse olhar mais sensível, desdobram-se 

os estudos sobre a prática da educação somática, que segundo Ferreira (2014), consiste em 

uma  

 

Prática reflexiva e crítica que exprime uma unicidade indivisível e 

integradora, contendo, nos métodos e sistemas que a compõem, 

possibilidades de compreensão e atuação de um corpo mais sensível, 

flexível e capaz de perceber e atuar-se de maneira mais consciente e efetiva 

nas relações de ser para si e para o outro. (FERREIRA 2014, p. 45)  

 

Dessa forma, essa prática se interessa por toda ação que traz consciência para o corpo, 

estimulando a reflexão, o conhecimento dos estados de presença do corpo; sua ativação e 

permanência. Atravessamos esses assuntos com o objetivo de pensar e compreender o corpo 

cênico e seus desdobramentos. Para a construção desse corpo, é interessante percebê-lo 

enquanto soma de suas memórias, onde a cultura e o ambiente participam ativamente dessa 

construção, codificando o corpo, suas escolhas no espaço e sua dramaturgia. Consciente 

disso, o corpo cênico, em seu estado de presença, pode ativar informações e sensações 

anteriores, importantes para a cena.  

Assim, percebemos o corpo enquanto forma e imagem, construído por uma rede de 

fatores sócio-culturais, que, além de formatar esse corpo e seus comportamentos, seguem 
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afetando-o constantemente, consciente e inconscientemente. Captamos essas informações e 

atuamos de acordo com nossas formatações. Quem somos, como nos vestimos, o que 

falamos, como falamos, como nos movemos, como olhamos pro outro e pras coisas, nossas 

escolhas são expressões dessa rede de construção cultural e das nossas associações internas 

sobre essas informações que absorvemos pelo caminho. “O corpo será assim como uma tela, 

o lugar da visibilidade de códigos de conduta, de regras estéticas e do próprio gosto cultural” 

(BERGER, 2006).  

Rodrigues reforça esta tese assinalando que  

 

O corpo humano é permanentemente afetado pela ocupação, religião, 

estrutura de classes, grupo familiar e outros fatores da cultura, ainda que 

seus usos apareçam em nossa consciência como naturais. A estrutura social 

encontra-se simbolicamente impressa no corpo, e a atividade corporal nada 

mais faz senão torná-la expressa. (RODRIGUES apud. BERGER, 2006, p. 

65)  

 

Ainda sobre esses símbolos e expressões que o corpo carrega em si, refletimos sobre 

os moldes e funções sociais que a dança social de salão difunde e produz, olhando 

atentamente para os padrões de movimento reproduzidos inconscientemente. Questionamos 

essas relações estruturais do cavalheiro e da dama como uma construção e naturalização de 

corpo social generificado. "O corpo não é algo que existe em estado natural, ele próprio já é 

uma profusão de construtos sociais, intervenções médicas, jurídicas, discursivas, camadas e 

camadas que se sobrepõem" (NASCIMENTO, 2018, p. 422).  

A arte se apresenta para a sociedade como uma ferramenta multifacetada de quebra e 

reconstrução, onde temos a oportunidade de repensar, resignificar e conscientizar 

comportamentos condicionados, corpos enrijecidos e mecânicos. É um fazer que estimula o 

pensar e refletir. Greiner (2005) salienta a importância da arte para a espécie humana e para o 

estudo do corpo com a hipótese de que  

 

São os pensamentos organizados pelo corpo artista que nascem com aptidão 

para desestabilizar outros arranjos, já organizados anteriormente, de modo a 

acionar o sistema límbico (o centro da vida) e promover o aparecimento de 

novas metáforas complexas no trânsito entre corpo e ambiente. (GREINER, 

2005. p. 109)  

 

Essas novas percepções de mundo apontadas pela arte, (pra quem faz, e pra quem se 
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nutre dela), se tornam portas para outras reflexões e possibilidades de ações. Quando o corpo 

é colocado nesse lugar de criação e exposição, estimulado a perceber novos caminhos, sentir 

novas sensações e enxergar suas escolhas de forma consciente, mudanças acontecem. 

Ainda dentro do recorte das danças de salão onde o método de ensino é fundamentada 

na reprodução mecânica de passos, sem dar muita importância para o processo de 

desenvolvimento consciente do corpo, que pensa o passo que se faz, buscamos com essa 

colaboração descobrir novos caminhos de movimentos que fortalecem as técnicas da dança a 

2, usando algumas pitadas das técnicas da dança contemporânea. Essa potente mistura, abre 

um leque de possibilidades de criação de movimento consciente, aprofunda a conexão e 

confluência entre os corpos, e fomenta a reflexão sobre os padrões de reprodução social que 

acontecem no salão.  

O Cavalheiro conduz, a dama segue. O homem ensina nas aulas, a mulher é 

assistente. O homem detém todo o poder de decisão, a mulher aceita. Só dança homem com 

mulher… são muitos padrões machistas incrustados nessa dança, o que gera corpos 

generificados, estigmatizados e enrijecidos. Nas nossas práticas, subvertemos muitos desses 

padrões, onde mulher tem voz e vontade, homem é sensível e escuta, as aulas são 

compartilhadas com vozes equiparadas, qualquer pessoa pode conduzir e ser conduzida, a 

estrutura pode ser flexível e os passos podem ser reinventados.  

Ainda tem um caminho grande para que essa semente de mudança dentro desse 

recorte de dança aconteça, mas fica aqui a nossa ânsia e busca por corpos libertos e criativos, 

que podem se embebedar da arte que faz e que pensa, mentes que podem repensar a estrutura 

e reconstruir novos fundamentos para que todes sintam a potência que é se conectar em 

movimento.  

 

RELATO DO PROCESSO  

 

Para além das nossas práticas diárias enquanto professores dessas modalidades 

apresentadas, buscamos nos anunciar enquanto artistas que performam esses conceitos aqui 

expostos. Nos encontramos algumas vezes para elaborar uma cena representativa do que 

acreditamos sobre o entrelaçamento da dança de salão com a dança contemporânea, com o 

fim de produzir uma vídeo-performance. Ali, criamos um cenário pensado e pré-estabelecido, 
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e desenvolvemos a cena com movimentos improvisados em conexão com a proposta: quebrar 

as regras. Inspirados no conceito de Mundim (2013), entendemos a improvisação em dança 

como processo de composição em tempo real, de modo que: 

 

Pressupõe estado de ação, proposição, posicionamento e ao mesmo tempo 

escuta, generosidade e altruísmo. É expor o corpo para que ele exponha 

discussões políticas, sociais e culturais. É bater, rebater, debater, reagir, 

sentir, inserir, descobrir, contar, falar, explorar. É experienciar. É dispor o 

corpo para o desconhecido que contém o conhecido revisto. É perguntar-se 

constantemente e buscar respostas tão reflexas quanto conscientes. É ser 

imediato e portanto emergente sem ser urgente, pois pressupõe escuta e 

espera. É fazer pensando e pensar fazendo. É causar cruzamentos, 

entrecruzamentos, atravessamentos. É encontrar o precipício a cada 

movimento. Suar frio, suar quente, suar, suar. Laborar. É decidir 

constantemente entre a espera, a queda e a suspensão. É o espaço de 

congregar as diferenças em diálogo. É o espaço das microrupturas como 

microrevoluções. É abraçar-se em memórias, vestígios, ressonâncias e 

mutações. (MUNDIM, MEYER, SILVA, 2013, p. 5-6)  
 

Utilizando dos recursos pessoais, técnicas adquiridas e práticas conscientes do corpo, 

buscamos, através da performance artística, quebrar os nossos próprios padrões de 

movimento, em diálogo com o outro. A intenção, nessa conversa, é disponibilizar nossos 

corpos à troca, permitindo que as nossas diferentes técnicas de dança se misturem, 

confluindo, com o foco em identificar os padrões de formas e comportamentos. Assim, um 

corpo construído nas danças de salão dialoga com uma corpa construída nas danças 

contemporâneas, com o intuito de instigar novos caminhos de conexão e movimentos, e se 

influenciarem.  

Neste projeto, além de buscar desregrar as funções sociais pré-estabelecidas, 

propomos outras formas de relações, em que, através do movimento, nos equilibramos. 

Utilizamos também objetos cênicos simbólicos, representantes de um sistema e estrutura, 

onde cadeiras de diferentes formas, tamanhos e cores compõem o espaço. Significado 

explícito de regras, estruturas, bases, apoios, confortos, descrições, estilos, experiências… 

Trazemos dos nossos olhares e vivências pessoais/profissionais, a vontade de ressignificar 

objetos, movimento e corpo.  

 

A performance permite borrar o espaço convencionado do gênero, 

aproximando arte e vida, pessoal e político. O corpo funciona como uma 

espécie de resistência ao poder, lugar onde o público encontra o particular e 
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a dimensão social é negociada, produzida e ressignificada. (NASCIMENTO 

apud. JONES, 2018).  

 

Não é de nossa intenção negar a construção já existente, mas sim, compreendê-la, 

incorporá-la e ressignificá-la. “A arte é vista enquanto um modo de construir-se como ser 

humano. Não se trata de somente adquirir mestria sobre as ferramentas do oficio, mas através 

delas esculpir-se” (REIS PLÁ, 2018, p. 8).  

Nessa experimentação, temos a improvisação como método de pesquisa, permitindo 

que cenário e corpo (sentimentos e pensamentos) nos conduzam à cena, criando ali no 

momento presente, uma interação que gera reflexão e mudança. A partir da experiência, 

podemos perceber os quatro estados de atenção propostos por Miller (2021, p. 45): a atenção 

a si, ao espaço, ao outro e à cena, tomando consciência das relações estabelicidas, e como 

essas relações se cruzam para ativar o corpo que, ao receber essas informações, coloca-se em 

estado de prontidão para a cena.  

Nos conectamos à respiração, o começo de todos os movimentos corporais e, a partir 

dessa inspiração celular, nos desengatilhamos de alguns filtros para interagir com o ambiente 

e com o que ele nos proporciona, nos deixando afetar. Exploramos as várias possibilidades de 

formas, imagens e interações em cada lugar de cena. A presença dos símbolos estimula as 

decisões das direções de movimento e dispara no corpo disponível uma vontade de re/agir. 

Essa “conexão entre os conteúdos conscientes e inconscientes na produção de movimento, 

provoca um estado de presença favorável ao improviso”. (MILLER, 2021, p. 43)  

Começamos nossa dança-improviso experimentando a relação entre os nossos corpos 

aproveitando as estruturas que tínhamos ali: Cadeiras, espaço, formas pré estabelecidas 

aprendidas nas tantas experiências que tivemos em dança. Depois colocamos nossos corpos 

em contato, ora mantendo as estruturas, ora tentando fluir novas composições. Ao final do 

processo, assistimos o vídeo gravado e percebemos a forte conexão que estabelecemos, em 

momentos que, mesmo distantes, nossos corpos pareciam compor formas que se 

relacionavam; noutros, fluíamos em movimentos nunca antes experimentados, de um corpo 

sendo conduzido e induzido por uma corpa. A dança-improviso se transformou numa cena, 

gerou novos significados que foram tecendo a nossa videoperformance, captada pela câmera 

e enquadramento sensível da artista Gabriela Neri. Selecionamos trechos, juntamos partes 

mantendo a música que escutávamos enquanto dançávamos, entendendo que o ângulo e a 
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edição trouxeram novos sentidos e significados para nossos movimentos. O resultado pode 

ser assistido neste endereço
3
, e compor novos sentidos a partir do encontro com outros 

corpos, memórias e histórias. 
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