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RESUMO

A pesquisa tem como objeto de estudo as experiências artísticas desenvolvidas durante os dez anos
de existência do Balé Jovem de Salvador (BJS) na perspectiva de reconhecer os processos de
aprendizagem contidos nestas experiências e que resultam na qualificação de jovens no campo da
Dança. O BJS vem se organizando como uma companhia de Dança que visa colaborar com a
participação social de jovens bailarinos no campo da Dança, buscando estreitar possíveis distâncias
entre instituições de formação e companhias, grupos e coletivos artísticos. Nesta perspectiva, nos
perguntamos: como um companhia de Dança pode se constituir como um ambiente de formação O
objetivo da pesquisa é sistematizar a prática artística desenvolvida pelo BJS e discuti-la como
experiência significativa para a formação de jovens. Toma-se como metodologia a pesquisa-ação
(THIOLLENT, 2011), definida a partir de sua natureza qualitativa e social de base empírica, na qual as
relações entre pesquisadores e os demais sujeitos envolvidos na situação investigada
caracterizam-se pelo engajamento e participação. Nesta investigação, identificamos elementos
constitutivos da praxis exercida pela companhia que articulam-se interdisciplinarmente: a autonomia
do sujeito, a produção artística e a participação política. Enfatizamos a dimensão educativa da
experiência artística no sentido de demonstrar como experiências artísticas podem constituir
processos de aprendizagem. Para dar corpo à discussão, nos debruçamos sobre os seguintes
conceitos: dialogia a partir da obra do educador Paulo Freire (1967, 1987, 1996); experiência, a partir
das constibuições do filósofo John Dewey (2010a, 2010b) e do professor de filosofia da educação
Jorge Larrosa (2002); emancipação na perspectiva do filósofo Jacques Rancière (2002); bem como o
conceito de cooperação por meio das reflexões propostas pelo sociólogo Richard Sennet (2012).

Palavras-chave: Balé Jovem de Salvador. Dança. Experiência Artística. Processo
de Aprendizagem.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA PRÁXIS ARTÍSTICO-EDUCATIVA DO BALÉ JOVEM DE
SALVADOR – UMA COMPANHIA DE FORMAÇÃO EM DANÇA

Matias Santiago Oliveira Luz Júnior

Este artigo objetiva discutir os aspectos teórico-práticos que envolvem a práxis artístico-educativa do
Balé Jovem de Salvador, companhia de formação em Dança existente em Salvador - Bahia, fruto da
pesquisa-ação realizada com os jovens participantes do ambiente em 2017-2018 e que teve como
resultado a construção de princípios que compõem um plano educativo flexível focado na formação
em Dança. Para tanto, serão abordados alguns elementos identificados na prática artística da
companhia, bem como conceitos da arte e da educação em prol de uma discussão sobre a potência
da companhia de Dança como ambiente de aprendizagem.

A maneira como estão impressas as tantas vozes que compõem esta investigação termina por
delinear uma escrita polifônica em torno dos elementos constitutivos da práxis exercida junto à
companhia de Dança, evidenciando um movimento entre a posição de pesquisador - participante e
ativo no conjunto de sujeitos envolvidos na pesquisa e dos próprios sujeitos enquanto grupo social.
Por isso, em alguns momentos utilizo a primeira pessoa do singular, e em outros a primeira pessoa do
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plural. Deste modo, quando me refiro a “nós”, expresso não apenas uma posição individual, mas me
coloco como parte desta coletividade.

Este aspecto da escrita reforça uma lógica pertinente que emerge dos procedimentos metodológicos
adotados para a pesquisa e que, no decorrer de seu desenvolvimento, evidenciam a natureza
colaborativa previamente existente no ambiente. A problematização dos conceitos trabalhados com
todos os sujeitos envolvidos deu espaço a uma construção conceitual conjunta em torno das questões
que surgiram durante este processo. Por isso reforçamos a posição da pesquisa-ação.

Portanto, a partir deste ponto, serão apresentados no decorrer da dissertação os jovens envolvidos na
pesquisa, bem como suas impressões sobre os seminários realizados durante a investigação e como
o ambiente da companhia colabora para uma formação artística que se reflete em seus fazeres
atuais. Desta maneira, busco ressaltar o ponto de vista singular destes sujeitos e suas posições de
autoria no próprio trabalho. A minha voz de pesquisador participante se enlaça com todas estas vozes
dos demais integrantes, na perspectiva de traduzir as dinâmicas que ocorrem no ambiente e o modo
como nós, o BJS, nos relacionamos com a hipótese da pesquisa.

Destacamos que, desde a sua criação, os procedimentos realizados dentro da companhia visando a
qualificação dos jovens partiram das minhas vivências profissionais enquanto bailarino e professor de
Dança[1], bem como da vivência de outros professores que trabalham na criação de obras, aulas e
oficinas durante a existência do grupo.

A observação de tais procedimentos no decorrer do tempo e as demandas surgidas dos jovens que,
num desejo de inserção no mundo do trabalho da Dança, exigiam novas práticas ligadas a produção
artística - tais como oficinas de performance e workshops de artistas convidados -, levaram a
necessidade de identificar de maneira ainda que inicial, quais elementos se repetiam na práxis.
Explanarei aqui tais elementos que surgiram e processualmente foram integrados ao planejamento de
ações artísticas.

Finalmente, é importante destacar que a elaboração conceitual dos elementos descritos nesta
pesquisa é apresentada por estudiosos da arte, educação, filosofia e sociologia comprometidos coma
transformação da sociedade em uma perspectiva política e social. A ideia é estabelecer uma relação
de tais conceitos com a práxis artística do Balé Jovem de Salvador, de modo a possibilitar a análise
das atividades a partir destes novos paradigmas.

2.1 A PEDAGOGIA DO DESEJO

"Pedagogia do Desejo" é uma proposta pedagógica com base nos estudos de Paulo Freire,
desenvolvida por Cesare de la Rocca, fundador do Projeto Axé[2], ONG baiana criada em 1998[3]. O
objetivo do Projeto Axé épromover a socialização de meninos e meninas de rua de Salvador,
restituindo à criança em situação de risco a capacidade de sonhar e desejar, considerando cada um
dos seus educandos como sujeito de direitos, cognição e desejo[4].

Dentre os princípios da organização, Lia Robatto (2012) destaca:

A Ética como vida e exemplo a ser oferecido aos educandos; a Estética como
direito fundamental de toda a criança; a Arte não mais como instrumento de
educação, e sim como a própria educação; o tríplice Ser sujeito da criança; o
Desejo como garantia de ‘estar vivo’; o Direito que adquire maior valor se
permanentemente acoplado ao conceito e à prática do Dever. (ROCCA apud
ROBATTO,2012,p.196)
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O direito à vida, os direitos e deveres civis, políticos, sociais e culturais, a preservação do meio
ambiente e a liberdade de grupos e indivíduos numa comunidade estabelecem uma ponte possível
para a elaboração de um projeto pedagógico específico para a formação em Dança que não perdesse
de vista as demandas educativas. Esta não é uma tarefa simples. Nossa atuação no projeto
possibilitou perceber os desafios existentes na ressignificação de procedimentos educativos
característicos da Dança num ambiente comprometido com valores sociais, econômicos e culturais.

A formação em Dança neste contexto sofre alterações significativas por considerar, para além dos
objetivos técnicos ligados ao treinamento corporal de um determinado estilo de Dança, os princípios
de cidadania trazidos pelo Projeto. Tal alteração proporciona a apreciação do conhecimento prévio
oriundo dos educandos em prol da reconfiguração de procedimentos educativos já existentes nas
práticas de Dança. A consideração dos sujeitos é assumida então como o ponto de partida para a
elaboração de planos de aula, acompanhamento pedagógico e avaliações.

O ambiente do Projeto Axé é uma das principais referências para a criação dos princípios que
norteiam a experiência de formação oferecida pelo Balé Jovem de Salvador. A partir desta
experiência, pude identificar de que maneira o exercício da autonomia no ambiente de aprendizagem
torna-se uma potência necessária para a construção de conhecimentos e para a qualificação
profissional.

O conceito de autonomia seria fundamental para o desenvolvimento do BJS como ambiente de
formação em Dança. No decorrer do tempo, pude identificar que as decisões em torno do que seria
realizado a cada dia precisavam ser discutidas e definidas por todos, e a escuta das demandas
deveria nortear as atividades que se tranformavam ao longo de sua própria realização, a partir dos
desejos e questionamentos dos jovens da companhia.

Vale ressaltar que este processo começou a ocorrer aproximadamente cinco anos depois da criação
da companhia, já que no início o objetivo estava restrito a criação de obras e a qualificação
técnico-intepretativa dos bailarinos, ou seja, não havia consciência da dimensão educativa presente
no trabalho. Foi a partir das demandas sinalizadas pelos jovens que comecei a compreender que
poderíamos trabalhar com o princípio da autonomia dos sujeitos. No caso do BJS, o foco não era o
caráter de socialização de menores em estado de risco social – objetivo principal do projeto Axé - ,
mas sim a profissionalização de jovens para o mundo do trabalho da Dança. O reconhecimento dos
seus desejos foi, portanto, o primeiro elemento constitutivo da práxis que viria a ser desenvolvida pelo
grupo nos anos seguintes.

Foi na observação e identificação destes desejos que os procedimentos artísticos foram construídos,
desenvolvidos e avaliados de maneira processual. Ressalto que, ainda que se trate de um espaço
aberto à entrada de jovens dos mais diversos níveis de conhecimento em Dança, nunca foram
estabelecidas gradações de faixa etária ou de desenvolvimento técnico-interpretativo para a
participação dos mesmos: os desejos conviviam na diversidade de corpos.

Esta característica intergeracional e o reconhecimento dos conhecimentos prévios de cada
participante são aspectos que marcam a práxis da companhia, através da elaboração de
procedimentos nos quais esta diversidade implica diretamente em aspectos didáticos. A criação de
obras visa potencializar as habilidades dos bailarinos, ou seja, as obras assumem também um papel
formativo ao proporcionar o desenvolvimento específico dos intérpretes, num processo criativo capaz
de problematizar tanto o grupo em sua totalidade, como as especificidades técnicas e criativas de
cada jovem envolvido.

Como exemplo podemos citar uma das primeiras obras criadas para o repertório da companhia.
“Areia”, criada em 2009, além de exigir um preparo técnico necessário para a execução de suas
sequências coreográficas, desenvolvidas durante aulas de técnica clássica e moderna, propõe uma
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liberdade do intérprete que, investigando sobre as sensações provenientes de se estar no litoral de
Salvador e as consequentes transformações do corpo que habita este ambiente, abre um campo de
pesquisa não só técnico mas também investigativo. Por isso, ainda hoje é utilizada como estratégia de
potencialização das habilidades dos envolvidos.

Como um espetáculo de Dança para palco italiano, a sua realização também proporciona
experiências que dizem respeito à tecnologia do espetáculo, e que também proporcionam o
desenvolvimento de habilidades específicas. A orientação espacial a partir do posicionamento no
palco, a logística de entradas e saídas dos bailarinos nos bastidores, a iluminação cênica e as
questões de contra-regragem são alguns dos elementos presentes na obra que estimulam a
qualificação dos jovens.

As rodas de conversa realizadas a cada apresentação da obra trazem novas questões em relação a
obra assim como ao trabalho de produção desenvolvido pela companhia, seja com apontamentos
sobre a necessidade de mais aulas técnicas, desenvolvimento de novas estratégias de comunicação
das obras junto à sociedade, identidade visual presente em cartazes e flyers digitais, assim como o
registro fotográfico e/ou audiovisual dos espetáculos.

Tais necessidades que surgem das rodas configuram-se como novas experiências a serem
vivenciadas pelos próprios jovens envolvidos, transformando assim a remontagem de um espetáculo
em uma verdadeira usina de formação nos diversos aspectos que o compõem.

As metodologias se configuram a partir do que tange a formação de bailarinos e técnicos (o modo de
realização de aulas, ensaios, montagens, apresentações), sempre na perspectiva do que o jovem
aprendiz deseja e acredita ser pertinente para o seu processo de formação.

As técnicas de Dança articuladas às temáticas de criação, bem como os modos de pesquisa e difusão
são discutidos continuamente com o grupo, acreditando que a partir dessa construção conjunta
possamos potencializar o processo de profissionalização de forma diversa e ampla, evitando a
redução das experiências estéticas, pelo contrário, agregando variadas possibilidades de Dança afim
de ampliar o campo de atuação dos jovens.

Ainda na perspectiva de expandir estas experiências, agregam-se novos interesses dos jovens por
outras atuações presentes do fazer de uma companhia de Dança. O compartilhamento das ações,
suas avaliações e desdobramentos têm possibilitado o desenvolvimento de funções tais como
organização de figurino e adereços, agendamento de novos professores para as aulas, produção e
iluminação dos espetáculos que também passam a ser exercidas pelos próprios bailarinos[5].

Esta experiência de compartilhamento marcou o projeto “Solos Baianos”, desenvolvido pela
companhia desde 2016, cujo foco é a criação de solos de Dança nos quais a troca de experiências
entre o criador (coreógrafo) e intérprete (bailarino) proporcione uma aproximação íntima no processo
criativo. A proposta é viabilizar processos criativos de artistas residentes na Bahia e as vivências
inerentes para a produção de um solo de Dança, desde a pesquisa, os procedimentos de composição
da obra, além do aparato técnico presente na criação e difusão.

O projeto se divide em três etapas. Na primeira etapa, cada coreógrafo realiza um workshop de seus
processos junto à companhia, na perspectiva de uma apresentação de sua linha de pesquisa e
desenvolvimento estético. Ao final desta etapa, são coletadas as impressões dos jovens participantes,
que indicam com quais criadores gostariam de vivenciar um processo de criação. Esta etapa inverte a
relação tradicional existente entre bailarino e coreógrafo, onde o primeiro sempre assume o papel de
candidato a ser selecionado pelo segundo. A tentativa de tal inversão é trazer à tona a autonomia
necessária ao artista em definir seus interesses estéticos e de pesquisa a partir da experiência,
deslocando-o da posição passiva de ser escolhido, passando a ser também autor da criação.
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Na segunda etapa, cada coreógrado escolhe, do grupo de jovens interessados em seu processo de
criação, dois para a montagem do solo. Aqui é problematizada também a relação de escolha entre
intérpretes e criadores, pois é levada em consideração as justificativas de escolha de cada jovem para
cada criador, tendo como critério a ser considerado pelos coreógrafos a aproximação dos bailarinos
com os aspectos referentes à sua estética / estilo / processo que determinaram as suas escolhas.

Na terceira e última etapa, em que é desenvolvido o processo de criação e difusão, evidencia-se a
descoberta de outras funções ligadas à Dança por parte dos jovens, as quais nos referíamos
anteriormente. Toda companhia se envolve no processo - não apenas os bailarinos escolhidos para a
criação, mas outros que se interessam em acompanhar um determinado processo artístico, participar
na elaboração de figurino, cenário ou iluminação, bem como auxiliar na produção executiva dos
espetáculos, atuando nos camarins, técnica de palco ou bilheteria do teatro. Tais vivências despertam
um interesse mais global no que tange à produção dentro do campo da Dança, possibilitando uma
visão geral das necessidades inerentes à prática e logística das ações de difusão de obras, o que leva
a uma integração de um número maior de jovens envolvidos em cada projeto a ser desenvolvido pelo
BJS.

Em 2016, foram convidados para compor o grupo de criadores os coreógrafos Cristina Castro, Lia
Robatto, Jorge Silva, João Perene, Mestre King e Jorge Alencar. A iluminação dos solos ficou a cargo
de Márcio Nonato, que instaurou a pedido dos jovens um grupo de estudos sobre iluminação cênica,
no qual muitos puderam participar e deste modo contribuir para o processo de elaboração dos planos
de luz de cada obra. Alguns processos foram acompanhados por jovens que se dispuseram a ser
ouvintes nos ensaios, e puderam experienciar também a composição coreográfica durante a criação.
A assessoria de comunicação do BJS, realizada por Juliana Maia, contou com o apoio da companhia
na disseminação de informações oriundas de cada processo e que alimentavam a criação de releases
para imprensa, participação em programas de rádio, dentre outros.

Vale ressaltar que esta primeira edição do projeto evidenciou, portanto, a construção de uma forma de
prática colaborativa. Em sua tese de doutorado, Aquino (2015) nos apresenta uma definição
provisória desta prática, a qual adoto nesta pesquisa. Para a autora, a colaboração é marcada pelo
mutualismo ou reciprocidade, constituindo assim práticas dialógicas e não-hierárquicas aliadas a uma
atitude crítica e política de reconhecimento e reinvenção das relações de produção em condições
horizontais de circulação de conhecimentos, sem implicar numa pasteurização das especificidades
dos agentes envolvidos. Nas palavras de Aquino:

“Co-laborar” é inventar, a cada momento, formas de “fazer com” o outro. No
“fazer com” não há distâncias ou isenção, mas sobretudo a mobilização de
dimensões afetivas e hápticas (RODRIGO, 2007) em um encontro que
pressupõe reconhecimento e valorização mútua. (AQUINO, 2015, p. 108)

Após a avaliação feita pelos jovens, pontos positivos e possíveis ajustes necessários para a
continuidade do projeto Solos Baianos foram identificados, sistematizados e registrados sob a forma
de relatórios, que influenciaram a sua segunda edição.

Em 2017, com a segunda edição dos Solos Baianos, o aspecto colaborativo se deu de forma mais
fortalecida na companhia. Em comemoração aos dez anos, foram convidados jovens que participaram
do BJS em diferentes épocas para a criação dos solos na função de coreógrafos: Eron Pimenta,
Ramon Moura, Inah Irenam, Danillo Queiróz, Melissa Figueiredo e Neemias Santana.

As três etapas foram executadas com mais engajamento da companhia. Os jovens, que já tinham
uma memória do projeto realizado em 2016, se aproximaram de maneira mais aprofundada dos
criadores nesta edição, propondo uma participação para além da condição de mero intérprete,
envolvendo-se também como observadores de alguns processos de criação. Os trânsitos entre estas
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diversas funções ganhou um maior fluxo também com a participação de jovens da companhia na
comunicação e produção executiva dos espetáculos, ampliando o envolvimento em todo o processo.
Neste tipo de experiência, a formação se afirma como elemento transversal e definitivo que orienta a
pesquisa, produção e difusão.

Sobre a formação desenvolvida no BJS, a bailarina Inah Irenam afirma que a maneira de operar
existente na companhia baseia-se na atenção dada aos desejos apresentados pelos próprios jovens:

Para mim, a minha visão [sobre a formação] vai muito pela demanda que vai
chegando de corpos e de proposições. Quando o elenco sentiu a necessidade
de pedir os “Solos Baianos”, então foi decidodo um modus operandi para
responder às demandas desses jovens que tem o desejo de produzir solos de
dança....esse modus operandi do Balé Jovem pra mim é muito da demanda
que a gente vai provocando dentro da companhia, não é a companhia que
provoca a gente. Este modus operandi é mutável, mas não deixa de pensar na
formação a partir da demanda. (Inah Irenam em entrevista para esta pesquisa.
2018)

Portanto, a prática de socialização de jovens no projeto Axé e os processos colaborativos existentes
no BJS configuram a existência de um pensamento pautado na autonomia como elemento constitutivo
no processo de aprendizagem. A possibilidade de desenvolver formas de colaboração de maneira
não-hierárquica nos processos educativos leva à construção de uma autonomia e de percepção da
mesma, estando os envolvidos num constante questionamento sobre suas posições diante das
experiências e como os conhecimentos emergem da prática e na avaliação das vivências propostas,
na construção de indivíduos cientes da sua atuação e pertinência no mundo que os rodeia.

2.1.1 Autonomia

Encontramos na obra de Paulo Freire (1967, 1987, 1996) os argumentos que sustentam a autonomia
do sujeito como uma das bases que compõem o plano flexível do Balé Jovem de Salvador, um dos
resultados esperados desta pesquisa. O autor, educador responsável pela criação de um método
inovador de educação no Brasil, aponta estratégias de atuação necessárias para o desenvolvimento
da percepção de autonomia, alijada do povo pela opressão de dominantes exploradores que fizeram a
história do Brasil. O trecho a seguir explica, segundo o autor, a situação na qual o povo brasileiro se
encontrava devido a tais aspectos da sua formação:

A sua dependência emocional, fruto da situação concreta de dominação em
que se acham e que gera também a sua visão inautêntica do mundo, não
pode ser aproveitada a não ser pelo opressor. Este é que se serve da
dependência para criar mais dependência. (FREIRE, 1987, p. 30)

Freire nos mostra como, sistematicamente, por interesses de dominação, a autonomia do povo
brasileiro foi comprometida numa história de opressão e submissão forçada, que ocasionou em sua
população a construção de um medo em torno do ser autônomo, dotado de direitos e consciente da
sua ação no mundo.

Segundo Freire, as desigualdades econômicas e sociais, decorrentes da dominação imposta ao
nosso povo, deflagraram o surgimento de cidadãos sem a consciência que possibilitaria a
transformação de sua realidade com a transformação de sua realidade, com medo da liberdade e sem
perspectiva de mudança. Chamou de “educação bancária” a forma de educação oferecida à
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população que considera o aluno como um recipiente vazio onde são depositados os conhecimentos
ditados pelo professor, excluindo deste contexto qualquer desenvolvimento da criticidade e de uma
construção do ser. Nesta perspectiva, quando não há troca de experiências entre professores e
alunos, todos os envolvidos acabam por perder a possibilidade de criação, ato fundamental para o
aprender. Para o autor, esta possibilidade se encontra numa educação problematizadora, capaz de
estimular o indivíduo oprimido, fazê-lo redescobrir-se enquanto ser humano potente e consciente.

Com seu método de alfabetização de adultos, Freire propunha uma transformação da educação tendo
como estratégia fundamental o diálogo entre educador e educando, capaz de levar a uma tomada de
consciência de si e da realidade e na geração de conhecimentos a partir dela. Em seu método, a
geração de conteúdos se dá através da observação do contexto no qual o indivíduo se encontra e, a
partir deste, as questões inerentes ao ambiente tornam-se proposições de estudo a serem
trabalhadas em prol de uma educação emancipatória, investigativa e progressista, sempre
objetivando a valorização do humano e suas relações com a realidade.

O estímulo pela construção de autonomia proposta no BJS se assemelha à busca por uma autonomia
do sujeito em Freire, da qual deriva a anteriormente mencionada Pedagogia do Desejo, considerando
o contexto histórico-social dos jovens e a proposição educativa de torná-los indivíduos críticos da sua
realidade e capazes de criar novos contextos. No caso específico da companhia, concentra-se na
formação profissional a partir das trocas de experiências existentes no ambiente de aprendizagem.
Podemos então identificar quais estratégias são necessárias para o exercício da autonomia que tais
experiências citadas promovem em prol do desenvolvimento do ser humano em seus contextos
sociais. Nesse sentido, nos perguntamos: de que maneira podemos estimular uma aprendizagem
crítica e transformadora Quais elementos emergem desta busca e contribuem para torná-la viável

2.1.2 Dialogia

Tanto nos escritos de Freire quanto na Pedagogia do Desejo implementada pelo projeto Axé, vemos a
importância fundamental do diálogo entre os envolvidos na práxis pedagógica. Através dele, se dão
as trocas pertinentes para o desenvolvimento crítico do educando, tornando-o capaz de reestruturar
noções e práticas apresentadas e mediadas pelos educadores. Temos então no diálogo uma potente
estratégia para a construção de conhecimentos. Trataremos aqui do termo “dialogia” na perspectiva
freireana, para compreendermos como este fenômeno se apresenta na práxis do BJS.

A dialogia encontra-se no ambiente pedagógico muito além de sua característica comunicadora entre
indivíduos. Seu objetivo primordial é estabelecer não uma transmissão de informações de um ser ao
outro, mas de instaurar um canal de trocas horizontais, destituindo hierarquias. É na troca e no
conflito de realidades exposto no diálogo que se constitui a práxis, fazendo com que a curiosidade se
faça presente de ambas as partes: a problematização da realidade afeta tanto educador quanto
educando em prol de um experiência educativa que atinja todos, efetivando o processo de
aprendizagem.

Para uma maior aproximação em torno dos conceitos apresentados, citamos Freire e sua explanação
sobre diálogo:

E que é o diálogo É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz
crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da
esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os
dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um
no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de
simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. “O diálogo é, portanto, o
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indispensável caminho”, diz Jaspers, “não somente nas questões vitais para
nossa ordenação política, mas em todos os sentidos do nosso ser. Somente
pela virtude da crença, contudo, tem o diálogo estímulo e significação: pela
crença no homem e nas suas possibilidades, pela crença de que somente
chego a ser eu mesmo quando os demais também cheguem a ser eles
mesmos. (FREIRE, 1967, p. 107-8)

Ainda em Freire, vemos que a educação bancária, por sua característica de considerar o outro como
um “depósito” de informações, acaba por promover o que o autor chama de “antidiálogo”, pautado na
hierarquia de saberes entre A e B. Sobre o “antidiálogo”, Freire explicita:

Era o diálogo que opúnhamos ao antidiálogo, tão entranhado em nossa
formação histórico-cultural, tão presente e ao mesmo tempo tão antagônico ao
clima de transição. O antidiálogo, que implica numa relação vertical de A sobre
B, é o oposto a tudo isso. É desamoroso. É acrítico e não gera criticidade,
exatamente porque desamoroso. Não é humildade. É desesperançoso.
Arrogante. Auto-suficiente. No antidiálogo quebra-se aquela relação de
“simpatia” entre seus polos, que caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o
antidiálogo não comunica. Faz comunicados. (FREIRE, 1967, p. 107-8)

A distinção entre o que o autor se refere como “comunicar” ou “fazer comunicados” é bastante cara
para a educação problematizadora. Não se trata de descartar a necessidade da intervenção do
educador, mas sim de como este se posiciona no processo de aprendizagem. Em suas palavras:

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em
que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e
alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica,
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto
ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam
epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 1996, p. 33)

Diante de tais considerações, vemos na dialogia uma potência para a aprendizagem e seus
desdobramentos. Na práxis do BJS, a dialogia é o elemento que funda o procedimento para a
qualificação profissional, agregando a explicação de conceitos e práticas como parte intrínseca ao
diálogo, porém com um olhar atento à sua real função, a de permanecer enquanto propulsora de uma
horizontalidade geradora de perguntas para o desenvolvimento cognitivo. Esta abordagem dialógica
se relaciona diretamente com a noção de emancipação, conforme discutiremos a seguir.

Porém, vale ressaltar que tanto a autonomia quanto o diálogo provocam inevitavelmente uma
desestabilização da própria práxis, implicando momentos nos quais o dissenso e mesmo a hierarquia
também caracterizam este ambiente como lugar de aprendizagem. O diálogo de Freire ganha novas
conexões, não mais a relação entre A e B, mas o cruzamento entre tantos diálogos possíveis que
emergem do exercício da autonomia. Uma polifonia caótica e pulsante que também impulsiona a
companhia, a reorganiza de diversas maneiras e cria novas experiências artísticas.

2.1.3 Emancipação

Jacques Rancière, filósofo francês, em seu livro "O mestre ignorante: cinco lições sobre a
emancipação intelectual" (2002) nos traz o conceito da emancipação intelectual, através da premissa
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de que todas as inteligências são iguais e que os homens se configuram como vontades servidas por
uma inteligência. O autor questiona os métodos tradicionais de educação e sua função na
consolidação de sistemas de governo tanto autoritários como republicanos, em tornar a educação
como instrução de indivíduos, inserindo-os na sociedade para o exercício de papéis
pré-determinados, sem levar em consideração a possibilidade deste mesmo indivíduo construir sua
concepção de mundo e aprender a partir de sua própria existência.

No livro, Rancière narra a experiência de Joseph Jacotot, professor francês que ao constatar que
seus alunos dos Países-Baixos haviam aprendido a língua francesa através de uma edição bilíngue
(Holandês-Francês) de uma obra, privados de explicações, inicia um estudo sobre um novo método
que contradizia todos os outros existentes até então. Todos os homens, educadores ou não, seriam
capazes então de ensinar e aprender a partir de um reposicionamento do papel do professor, que não
deveria mais orientar simplesmente através de explicações sobre o mundo e os homens, mas
acompanhar o aluno em sua aventura intelectual. Jacotot parte do princípio da igualdade das
inteligências para instituir um método revolucionário na Europa do século XIX que abala as estruturas
da educação.

A posição explicadora do professor é questionada por Rancière, que explicita a necessidade de
verificação contínua da igualdade no processo de aprendizagem. Nesse sentido, a explicação é
tratada como “mito da pedagogia, a parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos
ignorantes, espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes, inteligentes e bobos” (RANCIÈRE,
2002, p. 23-24). A posição do explicador é carregada da noção de superioridade de sua inteligência
sobre a dos outros, como se apenas a partir deste momento tivesse início o ato de aprender. Esta
perspectiva reforça a crença de que ao se explicar determinada coisa, um véu de ignorância é retirado
desvelando-se assim uma verdade absoluta[6].

Em “O mestre ignorante" (2002), Rancière cita a consequência desta atitude explicadora:

O procedimento próprio do explicador consiste nesse duplo gesto inaugural:
por um lado, ele decreta o começo absoluto – somente agora tem início o ato
de aprender; por outro lado, ele cobre todas as coisas a serem aprendidas
desse véu de ignorância que ele próprio se encarrega de retirar. (RANCIÈRE,
2002, p. 24)

Deste modo, o embrutecimento, para Rancière, seria o fenômeno no qual uma inteligência se
sobrepõe a outra, impossibilitando uma diversidade de compreensões sobre um determinado
conhecimento. Tal fenômeno se faz presente em pedagogias que partem da premissa de que as
inteligências são desiguais, havendo uma hierarquização das mesmas entre aqueles “que sabem” e
os “que não sabem”, ou seja, inteligências superiores que impõem o conhecimento a inteligências
inferiores. A divisão entre seres superiores e inferiores termina por estabelecer um sistema
hegemônico de poder e de dominação.

A relação entre emancipação intelectual e embrutecimento é problematizada através da máxima de
que o homem é uma vontade servida por uma inteligência, e que cabe a ele dar início ao processo de
aprendizagem sem a intervenção explicadora. Esta relação envolve educadores e alunos no processo
de emancipação intelectual. A verificação contínua dos processos de aprendizagem compreende
todos os envolvidos e propicia uma consciência ativa e necessária para a produção do conhecimento.
Em outro trecho de "O mestre ignorante", tal exercício é ratificado pelo autor:

Para emancipar um ignorante, é preciso e suficiente que sejamos, nós
mesmos, emancipados; isso é, conscientes do verdadeiro poder do espírito
humano. O ignorante aprenderá sozinho o que o mestre ignora, se o mestre
acredita que ele o pode, e o obriga a atualizar sua capacidade: círculo da
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potência homólogo a esse círculo da impotência que ligava o aluno ao
explicador do velho método. (RANCIÈRE, 2002, p. 34)

Considerando os procedimentos dentro da práxis do BJS já citados, vemos que o estímulo para a
consciência de uma emancipação intelectual faz-se presente na perspectiva da colaboração e
verificação contínua e processual das atividades relacionadas à formação profissional. Aliado à
autonomia do sujeito[7], este conceito contribui para uma visão mais específica sobre a continuidade
dos processos de aprendizagem, sendo verificadas as potências que cada um exerce na práxis,
desenvolvendo nos jovens um senso crítico sobre sua participação nas atividades. A qualificação
profissional no campo da Dança a partir de tais conceitos se estabelece de maneira sistêmica e
proporciona uma organização contínua dos procedimentos, identificando fragilidades e
desdobramentos possíveis.

Como exemplo, apresentamos uma prática estabelecida na companhia, focada na geração de
perguntas sobre as experiências as quais os jovens vivenciam. Neste sentido, as rodas de conversa
estabelecidas no BJS funcionam mais como um dispositivo propagador de questões do que de
resoluções em torno de um determinado problema. A troca de percepções dos jovens sobre um
ensaio de uma obra, uma aula de Dança ou algum processo de criação abrem espaço para a
divergência de pensamento sobre a experiência. Este exercício, mesmo que por vezes
incompreendido por jovens iniciantes na companhia, desestabiliza a hierarquia entre quem ensina e
quem aprende, favorecendo a ocorrência de processos que articulam dialogia, autonomia e
emancipação.

2.2 PRODUÇÃO ARTÍSTICA

Aqui iremos tratar de todos os procedimentos referentes à produção em Dança, incluindo aulas,
ensaios, montagens artísticas, turnês, residências artísticas, intercâmbios, tecnologia do espetáculo,
etc. A partir do diálogo constante com o grupo, é possível perceber quais atividades são mais
demandadas - aulas, ensaios, vivências criativas etc. -, propiciando um planejamento processual de
modo a viabilizar tais procedimentos. A escuta de demandas que dizem respeito ao fazer artístico por
parte dos integrantes da companhia pode estabelecer grupos de trabalho específicos à cada área do
espetáculo. Além da Dança, outras experiências relacionadas a outros fazeres deste campo podem
surgir, sobretudo relacionadas a outras linguagens artísticas como o teatro, a fotografia e a
performance, experiências estas que, no decorrer do processo, vão se configurando como áreas da
formação a serem exploradas, no intuito de se estabelecerem novos espaços formativos dentro do
trabalho do Balé Jovem de Salvador. Destas experiências, já foram detectados diversos perfis
profissionais que agora contribuem para o fortalecimento da companhia de Dança como espaço de
troca de conhecimentos específicos da área, gerando inclusive uma retroalimentação do trabalho
proposto. Hoje, no Balé Jovem de Salvador, além de bailarinos, podemos listar produtores,
iluminadores, figurinistas, coreógrafos e performers que despertaram seus interesses dentro dos
processos criativos apresentados pelo BJS nestes dez anos e que hoje são colaboradores no
desenvolvimento de novos processos formativos.

A produção artística, entendida como mais um dos elementos constitutivos da práxis dentro da
companhia, desloca o BJS do ambiente costumeiro das companhias de Dança convencionais, onde o
aspecto produtivo de obras e sua circulação tornam-se objetivos prioritários nos contextos de
mercado e difusão do exercício artístico da Dança. A intencionalidade da qualificação dos jovens
ocupa este lugar, transformando o ambiente sem desconsiderar a criação de obras, mas inserindo o
universo de especificidades que a compõem como parte do objetivo de formação proposto.

Tal exercício criativo atravessado por uma intencionalidade formativa passa a demandar a contrução
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de novas metodologias de compartilhamento de conhecimentos relacionados a fazeres específicos da
produção em Dança, como novas experimentações de técnicas específicas, avaliações regulares
propostas nas rodas de conversa, participação dos jovens na elaboração de identidade visual das
obras etc., na medida em que o aspecto da qualificação toma a frente enquanto objetivo a ser
alcançado. Os procedimentos ligados à produção de obras se expandem na perspectiva de
possibilitar pela experiência tal qualificação, gerando estratégias de criação e novas metodologias que
são identificadas ou construídas pelo grupo durante o seu fazer. Um processo contínuo que
proporciona uma abertura para um protagonismo colaborativo, onde as funções inerentes à produção
tornam-se lugares de experimentação por todos, afetando a natureza das obras, deixando-as também
abertas a desdobramentos, podendo ser revisitadas a cada remontagem ou na continuidade de sua
criação.

Este elemento constitutivo, por sua natureza empírica, agrega-se à Pedagogia do Desejo e os
conceitos tratados até então. Percebe-se que no decorrer da criação de obras, ensaios, aulas e outras
atividades desenvolvidas, estão embricados os conceitos de autonomia do sujeito, bem como a
dialogia e a emancipação intelectual. Por sua abrangência, tal elemento reforça a definição do
ambiente do BJS ainda como de uma companhia de Dança, mesmo que a intencionalidade formativa
transversalize os procedimentos na perspectiva da criação e verificação contínua do trabalho
desenvolvido.

Em 2016, propus uma nova criação onde o grupo pudesse experimentar novas dinâmicas do
movimento do corpo, criando cenas que abarcassem uma diversidade de modos de mover. O
estímulo inicial seria a partir de improvisações explicitando os fatores existentes no movimento, suas
relações e como poderíamos exercitar diversas dinâmicas neste processo. O título sugerido para a
obra foi “Outras Dinâmicas”.

Ocorreu que neste período, antes das aulas da companhia, as conversas que surgiam entre os jovens
tratavam dos eventos ocorridos na política nacional, dentre eles o processo de impeachment da
Presidenta Dilma[8], a investigação Lava-Jato[9], as manifestações populares decorrentes destes
eventos realizadas por sindicatos e sociedade civil. Nas rodas realizadas pelo grupo, na identificação
desta temática presente em todos, foi estabelecido que a pesquisa para a nova montagem pudesse
problematizar a questão das manifestações populares e sua importância na transformação da
sociedade.

Os procedimentos de criação tomaram como mote os eventos ocorridos na política brasileira e a
composição da obra se deu a partir de abstrações de partituras de movimento pré-estabelecidas e
improvisações dos bailarinos. Primeiramente, apresentei ao elenco algumas células coreográficas,
nas quais a partir de discussões em torno dos aspectos que afetavam o corpo do povo brasileiro,
mobilizado e dividido em grupos da direita conservadora e a esquerda progressista, os bailarinos
eram estimulados a tranformar o tempo e o espaço destas partituras de movimento. As alterações na
configuração destas partituras geravam a construção coreográfica das cenas bem como do discurso
conceitual da obra no seu processo de criação.

A atmosfera de tensão e ódio entre grupos de brasileiros que ocupavam as ruas das grandes cidades
do Brasil foi o foco central da discussão no grupo, inclusive a passividade de uma parcela da
população que assistia todo movimento de maneira apática e desconhecedora dos fatos que ocorriam
no país. Na própria companhia, alguns jovens declararam-se passivos diante da realidade, não
compreendendo de fato qual seria a função das manifestações populares, algumas vezes combativas,
tendo a representação de sindicatos, outras vezes festiva, havendo manifestantes portando latas de
cerveja como se estivessem numa festa popular.

Estas referências construídas pelo diálogo no grupo estimularam a elaboração do que chamamos de
“estados de corpo”. Estes estados definiam a maneira como as partituras coreográficas seriam
executadas a cada momento da obra para suscitar tanto a presença ativa e denunciadora de um
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corpo consciente e conhecedor da realidade caótica do seu país, quanto a presença passiva e
ignorante, iludida pela manipulação da informação dos grandes núcleos de comunicação que, por
serem em sua maioria de direita, encobriam os discursos e ações do povo de esquerda.

A trilha musical também acompanhou a temática abordada, trazendo músicas emblemáticas da
história cultural do Brasil em seu período nacionalista inaugurado por Getúlio Vargas, dentre elas “O
Guarani” de Carlos Gomes, tema de abertura do programa de rádio “A voz do Brasil”, noticiário federal
diário do governo brasileiro, e “Brasil, alegria do povo”, hino do futebol brasileiro. Também o figurino
buscou retratar uma divisão popular entre “coxinhas”, adeptos da política de direita e “petralhas”,
termo pejorativo utilizado pela direita aos adeptos da política de esquerda, tendo o elenco dividido em
dois grupos definidos pela cor da camiseta: camisas oficiais da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) e camisas vermelhas.

Neste processo podemos identificar que a definição do processo criativo da obra sofreu intervenções
do contexto social vigente e que tal situação provocou uma alteração na natureza da composição
proposta inicialmente. Para além de uma pesquisa pautada apenas nas possibilidades de construção
de movimento do corpo que dança, a obra expandiu-se para uma pesquisa relacionada ao estado dos
corpos afetados pelas condições sociais existentes, sua relação com a realidade política e
mobilização diante dos fatos ocorridos.

A apropriação do tema já discutido entre os jovens agregou-se ao processo criativo na perspectiva
intencional de pensar a criação de forma colaborativa e aberta a transformações durante seu
desenvolvimento. As rodas que se seguiram no decorrer da criação levaram a companhia a incorporar
a questão política e produzir conhecimento através da obra proposta, considerando a potência do
campo da produção em Dança como gerador de conhecimento nele mesmo e em outros campos. No
decorrer do processo de criação da obra, além dos aspectos ligados à criação em dança como
composição coreográfica e organização da cena, as questões relacionadas à política nacional foram
conteúdos constitutivos da formação, cruzando os elementos da produção artística e da participação
política.

“Outras Dinâmicas” foi apresentado em novembro de 2016 e ganhou certa notoriedade no meio de
produtores culturais que solicitaram sua participação em festivais e eventos universitários[10],
ambientes onde a questão social e política nacional também foram foco de discussão, contribuindo
para a difusão da obra e sua permanência no repertório da companhia, que ainda dá continuidade ao
processo de criação, numa revisão contínua dos procedimentos que o constituíram, relacionando os
estados de corpo já elaborados com os fatos que decorreram na política brasileira até então. A
criação portanto toma um caráter de “obra aberta”, onde novas configurações cênicas podem vir a ser
agregadas dependendo da revisão realizada pelos jovens presentes no momento de sua
remontagem.

Portanto, o lugar da produção artística num ambiente de aprendizagem assume certa amplitude em
relação aos seus objetivos primeiros, proporcionando além da difusão de obras, a formação e
qualificação das diversas funções que contribuem para sua realização. Aliada a uma intencionalidade
formativa, ganha espaço para pensarmos sobre caminhos, procedimentos e metodologias que se
transformam de acordo com as demandas e os contextos apresentados pelos jovens bailarinos que,
colaborando em conjunto, reconhecem a potência existente através do diálogo e da participação.

2.2.1 Arte como experiência

Dentre os conceitos abordados neste artigo, considero a experiência no contexto da arte e da
educação como um dos mais relevantes para a pesquisa. Sua contextualização a partir das
elaborações de John Dewey (2010a, 2010b) e de Jorge Larrosa (2016a, 2016b) contribuem para uma
compreensão mais complexa em torno do que seria viver uma experiência. Discutiremos aqui o
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conceito compreendendo-o como atividade essencial para o desenvolvimento intelectual e artístico, e
problematizando também fatores que impossibilitam sua efetiva realização.

Em seu livro “Arte como Experiência” (2010a), Dewey nos apresenta um histórico referente à
dissociação ocorrida entre a experiência da arte e a experiência da vida, que acarretou na
consideração da arte como campo isolado e na geração e valorização de seus produtos a partir de tal
distanciamento. A questão referente ao papel do artista e sua experiência de criação é discutida, tanto
no âmbito artístico quanto no âmbito estético, ou seja, as relações entre o fazer e o fruir como
experiências existentes neste campo.

Dewey considera a experiência como um fenômeno intrínseco à vida humana capaz de propiciar o
desenvolvimento sensorial e psíquico quando estabelece uma interação do homem com seu
ambiente. Sobre a experiência e sua relação com o ambiente, Dewey nos esclarece:

A experiência, na medida em que é experiência, consiste na acentuação da
vitalidade. Em vez de significar um encerrar-se em sentimentos e sensações
privados, significa uma troca ativa e alerta com o mundo; em seu auge,
significa uma interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e
acontecimentos. (DEWEY, 2010a, p. 83)

Para o autor, apesar do distanciamento ocorrido entre os campos da vida e da arte, de fato as
relações entre estes colaboram para a ocorrência do que ele chamou de experiência singular – termo
que se opõe ao que o autor se refere como experiência insipiente (2010a). Em suas palavras:

Em contraste com esta experiência [insipiente], temos uma experiência
singular quando o material vivenciado faz o percurso até sua consecução.
Então, e só então, ela é integrada e demarcada no fluxo geral da experiência
proveniente de outras experiências. Conclui-se uma obra de modo satisfatório;
um problema recebe uma solução; um jogo é praticado até o fim; uma
situação, seja de fazer uma refeição, jogar uma partida de xadrez, conduzir
uma conversa, escrever um livro ou participar de uma campanha política,
conclui-se de tal modo que seu encerramento é uma consumação, e não uma
cessação. Essa experiência é um todo e carrega em si seu caráter
individualizador e sua autossuficiência. Trata-se de uma experiência.
(DEWEY, 2010, p. 109-10)

Os estudos de Dewey nos apontam para a consideração da experiência como elemento fundamental
nos processos pedagógicos que objetivam o desenvolvimento das capacidades humanas.
Considerado como um dos grandes expoentes da educação progressiva sobretudo nos Estados
Unidos, suas pesquisas contribuíram para uma problematização em torno dos aspectos educativos
contemporâneos. Tomando a escola como ambiente do exercício da educação, o autor apresentou
diversas estratégias necessárias para uma compreensão e verificação de processos educativos, seus
conteúdos e métodos, na perspectiva de transformação da prática de educadores, na horizontalidade
das atuações entre educador e educando e no olhar atento sobre as possíveis situações de controle
interno e externo existentes na práxis.

Em “Experiência e Educação”[11] (2010b), Dewey analisa os aspectos inerentes tanto na educação
tradicional quanto na educação progressiva e seus impactos nos processos educativos, sempre
levando em consideração a experiência correlacionada com os tempos, ou seja, cada experiência
deve estabelecer relação com uma experiência vivida e por conseguinte demandar subsídios para
uma futura experiência. Tal necessidade de correlação é o que o autor chama de continuum da
experiência, ou seja, uma experiência só se torna uma experiência educativa quando estabelece uma
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conexão com o passado e o presente vivido, denotando uma sintonia com o futuro.

Sobre a correlação dos tempos da experiência, o autor aponta:

Como a escola tradicional tinha a tendência de sacrificar o presente em função
de um futuro remoto e mais ou menos desconhecido, passou-se a acreditar
que o educador tem pouca responsabilidade em relação às experiências
presentes as quais os jovens se submetem. Porém, a relação do presente com
o futuro não é uma questão de um ou outro extremo. De alguma maneira, o
presente sempre afeta o futuro. As pessoas que deveriam ter alguma ideia
dessa conexão entre o presente e o futuro são as que já alcançaram a
maturidade. Consequentemente, recai sobre essas pessoas a
responsabilidade de estabelecer as condições adequadas ao tipo de
experiências presentes que produza um efeito favorável sobre o futuro. A
educação, como crescimento ou amadurecimento, deve ser um processo
contínuo e sempre presente. (DEWEY, 2010b, p. 51)

As abordagens de Dewey em torno dos termos experiência singular e experiência educativa
colaboram para a contextualização deste elemento na práxis do BJS no que se refere tanto ao
aspecto estético quanto artístico, cruzando com o educativo. Todo o arcabouço de conceitos,
atividades e desdobramentos abarcam uma infinita quantidade de experiências e pensar sobre suas
naturezas e especificidades torna de fato o ambiente da companhia de Dança como espaço para a
reflexão contínua sobre as estratégias de qualificação profissional existentes. O conceito de
experiência torna-se então parte fundamental do propósito de qualificação de jovens no campo da
Dança.

Tal conceito encontra uma nova abordagem sobre seu entendimento através de Jorge Larrosa no
texto “Notas sobre a experiência e o saber da experiência”[12]. Larrosa traduz a experiência na
contemporaneidade, apresentando inclusive aspectos que dificultam a sua plena realização. A
singularidade da experiência sofre agora a ação de fatores que interveem no seu processo.

Para este autor, tomamos como experiência aquilo que afeta o sujeito, tendo a função mediadora
entre o conhecimento e a vida humana, gerando assim um saber da experiência que se vive. O sujeito
da experiência está disposto a ser atravessado e atento às transformações que decorrem deste
processo, dando sentido ao que lhe acontece neste momento. Pressupõe de fato uma retomada da
relação entre arte e vida, já citada por Dewey.

No entanto, aprofundando uma análise deste processo necessário ao desenvolvimento intelectual,
Larrosa cita alguns aspectos que impedem o exercício da experiência na contemporaneidade. O
excesso de informação/opinião e de trabalho existente em nossa sociedade atual, bem como a falta
de tempo terminam por impedir o sujeito de uma percepção mais aguçada das experiências vividas,
de seus sentidos e potências.

Outro ponto relevante tratado pelo autor e que ratifica as idéias trazidas por Dewey é a singularidade
da experiência em contraponto a noção de experimento, método utilizado na ciência moderna.
Enquanto no primeiro caso, considerando-se um sujeito atravessado e aberto ao saber daquilo que
lhe acontece, a experiência torna-se única, intransferível e irrepetível, no segundo temos uma lógica
de meta e objetivo a serem alcançados de forma pré-determinada, sem necessariamente a
consideração dos sujeitos envolvidos.

A ação do método moderno sobre a experiência e seus reflexos é esclarecido pelo autor neste trecho
de “Tremores: escritos sobre experiência”:

Uma vez vencido e abandonado o saber da experiência e uma vez separado o
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conhecimento da existência humana, temos uma situação paradoxal. Uma
enorme inflação de conhecimentos objetivos, uma enorme abundância de
artefatos técnicos e uma enorme pobreza dessas formas de conhecimento que
atuavam na vida humana, nela inserindo-se e transformando-a. A vida humana
se fez pobre e necessitada, o conhecimento moderno já não é o saber ativo
que alimentava, iluminava e guiava a existência dos homens, mas algo que
flutua no ar, estéril e desligado dessa vida em que já não pode encarnar-se.
(LARROSA, 2016b, p. 33-4)

Considero que a experiência configura-se como campo aberto para a dialogia, autonomia e
emancipação, sobretudo no campo da educação, e aqui mais especificadamente, no campo da
educação da Dança. Pensando sobre os pressupostos da da educação progressiva, podemos
perceber no decorrer da pesquisa como o trânsito complexo dos procedimentos pedagógicos
existentes no fazer da companhia, aulas, ensaios e apresentações artisticas, atuam como ferramentas
estimuladoras de uma verificação contínua das experiências presentes, que cohabita com os
elementos constitutivos da práxis do BJS, citados neste artigo.

Larrosa propõe esta verificação a partir da experiência, num movimento de pausa capaz de situar-nos
no momento presente em prol de uma transformação:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir,
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião,
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que
nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA,
2016b, p. 24)

O exercício artístico desenvolvido na companhia, focado na qualificação de jovens, já possui uma
dimensão educativa, na perspectiva de um movimento contínuo de avaliações das experiências
realizadas e na consideração dos conceitos de dialogia, experiência e emancipação imbricados na
práxis. Leilane Telles, bailarina da companhia, traduz esta relação do ambiente artístico e educativo
percebido durante seu processo de formação dentro do BJS:

Claro, sim, eu considero o Balé Jovem um ambiente de formação em Dança,
não somente pelo fato da gente estar fazendo aulas de dança e percebendo
como é esse comportamento profissional dentro de uma sala, mas eu acho
que pela forma como a pessoa que estava à frente conduzia esse processo
né, a gente era lembrada o tempo inteiro durante o processo de aulas e de
montagem de coreografia, porque que a gente estava fazendo aquilo sabe
Tinha sempre uma motivação ali atrás, não era o fazer por fazer, tinha um
motivo. Várias vezes, vários momentos eu tenho flashes assim de coisas que
eu ouvi dizendo “olha, se você agir assim, você vai perceber que na frente...”,
você realmente precisava ouvir isso sabe Era quase como se fosse uma
família assim, um pai falando pro filho como que ele vai fazer fora de casa, eu
acho que a direção, a forma como as coisas eram conduzidas a partir da
direção, faz esse processo ser mais educativo também, de formação. Acho
que não só eu, mas todos que estiveram comigo naquele processo
compartilham essa mesma ideia, a gente compartilha desse mesmo
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pensamento sobre o Balé Jovem. (Leilane Telles, entrevista para a pesquisa,
2018)

Em sua fala, Leilane declara haver na proposição das práticas inerentes ao ambiente, um estímulo
contínuo para a avaliação sistemática a partir do próprio indivíduo e sua relação com seu desejo de
qualificar-se no campo da Dança. O diálogo gerado entre a direção do grupo e o próprio grupo marca
a verificação das experiências vividas, sem perder de vista o propósito da qualificação profissional.

Este modo de operar da companhia de Dança a expande para além de seu sentido prático, ou seja,
da elaboração de resultados artísticos através da criação de obras. A intencionalidade de propiciar um
espaço reflexivo desta prática, integrando os conceitos de dialogia, experiência e emancipação,
corroborra para o caráter educativo do ambiente. Tanto os estímulos quanto os conceitos são
trabalhados na prática artística, ressaltando assim a potência educativa existente em processos de
criação.

2.3 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Finalizando este artigo, apresento os procedimentos teóricos necessários para uma consciência sobre
a importância do artista como agente político, elementos da práxis para um entendimento sobre o
Balé Jovem de Salvador como ambiente de aprendizagem. Vale ressaltar que as referências teóricas
que embasam esta pesquisa já carregam em si uma perspectiva política de transformação do
indivíduo a partir da sua compreensão enquanto ser no mundo.

Os direitos e deveres trabalhistas, as organizações de classe bem como as estruturas públicas
ligadas à arte e cultura existentes são acessados pelos jovens, de forma integrada com os
procedimentos artísticos, no intuito de sensibilizá-los quanto a necessidade da participação em
espaços de reflexão e construção de políticas ligadas ao artista. No Brasil, apesar dos mínimos
avanços em torno das políticas públicas para a Dança, um entrave sempre presente tem sido a
inoperância de grande parte dos artistas como agentes participantes das discussões sobre política
para a arte, sobretudo no entendimento enquanto classe artística como instância de escuta do poder
público. Apesar de já termos configurados em diversos estados brasileiros colegiados setoriais,
conselhos de cultura e coordenações para projetos e ações da Dança, ainda é incipiente a
representação nestes espaços por vezes pela omissão de gestores em fomentar tais discussões no
meio público, por vezes pela falta de conhecimento por parte dos artistas no que se refere a seus
direitos e deveres, ainda mais, direitos e deveres do cidadão.

Óbvio relatar que tal deficiência tem sua gênese na educação básica brasileira, onde pouco ou quase
nada é abordado nas salas de aula sobre o que cabe ao poder público, o que cabe à sociedade civil.
Impostos, encargos, obrigações tributárias, benefícios trabalhistas, enfim, elementos inerentes ao
trabalho somente são reconhecidos em sua maioria na prática, quando já temos um cidadão formado
e em campo. Somente aí, diante das dificuldades ligadas aos seus direitos, é detonada a necessidade
de tomada de consciência sobre as questões de classe e de política para o setor.

Pensar a participação como elemento pedagógico necessário para uma equalizaçãoda relação entre
trabalho e política configura-se como parte do objetivo da companhia de Dança. A criação de
procedimentos que forneçam aos integrantes do BJS informações necessárias para a construção das
suas vidas no mundo do trabalho, de maneira a fortalecer um senso crítico alinhado com a realidade
do trabalho e suas especificidades no caso da Dança, ainda sem uma legislação própria que garanta
a seus trabalhadores um pleno exercício, remunerações e aposentadoria, compõe seu entendimento
como ambiente de aprendizagem.
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Outro objetivo seria a aproximação destes jovens na construção das políticas para a Dança nos
diversos contextos os quais eles venham a estar, despertando a consciência da participação como
agente integrante dos sistemas de políticas culturais existentes, tornando clara a sua importância
dentro destes processos.

Ressaltamos aqui que tais elementos constitutivos da práxis do BJS estabelecem um sistema no
processo de aprendizagem dentro do ambiente da companhia, considerando que durante as
atividades realizadas encontram-se aí imbricadas a autonomia dos seus sujeitos, a prática artística e
a consciência política deste fazer. Não se quer aqui a criação de procedimentos específicos de cada
um destes elementos, mas percebê-los nas atividades propostas e realizadas, afim de que possa ser
ampliado seu potencial pedagógico a partir das demandas que ocorrerem.

2.3.1 Cooperação

Para um aprofundamento sobre a participação política proposta nesta dissertação, tomaremos o
conceito de cooperação, em acordo com Richard Sennet. O autor nos apresenta uma abordagem
sociológica deste fenômeno entre grupos sociais, como fator inerente à sobrevivência da humanidade.
Em sua obra “Juntos” (2012), são explicitados os fatores que garantem o exercício da cooperação e
tantos outros que impedem a sua existência na sociedade, sobretudo no contexto histórico-político e
seus imbricamentos com a personalidade e o caráter individual dos membros que compõem um
determinado conjunto de pessoas que objetivam um determinado fim.

Aspectos como a complacência, o narcisismo e o individualismo são tratados na perspectiva de uma
análise sobre como a humanidade afeta e é afetada pela cooperação, gerando indivíduos potentes
nas suas práticas e outros que se afastam da ação por diversos fatores descritos de maneira
histórica. Faz-se presente na sua obra a relação existente entre desejo e interesse mútuo, além de
estratégias para um entendimento sobre tal fenômeno e sua pertinência nos dias atuais. Trazendo as
questões levantadas por Sennet, pretendo problematizar a cooperação como elemento da práxis
dentro do BJS, afim de identificar quais aspectos interagem neste ambiente e que propiciam ou não o
exercício da cooperação nos procedimentos artísticos existentes.

Vale ressaltar que a contribuição da cooperação nos procedimentos desenvolvidos pela companhia
de Dança torna-se relevante para uma compreensão da participação política de seus membros, como
conteúdo a ser proposto através das atividades realizadas, seus desdobramentos e avaliações.

Em “Juntos” (2012), Sennet explana a relação dialógica entre músicos durante seus ensaios para
refletir sobre a cooperação e a pertinência de um ambiente onde as discussões não necessariamente
resultam num terreno comum, mas sim na exploração contínua de investigações em torno de um
determinado campo de atuação. O diálogo promove diferentes formas de comunicação que emergem
da prática definida por determinado grupo e a existência de uma dialógica proporciona um movimento
capaz de promover descobertas sensoriais e criativas oriundas da cooperação presente entre os
envolvidos.

Não se trata aqui de percebermos no diálogo identificações entre tais envolvidos, o que segundo o
autor compromete a conversa dialógica e por conseguinte a cooperação. Tanto quanto haja simpatia
entre as pessoas que conversam, nos interessa no diálogo também a empatia que surge da
percepção do lugar e da vontade do outro. Colocar-se neste lugar ocasionalmente instaura a
possibilidade de geração de sintonia e de criação.

Estando o exemplo de Sennet situado no campo da arte, vale transpormos para o campo da dança, e
mais especificadamente, para o ambiente do BJS. Podemos compreender como no dia a dia da
companhia e nos seus procedimentos encontramos a promoção da dialogia e autonomia dos sujeitos
na realização das atividades sejam de produção ou de formação, aulas ou processos de criação.
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Este duplo colabora para a emergência da cooperação entre os sujeitos e, mesmo havendo uma
hierarquia construída em cada atividade, a lógica desta hierarquização se altera de forma dinâmica -
porém descontínua. De fato, nos processos dialógicos que ocorrem na companhia de dança podemos
identificar como a simpatia entre os jovens bem como a empatia atuam na emergência de
cooperações para a prática artística.

[1] Durante minha carreira trabalhei com diversas companhias de dança, dentre elas a Jorge Silva Cia
de Dança, Cia Viladança, Sem Cia de Dança – Ambiente de criação coreográfica, Balé do Teatro
Castro Alves, Dance Brazil, Contemporânea Ensemble, Grupo Corpo (MG), Cia de Dança do Palácio
das Artes (MG), Balé da Ilha (ES), Andanza (EUA), Brazzdance (EUA), e, tendo exercido as funções
de bailarino e coreógrafo.
[2]Para mais informações sobre o Projeto Axé, recomenda-se o livro “A dança como via privilegiada
de educação: relato de uma experiência”, de Lia Robatto (2012).
[3]Atuei como professor da Unidade de Dança do projeto Axé entre 2004 e 2006, o que me
proporcionou a vivência de inúmeras experiências do fazer pedagógico voltado para a educação de
jovens e crianças em situação de risco social, as quais sempre traziam à luz questões ligadas à
educação, e no que tange à minha atuação, mais especificamente à educação da Dança.
[4]Além de Freire, a proposta da Pedagogia do Desejo agregou também as teorias de Jean Piaget,
Lev S. Vigotsky e Jacques Delors na perspectiva de estabelecer uma relação direta com a arte e a
vida num processo de reintegração social (ROBATTO, 2012, p. 195-197). Nesta pesquisa
enfocaremos apenas a contribuições de Freire, as quais serão articuladas com a noção de
Emancipação, na perspectiva de Jacques Rancière no item 1.1.3.
[5]Ainda de maneira discreta, alguns jovens têm se interessados por estes fazeres que, com o tempo
e pelas próprias demandas decorrentes da difusão das obras da companhia, proporcionaram que os
bailarinos pudessem também exercer funções ligadas à tecnologia do espetáculo, logística de eventos
culturais, captação de recursos e comunicação.

[6]Destacamos aqui que o sentido de explicação criticado por Rancière se distingue daquele que
identificamos na obra de Freire, estando mais próximo do que este autor referia-se como “educação
bancária”.
[7] Vale destacar as impressões de cada autor citado acima sobre o fenômeno da explicação.
Enquanto Freire reconhece a sua importância no processo de aprendizagem, Rancière define seu
momento como a inauguração do embrutecimento. Pensando em uma aproximação das concepções
dos autores em torno deste fenômeno, entendemos a autonomia do sujeito e a emancipação
intelectual como pressupostos para o processo de aprendizagem, onde a explicação assume uma
natureza dialógica em prol dos diversos pontos de vista sobre o objeto explicado.
[8] O impeachment de Dilma Rousseff consistiu em uma questão processual aberta com vistas ao
impedimento da continuidade do mandato de Dilma Rousseff como presidente da República
Federativa do Brasil entre dezembro de 2015 e 31 de agosto de 2016, tendo como resultado a sua
cassação.
[9] Investigação da Polícia Federal do Brasil sobre corrupção e lavagem de dinheiro iniciada em
março de 2014, onde parlamentares da União e Presidentes da República foram indiciados, presos
e/ou condenados.
[10] “Outras Dinâmicas” estreou na XX Jornada de Dança da Bahia no Espaço Xisto Bahia. Logo após
foi convidado para a Sessão Plenária do dia da Dança, realizada no Teatro Experimental da UFBA em
abril de 2017 e para encerrar o Ballace – Festival de Dança no Teatro da Casa do Comércio em junho
do mesmo ano.
[11] Palestra inaugural proferida por John Dewey para a 40ª Convocatória Bienal da Kappa Delta Pi,
1938.
[12] Conferência proferida no I Seminário Internacional de Educação de Campinas, traduzida e
publicada, em julho de 2001, por Leituras SME ; Textos-subsídios ao trabalho pedagógico das
unidades da Rede Municipal de Educação de Campinas/FUMEC.
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