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RESUMO:

As convenções que são estabelecidas em um processo de criação de dança que se fundamentam no ato
improvisacional representam os ajustes contínuos dos diversos intérpretes que ali estão cooperando para
que a obra tenha sucesso. A contaminação do corpo pela ação do outro contribui para transformação dos
significados no ambiente da obra. No Jardim de Fulaninhas trata das estratégias de criação utilizadas pelo
Grupo X de Improvisação em Dança. Dialogamos assim, entre outros, com Cecília Salles (2011) para
entender melhor como as convenções estabelecidas pelos dançarinos tornam possíveis os diálogos
poéticos entre o público (espectador) e o intérprete da cena.
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ABSTRACT:

The conventions that are established in a process of creating dance that are based upon improvisational
represent the continuous adjustments of the various interpreters that there are cooperating for the work
to be successful. The contamination of the body by the action of the other contributes to the
transformation of meanings in the environment of the work. In the Garden Fulaninhas deals with creation
strategies used by the Group X Improvisation in Dance. Dialogues as well, among others, Cecilia Salles
(2011) to better understand how the conventions established by the dancers make possible the poetic
dialogues between the public (spectator) and interpret the scene.
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DOS DIÁLOGOS ENTRE FULANINHAS... DANÇAMOS.

Qual é a fresta que nos abre o espaço entre a mão e o gesto, entre o risco e o
olhar do artista, entre o que vemos e o que podemos imaginar (TESSLER, in
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SALLES, 2011, p. 20).

Esta comunicação surgiu a partir da necessidade de discutir, os exercícios de articulação entre teoria e
prática, desenvolvidos durante o período de 2012 e 2013 (em andamento), junto ao Grupo X de
Improvisação em Dança (Salvador). As reflexões aqui apresentadas levam em consideração o processo de
criação da obra – No jardim de Fulaninhas – que se organiza com base em improvisação no ato da cena.
Tratam dos caminhos percorridos, oferecendo uma perspectiva crítica processual (Salles, 2011, p.21) que
assim, ocuparam a investigação até o momento presente, levando em consideração os modos de
organização da cena sob a perspectiva do intérprete e do espectador.

A curiosidade no assunto nos fez elencar algumas perguntas para inicialmente termos um ponto de
partida, mesmo sabendo que em seu percurso muitas ideias são abandonadas e ou transformadas.
Trazemos reflexões que nos atravessaram desde o surgimento da ideia, que foi simplesmente fazer flores
para avançar o tempo de voo internacional de 8 h. Construindo flores em guardanapo de papel,
exercitamos a criação num espaço restrito e de pouca mobilidade, o que para Salles (2011, p. 22), “É o
ato criador em sua manifestação na arte”. Muitos aspectos de – No Jardim de Fulaninhas – embora
nascidos em um espaço restrito, evidenciaram as múltiplas possibilidades de relações entre corpo, espaço,
ambiente e a comunicação.

Vivendo os meandros ainda submersos da criação, não poderíamos imaginar que hoje estaríamos
escrevendo sobre o processo de criação dessa obra. Assim, provisoriamente as perguntas aqui
disponibilizadas são questionamentos que acompanham seu desenvolvimento, e certamente outras
surgirão em seu percurso. Nesse sentido, o que nos mobiliza nesse processo colaborativo é entender:

Como somos afetados pela ideia do outro

E como se dá a reciprocidade dessa ação

Como o corpo constrói relações dessas possíveis contaminações

Qual a perspectiva do olhar do espectador enquanto coautor da obra

A partir de tais indagações, refletimos que, se o Grupo X trabalha com improvisação no ato de encenação,
ou seja, a partir de relações espaços temporais decorrentes das ações em que se lançam um dançarino,
com todo o contingente que o constitui, bem como das tensões e intencionalidade de seus movimentos,
podemos dizer que cada ensaio aberto é em si mesmo uma obra. Assim, por que dizemos então – ensaio
aberto O que diferencia um ensaio aberto de uma apresentação Será que isso importa no ato de criar
(resposta de um espectador).

Dando continuidade a tal premissa, o Grupo X de Improvisação em Dança é vinculado ao Grupo de
Pesquisa Poética da Diferença, no Programa de Pós-Graduação em Dança, da Escola de Dança da
Universidade Federal da Bahia. É coordenado pela Prof.ª Dr.ª Fátima Daltro em parceria com
coreógrafo/intérprete Carlos Eduardo Oliveira, que desde 1998 desenvolvem ações em colaboração
pesquisando práticas e processos de criação, com ênfase em improvisação em cena. Achamos justo
mencionar que, as indagações aqui correlacionadas destacam as experiências vividas em um grupo
específico, mas que pretende em algumas e/ou diferentes instâncias, ressaltar novos questionamentos que
se identifiquem com os que aqui se encontram imbricados, pois estes se apresentam como possibilidades a
outros processos de criação compartilhados em dança.

Destacamos que, o grupo de pesquisa mencionado, oferece oficinas de processos de criação em dança à
comunidade em “geral” (não sendo meramente frequentado por acadêmicos), mas atuando como espaço
de ampliação de diálogos, e trocas de experiências, pois nele são ministradas também oficinas através do
Grupo X de Improvisação em Dança: http://grupoxdeimprovisacao.blogspot.com.br/, residentes da cidade
de Salvador, apresentando nesses encontros uma relação dialógica teórico/prática, a partir dos processos
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de criação de/em dança daí desencadeados. O mesmo está dedicado à criação e pesquisa artística, teórica
e educacional em torno de questões ligadas a acessibilidade e de reflexões pertinentes à investigação e
configuração em dança contemporânea que tenha a improvisação cênica como eixo norteador ou
aglutinador.

Nesse viés, é que se apresenta, o processo de criação da obra “No Jardim de Fulaninhas”, pesquisa
iniciada durante uma residência de mobilidade artística do grupo na França em dezembro de 2012, e que
nesse momento segue com o projeto de performance em improvisação em dança em torno do que
acreditamos apresentarem-se como poéticas do improviso e de questões sobre processos colaborativos no
contexto da dança contemporânea.

Este mais recente trabalho do Grupo X está elaborado para realizar pesquisa com suporte em processos
colaborativos analisando as possibilidades de dança em espaços não convencionais, de como o espaço se
transforma em lugares comunicantes (D’ALESSIO, 2012), ao receber interferência de dinâmicas corporais.
Interessa-nos investigar estratégias coreográficas tendo como suportes iniciais, consignas que são
pré-determinadas, observando o que é construído, inspirados inicialmente por elas, e em que no momento
da criação nos desviamos dessas pistas dissipando-as para dar lugar á criação propriamente dita, em seus
aspectos sutis e metafóricos.

Assim refletimos, entre outros, quais os percursos criativos construídos pela obra em consonância com as
diversas interferências do ambiente coreográfico, levando em consideração seus respectivos elementos
constitutivos: dançarinos, figurinos, iluminação, movimentos, ideia, sonorização, público Em que momento
a obra, por si só, determina o rumo da criação Como se cruzam e se contaminam as realidades diversas
Como os comportamentos dos dançarinos e as interferências por eles realizadas impulsionam ou congelam
o processo de criação Quais as saídas possíveis para os momentos de dúvidas

Cecilia Salles (2011) enfatiza que à medida que avançamos no contato com a materialidade dos processos,
podemos conhecer melhor os processos de sistemas responsáveis pela geração da obra. Pensando sob
essa perspectiva, esse texto olha para dois aspectos da criação, a primeira busca analisar os mecanismos
utilizados nos ensaios/performances sem a presença do público, os diálogos entre dançarinos, os
problemas encontrados no percurso, as ideias que são nutridas na realidade/contexto da criação. A
segunda perspectiva olha justo para a participação do público, as interferências que impulsionam outras
respostas e que nos surpreendem no ato da cena.

Diante do que foi dito, como utilizar instrumentos que permitem ativar soluções imediatas no momento da
cena, ao mesmo tempo em que as complexificam, encontrando saídas inesperadas que são construídas
com base em realidades diversas, aquelas que são fomentadas pelos dançarinos, pelo próprio ambiente da
obra e o contexto/ambiente do entorno.

Quando construímos danças estamos explorando espaços temporais que complexificam os modos de
organização do movimento para criar sentidos com níveis de coerência. Questões que envolvem realidades
diversas (VIEIRA, 2006), sejam as dinâmicas do pensamento dos dançarinos ou as do próprio
ambiente/contexto onde a criação está em curso, os níveis de organizações que convergem apresentam
propósitos diferentes entre si. A saber, a da própria realidade dada (uma vez que não temos acesso á sua
totalidade), e a dinâmica dos pensamentos de cada dançarino intérprete envolvido no ato.

Para criarmos campos relacionais com as diversas realidades presentes no ato de criação é necessário
estabelecer campos relacionais dos dois lados. Quando o diálogo se faz presente o nível de entendimento
se modifica gradativamente. E evidente que a dinâmica mental do corpo dos dançarinos difere certamente
do nível mental do público espectador, principalmente porque ainda está submetido à ideia de não
mobilidade, à ideia de que o momento da apreciação pede distanciamento, logo, sem intervenção, embora
propostas contemporâneas tenham aberto possibilidades de intervenção do público.

Nesse sentido, Fulaninhas é um desses exemplos. Os discursos do público após apresentação escancaram
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a dúvida, e imobilidade. Posso entrar ou não Tive vontade de entrar e fiquei com receio. Sentir vontade
quando me deu a fita, mais não entrei. Esses e outros depoimentos dos espectadores nos levam a pensar
em estratégias mais incisivas que estimule a participação, fazendo com que estes percebam com maior
clareza as provocações.

Para termos coerência com a outra realidade, por exemplo, a realidade do corpo de outro dançarino e a
realidade do público, por exemplo, é necessário organizar certas estratégias que possam desafiar e
conciliar a sua participação (de ambos os lados) com as dinâmicas dos acontecimentos da cena. Quando
realizamos certas dinâmicas de movimento para construir nexos de sentidos, apresentamos algo
organizado corporalmente para o outro, algo, mesmo que elaborado no momento, carregado de
informações que em muitas ocasiões se distanciam do pensamento do outro. Alguns ajustes são
importantes para auxiliar o público (também o dançarino), a criar níveis de diálogos que possam estimular
a curiosidade e juntos possam encontrar níveis de coerência.

Vieira (2006), explica que a novidade não entra trivialmente na organização mental das pessoas, é preciso
encontrar certos graus de coerência. Quando o espectador/público e intérpretes conseguem criar campos
de tensões entre si, o produto desse processo é uma realidade nova que é experienciada entre eles
(SALLES, 2011). Para tanto, estratégias precisam ser estabelecidas para atingir outras realidades. Espaços
expandidos... contraídos....dispositivos, consignas ou proposições, todas essas palavras indicam que algo
foi dado para estimular o início de um trabalho.

Tais indicações, ao atravessarem os corpos dos dançarinos no espaço cênico ampliam as suas proporções.
Assim, e imediatamente, se dá início ao processo colaborativo que exige atenção redobrada no exercício
da escuta, pois se apresentam á percepção varias realidades que necessitam se ajustar no tempo espaço
do ambiente cênico.

Estar atento aos acontecimentos do espaço cênico que apresentam características fluidas organizadas
pelos diversos elementos que constituem a composição coreográfica, tais como: dançarinos, figurino,
vídeo, iluminação, elementos cênicos (objetos tornados poéticos), público, maquiagem, voz e textos.
Todos esses elementos imbricados configuram espaços tempos moventes que se distanciam e se
aproximam em torno de uma ideia comum, que é a criação de lugares significativos através da dança.

Vale lembrar mais uma vez que, o Grupo X investe em estratégias de improvisação em dança, esse visto
como um agente impulsionador da comunicação que se dá cena, que reverbera no seu seguimento, como
estímulo para a próxima criação e apesar de poder revisitar aspectos que se corporalizaram no fazer
artístico, não se repete da forma como foi constituída, tornando-se fluxos constantes.

Pensando sobre a ideia de emergências e auto-organização que a própria ideia de improvisação possibilita,
acredita-se na inexistência de fronteiras, de fora e dentro como instâncias separadas, pois aqui, as cadeias
estabelecidas demonstram que o que existe são redes, não havendo distinção do que seja um emissor e
um receptor, “mas um fluxo, que atravessa todos os envolvidos com graus diferenciados de
responsabilidade compartilhada” (KATZ, 2003), logo, a ideia de fluxo se percebe mais coerente.

Assim, pensar em um processo de criação feito a partir da improvisação, é possibilitar reflexões de se
“diluir na vida o sujeito autoral é a ética deste registro estético” (BRITTO, 2008, p.109,). Não se podendo
delegar a autoria a apenas um, pois o sujeito é feito de vários eus, apresentando-se em experiências
investigativas de compartilhamentos.

Dessa forma se investe no desenvolvimento de um “processo” em que não se objetiva a formatação de um
“produto”, pois a proposta de provocar a instabilidade do “produto” artístico passa a se caracterizar pela
própria estética dessa obra de arte. É a estética de continuidade, que vem dialogar com a estética do
objeto estático, guardada pela obra de arte (SALLES, 2004). Obras de arte acabadas, que admiramos e
amamos profundamente, são, num certo sentido, vestígios de uma viagem que começou e acabou. O que
alcançamos na improvisação é a sensação da própria viagem. (NACHMANOVITCH, 1990).
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Quando não trabalhamos com a ideia desse objeto no seu lugar de conforto que foi pré-determinado
abrimos um mundo de possibilidades de vivências que insere o público nessas redes de trocas e
responsabilidades pelas obras que são produzidas no momento das mostras, por ser de caráter
improvisacional, e que não se sabe quais serão os seus desfechos. Se o projeto fosse absolutamente
explícito e claro ou se houvesse uma predeterminação, não haveria espaço para desenvolvimento,
crescimento e vida; a criação seria assim, um processo puramente mecânico (SALLES, 2004).

Relacionamo-nos com um espaço onde o trabalho desabrocha com a imersão de todos os presentes nesse
contexto, como coparticipantes. Perde-se a divisão binária entre quem é o dançarino e o espectador e
passa-se a deixar florescer possibilidades de estar em cena e configurar o espaço cênico. Além disso, o
público pode ser “seduzido” pela ideia de fazer parte desse universo que durante muito tempo manteve-se
num lugar distante, de encantamento da plateia pelo que ela não está apta para fazer.

A cada ensaio/performance/mostra, um nova forma de coerência se dá a ver, no Jardim de Fulaninhas, as
experiências advindas desta prática de cena expuseram reações e estruturas de composições em dança
diversas entre os envolvidos, dançarino-espectador e espectador-dançarino, a cada apresentação.

APRESENTAÇÕES E MAIS IMPRESSÕES

No Teatro Gamboa Nova, encontramos palco Italiano e público diverso, logo, as possibilidades de
improviso do grupo estimulou certas ideias que impulsionaram as emergências de poéticas no espaço da
cena. Assim, a configuração do espaço que determina o lugar de cada papel, a saber, dançarinos no palco
e público nas cadeiras (separadas) para a apreciação da obra, ocasionou esse efeito de distanciamento.

Estabeleceu-se aqui, a ideia de distanciamento, talvez pelo espaço de organização, teatro com palco
italiano, estabelecimento da 4ª parede, logo se vê o artista em cima do palco, e inatingível, e plateia
imóvel nas cadeiras. Não podemos esquecer nesse momento, dos processos hierárquicos que vem á tona,
são heranças, disseminadas por muitos anos em nossa sociedade, e estabelecidas entre diversas relações,
principalmente as de opressão. Essas são universalmente aceitas, trazendo o entendimento de por que o
público não se senti totalmente “seguro” em intervir como construtor da obra de uma hora para outra.
Mesmo assim, não se impede um processo de fruição deste com a cena apresentada. A exemplo, podemos
perceber que, o público vai ao teatro para apreciar a obra ele aprende e relaciona ás suas experiências,
que se modificam a cada vivência.

Diferente do processo na sala de aula da Escola de Dança, em que por conta do espaço aberto sem um
direcionamento de onde o público deve-se colocar, tomaram conta da cena de forma a surpreender os
artistas com a permanência na intervenção do fazer da obra. Assim, a partir das consignas: arrumar,
desarrumar, perguntas e respostas, se criou um ambiente propício para experimentações, e de portas
abertas o Grupo X (e platéia) investigou a composição da cena com seus objetos, logo surgiram
corpo-espelho, corpo-teclado, começamos a fazer flores com o público, para compor nosso jardim, e
inserindo a essas ações, o mote: - Senta aqui que precisamos conversar! Este por sua vez, é o ponto de
reflexão, o momento de interromper ações que não encontram meios de desenvolvimento, abrem lacunas,
dito o mesmo, em algum momento, não pré-estabelecido, por um dos dançarinos-intérpretes do grupo.

Dessa experiência surgiram várias perguntas da plateia: “- Me pegou de surpresa, vontade de intervir (não
sabia se era aberto). - Percebi que se trata de construção (cada um empresta um pouco de si). - O
trabalho como um todo é a soma de todas as partes e o resultado nunca é previsível. - Descoberta da
necessidade do outro. - Na demarcação me senti dentro do trabalho”.

Ao realizar a proposta no Teatro do Movimento a composição do espaço foi feita de forma diferenciada,
houve um estranhamento do público de interver inicialmente, mas percepção normal para uma experiência
nova se precisou de um tempo para a efetivação da intervenção de alguns, e assim a ideia se tornar
comum aquele ambiente e para que a maioria pudesse apreciar, e entender que poderiam também sugerir
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consignas aos dançarinos.

E a partir dessa vivencia, novas indagações que nos levam além mar, como: “O jardim...sinto nele um
jardim de ideias, de sensações, medos, desejos. Um jardim todo branco sobre a madeira. O chão, a dança
no chão. Compartilhar o jardim que é feito de pessoas; Senti vontade de entrar no “espaço cênico” várias
vezes, mas me faltou coragem, mas aos poucos percebi que o “espaço cênico” já envolvia TUDO, ... a
cena, a dança, a tensão, a criação nesse caso já é um CONJUNTO: público, artista, cadeiras, espelhos,
flores, sons ... TUDO COMPONDO A OBRA, COMPONDO LUGAR, LUGARES, ARES, ventos e varais... muito
bom experimentar esse jardim!; Eu como público fiquei meio na dúvida se era para interagir ou não. As
frases escritas me deixou com vontade de escrever também. Muito bacana, e o melhor é que não sabem o
que pode acontecer e a interação do público influência muito no processo.”

Estas impressões nos fazem pensar nesses lugares, que possibilitam “brechas”, ampliando e
complexificando relações intersubjetivas, propiciando se olhar para o espectador não mais por uma visão
de um sujeito isolado, pois nessa experiência de fulaninhas, a todo o momento, numa espécie de “partilha
do sensível” (expressão do filósofo Jacques Rancière), trouxeram, e se debruçaram sobre a obra
compartilhando desse processo de criação, desembocando suas experiências vividas, percebidas nas
ações, sejam elas na composição da cena, nas perguntas lançadas a nós dançarinos, ou nas respostas
analisadas nas entrevistas.

Assim, refletimos que:

Sendo o sujeito um compartilhador de outros sujeitos, ele deixa de ser isolado,
pois carrega muitos em si mesmo, além de também estar em muitos. O
compartilhamento, contudo, não impede a ação de autoria, mas ela passa a
existir como uma espécie de coautoria. O sujeito passa a entender as suas ações
como sendo as de um organizador. O resultado da reorganização é autoral, mas
não no sentido de original. É autoral a partir de compartilhamentos, de processos
de contaminação. (SETENTA, 2008, p.92).

Refletimos aqui em como respeitar o potencial em fase latente entre o publico/dançarino/criador Quem é o
criador dessa cena Somos todos cocriadores Coparticipativos Em que níveis se apresentam essas
complexidades Muitas perguntas, algumas respostas, e muitas dúvidas nos levam a inquietações que
permeiam a vida acadêmica/artística de qualquer pesquisador, vistas aqui não como limitadores, mas sim
como potências a se descobrir.

Como o próprio título deste texto apresenta todo processo exige certas adaptações, e, sendo processo,
requer tempo e este tempo deve ser bem planejado e organizado conforme os anseios e necessidades dos
dançarinos envolvidos e da própria obra, considerando que é aberta a olhares que a apreciam e a
transformam seguindo as experiências de cada apreciador (espectador).

A partir de tudo que foi exposto, a prática da criação da cena exige a experimentação do ambiente, dessa
materialização no corpo, o envolvimento com a ideia do planejamento prévio, elencando quem tem
habilidade com o quê, além da organização do espaço e de possíveis ideias que podem ser utilizadas em
tempos não muito longos, para que possamos nos concentrar e participar, junto e em colaboração mútua
para proporcionar ao corpo estados propícios á criação é um meio de integração.
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E-mail: carolvazmoda@hotmail.com

[3] Possui graduação em Licenciatura em Dança 3, Mestrado em Artes Cênicas - Universidade Federal da
Bahia (1997/2005). Doutora em Comunicação e Semiótica-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(2007) e Pós-doutorado em Arte e Educação- Universidade de Barcelona (2007). Membro do Colegiado do
Programa de Pós Graduação em Dança-PPGDANÇA (2010/2013). Lidera do Grupo de Pesquisa Poética da
Diferença (2009/2013) e Coreógrafa/Intérprete do Grupo X de Improvisação em Dança (1998/2013). Tem
experiência na área de Artes, com ênfase em Dança, atuando principalmente em estudos de processos
colaborativos em improvisação em dança, e ações em torno de acessibilidade para a pessoa com
deficiência. http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.doid=K4705436D6.

E-mail: fadaltro@hotmail.com; fadaltro@gmail.com
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