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RESUMO: Apresentamos experiências em dança desenvolvidas em ambientes educativos para e com
mulheres. O grupo de idosas Poder Grisalho é um coletivo que dança por meio de ações
contradispositivas, sendo o uso de metáforas de empoderamento feminino uma dessas ações.
Compreendemos essas experiências em dança, construídas para e com mulheres, como professores
facilitadores que somos, enquanto processos de ensino/aprendizagem e que podem transformar
hábitos cognitivos de relação destas mulheres com o mundo. Nos relatos de mulheres que participam
desses processos há contribuições de vivências e trocas de conhecimento, ampliando perspectivas
futuras para abordagem do ensino da dança e da arte na contemporaneidade que apontem para
ações emancipatórias.

Palavras-chave: Ações em dança. Mulheres. Ambientes educativos.

ABSTRACT: We present dance experiences developed in educational environments for and with
women. The group of elders Poder Grisalho (Gray Power) is a collective that dances through
contra-apparatus actions and the use of metaphors of female empowerment is one of these actions.
We understand these dance experiences, built for and with women, as facilitating teachers we are, as
teaching/learning processes that can transform these women&39;s cognitive habits of relationship with
the world. In the reports of women who participate in these processes there are contributions of
experiences and exchanges of knowledge, expanding future perspectives to approach the teaching of
dance and of art in the contemporaneity that point to emancipatory actions.

Keywords: Actions in dance. Women. Educational environments.

RÉSUMÉ: Nous présentons des expériences dansées développées dans des environnements
éducatifs pour et avec les femmes. Le groupe, constitué de femmes âgées, est un collectif Poder
Grisalho (Pouvoir Gris) qui en dansant, évolue à travers des actions contre-dispositives et l’usage de
métaphores du pouvoir féminin est une de ces actions. En tant qu&39;enseignant, nous comprenons
ces expériences dansées, conçues pour et avec les femmes comme processus d&39;apprentissage
pouvant transformer les habitudes cognitives de la relation de ces femmes avec le monde. Dans les
rapports des femmes qui participent à ces processus, il y a des partages d&39;expériences et
échanges de connaissances. Elles s&39;effectuent, élargissant les perspectives futures pour aborder
l&39;enseignement de la danse et de l&39;art dans la contemporanéité et qui peuvent à la fois être
source d&39;actions émancipatrices.

Mots-clés: Actions de danse. Femmes. Environnements éducatifs.

Quem nunca ouviu “não seja mulherzinha” ou “seja homem” para qualificar ou desqualificar uma ação
Deixando evidente que há adjetivos específicos que normatizam que ser mulher é menos vantajoso e
também sugerindo uma representatividade pejorativa às mulheres, suas funções e ações dentro da
sociedade.

De modo largamente abrangente a referência de ser humano é o homem, como medida para todas as
coisas. Mulheres se constroem à base dos poderes hegemônicos, entre eles, o patriarcado (SANTOS,
2008; 2005). A musa inspiradora, comparada, guiada, sustentada pelo poder de fala patriarcal, como
um produto, personalizável, moldável e com prazo de validade. Até mesmo a noção de matriarcado é
pautada em torno dos privilégios dos homens, os mesmos que cuidamos, amamos e perdoamos
incondicionalmente. Ainda se mantém fortemente que mulheres geram a vida, apoiam os
companheiros, são a base afetiva da família. Enquanto para os homens a base econômica, intelectual
e muitas vezes, também, artística.

Ora, o que define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo
como todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se
num mundo em que os homens lhe impõem a condição do Outro (BEAUVOIR,
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1970, p. 23).

As assimetrias de gênero não são biológicas, formam-se no discurso. Maria Odila Leite da Silva Dias
(1983) faz perceber que a mulher já exercia uma diversidade de funções, porém à luz de uma
sociedade patriarcal estes registros não importavam. De acordo com a historiadora “escreve-se sem
dúvida mais sobre ‘maus costumes’ do que propriamente sobre a organização do seu quotidiano”
(DIAS, 1983 p. 34). As mulheres, de fato, eram ativas, lutavam por sua sobrevivência, ajudavam na
renda da casa e, portanto, fora da condição de submissas, como se fazia, ainda se faz para as
invisibilizar. Estes registros, quase inexistentes, dificultam compreender a mulher para além do
discurso hegemônico que tende a dar privilégios a outro grupo específico, no caso desta pesquisa, os
homens. Ou seja, “é, preciso estudar os espaços femininos conquistados e não os prescritos, por isso
em grande parte calados ou omitidos nos documentos escritos” (DIAS, 1983, p. 41).

Com as novas faces do feminismo, com mulheres de várias idades cada vez mais inseridas no poder
de fala, novas discussões surgem referentes ao conceito de ser mulher. Para além do binarismo
mulher x homem, tão restrito para as atuais questões de gênero e sexualidade, começa a se
questionar a subjetividade do ser mulher que não seja sustentada pela norma. A diversidade de
discursos começa a tomar forma, o feminismo inicia suas vertentes com especificidades. Colocar em
prova o poder ser mulher e idosa é desvendar o não poder, nas tensões que as estruturas tão fixas e
normativas se manifestam.

Na desobediência aos preconceitos, o grupo Poder Grisalho encontra fissuras, desestabiliza
pré-conceitos. Assim ele pluraliza a sua ação educativa em dança, problematiza subjetividades,
amplia o(s) conceito(s) com a difícil tarefa de identificar as distintas formas de poder ser mulher e
idosa. O grupo Poder Grisalho (GPG) é um coletivo de dança composto por pessoas idosas, todas
mulheres, advindas de vários bairros da cidade de Salvador, no Estado da Bahia. O GPG foi criado há
mais de 30 anos pela médica geriatra e psiquiatra Maria de Lourdes Magalhães Costa Pinto, no
ambulatório do Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos, Complexo-HUPES, órgão
pertencente a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Este grupo de idosas, reside e desenvolve
suas atividades com o projeto Teatro Médico Didático: dialogando com a Dança e a Arte na terceira
idade. Suas ações acontecem na Faculdade Social da Bahia (FSBA), vinculadas ao núcleo de Ensino,
Pesquisa e Extensão.

Poder Grisalho foi o nome dado a este grupo composto por senhoras, pela médica Maria de Lourdes
Magalhães Costa Pinto, a “Lurdinha” como prefere ser assim chamada. A palavra empowersegundo o
Merriam-Webster Dictionary significa em tradução para o português, dar poder ou habilidade a algo ou
a alguém. No Brasil, segundo a autora Berth (2018), a palavra empoderamento é um neologismo
(fenômeno linguístico que cria uma palavra ou expressão nova, atribuindo novo sentido a uma palavra
existente). Seu entendimento seria o de um processo com o qual é conquistada a liberdade à pessoa
de poder fazer o que quer ou de poder controlar o que acontece com si mesma. No entanto Joice
Berth (2018) nos chama atenção para as diversas formas de interpretação e discussões acerca das
teorias de autores que abordam o empoderamento. Ela nos aponta que no movimento feminista
ressurgiu o conceito de empoderamento feminino, construído após rompimento da ideia universal de
mulher. Pela premissa da interseccionalidade – ou seja, mulheres não são só mulheres, são negras,
indígenas, latino-americanas, lésbicas, brancas, idosas, mães ou não, dançam ou não, ou outras – há
uma ressignificação na concepção do gênero mulher para se pensar os lugares sociais que elas se
encontravam.

Negras, pouca escolaridade, oprimidas socialmente, em sua maioria, as mulheres do grupo Poder
Grisalho, hoje idosas, apresentam este perfil. Elas são frutos de uma sociedade que, por meio da
subordinação, ignora-lhes direitos essenciais, dentre os quais destacamos o de serem livres e de lutar
contra barreiras socialmente impostas. Seja por cor da pele, por serem mulheres e/ou por
apresentarem diferentes questões quanto a posições políticas e econômicas. Sendo estas ligadas ao
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racismo, ao sexismo e ao capitalismo, por exemplo. Percebemos quando estas senhoras estão em
conjunto com seus pares que o sentimento e o desejo romper com estas barreiras consolida-se.
Expressam-se nas atitudes frente às adversidades cotidianas, como, por exemplo, a de subir um
degrau no transporte público, ou nos seus dançares sozinhas ou no coletivo. Para Berth (2018) a
coletividade seria o resultado da junção de pessoas que apresentam algum ou alguns elementos em
comum em processos que se retroalimentam continuamente. Assim se forma uma coletividade
empoderada, com alto grau de recuperação de consciências do eu social, de suas implicações de
estar no mundo e seus agravantes. Contudo a autora menciona que o empoderamento individual é
tão importante quanto o empoderamento coletivo. Ambos se sobrepõem, um é interdepende do outro
com implicações nas mudanças que tangenciam os aspectos sociais, políticos, pessoais.

Assim acontece nas relações com o grupo dentro e fora da sala de aula, nos processos de liberdade e
de poder, aprendendo juntos a posicionar-se quanto às tomadas de decisões que resultam no
empoderamento individual e coletivo. Sempre na medida em que esteja correlacionado às vivências
em grupo, resultando na percepção que essas senhoras têm de/em suas interações com outros
ambientes e demais pessoas.

O empoderamento refere-se a princípios, como a capacidade de indivíduos e
grupos agirem para garantir seu próprio bem-estar ou seu direito de participar
de tomadas de decisões que lhes diz respeito que orientaram pesquisa e
intervenção social entre populações pobres e marginalizadas [...] (BERTH,
2018, p. 25).

A autora nos chama a atenção para o conceito de empoderamento que transcende a própria palavra.
Ela nos diz que ninguém se empodera sozinho e que o empoderamento deve ser entendido como um
processo simbiótico entre as pessoas no que permeia as esferas do plano individual e do coletivo em
prol de uma transformação social, que perpassa os variados caminhos das nossas vidas.

Entendemos como ambientes educativos todo e qualquer espaço, seja ele uma praça pública, a
varanda de uma casa, uma escola, uma sala de dança ou qualquer outro local. Espaços onde os
professores e o grupo sintam-se à vontade para que possam ser desempenhadas e desenvolvidas as
atividades envolvendo ações em Dança individualmente e ou no coletivo. Partindo da premissa de
que o conhecimento pode e deve ser compartilhado dentro e fora do que convencionamos como salas
de aulas, propomos em nosso planejamento a variação desses espaços na tentativa de estimular
novas experiências no que podemos chamar de ambientes educativos. As nossas atividades ocorrem
durante todo o ano há mais de 12 anos às quintas e sextas-feiras pelo período da manhã com 2 horas
cada aula. A sala de dança e movimento situada no segundo andar do prédio de Saúde, da FSBA,
tem sido o local que normalmente desenvolvemos nossas atividade e trabalhos com dança. Antes das
aulas estabelecemos diálogos com a formação das rodas de conversa na tentativa de desenvolver
assuntos que implicitamente abordem a educação e cidadania, com o intuito de colaborar para os
conhecimentos de seus direitos deveres como cidadãs.

Por isso, toda ação empoderadora é importante para a representatividade da mulher (qualquer
mulher) na contemporaneidade. Fomentar lugares de fala e escuta para e com mulheres é uma das
ações de fortalecimento desta variedade de narrativas. Cada vez mais desvinculadas a instituições,
como explica Flávia Biroli (2016), diversas ações na trajetória histórica fortalecem o poder de escolha
e autonomia das mulheres, como os anticoncepcionais, o direito ao divórcio, o acesso ao mercado de
trabalho. Essas ações também ajudam a desvincular a mulher da instituição do casamento, que por
vezes é considerado dispositivo de controle das mulheres, porém:

[...] ainda hoje, a organização das relações entre as esferas doméstica e
pública é pautada pela permanência da mulher como a responsável pelo
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trabalho doméstico e pela criação dos filhos, o que certamente modela sua
trajetória e suas escolhas (BIROLI, 2016, p. 48).

As mulheres, nossas alunas, querem discursos heterogêneos que coexistam no fazer, que
transformem conhecimentos hegemônicos normalizadores de padrões e modelos e que pensem
criticamente as relações colonialistas, patriarcais e capitalistas (SANTOS, 2018) que insistem no
mundo e também na Dança.

Nossas apresentações tratam de criar relações possíveis com o ambiente, interferindo na dinâmica
local. As atuações do GPG em lugares públicos trazem configurações em dança contemporânea,
como a não hierarquia de quem dança melhor; centralidade e frontalidade do espaço; uso da
improvisação; técnicas e práticas de danças variadas, por exemplo. Na atenção para especificidade
do grupo propomos trabalhos artísticos com a compreensão de dança que não é o de desempenhar
papel meramente de entretenimento, mas como formação e produção de conhecimento. Sabemos o
corpo, as mulheres do Poder Grisalho sempre em processo, respondendo às interferências do tempo,
das relações sociais, políticas, físicas, químicas e biológicas pelas quais passam.

A pesquisa, de natureza qualitativa, desenvolvida sob a forma de uma pesquisa-ação tem como
característica essencial trazer à tona questões sociais e técnicas de um determinado grupo, que
interessado na resolução das mesmas, terminam por provocar uma transformação no contexto em
que se encontra (THIOLLENT, 2011). No caso da nossa pesquisa a respeito do GPG, consiste na
participação das idosas que, juntamente com o facilitador/pesquisador, investigam e reconhecem o
problema de pesquisa, se implicam com a sua solução e neste processo constroem juntos novos
questionamentos. Nas palavras de Thiollent podemos entender que:

[...] uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver
realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema
sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não trivial, o
que quer dizer uma ação problemática merecendo investigação para ser
elaborada e conduzida (THIOLLENT, 2011, p. 21).

A participação e contribuição das idosas, presentes em suas falas acerca dos processos de
construção das aulas se faz muito importante. É neste momento que entendemos por meio da escuta,
que existem outras formas de percepção e execução do movimento, que se relacionam com as
experiências vivenciadas por elas ao longo da vida. Constatamos, ainda, o modo como o corpo, de
múltiplas formas, decodifica passos, gestos, sequências de movimentos e expressões no seu dançar.
Seja como for, a atitude dos pesquisadores é sempre uma atitude de “escuta” e de elucidação dos
vários aspectos da situação, sem imposição unilateral de suas concepções próprias (THIOLLENT,
2011, p. 24)

Na definição do alcance da proposta transformadora associada à pesquisa é necessário explanar
cuidadosamente as possíveis correlações entre os três seguintes níveis: grupos e indivíduos,
instituições intermediárias e sociedade global. É preciso deixar de manter ilusões acerca de
transformações (desta mesma sociedade global) quando se trata de um trabalho localizado ao nível
de grupos de pequena dimensão, sobretudo quando são grupos desprovidos de poder (THIOLLENT,
2011, p. 50).

Na reconstrução, não se trata apenas de observar ou de descrever. O aspecto
principal é projetivo e remete à criação ou ao planejamento. O problema
consiste em saber como alcançar determinados objetivos, produzir
determinados efeitos, conceber objetos, organizações, práticas educacionais e
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suportes materiais com características e critérios aceitos pelos grupos
interessados (THIOLLENT, 2011, p. 85).

A cada encontro expressam-se agindo por contradispositivos na forma com elas falam umas com as
outras, na maneira de andar nas calçadas, nos gestos de carinho e olhares afetuosos ou de
descontentamento. Assim sendo, nós, com as ações no grupo Poder Grisalho, propomos uma luta
desobediente às normas e padrões que ainda insistem em estruturas rígidas. Essas ações
contradispositivas em dança, para e com mulheres, são formadoras de reflexões capazes de dar voz
às individualidades, promovendo uma ecologia de saberes que é“[...] um conjunto de epistemologias
que partem da possibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e pretendem
contribuir para credibilizar e fortalecer” (SANTOS, 2008, p. 154).

Nesta nossa ação artístico-pedagógica nos referenciamos, também, nos conceitos de dispositivo e
contradispositivo, a partir da ótica do filósofo e professor Giorgio Agamben (2009). Ele elucida, com
uma profunda análise a origem religiosa de ambos os termos. Aqui nos atemos, principalmente, às
suas ações na contemporaneidade e na relação que propomos com as ações educativas em dança
com o grupo de senhoras idosas. O dispositivo se encontra em toda e qualquer relação de poder,
“que tenha de algum modo a capacidade de capturar; orientar; determinar; interceptar; modelar;
controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”
(AGAMBEN, 2009, p. 40). Tratando-se da dança com as mulheres do Grupo Poder Grisalho,
dispositivos, como os que temos apontando, se fazem presentes: o preconceito com a idade, com a
liberdade do corpo (qualquer corpo), as dificuldades econômicas, sociais, impossibilidade de cuidar
devidamente da saúde, falta de oportunidade à conscientização política.

O contradispositivo, possível de ser efetivado pelo que Agamben (2009) traz como profanação, é a
possibilidade de agir e perceber os efeitos das relações de poder, opondo-se aos moldes que lhes
são impostos. A profanação buscar restituir o que foi tirado da propriedade dos homens.

Os juristas romanos sabiam perfeitamente o que significa profanar. Sagradas
ou religiosas eram as coisas que de algum modo pertenciam aos deuses.
Como tais, elas eram subtraídas do livre uso e ao comércio dos homens, não
podiam ser vendidas, nem dadas como fiança, nem cedidas em usufruto ou
gravadas de servidão. Sacrílego era todo ato que violasse ou transgredisse
esta sua especial indisponibilidade, que as reservava exclusivamente aos
deuses celestes (nesse caso eram denominadas propriamente “sagradas”) ou
infernais (nesse caso eram simplesmente chamadas “religiosas”). E se
consagrar (sacrare) era o termo que designava a saída das coisas da esfera
do direito humano, profanar, por sua vez, significava restituí-las ao livre uso
dos homens (AGAMBEM, 2007, p. 65).

Agamben (2007) fala de uma nova dimensão da profanação (contradispositivo) que é não apenas
religiosa, mas da economia, do direito, das humanidades. Sabemos da impossibilidade, em um
sistema capitalista e não democrático, de profanar, de nos contrapormos aos dispositivos que nos
regem, seja na vida ou na Arte. Sabemos também que a Democracia não se efetua, dadas, por
exemplo, as abjetas desigualdades sociais mundiais. Todavia, nos inspiramos no professor
Boaventura de Sousa Santos (2007) que coloca: “a democracia em sua radicalidade é impossível no
âmbito das relações sociais capitalistas, o que não elide, dentro dessas relações, a luta democrática”
(p. 12). Por isso nossa luta com mulheres, das mulheres, é por ações contradispositivas. Buscamos
políticas (ações contradispositivas) de resistência. Os modos de dançar, as propostas buscam ser
terreno propício para ações contradispositivas, percebidas e realizadas como uma tentativa de romper
paradigmas presentes nas estéticas e nos conceitos da própria dança. Negamos adestramentos, ao
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contrário, fomentamos a conscientização dos próprios corpos. De modo a observar proposições com
potência para criações livres de moldes, de influências de poder impostas. Opomo-nos ao que pode
ser ilustrado com danças que se enquadram em algum tipo de padrão ou modelo, que ocorre no
momento em que a mulher, capturada pelos dispositivos, perde a capacidade de análise e reflexão.

Como uma das proposições tratamos do uso de metáforas por meio da dança em procedimentos
artísticos e pedagógicos. Durante o processo de investigação da pesquisa sobretudo com a
verificação das práticas, optamos por uso de uma metodologia que nucleasse a problemática
apresentada. Um dos eixos emergentes foi a constatação que o uso de metáforas de
empoderamento, nos processos de ensino/aprendizagem em dança do grupo Poder Grisalho,
colaboravam para um processo de envelhecimento de maior aceitação, orgulho, reconhecimento do
saber acumulado, do aprender e do viver.

Compreendida como ação cognitiva, a metáfora pode ser vista e considerada como parte integrante e
constitutiva da linguagem e do pensamento, por envolver o desenvolvimento do raciocínio analógico e
da capacidade interpretativa, sua interpretação passa a merecer uma atenção especial dos alunos
(OLIVEIRA E PAIVA, 1998, p. 14). Ao buscarmos efetivar a dança como ação cognitiva do corpo, ou
seja, como processo de conhecer (re)conhecer, de perceber a si mesmo, aos outros, ao mundo,
compreendemos – a partir de estudos feitos desde os anos 1980 (o linguista cognitivo George Lakoff
e o filósofo cognitivo Mark Johnson são uns dos pioneiros, com trabalhos fortemente também
realizados nos anos 1990 e 2000) – que há um modo cognitivo um modo de proceder do corpo, que é
metafórico. Metafórico no sentido de transporte, de uma coisa em termos de outra. Assim, o corpo é
metafórico, o corpo é trânsito inestancável entre instâncias sensórias, motoras e abstratas, de juízos
de valor. Porém, é premente entender que instâncias corpóreas são relativas umas às outras, isto é,
não pensamos sem sentir, não imaginamos sem dados racionais. Por isso é, também, tão importante
compreender, na Arte e na Dança e na dança com idosas e com qualquer outro segmento social, que
metáforas não são apenas figuras de linguagem verbal. Elas são emergentes de um modo cognitivo
do corpo, um modo de perceber o mundo que é o procedimento metafórico do corpo (RENGEL,
2015).

Met ou meta: antepositivo grego, que expressa as ideias de comunidade,
participação, mistura ou intermediação, sucessão (no tempo e no espaço), no
meio de, entre, durante mudança de lugar ou de condição, interposição,
transporte. Phora: pospositivo, também grego, que significa ação de levar,
carregar. O que é procedimento metafórico, portanto, é esta comunidade
permanente de conexões neurais sensóriomotorasinferentesabstratas que
ocorre com/no corpo. Este meio durante no trans do inter, no entre dos textos
da carne que pensa. Entre que tem lugar no corpo (RENGEL, 2007, p. 77).

O uso de metáforas entra na crise do paradigma da objetividade quando se refere, aos processos de
ensino da leitura que, em geral, indica seus significados como algo preciso e determinado. Por meio
dessa crise, seu uso traz implicações que instigam a pesquisa a abandonar as formas de significação
quando usadas de maneira determinista, para apresentar-se como característica essencial a
indeterminação do seu significado, deixando-o plural.

As metáforas, gestuais, linguísticas, ritualísticas, afetam profundamente os corpos, ou seja, as
pessoas (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos). Palavras ditas, gestos realizados cravam
na carne alegrias profundas e muitas tristezas que doem, fisicamente também. Metáforas verbais e/ou
gestuais que indicam estados indiferentes, não deixam de ser significados. Até mesmo a indiferença é
um pensamento, um sentimento. As metáforas que buscam fomentar empoderamento no grupo Poder
Grisalho emergem do procedimento metafórico do corpo, emergem no entre do sentir/pensar, no entre
do pegar um objeto e “pegar” (entender) um passo de dança ou um tema filosófico. Tratamos de dizer,
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de mostrar, ensinar, promover movimentos que valorizem, tragam senso crítico. Uma fala, um gesto
de desvalor, de crítica destrutiva, ou preconceituosa são contundentes, ferem, abalam o corpo, a
pessoa como um todo. Realizamos processos por meio do uso das metáforas que enfatizam e
envolvam as realidades vivenciados por cada idosa, respeitando suas limitações estruturais e
funcionais de acordo com as propostas discutidas e formuladas em grupo. Vale ressaltar que em
nossas aulas procuramos entender estas pessoas idosas nos aspectos que implicam o seu estar no
mundo em que vivem, o lugar onde moram e procuramos respeitar as diferenças de cada uma delas.

Ao iniciarmos cada uma das aulas, utilizamos técnicas de alongamento e aquecimento do corpo, que
denominamos de “o despertar da casa”. Neste momento a metáfora usada, proporciona estados do
corpo de espreguiçar e acionar memórias e movimentos sensoriomotoramente e intelectualmente.
Ribeiro (2015) nos ajuda a pensar a construção de conhecimento pelo movimento do corpo na dança
e a considerar “[...] o corpo como espaço-tempo de entrecruzamento da cultura-biologia associado a
sentidos políticos e sociais [...] (RIBEIRO, 2015, p. 24). No decorrer das aulas usamos prática de
contato improvisação associada ao uso de metáforas dadas oralmente. Sugerimos que as senhoras
possam entendê-las como disparadoras do movimento proposto. Compreendido o movimento como
corpomente ou seja, não apenas mover fisicamente, mover como corponectivo (RENGEL, 2015).
Estimulamos o grupo por meio de jogos lúdicos e criativos que com ações em dança possibilitam a
execução dos movimentos no seu fazer e no enfrentamento de problemas e questões com as quais
ainda não sabem lidar. Nossas aulas são complementadas com atividades artísticas e apresentações
dos processos de construções coreográficas em eventos, shoppings da cidade e quaisquer outros
lugares onde possa haver a disseminação da dança feita com estas pessoas. Embora seja também
um momento de diversão e descontração do grupo, saindo um pouco da rotina em que vivem, a ideia
é efetivar esses espaços como ambientes educativos propícios à participação, integração, e sem
dúvida, ao empoderamento.

Nossas meninas, modo carinhoso ao qual nos remetemos às senhoras do grupo, possuem idades
bem diferentes e apresentam algumas limitações musculoesqueléticas por fatores do próprio
processo ao longo da vida. Por conseguinte, são necessárias adaptações quanto à escolha adequada
dos locais de ensaio, de realização das aulas, das apresentações de dança e dos tipos de
movimentos que serão executados nas coreografias. Certos movimentos tais como: saltos, giros de
360 graus, equilíbrios em uma das bases de sustentação do corpo (pés), rolamentos no chão,
agachamentos sem apoios, corridas ou caminhadas de maneira mais rápida as idosas relatam ter
altos graus de dificuldades, além de desconforto e dor.

No que se refere aos processos de ensino/aprendizagem procuramos diferentes maneiras para que
as senhoras do grupo possam interagir umas com as outras, com atividades de escrita e leitura, de
percepção, atenção, reflexão crítica e compartilhamento de experiências. Traçamos um cronograma
que é construído em conjunto, para que desta forma possamos nos organizar. Fazemos um
planejamento de acordo com a realidade delas. Cada uma tem condição diferente, umas por terem
estudo até as séries iniciais, outras por nem terem frequentado a escola formal, algumas por questões
de cunho religioso, e outras por serem analfabetas. Muitas desconhecem seus direitos como cidadãs,
ou com relação aos seus tratamentos de saúde.

A cada aula de dança procuramos nos atentar para exploramos um tema gerador e a partir dele
elaboramos uma tempestade de ideias em folhas de papel. Utilizamos desenhos e/ou escritas, gestos
e movimentos, sonoridade rítmica corporal ou oral. Após esta fase retiramos as palavras-chave e as
utilizamos para o processo de construção e composição coreográfica. Os temas utilizados são
escolhidos de acordo com as facilidades e dificuldades encontradas durante o processo. O curioso é
notar o quão preciosos são os encontros e as trocas e o quão potentes são essas ações que se
configuram e se fomentam em todo o processo feito em grupo e como a dança se constrói nestes
ambientes educativos.

Algumas idosas relatam que seus dias têm sido com poucas rotinas, muito diversos em demandas
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que sentem e refletem acerca dela e que podem desfrutar de outros prazeres da vida:

“[...] Meus filhos... já estão todos criados, agora é meu tempo, estou pra viver, quero viver o meu
corpo de agora em diante, dançar pra mim e por mim [...]” SIC (Suzana, idosa do grupo).

“[...] Com a dança pude perceber o valor que tenho com minha família, parentes e amigos, parece que
estava tudo adormecido em mim... a dança e o grupo são tudo pra mim, não tinha ideia do quanto sou
feliz [...]” SIC

As rotinas familiares passam a ser revistas e reflexões acerca dos papéis que lhe são atribuídos e, ao
mesmo tempo, assumem são feitas. Refletem acerca do ser avó, mãe, seus desejos, projetos de
futuro. Os relatos fomentam a disseminação dos conhecimentos compartilhados e estruturam um
processo de reação favorável, como o desejo de ensinar e aprender de forma dinamizada e sobretudo
com otimismo. Ressaltamos que nesse contexto, sem os diálogos estabelecidos entre os educadores
facilitadores e as idosas, não seria possível cultivar e ter os frutos que conseguimos. A premissa é a
de trilhar caminhos com trocas de saberes.

Sabemos que é preciso exterminar a política para que o capitalismo no seu
estilo selvagem (tendencialmente, sempre selvagem e bárbaro) se mantenha:
poucos muito ricos, muitos explorados, outros tantos cada vez mais afundados
na via da miserabilidade. O extermínio é calculado: quem não produz e
consome segundo os padrões do “capital” não tem lugar. O ódio gera um não
lugar, o espaço habitado pelo excluído que não é um lugar político, mas
antipolítico. A luta dos excluídos é por saírem desse lugar ganhando voz e
chance de sobreviver (TIBURI, 2015, p. 7).

São nestes contextos traduzidos nas palavras da filósofa Márcia Tiburi que surgem os desafios para
fomentar espaços de pensamento coletivos (os grupos), nos quais o acesso ao conhecimento surja
com a função de intervir nos efeitos da chamada exclusão social das mulheres idosas. Exclusão
social ocorre quando um determinado grupo, ou parcela da sociedade é de alguma forma supresso
dos seus direitos, ou ainda, tem seu acesso negado por ausência de informação, por estar fora dos
planos de composição, ou seja, dos ditos contextos sociais. A inclusão, portanto, significa fazer parte
deste contexto nos mais diferentes aspectos, se sentir pertencente, ser compreendido em sua
condição da vida e humanidade.

Essas questões elucidam como a dança pode afetar esse grupo, entendendo aqui a dança no
contexto ou nas reflexões apontadas por Lepecki (2010) em seus planos de composição. Um plano de
composição é uma zona de distribuição de elementos diferenciais heterogêneos intensos e ativos,
ressoando em consistência singular, mas sem se reduzir a uma “unidade” (LEPECKI, 2010, p. 15).

A partir das palavras de Lepecki (2010) podemos entender que uma emancipação social dentro de um
grupo de idosas torna-se possível por meio de uma integração participativa nas atividades e ao longo
da vida. Fortalecendo assim, os ideais de pertencimento no mundo junto ao coletivo deflagrado por
essas pessoas.

As idosas vêm sendo vistas tais como são os planos de composição (LEPECKI, 2010) se
entrecruzam, se sobrepõem, se misturam, entram em composição uns com outros, se atravessam em
ressonância a tantas intervenções nos modos operantes de sua existência enquanto seres
invisibilizados e às margens do cenário social. Por vezes, eles mesmos (os planos) se repelem e
criam autonomia singularmente e este fato não os impede, contudo, de permanecerem
correlacionados, no metacampo de expressão que os relaciona. Por exemplo, um metacampo
chamado “dança” é construído, definido e desmanchado a cada nova e singular obra, a cada nova
peça, a cada aula que se dança, todavia está e se faz presente no mundo.
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Apesar da conquista da(o) idosa(o) na sociedade contemporânea, o fato social é que o
envelhecimento é visto como uma preocupação frente às questões sociais dessas pessoas. Elas são
permeadas pela discriminação, pelo isolamento social, marginalização, em consequência dos
estigmas associados à velhice, em uma sociedade capitalista, na qual vale mais quem produz mais, e
idosas(os), de modo geral, são vistos como inúteis inválidos e pessoas a serem descartadas.

Emblema da modernidade, o movimento é a sua força aglutinante e centrípeta,
força que dene e identica, produz e reproduz, o sujeito plenamente integrado
na modernidade: aquele que clama para si mesmo a capacidade de se
automover (LEPECKI, 2010, p. 16).

Na modernidade apresentada por um período histórico que compreende os anos 1920 a 1930,
marcado por grandes transformações sociais, econômicas e políticas, mudávamos o tempo todo o
nosso chão. A dança era compreendida como categoria estética que marcava com o movimento seu
próprio modernismo. Este fato estava presente no movimento enquanto autoignição e automovimento
e que sem eles a modernidade não poderia existir. Lepecki (2010) ao fazer uma analogia, nos grupos
de idosas(os) na modernidade criam-se as condições corporais, afetivas e de subjetividade para se
viver a ilusão de que se move por querer e para onde se quer.

Existem propostas para romper com o chão da modernidade. Um chão onde grupos de resistência
feministas, de grupos gays, grupos de idosas(os), que recorrentemente são calados e lhes é negado o
direito de voz ativa, sendo impostas formas de pisar, de pensar, de dançar.

Plano de composição sendo repensando pela dança contemporânea:
desenvolver uma relação nova com o chão supostamente neutro da dança,
propor uma arqueologia da violência que, mesmo repisada, faz tropeçar o
dançarino apesar de todos os alisamentos. Esse tropeço não é acidente, nem
defeito – é antes o sinal de um encontro aberto e relacional com a
historicidade do chão onde se dança. Ou seja: pensar de que modo a dança
contemporânea propõe planos de composição para uma política do chão
(LEPECKI, 2010, p. 16).

As idosas da contemporaneidade se dispõem a serem aquelas que se identicam enquanto detentoras
do seu próprio chão. Concomitantemente dançarinas e coreógrafas dos seus próprios deslocamentos
cinéticos, do seu ir e vir destinado para onde quiserem. Nesta ideia de pensar a ação de ir, faz-se
necessário compreender como este percurso de chão pode estar disposto, ou seja, perceber que
vivemos em uma sociedade violenta que nos disponibiliza uma falsa ilusão de autonomia e de
controle de nós mesmos.

As estradas esburacadas, os pneus furados, os intermináveis
engarrafamentos, os radiadores fumegantes, os gases nauseabundos, todas
as guerras petrolíferas da contemporaneidade – tudo isso o idiota
automovente vê como meros epifenômenos negligenciáveis da sua vida. O
que lhe interessa, antes de tudo, é mover-se (LEPECKI, 2010, p. 17).

A contemporaneidade na dança não traz respostas prontas, contudo ela produz indagações a serem
pensadas, discutidas e repercutidas pela pessoa que dança, no nosso caso as mulheres idosas,
espectadores e a sociedade. Junto a isso, espera-se que as ações em danças feitas por estas
mulheres, possam promover transformações nas maneiras com que são olhadas pela sociedade e de
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como podem, por infindáveis modos, contar suas muitas histórias de vida. Que estas ressoem, com
possibilidades de incitar aos espectadores e a sociedade de modo geral, novas leituras do mundo
com a dança e com um sentimento humano de mulheres representadas sob vários aspectos na
contemporaneidade.

Não ao espetáculo.

Não ao virtuosismo.

Não às transformações e magia e faz de conta.

Não ao glamour e transcendência da imagem da estrela.

Não para o heróico.

Não ao anti-heróico.

Não para esconder imagens.

Não ao envolvimento de intérprete ou espectador.

Não ao estilo.

Não para acampar.

Não à sedução do espectador pelas artimanhas do performer.

Não à excentricidade.

Não para mover ou ser movido

(No Manifest, Yvonne Rainer, 1965)
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