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Resumo:

Este artigo enuncia a dança do ventre enquanto ação artística biopotente, ao promover fazeres
compartilhados pautados pela sororidade feminina em vez de competitividade, amizade em vez de
rivalidade e amparo em vez de desamparo. Para tanto apresentará as proposições
artístico-pedagógicas desenvolvidas na disciplina DAN 165- Dança de Caráter II, semestre 2018.1, do
curso de Licenciatura em Dança, da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Avançando
para uma reflexão política do papel da dança nos tempos de agora, em específico na produção de
outros afetos distintos dos circuitos atuantes. Em um mundo, no qual se evidencia a desigualdade de
gênero, rivalidade e o machismo, enquanto afecções sociais.

Palavras-chave: dança do ventre. corpomídia. biopotência. sororidade.

Abstract:

This article enunciates belly dancing as biopotent artistic action, by promoting shared actions guided
by female sorority rather than competitiveness, friendship instead of rivalry and shelter instead of
helplessness. In order to do so, it will present the artistic-pedagogical propositions developed in the
discipline DAN 165 - Character Dance II, semester 2018.1, of the course of Degree in Dance, of the
School of Dance of the Federal University of Bahia. Moving towards a political reflection on the role of
dance in the times of now, in specific in the production of other affections distinct from the acting
circuits. In a world in which gender inequality, rivalry and machismo are evident, as social affections.

Keywords: belly dance. bodymedia. biopower. sorority.

Resumen:

Este artículo enuncia la danza del vientre como acción artística biopotente, al promover hacer
compartidos pautados por la sororidad femenina en vez de competitividad, amistad en lugar de
rivalidad y amparo en vez de desamparo. Para ello presentará las proposiciones artístico-pedagógicas
desarrolladas en la disciplina DAN 165- Danza de Caráter II, semestre 2018.1, del curso de
Licenciatura en Danza, de la Escuela de Danza de la Universidad Federal de Bahía. Avanzando para
una reflexión política del papel de la danza en los tiempos de ahora, en específico en la producción de
otros afectos distintos de los circuitos actuantes. En un mundo, en el que se evidencia la desigualdad
de género, rivalidad y el machismo, en cuanto afecciones sociales.

Palabras- clave: Danza del vientre. corpomídia. biopotencia. sororidad.

Considerações iniciais

Primeiro encontro, alunas regulares de cursos diversos da Universidade Federal da Bahia, semestre
2018.1, se encontraram com um interesse comum: ter acesso a disciplina DAN 165 – Dança de
Caráter II[i]. Em uma roda de conversa, enquanto docente responsável, propus uma partilha de
expectativas e apresentações. Afinal, qual a trilha que te trouxe até aqui

Perspectivando a construção de uma trilha comum, apresentei o plano de curso da disciplina, no qual
a ementa[ii] propõe o estudo da dança do ventre, com a ênfase em processos criativos. E de partida,
esclareci que a proposta está condicionada as demandas do processo, logo aberta a novos contornos
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e desenhos. Neste sentido, considero que os fazeres experenciados nos corpos são co-evolutivos, e,
portanto, não entendidos como proposições pré-concebidas a serem reproduzidas.

Na proposta desenvolvida, o exercício de realizar fazeres em comum mereceu ser considerado na
sua condição complexa de reunir singularidades – mulheres com diversas experiências corporais,
sendo a grande maioria sem o conhecimento do repertório básico de dança do ventre. Desta forma,
para a feitura da composição coreográfica individual[iii], fez a opção de estimular ignições
compositivas e acolher referências pessoais trazidas, ao invés de um modelo universal compartilhado.
Seguir no fluxo das potencialidades para atos dançantes, sem promover a padronização destes.

Importa, aqui, esclarecer que a oferta do referido componente curricular teve respaldo no
planejamento semestral do Colegiado dos Cursos de Graduação da Escola de Dança, em decorrência
das solicitações apontadas pelo corpo discente no período de orientação acadêmica. Contudo, para
além do atendimento ao contexto, a necessidade de politizar o cumprimento da oferta, configurou-se
condição sine qua non, de reproposição da ementa vigente [iv]. No caso específico, questionar o
papel da dança diante das condições de vida do agora. Em um mundo, no qual se evidencia a
desigualdade de gênero, rivalidade e o machismo enquanto afecções sociais atuantes.

A reproposição proposta, evidentemente, implicou na testagem de procedimentos metodológicos que
garantisse uma abrangência política e deslocasse a prática da dança do ventre do contorno sexista e
estereotipado, no qual a dançarina se encontra no lugar de objeto sexual a serviço do fetiche
masculino. O que vale dizer, um movimento dançante de re-conquista do feminino e suas existências,
que opera na desconstrução de contornos pejorativos e na maioria das vezes, sujeitos a um sistema
de representação falocêntrica [v].

De Ana Paula a Tainá: enlaçando e desenlaçando as existências

Seguir na tarefa de propor a prática da dança do ventre, com o foco na criação de uma composição
coreográfica contemporânea a ser apresentada no final do semestre, solicitou a testagem de alguns
esboços temáticos. Sendo estes, aqui entendidos, como ignições para se chegar em elementos
autobiográficos para a criação artística. Neste sentido, me deparei com a seguinte questão: quais
assuntos interessam a essas mulheres

De acordo com Gabriele Roth [vi], em seu livro intitulado “Os Ritmos da Alma – o movimento como
prática espiritual”, a figura da mãe constitui um aspecto fundante da nossa existência, considerada um
terreno sólido sobre o qual a dança pode ser constituída. Sobre isto ela diz:

Nossas raízes são matriarcais. Saímos do corpo de nossa mãe e somos
alimentados pela Mãe terra. O sangue da mãe corre em nossas veias;
seu espírito está em todas as coisas. [...] A mãe é a pedra angular para
todos os outros arquétipos. Sem a sua presença, eles não têm apoio.
Ela é a linha de fundo. Sua presença é o terreno sólido sobre o qual
podemos construir a nossa dança. Assim como a mãe do nosso
nascimento físico, ela é o ponto de reunião onde todas as forças
misteriosas do nosso ser convergem e se manifestam. (ROTH, 1997, p.
79)

Nesse sentido, rastrear a linhagem feminina de cada aluna, pareceu-me um ponto de partida dessa
trilha a ser percorrida. Através de procedimentos que indagassem sobre as mulheres que constituem
a existência de cada uma, para posteriormente chegar a raiz matriarcal. Apostar no retorno do
caminho de casa - o ventre materno, seria como entrar no seio da terra e questionar-se.
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Assim, o primeiro passo foi interrogar sobre as raízes. Ou seja, se perguntar de onde venho No
exercício de fazer conexão com a linhagem feminina e ao mesmo tempo enlaçar as existências, de
Ana Paula a Tainá, unidas pela potência de existir em comunhão.

O equilíbrio do corpo, o equilíbrio do nosso psiquismo, o equilíbrio da nossa vida
espiritual depende, de uma certa maneira, deste enraizamento. De nossas
raízes. E se as raízes são sadias, toda a árvore é sadia. Algumas vezes somos
jardineiros, muito atentos à flor e ao fruto, mas esquecemos as raízes,
esquecemos os pés. E portanto, é por lá talvez que devemos começar nossos
cuidados. (LELOUP, 1998, p. 34)

No inventário proposto, a investigação corpórea a partir dos pés, teve um papel fundamental. Em
círculo iniciou-se uma massagem dos pés com uma bola de tênis, com o intuito de ampliar a
percepção de se estar sobre os pés. Lembrou-se também da importância dos pés e a conexão com
terra na prática da dança do ventre. Não apenas pela simbologia da Grande Mãe, mas principalmente
pelo princípio do grounding [vii] como propulsor do movimento. Afinal, ter os pés enraizados no chão e
joelhos ligeiramente dobrados favorecem a mobilidade pélvica. Além do mais, de acordo com Jean-
Yves Leloup [viii] “o movimento começa e termina pelos pés” (LELOUP, 1998, p.33).

Assim a sensação de estar presente no “aqui e agora” e maior contato da “planta dos pés” com o
chão, possibilitou avançar nos questionamentos sobre as raízes de cada existência. Afinal, é possível
perceber as nossas raízes Quais são as mulheres que compõem o chão, sobre o qual meus pés
caminham

O interessante foi perceber que a figura materna foi uma escolha recorrente, entre tantas outras
representações [ix]. Mães, avós, amigas, escritoras, rainhas do pop e ativistas políticas,
mulheres-raízes, nutridoras de outras mulheres e da potência de existir. Deste ponto de vista, o
reconhecimento dessas presenças femininas favoreceu o entendimento de que as mulheres são
inerentemente doadoras naturais, na medida em que alimentam a pulsão vital, convocam para a
existência e pelo não esquecimento de si.

Onde encontrar em si mesmo os recursos para legitimar determinado
modo de existência singular Como tornar as existências mais reais
Talvez as existências devam se submeter a outras existências para se
colocarem elas mesmas ou se consolidarem, e inversamente. Não
existimos por nós mesmos; só existimos realmente porque fazemos
existir outra coisa. Toda existência precisa de intensificadores para
aumentar a realidade. (LAPOUJADE, 2017, p. 24)

Considerar que toda a existência necessita de algum modo ser intensificada, ao ponto de aumentar a
realidade, implica avançar na discussão. Segundo David Lapoujade [x] (2017) um ser só conquista o
direito de existir, pela ajuda do outro. Uma afirmação que abre brechas para hipoteticamente propor
que mulheres em processos de retroalimentação e ajuda, trocam qualidades e competências, que
funcionariam enquanto dispositivos “intensificadores” de existências.

O encontro com essa perspectiva permite perceber o quão potente é estar imerso em um processo
artístico de dança entre mulheres. Pois estar com outras mulheres no exercício da sororidade
feminina, não somente intensifica o apoio mútuo, solidariedade e empatia, como também cria
condições para que inúmeras criações artísticas insurjam à revelia de tendências paralisadoras.
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Na minha apresentação eu quis mostrar isso, um corpo livre e preso, que pode
executar o movimento, mas também não pode, porque cortou algumas linhas
que o prendiam, porém não todas. Depois desta disciplina eu liberei o meu
corpo, destravei-o para as regras dos “bons costumes” e do “imoral”, porque
agora eu sei e tenho consciência de quando eu estou me inibindo, e é neste
momento que eu me reeduco e me permito ser eu e não o que os outro acham
que eu devo ser. (T. J. S. O., 2018)

O depoimento da aluna acima, revela o conflito vivido no processo artístico, como também em seus
posicionamentos frente a vida. Entretanto observa-se que o mover em dança se configurou enquanto
possibilidade de questionamento de modelos femininos impostos. Sobre isto diz LaurentiIs:

O território das artes surge, nesse movimento, como grande potência para
elaboração crítica aos modelos culturais vigentes, uma vez que inúmeras
criações artísticas insurgem contra o sistema de imagens e signos,
desestabilizando os regimes de verdade dominantes. ( LAURENTIIS, 2017, p.
33)

É aí que percebo que o papel político da dança, incitado pelos embates feministas, somente é
legítimo quando escoa “do Outro comum para o Outro que cada um enfrenta, um a um, em sua
existência” (VERAS, 2008, p.161). Seja Ana Paula. Seja Tainá. Mulheres que enlaçam seus modos de
existir, para desenlaçar outros. Corajosamente dançam suas narrativas autobiográficas e fazem do
mover-se um ato “sustentativo” [xi], ao ativar o que foi esquecido.

E por quem você dança, quando começa a dançar

A pergunta acima faz parte de um poema escrito pela aluna F. R. P.P., durante o seu processo na
disciplina. E confesso que a escolha para se tornar um título dessa parte da comunicação, surgiu da
possibilidade de tratar a dança enquanto uma convocatória de si e não somente enquanto uma
coleção de passos a serem ensinados em uma sala de aula. Tratamento esse, que afeta diretamente
a presença e a regularidade nas aulas. Uma vez que para trabalhar a mobilidade do assoalho pélvico,
requisita acessar memórias corporificadas nessa região. E de fato, em alguns momentos tornar-se
doloroso ativar sensações aí contidas, e faz da descontinuidade uma estratégia de sobrevivência a
travessia ao centro de nós mesmos.

Não sei quem sabe da informação, mas eu quase desisti da aula de dança de
caráter. Passei por uns momentos difíceis na minha vida e a sensação era de
quem não estava mesmo dando conta de remexer com todas as coisas que
estavam sendo mexidas em mim. (F.R.P.P., 2018)

Pois bem, ser mulher e estar na condição de docente e na condução de uma prática artística com
mais outras dezessete mulheres, é aceitar o lugar que você se encontra e a missão que lhe foi
destinada – conduzir o outro ao melhor de si. E nesse sentido, acessar o assoalho pélvico via dança
do ventre, me pareceu fazer da dança uma alquimia. Posto que dançar com a sombra é chegar
também a luz. Mulheres-alquimistas transformando chumbo em ouro, o medo de não ser em modos
de existir, dançando.

Logo, a escolha da metáfora alquimia não é à toa. Pois é justamente pela possibilidade de atuar na
transformação de um elemento em outro, assim como os alquimistas faziam na antiguidade clássica,
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que caminhou essa prática.

A dança do ventre transforma. Ela me acompanha diariamente, pois danço
todos os dias em casa, em festas e na cama. Mudou meu corpo e meus
movimentos. A mulher carrega o peso do mundo nas suas costas, perto da
lombar, e nada como um xime para dar um chega para lá em tanto peso. [...]
Estar em contato com o próprio quadril, o próprio corpo me fez ter consciência
de mim mesma, das necessidades e desejos. [...] Sou dona de mim e do meu
corpo, do meu local sagrado, da minha própria casa. (L.F.M.A., 2018)

Considero que cada turma tem um chamado e cabe o docente construir as trilhas para atender o que
foi encaminhado pelo Universo. Com esse grupo de alunas em específico, compreendi que seria
preciso exercitar a alquimia de si. Equilibrando os discursos verbais, com os traçados e histórias que
aqueles corpos me contavam ao dançar. Traçados bem estruturados e encaminhados por falas
assertivas a respeito dos encaminhamentos de vida e posicionamentos políticos, a exemplo da
militância política feminista. Mas que no corpo faltava “corpar”, ou seja, a sustentação necessária para
assegurar o que se enuncia de si.

Seguir redesenhando novos traçados, capaz de propor uma maior integração e consciência corporal.
Com o trabalho de conectar a cintura escapular e pélvica, muitas vezes em desconexão.
Redistribuindo assim, a tonicidade e energia entre essas regiões. Assim como, a relação entre
pernas, joelhos e pés, importante no suporte do desejo de ser. Percepções corporais necessárias na
transformação de padrões de movimento e atitudes frente a vida.

Elencar o estudo da dança do ventre com uma leitura de si e do outro, entendendo o corpo como o
texto central desse processo, foi uma das escolhas que a docência me impôs com essa turma, em
especifico. Romper com o ensino pautado apenas no conteúdo a ser dado e seguir na aventura de
fazer do corpo dançante, um portal para acessar as subjetividades sutis e reafirmar as existências.

Entretanto, aqui, ao revistar a experiência, o que mais me parece interessante nessa proposta
desenvolvida, é relacionar o ato de convocar-se, com o conhecimento de si. Ora se a dança é
entendida como uma convocação para se fazer presente, então como se cria essa presença Uma
possível hipótese que já está em desenvolvimento no texto, irá propor que sem o mínimo do
entendimento de si, não existe a possibilidade de convocar-se a dançar e portanto, ser/estar no
mundo.

Avançando na discussão, o modo como a disciplina foi proposta no enlaçamento das existências ao
fazeres da dança, possibilitou que as mulheres se conhecessem via corpo dançante. Nessa
perspectiva não bastava o compartilhamento das narrativas autobiográficas, mas confrontar-se e
mover-se por transformações que escoassem para produção artística.

A proposta de uma composição artística individual, aberta as diversas possibilidades combinatórias a
partir das instruções da dança do ventre, já configura uma convocação de si e das insurgências que
ali se enunciariam. O saber de si, da linhagem feminina constituinte e das qualidades [xii] das
mulheres referenciadas, forneceu subsídios para o desenvolvimento do argumento coreográfico.

Para melhor explicar esse ponto recorro ao depoimento da aluna S.S.C., assim ela escreve:

Cursando este componente curricular, passei por dois momentos de despertar
distintos. O primeiro foi a necessidade de me enxergar enquanto mulher,
feminina. Fui desafiada a ver beleza em meu corpo, que é totalmente fora do
padrão estético vigente. Me senti finalmente estabelecendo um período de paz
com meu corpo. O segundo despertar foi desencadeado pelas propostas
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reflexivas lançadas pela professora Márcia Mignac. Ao refletir sobre minhas
raízes, a ancestralidade que trago em meu corpo, meu ventre, memórias, ao
pensar sobre o que me nutre, comecei a perceber o meu chamado interno para
o estudo das artes pelo viés da metafísica, muito baseada na proposta do
dramaturgo Antonin Artaud. (S.S.C., 2018)

E prossegue:

Tudo começou a se encaixar com meu estilo de vida, minhas escolhas
pessoais, meus ritos diários e a dança do ventre. Tudo foi se processando no
meu centro criativo, no meu ventre, a cada exercício, a cada aula. Quando
pensei nos meus referenciais de mulheres, resolvi homenagear a minha mãe,
que é uma mulher extremamente ritualística, ligada aos saberes ancestrais e a
natureza. Então decidi trazer para meu solo a figura da Anciã, que já passou
pelas fases da jovem e da mãe. A anciã é a sábia, a velha mulher que tem
muita experiência e ligação com a espiritualidade. A minha dança foi essa
referência às matriarcas ancestrais, às pretas velhas, às caboclas e ao poder de
cura que toda mulher carrega em si. (S.S.C, 2018)

É interessante notar a partir do relato acima, o quanto do despertamento experimentado, se deu pela
possibilidade de conhecer-se enquanto corpo que dança. Na medida em que dentro dessa outra
“moldura”, corpo-dançante, foi instaurado outros modos de perceber-se e confrontar-se, a partir de um
processo de ativação do centro criativo. Ao usar a metáfora do “ventre”, S. S.C. dá a entender que
retorna ao caminho de casa, ou seja, o seu desejo de ser. Desejo esse, só percebido pelo processo
compositivo em dança, centrado na figura da anciã.

Ao vestir-se como uma matriarca ancestral e utilizar o cachimbo sagrado, como elemento constituinte
da cena, S.S.C, ritualiza a existência de si e das outras mulheres, corporificando uma oração
dançada. Um deslocamento subjetivo, legitimado a partir da figura materna, que opera na também no
confronto dos modelos femininos impostos e por consequência a aceitação das formas do seu corpo.

Logo a ação da dança tende a potencializar outros modos de percepção do corpo feminino, não só
por agregar outras informações e transformá-lo, mas por ampliar a visão do corpo-sujeito sobre si
mesmo. Katz (2003, p. 85) sugere que “a habilidade de dançar se constrói através do sensório-motor
do corpo que, como qualquer outro organismo se transforma pela informação que agrega”. E nessa
direção, considera-se que “o ato de perceber constitui o percebido” (MATURANA, 1997, p.23).

Maturana [xiii] (1997), criador da teoria da Biologia do Conhecer, apresenta o fenômeno do conhecer
como um modo de operar do ser vivo em congruência com sua circunstância. O ser vivo não é
independente de sua circunstância, e sim constituinte dela. Baseado em tal tese, o autor afirma que
conhecer é viver, e viver é conhecer, no reconhecimento de nexos entre o conhecer e viver, que se
estabelecem dentro de uma lógica que afirma a dinâmica da constituição indivíduo e a dinâmica de
constituição social como “interconstituintes”. Esse entendimento é importante na recusa de relações
deterministas e causais entre o ser vivo e sua circunstância.

Quando digo que conhecer é viver, e viver é conhecer, o que estou dizendo é
que o ser vivo, no momento em que deixa de ser congruente com sua
circunstância, morre. Ou seja, quando acaba seu conhecimento morre. É um
conjunto que é uma unidade em sua circunstância. E sua circunstância é como
é, segundo a história de sua dinâmica. (MATURANA, 1997, p. 42)
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O que importa compreender não é o sentido biológico do morrer e viver, e sim, considerar o
conhecimento, o indivíduo e a sua circunstância enquanto uma dinâmica de constituição mutuamente
gerativa. Que em transposição para as práticas artísticas vividas na referida disciplina, possibilita
pensar que o conhecimento construído na prática da dança do ventre não se reduz ao feitio dos
movimentos de dança, mas desloca-se para o viver, para dinâmicas de potencialização e reinvenção
de si.

No processo de ampliar as percepções e a potencialização de si, parece haver na dança do ventre um
tipo de saber-poder que favoreceu romper com os apagamentos vividos pelas alunas, como
consequência do tornar-se mulher. Pois de acordo com a artista visual e pesquisadora Gabriela
Laurenttis, “uma das consequências da construção desse modelo de feminino é certo apagamento
dos anseios, das vontades e dos desejos das mulheres que acabam por ser desvalorizadas”
(LAURENTTIS, 2017, p. 41). Assim, ao dançar com o ventre em diálogo com sua linhagem feminina,
cada uma, pôde de criar movimentos de escape e compor um arranjo coreográfico a partir dos seus
desejos e feituras de si.

Talvez, uma das possíveis respostas a questão trazida pela aluna F. R. P.P., ao indagar “E por quem
você dança, quando começa a dançar ”, esteja atrelada a condição de reafirmação da sua existência
e o endereçamento da sua dança para si próprio. Uma resposta dançante, que nos tempos de agora,
deixa de ter apenas uma dimensão ontológica para política.

Vamos juntas, mulheres A amizade feminina e a condivisão existencial como um ato político

Arrisca-se, aqui, refletir que as práticas artísticas vividas por F.R.P.P e por outras alunas em sala de
aula, encontram ressonâncias nos modos feministas de criar, a exemplo da artista Louise Bourgeois
[xiv]. Justamente por bancar o sentido libertário no fazer criativo e reformular as narrativas
autobiográficas femininas, que na cena se configuram também como estratégias de enfrentamento e
elaboração da própria vida. Sobre isto, Laurentiis escreve:

Ao relatar a sensação experimentada durante a criação da obra, Louise
afirma: “senti como se aquilo tivesse existido. Realmente me modificou”
(Bougeois, 2004:158). O relato indica a abertura da possibilidade de
transformação de si, por meio da prática artística. O corpo envolvido na
construção da obra está em enfrentamento real com as densidades, os
volumes e as texturas dos materiais. O corpo da artista produz a obra e é
produzido pelas sensações que o próprio ato de criação possibilita.
(LAURENTIIS, 2017, p. 70).

O ato criativo como um dispositivo de transformação, em decorrência das trocas experimentados na
feitura da obra artística, se expande a partir do entendimento de corpo trabalhado na teoria
corpomídia [xv]. Com o interesse de ressaltar a característica processual do corpo, enquanto mídia
[xvi] de si mesmo, como um sistema vivo e em trânsito contínuo de trocas de informações com o
ambiente. Greiner (2005, p. 130) indica que:

Algumas informações do mundo são selecionadas para se organizar na forma
de corpo – processo condicionado pelo entendimento de que corpo não é um
recipiente, mas sim aquilo que se apronta nesse processo co-evolutivo de
trocas com o ambiente. E como o fluxo não estanca, o corpo vive em estado do
sempre-presente, o que impede a noção de recipiente.
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E prossegue: “[...] A mídia à qual o Corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de
selecionar informações que vão se constituindo corpo. A informação se transmite em processo de
contaminação” (p. 130).

Sendo assim, aqui, entende-se que as trocas e a seleção de informações vividas pelas alunas no
processo de compartilhamento coletivo, foram intensificadas por um contexto onde a sororidade
feminina era exercitada. Nesse sentido, as amizades estabelecidas e a solidariedade entre elas
tornaram o contexto potente para ”atualizações contínuas, articulatórias e descentradas” (KATZ, 2010,
p.124).

Honro esse espaço para além das, este foi de muita verdade, acolhimento, cura,
aprendizado e amor. Aqui a gente pôde se desnudar e entrar nas profundezas.
Aqui estava diante de irmãs, aprendendo e partilhando em amor e união. Aqui
eu encontrei o que se espera encontrar na dança do ventre, o mergulho e o
trabalho de reconexão com esse centro poderoso de cura e poder. [...]
Agradeço imensamente a Márcia e a todas as irmãs que compartilharam e
persistiram nesse processo apesar de toda a dor que carregávamos, o
importante é que escolhemos juntas e de mãos dadas fazer o que amamos com
confiança e gratidão. Não foi por acaso que fomos nós. E eu agradeço com todo
amor, devoção e gratidão a cada coração. Estamos juntas porque sim, somos
uma muito mais do que pensamos. Sorriso teu é sorriso meu. Dor tua é dor
minha. (C.S.P., 2018)

No enlaçamento das suas existências, juntas co-evolutivamente construíram uma rede de apoio,
capaz de produzir afetos distintos dos circuitos atuantes. Irmandade em vez de competitividade,
amizade em vez de rivalidade e amparo em vez de desamparo. Afetos estes amplificados pelo
contexto, que no corpo dançante encontram abrigo, uma vez que “o corpo não recusa a informação
do ambiente” [xvii] e se faz justamente no trânsito dessas informações.

Helena Katz [xviii] (2005) ao refletir sobre a importância do contexto na produção, transmissão e
interpretação de uma informação, cita o semioticista Thomas Sebeok para esclarecer que o “onde”
tudo ocorre nunca é passivo. Se configurando, assim, como uma “espécie de contexto-sensitivo – por
isso, as trocas entre corpos e ambientes são possíveis” (KATZ, 2005, p. 123). Avançando na
discussão, a autora ainda propõe:

Contexto inclui, portanto, sistema cognitivo (mente), mensagem que fluem
paralelamente, a memória de mensagens prévias que foram experenciadas e
sem dúvida, a antecipação de futuras mensagens, que ainda serão trazidas à
ação, e que existem como possibilidades. (KATZ, 2005, p. 124)

Sob esse prisma, torna-se muito fácil entender o corpo dançante nas aulas da disciplina DANA 165 –
Dança de Caráter II, como um corpomídia do contexto em que ele atua e é produzido. Ou seja, um
corpo sendo as informações que lhe constituem, que na situação específica é um corpo constitutivo
por posicionamentos em prol do feminismo. Motivo pelo qual, se relacionou inicialmente a prática
criativa em dança, como um procedimento feminista. Ora, não seria de outro modo, haja visto os
discursos potencialmente políticos verbalizados nas rodas de conversa e o perfil de mulheres
selecionado como referências femininas.

A escolha de Marielle Franco [xix], por exemplo, como referencial feminino trazido pela aluna F.R.P.P,
afirma a argumentação desenvolvida acima. Principalmente quando essa escolha não está apartada
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da composição coreográfica desenvolvida, haja visto pela tônica feminista abordada. Para tanto, a
discente inicia sua performance declamando o poema intitulado “Reparando”, quase em tom
confessional. Confissão que explicita uma militância e uma crítica feminista ao modelo de feminilidade
imposto.

Se você reparar bem, eu sou mulher. Mas também sou ser humano. É
parceiro, eu sangro. E não tem essa de talvez. Eu sangro todo mês [...] sou
mulher de família, sou mãe, avó e filha. Mas sou mulher de guerrilha, da luta
de todo dia. Pelo direito de não lavar vasilha. Pelo direito de virar poesia. Mas
do jeito que eu quiser. Da poesia que eu fizer. Que diga: Hei! Sou mulher. Mas
também sou gente. Além do corpo também tenho mente. E é mente pensante.
Sou mulher militante, de combate constante e vem vocêquerendo me pôr no
tanque (F.R.P.P., 2018)

Nota-se que, o escoamento de enfrentamentos e posicionamentos políticos para o fazer criativo, não
seria possível se não existisse essa rede de amizade e apoio e entre as alunas envolvidas no
processo. Pois, ainda que o contexto produzisse uma rede de predisposições perceptuais, motoras,
de aprendizado e emocionais, que enfatizassem essa tônica artística-política, ainda sim, a potência de
existir e resistir na cena tenderia estar fragilizada. Principalmente quando os circuitos de afetos
atuantes entre as mulheres, pautam-se na rivalidade, competição e desqualificação da existência.

É interessante destacar o papel da amizade estabelecido na turma, principalmente se tratando de um
coletivo de mulheres diversas e que não tinham enlaçamentos fortalecidos anteriormente. Inclusive, a
maioria das alunas não se conheciam até ingressar nas aulas. Abaixo, se encontra um trecho do
depoimento de uma aluna, que explicita essa situação, após a tentativa de abandono das aulas:

Voltei com um discurso todo pronto pra me justificar e ninguém me perguntou
nada. Vocês só me receberam e a sensação que ficou é que não importa o
que tinha acontecido, importa que eu tinha voltado. Ficou essa sensação de
estar com aquela sua melhor amiga que nunca vai te julgar pelo que você já
fez na vida e pensar que antes eu nunca tinha visto vocês, me faz pensar no
tamanho que tem esse encontro do feminino. Sempre. De acolher e ser
acolhida. De torcer pela outra, de se emocionar só porque ali tem uma mulher
se superando. (F.R.P.P., 2018)

Com Giorgio Agamben [xx] (2009) pode-se compreender melhor o papel da amizade entre mulheres,
não apenas como uma condição para o exercício da sonoridade feminina, mas como uma relação
afetiva que carrega um estatuto ontológico e político, indispensável nos tempos de agora.

Pois bem, Agamben (2009) ao citar o tratado de Aristóteles [xxi] sobre a amizade, propõe pensar a
amizade no favorecimento da existência do outro, ou seja, num com-sentir a existência do amigo.
Nesse sentido, “a amizade é a instância desse com-sentimento da existência própria” (AGAMBEN,
p. 89). Visto que, o ser ao dar consentimento a existência do outro, que é diferente de si, afirma sua
existência. Observa-se que na potência do existir, insurge outra potência: a potência política. Uma vez
que a sensação do ser é dividida e com-dividida entre os amigos. Sobre isto Agamben, escreve:

Em termos modernos se poderia dizer que “amigo” é um existencial e não um
categorial. Mas esse existencial – como tal, não conceituável – é atravessado,
entretanto, por uma intensidade que o carrega de algo como uma potência
política. Essa intensidade é o syn, o “com” que divide, dissemina e torna
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condivisível – ou melhor, já sempre condividida – a sensação mesma, a
doçura mesma de existir. (AGAMBEN, 2009, p. 91)

Agamben ancorado nos entendimentos propostos por Aristóteles no trecho do tratado, no qual o
filósofo grego compara o homem com o animal, esclarece que a instauração da condivisão na
amizade, ocorre na medida em que os amigos partilham o próprio fato de existir – a própria vida.
Diferentemente dos animais, que condividem algo ou uma coisa, a exemplo do gado que condivide
o pasto. “E é essa partilha sem objeto, esse com-sentir originário que se constitui a política”
(AGAMBEN, 2009, p. 92)

No exercício da transposição dos entendimentos abordados acima, arrisco aqui, propor que a
potência do existir só foi ativada na medida em que as alunas envolvidas no processo construíram
laços de afeto ao dançar. Enlaçando as existências, juntas, seguiram de potencialidades para atos
artístico-políticos. O que só reforça a importância da política dos afetos para a com-sentimento de
outros modos de ser.

Nessa dança compartilhada, o não apagamento de si e a condivisão do próprio fato de existir,
favoreceu o exercício da sororidade feminina. Como irmãs dançamos com o ventre, em uma
comunhão ontológica - uma comunhão de ser a ser, existir e resistir, fizemos do corpo dançante um
manifesto existencial.

Juntas entendemos que somos mais fortes. Juntas convocamos e reverenciamos muitas mulheres
que compartilham os embates do tempo de agora. Juntas fizemos da dança, um ato político.
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[i] Disciplina optativa oferecida no Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal da Bahia,
de natureza teórico-prática e com carga horária total de 68 horas.

[ii] Estudo acerca das principais configurações da dança do ventre – egípcia e libanesa: estrutura
corporal e coreográfica, isolamento de partes do corpo (quadril e tronco), movimentos característicos
e leitura musical dos ritmos árabes. Recontextualização do estudo a partir de processos criativos –
investigação e composição de células coreográficas, dentro de uma cena contemporânea.

[iii] A proposta era o desenvolvimento de uma composição coreográfica individual a partir das
instruções da dança do ventre, com a liberdade estilística para fusões com outras linguagens e
repertórios de dança trazidas pelas alunas.

[iv]Elementos da Dança Folclórica Europeia na sua forma desenvolvida para o palco.
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[v] A ideia de representação falocêntrica aqui utilizada, diz respeito as representações femininas em
contextos artísticos ou não, submetidas aos discursos e imagens produzidas pelos homens
(LAURENTIIS, 2017). Que em específico na dança do ventre, vem carregado de um contorno
pejorativo, no qual reproduz uma representação feminina a partir enfatização da superioridade
masculina. Neste sentido, o corpo feminino se encontra numa relação assimétrica ao masculino,
configurando-se enquanto objeto a ser possuído.

[vi] Gabrielle Roth foi uma dançarina e musicista americana nos gêneros world music e trance dance,
com um interesse especial no xamanismo. Ela criou a abordagem 5 Rhythms para o movimento no
final dos anos 1970, na qual serviu de formação para centenas de professores em todo o mundo.

[vii] Termo que se refere ao enraizamento dos pés na terra.

[viii] Jean Yves Leloup nasceu na cidade de Angé, na França, em 24 de janeiro de 1950. Doutor em
psicologia transpessoal, também dedica seu trabalho à filosofia. É poeta e principalmente intérprete
das escrituras religiosas. Em sua obra, dedica bastante espaço aos textos sagrados e é defensor da
união destes com a ciência.

[ix] Mulheres como referências – Marielle de Castro, Daniela Mercury, Isadora Duncan, Beyonce,
Clarice Lispector, Valéria e Alvanete.

[x] David Lapoujade é professor na Universidade de Paris 1 e especialista em filosofia
anglo-americana contemporânea.

[xi] Termo utilizado por David Lapoujade em seu livro “As Existências mínimas”, ao citar o filósofo
Éttienne Souriau, para propor o entendimento do modo de existência enquanto “sustentativo”, na
medida em que dá consistência e se alimenta dos afetos.

[xii] Qualidades das mulheres selecionadas – força, alegria de viver, criatividade, decidida, mágica,
firmeza, vontade de viver.

[xiii] Humberto Maturana é biólogo (Neurobiologia), crítico do Realismo Matemático e criador da teoria
da Autopoiese e da Biologia do Conhecer, junto com Francisco Varela. É co-fundador e docente do
Instituto de Formação Matríztica em Santiago do Chile, onde trabalha no desenvolvimento da
dinâmica da Matriz Biológico-cultural da Existência Humana.

[xiv] Mulheres citadas pelas alunas, enquanto referências de figuras femininas importantes na vida
pessoal de cada uma.

[xv] Batizada como corpomídia por Helena Katz e Christine Greiner (2005), esta abordagem teórica é
tributária da semiótica peirciana nos usos do conceito de fluxo permanente (semiose), das teorias
evolucionistas neodarwinianas (entre as quais se destacam o meme de Richard Dawkins e a
concepção de mente de Daniel Dennet) e da abordagem filosófica do papel das metáforas na
construção da cognição proposta por George Lakoff e Mark Johnson (KATZ, apud MACHADO, 2007,
p. 34)

[xvi] A ideia de mídia aqui proposta refere-se ao modo do corpo existir. O corpo como mídia de si
mesmo, sempre na condição de “sendo”, por onde as informações se tornam corpo e não atravessam
o corpo. De acordo com Katz, não se trata do conceito de mídia como veículo por onde algo passa
para ser exteriorizado – como, por exemplo, a TV, um aparelho por onde entra um sinal que carrega
uma informação, que é lá processada e emitida, deixando o aparelho tal qual estava antes dessa
operação. Pois, o corpo não é um veículo processador de informações. O corpo comunica a si mesmo
e não algo que o atravessa sem modificá-lo (KATZ, 2004)
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[xvii] Fala da professora Helena Katz no Corpocidade, mesa temática Corpo, Cidade, Cultura e
Diversidade na Universidade Federal da Bahia, outubro de 2008.

[xviii] Helena Katz é crítica de dança, professora da Faculdade de Comunicação e Artes do Corpo e
do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo e autora do livro Um. Dois. Três: a dança é o pensamento do corpo, 2005.

[xix] Marielle Franco foi uma socióloga feminista, defensora dos direitos humanos e política brasileira.
Filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a
Legislatura 2017-2020.Crítica da intervenção federal no Rio de Janeiro e da Polícia Militar,
denunciava constantemente abusos de autoridade por parte de policiais contra moradores de
comunidades carentes. Em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros na região central do Rio de
Janeiro.

[xx] Giorgio Agamben é um filósofo italiano, autor de obras que percorrem temas que vão da estética
à política. Seus trabalhos mais conhecidos incluem sua investigação sobre os conceitos de estado de
exceção e homo sacer.

[xxi] Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande.[2] Seus
escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a
música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. Juntamente com Platão e
Sócrates (professor de Platão), Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental.
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