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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO
 
Este artigo aborda algumas das reflexões que tenho feito como pesquisadora nos últimos anos. Sendo militante,
docente e artista da Dança, tenho me debruçado para entender processos de criação a partir de microações, sejam elas
como possibilidades qualitativas de transformação e sentido da vida, como sinalizadoras de pequenos mundos
possíveis e/ou geradoras de afetos. Simplicidade e vitalidade orientam o processo. Teorias e práticas orientam a
pesquisa. Exemplos de projetos autorais como “Diálogo Mestiço”, “Microdanças que se desfazem...” e “Edital mais
simples do mundo” especulam sobre possibilidades de criar buracos e brechas, interseções e nexos na malha que ativa
e “reativa nossa imaginação política, teórica, afetiva, corporal, territorial e existencial” (Pélbart, 2013).
 
Palavras-chave: dança, microdanças, projetos.
 
RESUMEN

En este artículo se analizan algunas de las reflexiones que he hecho como investigador en los últimos años. Siendo
activista, profesora y artista de la danza, me he debruzado en entender los procesos creativos a partir de microacciones,
tanto de las posibilidades cualitativas de transformación y sentido de la vida, como de la señalización de pequeños
mundos posibles y/o la generación de afectos. La sencillez y la vitalidad guían el proceso. Teorías y prácticas guían la
búsqueda. Ejemplos de proyectos como "Diálogo Mestizo", "Microdanças que se deshacen..." y "Convocatoria más
sencilla del mundo" especulan sobre las posibilidades de creación de brechas, intersecciones y nexos en la tela que
activa y "reactiva nuestra imaginación política, teórico, emocional, corporal, territorial y existencial "(Pelbart, 2013).
 
Palabras-clave: danzas, microdanzas, proyectos.
 

No final de 2014, Christine Greiner iniciou uma palestra assim: “não dá para produzir conhecimento sem afeto e o
impacto é no corpo”. A partir dessa fala, tratei de escrever mais sobre assuntos que já vinham me instigando.
            Uma palavra, duas, três. Afetos, resistências e microdanças. Um único fio condutor - a Dança. Assim, inicio esse
texto para dizer que a reflexão filosófica e política, associada ou atravessada pelos três projetos que apresentarei aqui,
será, sobretudo, uma tentativa de esboçar ou construir novos modos de produzir novos modos de pensar ou fazer
dança. Isso mesmo, de novo: um esboço ou construção de novos modos de produzir novos modos de pensar ou fazer
dança.
            Depois de muitos anos de militância na dança, e sempre convicta em fazer isso, encontro-me numa dessas
fases raras, de transição, porém determinantes na vida. Refletir sobre as profundas transformações pelas quais nós,
artistas da dança, temos passado nestes últimos quinze anos, pelo menos, me motiva a buscar alternativas internas aos
processos de criação que irradiem pequenas revoluções. Digo transformações em todos os sentidos: políticos, estéticos,
artísticos, educacionais, sociais, éticos.
            Depois de participar, entre 2001 e 2008, da gestão pública municipal, na cidade de Araraquara-SP, como
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presidente da Fundação de Arte e Cultura e gestora da Escola Municipal de Dança “Iracema Nogueira”, projeto que
idealizei e implantei, ao mesmo tempo em que ministrava aulas de dança, coreografava, dançava e fazia Doutorado,
ingressei como docente na Universidade Federal da Bahia. Ali, comecei a costurar toda essa história.
            “Microdanças que se desfazem...” pode ser considerado o primeiro ponto do bordado dessa costura. Estreou em
2010 e a obra já percorreu mais de vinte cidades e três países. Isso importa pouco, na verdade. É o que tange e o que
tangencia a obra que nos interessa aqui.             “Microdanças que se desfazem...”, inspirada na obra “O olho e o
cérebro - Biofilosofia da percepção visual” (MEYER, 2002), é uma apresentação de dança teórico-prática e que elabora
proposições em cena de uma forma transdisciplinar (SANTOS, 2010), através do compartilhamento de algumas
experiências perceptuais presentes no texto científico e dadas a ver no corpo da artista. Num tempo determinado curto
(de cada microdança apresentada), cada célula, cada microdança se constrói e se desfaz. É o tempo se desfazendo na
dança. É a dança se desfazendo no tempo. Tais danças, de âmbito micro, inicialmente, aparecem quando o corpo da
artista, visualmente, parece parado. Aquele corpo carrega micromovimentos internos, inerentes à vida, que vão se
tornando visíveis e ganhando dimensão a olho nu. Nomeados ainda como micromovimentos, as leves contrações
musculares, os movimentos mínimos, a respiração se expandindo lentamente, isso tudo vai se organizando a partir da
elaboração e percepção do que ocorre no corpo e do que “acaba”, ou seja, a cada nova exploração e estruturação
motoras, pode-se dizer que o movimento anterior morre enquanto outro aparece e que os efeitos se prolongarão no
tempo sob outra organização. A artista, partindo do mapeamento mental dos ossos do corpo, suas articulações e
dobras, desenvolve este tema do micro invisível para o macro visível, ao longo de alguns minutos, deslocando-se
lentamente pelo espaço.
            Com esta breve descrição de um trabalho artístico autoral, elaboro aproximações com tudo que me faz sentido
na vida, sempre por meio de perguntas, reflexões e experimentações. Sentidos como educadora, artista, gestora.
Sentidos que muitas vezes são ambivalentes, ora se entrelaçando, ora se contradizendo. “Microdanças que se
desfazem...” é uma dessas elaborações que acompanham meus passos na Dança enquanto ação transformadora no/do
mundo, mais especificamente no que diz respeito às políticas públicas, aos processos educacionais e às pesquisas
artístico-acadêmicas. Analisar o que acontece em meu corpo, exposto ali ao público ativo e sensível, ao ouvir, perceber
e atuar em diálogo permanente com esses estímulos internos e externos é um grande desafio. Quando se tem a
oportunidade de testar tais hipóteses no mundo, compartilhando dúvidas e reflexões, o tecido da vida se complexifica e
a vitalidade ganha reforços. 
 
A relação com o mundo torna-se então multiforme, cada obra dentro da especificidade de seu suporte material,
revelando um aspecto da trama, então percebido e pensado. Operações essas que só podem se efetuar se vidente/
visível, de um lado, e percebido/ concebido, do outro, encontram-se dentro de um mesmo mundo, e irredutivelmente
associadas a ele; são elementos ´ocos´, espécies de raízes-hastes, por onde passaria o sentido do mundo para
finalmente aflorar na superfície (a tela, o quadro, o texto, a partitura, a obra) e, por aí mesmo, tornar-se o externo visível,
o exterior de um interior invisível. Percepção dos sentidos e sentido do mundo jogam, assim, o mesmo jogo, cujos fios
trançados compõem um tecido conjuntivo difícil de desatar.” (CAUQUELIN, 2011: p. 92)  
 
 
           
            Assim como no exercício cênico e coreográfico de “Microdanças”, no qual as leituras corporais internas da
artista, acompanhadas pela sinergia estabelecida com o público, em troca perceptual incessante, estabelecem e criam
espaços de dialogias reflexivas acerca da dança, dos processos do corpo e, consequentemente, de como tudo isso
reverbera em cada um, no entorno e na vida em geral, também descreveria aqui outros dois projetos que considero
complementares nesta minha trajetória de identificação e ativação de espaços para acontecimentos geradores de afetos
e micropolíticas. E como diz Najmanovich (2008): “abordagens contemporâneas estão tentando “insuflar” sentido neste
mundo achatado, gerando pontos de vista móveis que são também conscientes não do ponto de vista de sua potência
como também de seus limites”.
“Diálogo Mestiço” vem sendo implementado por mim desde 2009 e aplicado em diferentes formatos, desde projeto de
pesquisa acadêmica, oficina, mini-curso, residência artística, workshop e seminário, e também em diferentes contextos
(Brasil, Argentina, Costa Rica e Áustria). É teórico-prático e incide fundamentalmente sobre a pesquisa em dança.
Em texto de divulgação de “Diálogo Mestiço”:
 
A dança contemporânea pode ser tratada como uma das danças mais democráticas que existem; ela permite
contemplar, em sua metodologia, corpos, etnias e biotipos completamente diversos. Suas manifestações estéticas
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variam radicalmente umas das outras e é na diversidade que o contemporâneo demonstra sua força. Fronteiras
borradas entre linguagens artísticas, processos colaborativos, criações coletivas, dentre outras formas, a dança, na
contemporaneidade, está contaminada de todas essas possibilidades. Assim, a dança contemporânea tem como
proposta trabalhar com corpos, concepções e pensamentos diferentes, respeitando as diferenças socioculturais e,
portanto, configurando um ambiente híbrido como a própria constituição do povo brasileiro. (material de divulgação da
oficina de Gilsamara Moura)
 
            Como dito no resumo acima, tenho me debruçado para entender processos de criação a partir de microações,
sejam elas como possibilidades qualitativas de transformação e sentido da vida, como sinalizadoras de pequenos
mundos possíveis e/ou geradoras de afetos. “Diálogo Mestiço”, como proposição, une duas importantes qualidades que
têm redimensionado meus processos como artista-docente: simplicidade e vitalidade.
            Cabe ressaltar que simplicidade não é uma redução da complexidade, nem ao menos, uma simplificação. Faz
parte de uma reconfiguração das formas de produzir, partilhar, compartilhar e validar o próprio conhecimento das coisas.
Testar uma simplicidade dentro da complexidade. A partir desta perspectiva vincular é possível gestar respostas
diferentes e pensar em novos modos de interação.
            Assim, a cada oficina, residência ou seminário de “Diálogo Mestiço”, o que pretendo estimular é o entendimento
do fazer dança como ação cognitiva, como atividade produtiva e poética em si, ou seja, eu não danço para pensar
depois. Inúmeros equívocos continuam sendo enunciados pelos professores e profissionais da dança. Quando alguém
verbaliza: faça, não pense, ou, o corpo é um instrumento, ou, dance apenas com emoção, tudo isso fica no mundo e
ganha corpo. Nestes espaços de troca com jovens, professores e artistas, discutimos sobre afirmações corriqueiras
sobre a área da dança, sobre o que nós temos herdado e que podemos modificar em relação a posturas comodistas do
tipo: sou bailarino e não quero perder meu tempo com política. Enfim, com várias horas de encontro (entre 4 e 30 horas,
dependendo do formato), tenho constatado que cada grupo de pessoas sai transformado e permanece disseminando
novas maneiras de enxergar e pensar a dança. A responsabilidade e reflexão se instauram. Há, de fato, uma
conscientização política mais ampla a partir do próprio fazer dança. Claro que não é apenas motivada pela oficina ou
residência, mas principalmente pela relação que cada um estabelece com seu espaço de atuação, tornando-o singular.
O importante é que, como Pélbart (2013) afirma, a reativação da imaginação política adquire novos contornos.
            Outra qualidade que se desabrocha ou se insufla é a vitalidade. Diferentemente de uma abordagem socrática da
“vontade de tudo conhecer” que sobrepujava os próprios instintos e desejos internos, a vitalidade da qual falo aqui é a
da descoberta reveladora do conhecimento. Conhecer, desvelar, animar. Aproxima-se mais da vontade de potência de
Nietzsche que torna tudo pensável e que, posteriormente, pode tornar-se generosidade, um dinamismo que leva as
pessoas a realizarem ações no mundo. “Diálogo Mestiço” tem sido uma peça fundamental desta engrenagem do
MOVER o mundo, construída coletivamente a partir do desejo de conhecer, de intercambiar e mudar.
            Como artista e, hoje, também como docente dentro da instituição Universidade Federal da Bahia, vasculho
possibilidades de fazer dança, prioritariamente, a partir do desejo. Microdancas, microações, micropolíticas, tempo,
consumo, ser artista, ser docente, criação versus criatividade, autossustentável, caseiro, artesanal, simples, comum,
surpreendente, desejado, desejante, amor, invisibilidade... palavras que me vêm à mente dentre tantas. Assim, a partir
de uma ferramenta muito simples – Facebook – pude me conectar com muitas pessoas de meu círculo de amigos. E
assim nasceu o “Edital mais simples do mundo”.
            Editais são instrumentos utilizados para tornar públicos os processos seletivos relacionados a programas e
ações de uma determinada instituição. No Brasil, por razões óbvias, mas que merecem ser recordadas, edital tornou-se
sinônimo de política cultural. Sendo um mecanismo de seleção, considerado um dos mais democráticos do setor
público, editais não dão conta, isoladamente, de toda a demanda de execução de política pública. Eles atendem alguns
elos dessa cadeia, porém não todos. Falta fomento, incentivo, manutenção e outros. Edital funciona como uma daquelas
palavras carregadas de dogmas que sustentam ideias orientadoras de práticas.  Pensando, então, nos vícios e
acomodamentos que os editais provocaram na classe artística, desejei também provocar uma onda contrária, ou seja,
utilizar o termo edital, mas com outra conotação, inclusive contrariando a lógica capitalista de arte como mercadoria,
onde tudo só pode ser comprado e vendido. Parti, assim, para a elaboração de um pequeno texto, postado no
Facebook, que poderia ou não surtir efeito. Novas tecnologias de comunicação têm esse poder de multiplicar,
exponencialmente, as informações disponíveis. Então, contei com isso.
            Abaixo, apresento o resumo do acontecimento, com a mensagem deixada no Facebook, na ocasião do resultado
do “Edital mais simples do mundo”. Nela consta a trajetória desde a mensagem que originou o movimento de perguntas,
dúvidas e intenções até confirmações de parcerias e início de criações compartilhadas.
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RESULTADO DO EDITAL MAIS SIMPLES DO MUNDO
Oi. Tudo bem?
Hoje, dia 17 de maio de 2015, inicio o contato com cada um que postou em minha linha do tempo do Facebook.
Você manifestou interesse em trabalhar comigo, certo?
Como artista e, hoje, também como docente dentro da instituição Universidade Federal da Bahia, vasculho
possibilidades de fazer dança, prioritariamente, a partir do desejo.
Microdancas, microações, micropolíticas, tempo, consumo, ser artista, ser docente, criação versus criatividade,
autossustentável, caseiro, artesanal, simples, comum, surpreendente, desejado, desejante, amor, invisibilidade...
palavras que me vêm à mente dentre tantas.
Assim, a partir de uma ferramenta muito simples – Facebook – pude me conectar com muitas pessoas de meu círculo
de amigos.
Seu desejo é o meu desejo, e vice-versa.
Então, coloco-me à disposição para iniciar os trabalhos.
Projetei um tempo de realização de todos os desejos para 3 anos.
O que acha?
Isso te motiva? Te move?
Texto originalmente simples abaixo:
"Quero dançar, performar. Quem se habilita a me coreografar, criar para mim? Quero ser dirigida. Lançado aqui o Edital
mais simples do mundo: sem contrapartida, sem planilha orçamentária, sem orçamento, sem bate-papo após a
apresentação. Só tem como exigências: desejo, paixão, vontade. Aguardo!" - Publicado na minha linha do tempo do
Facebook em 20 de março de 2015.
Proponente: um ou mais
Propostas até 16/04, meia-noite: 44
Países: 5 (2 Paraguai, 2 Argentina, 2 Colômbia, 1 Equador, 1 Portugal)
Estados Brasileiros: quase todos
Formato: livre
Tempo: do desejo de cada um
Espaço: qualquer
Contrapartida: nenhuma
Orçamento: zero
Razão Social: pessoa
Critério de escolha: intenção de cada um (aceitei simplesmente todas)
Caso haja algum contrato posterior, minha proposta é simples: tirar os impostos e dividir igualmente o cachê com você
ou a equipe que compusermos.
Prospectiva:

• 3 anos para conclusão da primeira etapa (2015 a 2018).
• 2 anos para segunda etapa (2018 a 2020).

Esclarecimentos simples:
• a artista, que sou eu, poderá receber instruções, consignas, apontamentos, textos, músicas, artigos, vídeos e

desafios por email, correio, telegrama;
• o criador/propositor/provocador, que é você, pode pedir Skype, conversar pelo Whatsapp, Messenger, Celular;
• você pode agendar visita presencial;
• você pode solicitar a presença da artista no local/ cidade/país  desejado;
• enfim, basta acertarmos as agendas.

Você pode adicionar, sugerir, retirar o que quiser deste simples documento.
Então, os trabalhos estão abertos!!!
Axé.
 
            Como apresentado no resumo deste texto, experimentei com os três projetos mencionados aqui, “Diálogo
Mestiço”, “Microdanças que se desfazem...” e “Edital mais simples do mundo”, possibilidades não habituais de criar
buracos e brechas, interseções e nexos na malha que ativa e “reativa nossa imaginação política, teórica, afetiva,
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corporal, territorial e existencial” (Pélbart, 2013). A relação que pude estabelecer ou restabelecer entre os projetos
envolve uma rede de afetos, resistências e micropolíticas, com efeitos sociais correspondentes a uma potência de vida
singular, redefinida pelos posicionamentos contemporâneos que são mais flutuantes, transversais, híbridos. Pode não
parecer, mas é simples assim.
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