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CORPOCERRADO: EXPERIÊNCIA COMO PERFORMANCE 
 

Renata de Sousa Bastos 1 

Renata de Lima Silva2 

 

No torce e\ retorce da\ existência\ milenar e única,\fogo 

não apaga,\ soja não\ substitui e milho\ não transfere a\ 

importância do\ ser tão velho que\serra a\ existência do\ 

florear amarelo\ que traz\ esperança\ desigual por\ entre a 

casca\ grossa da força\ tão frágil do ser\cerrado.  

(Delúbio Pereira Gonçalves Filho)3 

 

Com o poema de Delúbio Filho peço licença para contar um pouco sobre o processo de 

criação do espetáculo CORPOCERRADO. Aqui falo como professora/pesquisadora e 

coordenadora do GruDanTe (Grupo de Dança-Teatro do IFG) e falo como aluna do curso de 

doutorado em Performances Culturais (UFG) que segue tecendo sua pesquisa a partir das 

vivências pulsantes no corpo. 

Nesse relato trago a vontade de compartilhar a vivência de dois anos de imersão num 

processo de investigação cênica com o GruDanTe, aproveitando deste movimento não só para 

relatar, mas também para refletir sobre a experiência vivida. Apoiando nos estudos das 

Performances Culturais busco problematizar a relação entre experiência, performance e 

identidade. 

NO TORCE E RETORCE DA EXISTÊNCIA 

O GruDanTe surge motivado por alunos dos diferentes cursos do ensino técnico integrado 

ao ensino médio, do Instituto Federal de Goiás (IFG) - Campus Goiânia, que desejavam 

continuar vivenciando e pesquisando dança, uma vez que essa linguagem era e é oferecida 

                                                           
1 Professora do Instituto Federal de Goiás; Doutoranda do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em 

Performances Culturais – UFG.  
2 Professora do curso de Dança, do Programa de Pós-graduação em Artes da Cena e do Programa de Pós-graduação 

em Performances Culturais  da  Universidade Federal de Goiás, orientadora do projeto de doutorado cujo o presente 

artigo é fruto. 
3 Membro do GruDanTe, aluno do curso Técnico Integrado em Controle Ambiental e filho de agricultores 

familiares. Poema composto no processo de criação CORPOCERRADO. 
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apenas em um semestre desses cursos. Neste movimento formamos o grupo em 2016, como 

Projeto de Ensino do IFG, que são atividades de ensino não obrigatórias, realizadas fora do 

horário regular de aula. 

O GruDanTe é um espaço de experimentação e formação inicial em dança, numa 

linguagem contemporânea, com foco em processos de investigação cênica que dialogam com 

o cotidiano e com o campo vivido. Os participantes são guiados por questionamentos e 

experimentações, movendo e sendo movidos por diferentes corporeidades e espacialidades. 

Esse projeto cria um espaço de promoção e formação de artistas-pesquisadores, gerando 

possibilidades de diálogo com a comunidade, seja nas pesquisas de campo, seja na divulgação 

da produção cênica do grupo. 

No final de 2017 começamos a nos provocar para o que em 2018 e 2019 iríamos chamar 

de CORPOCERRADO. Nesta pesquisa artística lidamos com questões contemporâneas ligadas 

ao Cerrado, atravessadas por questões ambientais, de identidade e ancestralidade.  

DO FLOREAR AMARELO 

O ato de criação é um ato de amor. Amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à 

natureza. Pode ser criar um texto, uma música, uma pintura ou qualquer outra arte. 

Mas, para se chegar até aí, muitos caminhos foram bloqueados, tivemos de tomar 

muita água envenenada; muitos fantasmas tivemos de enfrentar. [...] Estivemos 

enclausurados dentro de nós mesmos. Mas não aguentamos mais e demos um basta! 

É hora de criar pacientemente o novo! (POTIGUARA, 2018, p. 58) 

 

Enquanto escrevo esse relato rememoro atos de criação e afetos, atravessados por 

angustias e inquietações, próprias do fazer artístico e também da auto-reflexão. Nesta narrativa 

assumo meu lugar de fala enquanto como professora/diretora do GruDanTe, pois como afirma 

Luciana Hartmann (2005, p. 126) “[...] toda experiência é exclusivamente pessoal, individual, 

única e nunca poderá ser totalmente partilhada. A chave para tentar transcender essa limitação 

seria interpretar as expressões da experiência. [...]”. Neste sentido, busco dar forma, refletir e 

significar essa experiência a partir dos seus textos, narrativas, performatividades que dali 

emergiram. 
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Esta pesquisa artística parte e é movida pela prática, tendo na Abordagem Somático-

Performativa seu referencial metodológico. A Abordagem Somática Performativa caracteriza-

se por uma metodologia de prática artística como pesquisa, que “[...] associa a performatividade 

e a somática em processos integrados de ensino e pesquisa em criação em artes cênicas, mas 

que pode ser aplicado a qualquer campo de conhecimento.” (Ciane Fernandes, 2018, p. 119). 

Assim o corpo e o movimento deixam de ser apenas ferramenta de pesquisa e passam a serem 

sujeitos ativos e organizadores de todas as instâncias. Não trata simplesmente de uma pesquisa 

sobre a prática, mas de pesquisas guiadas pela prática, de prática criativa como performance. 

Na Pesquisa Somático-Performativa essa prática está associada à experiência do corpo 

vivido em integração fluida com o meio ambiente e com a própria vida. “[...]não é apenas uma 

teoria ou uma metáfora, mas sim atitudes reais embasadas na tomada de poder do corpo [...], 

reconquistando e expandindo territórios de pertencimento dos somas. (FERNANDES, 2018, p. 

147). 

A organização metodológica desta pesquisa não foi pré-determinada a princípio, ela foi 

sendo composta à medida que a mesma avançava. O processo de criação de CORPOCERRADO 

vai se estruturando a partir das vivências que vão da sala de dança ao campo de pesquisa e vice-

versa, sendo criadas por diferentes corporeidades e espacialidades, em constantes relações e 

transformações. Esse relato fala de experiências de sala de aula, relatos do campo vivido, 

criações performáticas, danças, textos e contextos vividos, pois estes espaços-momentos 

constituíram e estruturaram a metodologia, assim como toda a pesquisa artística. 

PRIMEIROS IMPULSOS 

Entrar em contato com reflexões de perspectiva pós-colonial é um encontro tão 

inquietante que é quase impossível não se remexer na cadeira enquanto escuta uma palestra, 

um debate ou lê-se um texto sobre o assunto. Minhas primeiras remexidas foram nos encontros 

do NuPICC onde tive meu primeiro contato com o conceito e referenciais sobre o tema.  

O Núcleo de Pesquisa e Investigação Cênica Coletivo 22 (NuPICC) é um grupo de 

pesquisa vinculado à Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, 
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que reúne artistas-pesquisadores ligados à dança, ao teatro e a música, com interesse no debate 

sobre as culturas populares brasileiras e seus desdobramentos no campo educacional e/ou 

artístico, com destaque para os processos de investigação cênica. Liderado pelas professoras 

Dra. Renata de Lima Silva e a Dra. Marlini Dorneles de Lima, o NuPICC constitui um espaço 

rico de discussão e formação, propondo investigações no e a partir do corpo. 

Em abril de 2017 passo a integrar o NuPICC e a entrar em contato com debates e vivências 

ligadas aos saberes e fazeres tradicionais, os quais também me levavam ao encontro de 

metodologias e referências outras, para além dos padrões hegemônicos que até então tinham 

perpassado minha formação acadêmica. Lá me deparo com abordagens descolonizadoras de 

dança, de corpo e de ensino, abordagens que “[...] tem por premissa a ideia da inesgotável 

diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de uma pluralidade de 

formas de conhecimento além do conhecimento científico.” (SILVA, 2010, p. 208). 

Esses primeiros encontros, de reflexão sobre questões epistemológicas, proporcionados 

pelo NuPICC já gerou uma força motriz que ecoou sobre minha prática docente, reverberando 

nas ações com o GruDanTe. Ainda tateando sobre os assuntos, decidi compartilhar com o grupo 

o desejo de conhecer um pouco mais sobre temas como: cultura popular, ancestralidade e pós 

colonialidades. Deste modo proponho buscarmos mais conhecimento sobre os assuntos para 

ver como esse encontro ressoaria em nossos corpos e danças e no final do ano de 2017, 

iniciamos nossa primeira pesquisa de campo no III Encontro de Culturas Negras no Campus 

Uruaçu do IFG, como parte do que viria a se tornar o processo de criação de 

CORPOCERRADO. 

Nesse evento, além do III Encontro de Culturas Negras também acontecia 

simultaneamente o IV Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Desta forma o 

evento proporcionava mesas-redondas, mostra de cinema, conferência, minicursos, oficinas, 

debates e apresentações culturais, das quais traziam reflexões e vivências das culturas negras, 

desde as tradições africanas até as expressões contemporâneas da cultura negra urbana. Em 

oficinas, tais como a denominada de “Saberes Kalungas” (ministrada por mulheres da 

comunidade Kalunga e membros das comunidades quilombolas da região de Uruaçu e do Norte 
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Goiano), destacava-se o resgate da história e saberes tradicionais Kalunga em diálogo com a 

comunidades quilombolas de Uruaçu, com valorização das tradições e empoderamento das 

mulheres. Num dos mini cursos oferecido pelo professor Dr. André Luiz de Souza Filgueira, 

intitulado “Decolonialidade: um olhar a partir da diáspora negra”, reflexões sobre as questões 

raciais eram feitas a partir de autores da corrente pós-colonial, possibilitando o acesso a 

reflexões teóricas sobre a decolonialidade.  

De acordo com João Colares Mota Neto (2016, p.17) o termo decolonialidade “[...] 

designa o questionamento radical e a busca de superação das mais distintas formas de opressão 

perpetradas contra as classes e os grupos subalternos pelo conjunto de agentes, relações e 

mecanismos de controle, discriminação e negação da modernidade/colonialidade.”. Mais do 

que ser um conceito, decolonialidade propõe questionar e superar opressões sobre as relações 

sociais, econômicas, no plano do existir, do pensar e no plano educacional. 

Na esfera educacional Paulo Freire já falava sobre a necessidade de romper com as 

condições estruturais da nossa colonização, apesar não ter utilizando o termo decolonialidade 

ou descolonização. Para Paulo Freire (2018) a educação só é um instrumento válido se 

estabelece uma relação dialética com o contexto social em que o homem está enraizado. Ela 

deve formar o sujeito, em sujeito ativo, a partir de tudo que constitui sua vida, pois é mediante 

a reflexão sobre a sua situação e sobre o ambiente concreto, que a consciência, a autonomia e a 

liberdade emergem. 

A pesquisa de campo no III Encontro de Culturas Negras do IFG com o intuito de 

estabelecer formas outras de entender o mundo, de olhar e refletir sobre nossa cultura e 

sociedade e consequentemente sobre nossos corpos e danças, foi realmente impulsionadora. 

Antes mesmo de sairmos de Uruaçu com destino a Goiânia a proposta de desenvolvermos um 

processo de investigação cênica relacionada ao Cerrado e a cultura cerratence já estava lançada, 

frisando o efeito propulsor que o evento teve sobre a trajetória e as pesquisas artísticas do 

GruDanTe. 

ENRAIZANDO: EXPERIÊNCIA COMO PERFORMANCE 
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Instigados por esse turbilhão de questionamentos, reflexões, poéticas e estéticas, em 2018 

iniciamos um longo caminho investigativo norteado por questões sobre corpo, identidade e 

territorialidade. Essas questões ficaram ainda mais pulsantes quando começamos a nos 

aproximar dos estudos de Darcy Ribeiro a partir do documentário, “Povo Brasileiro” (Isa 

Ferraz, 2005), com destaque para o episódio “Brasil Caipira”. Assim como pelo texto “Depois 

da angústia e do desespero, o ato de criação: o começo da cura” da indígena Eliana Potiguara 

(2018). 

No documentário “Povo Brasileiro” o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) fala sobre 

a formação dos brasileiros, sua origem mestiça e a singularidade do sincretismo cultural que 

dela resultou . Dividido em 10 programas o documentário também discute sobre nosso percurso 

histórico de conflitos e violências, perseguição do povo negro e indígena. Em “Brasil Caipira” 

Darcy fala sobre os bandeirantes, a caça aos indígenas e ao ouro, sobre a perseguição dos 

quilombolas, sobre a forte característica da religiosidade católica, além de questões como 

descaracterização e preconceitos culturais, criando uma visão caricatural de Jeca Tatu do povo 

caipira, como uma pessoa preguiçosa, atacada por verminose e desalenta. 

Eliana Potiguara (2018), por meio de relatos autobiográficos e poemas, conta histórias de 

luta, violência e resistência dos povos indígenas. Entremeado pelas histórias de suas ancestrais 

busca pela própria identidade. Em “Depois da angústia e do desespero, o ato de criação: o 

começo da cura!” a autora defende sobre a importância da criatividade e do ato de criação nos 

processos de cura, transformação e tomada de consciência.  

Esses primeiros referenciais se somaram a uma gama de outros materiais teóricos e 

poéticos que surgiram no decorrer do processo de investigação cênica, tais como o 

documentário “Ser Tão Velho Cerrado” (2018), poesias e músicas como “Sideral ou Quem ama 

não vê fim” (Cordel do Fogo Encantado, 2018), Terra Desolada (Grupo Ecco, 2013), dentre 

outras. Esses atravessamentos teóricos e poéticos não só alimentavam nossos textos dançados, 

escritos, falados e cantados, como também ampliavam nossa forma de olhar, refletir, processar 

e sentir o mundo. 
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No decorrer das investigações fomos materializando todas as experiências vividas na 

forma de fraseados ou de textos, podendo ser fraseados de movimentos, escritos, falados, 

cantados, tocados e/ou desenhados. Assim o corpo é a base da comunicação e o movimento a 

linguagem. Reconhecemos que cada movimento sempre está entrelaçado com as experiências 

vividas, sendo uma linguagem dinâmica e integrada. “Esta dramaturgia corporal, dinâmica 

como o próprio movimento, desafia nossas percepções e provoca a irreversível transformação 

de nossa auto-imagem, de nossas identidades somáticas e relacionamentos com/no mundo.” 

(FERNANDES, 2010, p.5) 

Esses textos e fraseados elaborados pelo grupo constituíram os diários de bordo, as 

composições coreográficas e vídeos-coreográficos. Essas composições eram formas de 

materialização do fazer artístico e forma de registro criativo. Esses registros não visavam a 

fixação de um momento, mas a possibilidade de multiplicação semântica do movimento em 

movimento. 

Nos Diários de Bordo foram construindo mapas de ancestralidades, pesquisas sobre 

crenças, costumes, histórias pessoais e familiares, relatos de experiências, sensações, dentre 

outros recortes e olhares que poderiam compor corpos e identidades. Para esses diários foram 

propostos que cada aluna/dançarina/pesquisadora registrassem, por meio de texto e imagens, 

tanto exercícios oriundos do processo, como relatos de experiências, sensações, insights, 

dúvidas e o que mais sentissem vontade ou surgissem no decorrer das vivências. 

Os textos dançados, compostos através de fraseados de movimento, ora se davam de 

forma individual, ora de forma coletiva, formando pequenos trechos coreográficos que 

posteriormente foram combinados, sobrepostos ou mesmo reconfigurados, criando o espetáculo 

CORPOCERRADO. Os vídeos-coreográficos constituíam-se tanto por registros dessas células 

coreográficas criadas no decorrer do processo de investigação cênica, como por registro de 

danças apreendidas nas pesquisas de campo, como o “Jongo” e o “Afoxé”, danças apreendidas 

no III Encontro de Culturas Negras, ou o “Coco”, apreendido no XVIII Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. 
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Inspirada pelo texto da indígena Eliana Potiguara, pelo documentário inspirado na obra 

de Darcy Ribeiro e movido pelos textos, imagens, memórias, cotidiano e experiências vividas 

por esse corpo somático o grupo de alunas/pesquisadoras/dançarinas começava a delinear 

quatro linhas de pesquisa: Cerrado Berço das Águas; Raízes que Curam; Força dos Ancestrais 

e Formas de Materialização do Ser. 

Todo o processo de criação se dá pela e a partir das experiências vividas, configurando 

novas experiências. Luciana Hartmann (2005) relaciona experiência e performance trazendo 

referências de que a apreensão da experiência é performativa por natureza, sendo que as 

performances dão forma e significado às experiências. Aqui o entendimento de corpo também 

alinha com a relação da experiência, no qual corpo somático é entendido como um corpo vivido, 

experienciado (FERNANDES, 2015). 

Performance é conceito de sentido múltiplos, por isso deve ser entendida de forma  ampla, 

como “[...] em um sentido complexo, a estrutura e o movimento da cultura no espaço-tempo, e 

em suas relações históricas em si e para si, dialógicas e dialéticas, o ser e o vir à ser. [...] (Robson 

Camargo, 2016, p.12). Para Victor Turner (apud CAMARGO, 2016) performances são formas 

de expressões que completam as experiências. Desta forma as performances são ações no tempo 

e no espaço, capazes de impregnar a vida das pessoas. 

Luciana Hartmann (2005) define performance como uma forma de expressão que faz o 

uso da linguagem poética e tem o corpo como veículo de comunicação, sendo sempre um ato 

reflexivo em si. Segundo a autora, as experiências estruturam as performances assim como as 

performances estruturam as experiências. Neste sentido, CORPOCERRADO é formado pelas 

experiências vividas assim como as experiências são estruturadas pelas performatividades 

criadas no processo. Essa relação acontece em vários níveis, partindo do corpo de cada 

participante chegando à configuração poética e estética do espetáculo em si. Essa relação se 

destacava no movimento não linear de pesquisas de campo/sala de aula, uma vez que todas as 

vivências impulsionavam, de alguma forma, novas performances (trabalhadas nos encontros do 

GruDanTe) e estas por sua vez modificavam olhar para o campo, tanto pelo direcionamento, 
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como pelo repertório sensível que a pesquisa gera. A percepção de interferência mais direta do 

campo sobre as performances se davam no ato de experimentá-las novamente no campo vivido.  

As Imersões Corpo Ambiente ou Sintonia Somática, eram vivências corporais efetivas e 

afetivas nos territórios pesquisados como forma de apreender não só vocabulários corporais, 

mas também impressões, intuições, sensações, pensamentos e sentimentos destes espaço-

tempo. De acordo com Fernandes (2018, p. 177) “O espaço, neste caso, não é um arcabouço 

simplesmente físico e geográfico onde nos localizamos. Trata-se de um meio ambiente ativo, 

dinâmico e estimulante, que existe dentro e fora de nós”. 

Em Junho de 2018 voltamos a campo. Primeiro no Memorial do Cerrado, depois na 

Chapada dos Veadeiros, Cidade de São Jorge - GO, onde participamos do XVIII Encontro de 

Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, na semana da XII Aldeia Multiétinica. Em 

São Jorge também fizemos um laboratório de imersão no Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, Cidade de São Jorge/GO. 

O Memorial do Cerrado é um museu a céu aberto na cidade de Goiânia, que busca traçar 

o processo de formação sociocultural da região abrangida pelo Sistema Biogeográfico do 

Cerrado. O complexo localiza-se no Campus II da PUC Goiás e abriga o projeto do Instituto do 

Trópico Subúmido. “O Memorial reúne espaços que representam as diversas formas de 

ocupação do Cerrado e os modelos de relacionamento com a natureza e a sociedade.” (MUSEU 

DO CERRADO, 2021). 

A pesquisa de campo realizada no Memorial do Cerrado contou com visita guiada na qual 

recebemos várias informações sobre o Sistema Biogeográfico do Cerrado, partindo dos 

aspectos da natureza até os aspectos sócio-culturais dos povos cerratenses. 

Nos espaços com réplicas do Quilombo e da Aldeia indígena fizemos imersões somáticas 

e experimentamos células coreográficas desenvolvidas até então. As experimentações 

coreográficas não tinham a intenção de fixar uma matriz de movimento definida previamente, 

o principal interesse era investigar como essas matrizes poderiam se dar no e a partir do 
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ambiente, afetando e deixando ser afetado por ele. Nas imersões somáticas buscamos estados 

de presença com o meio, como explica Ciane Fernandes (2012, p. 177): 

Prestar atenção aos estados e impulsos internos, a partir da percepção da presença 

no/com o ambiente. Escolher a cada dia e ao longo do dia, os percursos (trilhas) e 

locais, e pouco a pouco desenvolver atividades a partir do impulso interno de cada um 

e do coletivo, num processo criativo constante, marcado pela escuta somática e 

ambiental, aproximações a estados dinâmicos, entre centramento e relacionamento, 

permanência e impermanência, conexão interno-externo, imprevisibilidade e 

aceitação.[...] 

 

A pesquisa na Chapada dos Veadeiros - GO, em julho de 2018, tinha o propósito de 

participar do XVIII Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, na semana 

dedicada a XII Aldeia Multiétinica, bem como realizar imersões somáticas no meio ambiente. 

O Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros é um momento de 

celebração da cultura popular brasileira, que busca fortalecer as diversas manifestações da 

cultura tradicional espalhadas pelo centro-oeste e por todo o país. A Aldeia Multiétnica é um 

espaço de valorização dos povos indígenas, que reúne diversas etnias em defesa de suas culturas 

e tradições. Em 2018 a XII Aldeia Multiétnica trazia como tema “Festa das Crianças”, 

abordando processos educacionais dos povos indígenas, com a participação das etnias Krahô 

(TO), Kayapó Mebengokré (PA), Fulni-ô (PE), Guarani Mbyá (SP), Xavante (MT) e dos povos 

do Alto Xingu (MT). 

Ao chegarmos ao vilarejo de São Jorge, em Alto Paraíso (GO) recebemos um convite 

para participar de uma vivência artística e troca de experiências junto das professoras, 

professores, alunos e alunas do IPEARTES (Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte 

Educação e Tecnologias Sustentáveis). Em conformidade com Abordagem Somático-

Performativa, com sua metodologia guiada pela prática e concebida sempre a partir das 

vivências em campo, a experiência no IPEARTES representou uma possibilidade no percurso 

da pesquisa de campo, valorizando os fluxos que levam a espaços de escuta e trocas. Lá 

participamos de uma vivência com dança, canto e histórias referenciadas na natureza e nas 

tradições indígenas e compartilhamos experiências de grupo, de danças e projetos artísticos.  
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Participamos da abertura da XII Aldeia Multiétnica, com palestras de representantes 

indígenas de diferentes etnias, falando sobre lutas pela terra, construções políticas para 

reconhecimento das comunidades indígenas, lideranças femininas, dentre outros temas ligados 

à manutenção da cultura e do território tradicional. Depois das palestras as alunas ficaram livres 

para vivenciarem o evento da forma que desejassem e ainda tiveram a oportunidade de 

participar de manifestações culturais, de conhecer o artesanato indígena, e de poder conversar 

com diferentes povos. 

Os relatos dessa vivência foram intensos, o grupo ficou quase até o final do evento, 

buscando aproveitar cada minuto. Umas contavam sobre o significado das pinturas e 

artesanatos, outras falavam dos maracás. Muitas estavam com o corpo pintado, inclusive eu. 

Vários artesanatos e histórias coloriam o ônibus. O ritmo da marcação do pé no chão do ritual 

que todos puderam participar ecoava o assoalho do ônibus na volta para a pousada. Mesmo 

nessa vivência pontual podemos dizer que um universo se abria para a maioria do grupo. 

No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros escolhemos fazer a trilha dos Cânions e 

Cachoeira das Cariocas, uma caminhada de 12km ida e volta, com trilha pedregosa e paisagem 

belíssima. Seguimos direto para o Cânion II, onde os imensos blocos de pedras eram cortados 

pelo Rio Preto. Neste cenário exuberante realizamos imersões individuais e coletivas, 

experimentamos células coreográficas e realizamos registros fotográficos. Algumas decidiram 

pesquisar sozinhas, outras decidiram imergirem por linha de pesquisa. Num determinado 

momento fizemos um laboratório coletivo para experimentar algumas qualidades e formas de 

movimentos. Esta última atividade mencionada foi guiada de forma mais direta por mim. 

No XVIII Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, o grupo ainda 

teve acesso à vida cultural que o evento promovia no vilarejo de São Jorge, cantando, dançando 

e percutindo em rodas de Coco. Além de espaços de conversas e trocas com as pessoas da 

cidade e do evento.  

Tendo vivenciado, experimentado, criado e recriado na e pela experiência do campo 

vivido, voltamos para casa sensibilizadas pela riqueza oferecida tanto pela natureza do Cerrado 
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como pela cultura cerratense. Nesse momento o debate sobre identidade ganhava fôlego no 

grupo, trazendo à tona o reconhecimento de um corpo cerratense/do nosso corpo cerratense. 

Para Renata de Lima Silva e José Luiz Falcão (2015) a corporeidade é movimento da cultura, 

sendo que os contornos do agir modelam os corpos, desenhando esse agir no tempo e espaço, 

caracterizando o sujeito, configurando identidades. A corporeidade humana é uma agenciadora 

social e cultural. 

[...] Nesse sentido, além de um discurso político-ideológico, a identidade se constrói, 

também, no fazer corporal. Esse fazer, por sua vez, se insere numa trama complexa 

de afirmações, disputas, distinções, oposições, fronteiras, controvérsias, mitos, 

agenciamentos, tensões, conflitos e conveniências que, dinamicamente, vão 

edificando processos de identificação, ainda que transitórios e fluídicos. (SILVA e 

FALCÃO, 2015, p.102) 

 

Nesse torce e retorce da existência outras referências, prática somática e vocabulários vão 

sendo incorporados, como por exemplo, o Filme “Ser Tão Velho Cerrado” e outras várias 

performances que se emergem no caminho, seja na forma de estruturas coreográficas, seja na 

forma de poemas, seja em cantos ou imagens. Neste caminho reconhecendo a força desse 

Corpo, desse Cerrado, desse CORPOCERRADO, mas seguimos buscando formas não só de 

olhar para todas as partes que constitui esse processo criativo, mas de entender “o que ele move” 

a partir desta constituição. 

Em setembro de 2018 a pesquisa CORPOCERRADO ganha corpo e nome.  Lembrando 

de Eliana Potiguara (2018), nesse processo enfrentamos nossos venenos e angústias e 

estabelecemos conexões de cura, estabelecemos o ato de criação. 

CONSIDERAÇÕES QUE SE ABREM 

Pensar em processos criativos em dança é pensar nas múltiplas possibilidades de 

experimentar e incorporar o mundo. CORPOCERRADO não propõe uma identidade unificada 

de sujeito cerratense ou o resgate de um passado, propõe um trânsito direto entre corpo e 

ambiente, (re)conexões de textos corpóreos em relações com o contexto histórico, social, 

político, ecológico. É um processo atravessado por questões de identidade e territorialidade. 
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Como performances culturais, processos de investigação e criação em dança, podem 

promover espaços de percepção da cultura, da sociedade, das relações de corpo e identidade 

através de suas experiências e expressões, que se dão pelas sensações, questionamentos, 

sentimentos, enfrentamentos, compartilhamentos e diálogos ativos com o ambiente vivo, 

complexo e dinâmico. De acordo com Christine Greiner (2010) os processos cognitivos 

dependem da experiência corporal, do trânsito entre corpo e ambiente.  

Este artigo inicia um percurso de estudos e possibilidades que direciona o olhar para a 

pesquisa CORPOCERRADO, bem como para outras que venham a surgir a partir dela.  
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