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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho, vinculado ao Labelite (UFPR/CNPq) - Laboratório de 
estudos em Educação, Linguagem e Teatralidades, tem por objetivo refletir sobre 
a prática do Ballet Clássico no Ensino Superior em Artes Cênicas, a partir do 
diálogo entre o Pensamento Labaniano e a teoria dialógica. O estudo se debruça 
em laboratórios corporais realizados junto a uma turma de Bacharelado em Artes 
Cênicas, de uma universidade pública do interior do Paraná, em 2019, na 
disciplina Expressão Corporal I; nos quais a técnica clássica foi explorada 
através de três Categorias do Sistema Laban/Bartenieff: Corpo, Expressividade e 
Forma. A teoria dialógica, por sua vez, corresponde ao approach teórico-
metodológico da pesquisa, pelo qual, ao final do estudo exploratório, foi solicitado 
aos discentes que produzissem Protocolos Verbo-Visuais de Dança, destinados 
a ser apreciados por meio da ADD – Análise Dialógica do Discurso; a fim de 
compreender a produção de sentidos que reverberou nas/pelas vivências 
dançantes. Dessa maneira, as visões do Círculo e do legado de Laban se 
complementam para pesquisar-propor-avaliar práticas de Ballet Clássico, 
tornando os laboratórios uma arena de vozes, que possibilitam aos discentes 
descobrirem novas [cor]possibilidades, implicadas em coautorias. Pela Categoria 
Corpo, o corpo foi reconhecido como uma instância viva e constitutiva do ser, 
entendendo a importância de trabalhar a técnica clássica a partir de referências 
como as Conexões Ósseas. A Categoria Expressividade permitiu relacionar os 
Fatores de Movimento às noções de signo, sentidos e gênero discursivo 
advindas da teoria dialógica, o que trouxe a ideia de um corpo-signo, cujos 
passos de Ballet correspondem a atos enunciativo-discursivos. Por fim, a 
Categoria Forma foi percorrida pela noção bakhtiniana de arquitetônica, 
realizando que as Formas Fluida, Direcional e Tridimensional interferem na 
apreciação estética – concreta e valorativa – de um ato dançante.  

  
 

Palavras-chave: Ballet Clássico; Bakhtin e o Círculo; Pensamento Labaniano; 
Ensino Superior em Artes Cênicas; Protocolos Verbo-Visuais de Dança. 

 
 
 

 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 

This work, linked to Labelite (UFPR/CNPq) - Laboratory of Studies in Education, 
Language and Theatralities, aims to reflect about the practice of Classical Ballet in 
the Higher Education in the Performing Arts, from the dialogue between Labanian 
Thought and the dialogic theory. The study focuses on movement laboratories 
carried out with students of a Bachelor of Performing Arts course, at a public 
university in the state of Paraná, in 2019, in the “Corporal Expression I” class; in 
which the classical technique was explored through three categories of the 
Laban/Bartenieff Movement System: Body, Expressivity and Shape. The dialogic 
theory, in turn, corresponds to the theoretical and methodological approach of the 
research, by which, at the end of the exploratory study, the college students were 
invited to produce Verbo-Visual Dance Protocols, intended to be appreciated through 
the DDA - Dialogic Discourse Analysis; in order to understand the production of 
meanings that reverberated in/through the dancing experiences. In this way, the 
visions of the Circle and Laban's legacy complement each other to research-
propose-evaluate Classical Ballet practices, turning laboratories into an arena of 
voices, which enable students to discover new [body]possibilities, implied in co-
authorship. By the Body Category, the body was recognized as a living and 
constitutive instance of the human being, understanding the importance of working 
the classical technique from references such as Bone Connections. The Expressivity 
Category allowed us to relate the Movement Factors to the notions of sign, meanings 
and discursive gender of the dialogic theory, which brought the idea of a body-sign, 
whose Ballet dance steps correspond to enunciative-discursive acts. Finally, the 
Shape Category was covered by the Bakhtinian notion of architectural, realizing that 
the Fluid, Directional and Tridimensional Shapes interfere in the aesthetic 
appreciation – concrete and evaluative – of a dancing act. 

 
 

Keywords: Classical Ballet; Bakhtin and the Circle; Labanian Thought; Higher 
Education in the Performing Arts; Verbo-Visual Dance Protocols. 

 



 
RÉSUMÉ 

 
 
 

Cette recherche, liée à Labelite (UFPR/CNPq) - Laboratoire d'Etudes sur l'Education, 
Langage et Théâtralités, vise à réfléchir sur la pratique du Ballet Classique dans 
l'Enseignement Supérieur des Arts du Spectacle, à travers le dialogue entre la 
Pensée Labanienne et la théorie dialogique. L'étude se concentre sur des 
laboratoires corporels réalisés avec des étudiants d'un cours de licence en arts du 
spectacle, dans une université publique de l'intérieur du Paraná, en 2019, dans le 
leçon d'expression corporelle I; dans lequel la technique classique a été explorée à 
travers trois Catégories du Système Laban/Bartenieff: Corps, Expressivité et Forme. 
La théorie dialogique, quant à elle, correspond à l'approche théorico-méthodologique 
de la recherche, par lequel, à la fin de l'étude exploratoire, les étudiants ont été 
invités à produire des Protocoles de Danse Verbe-Visuelle; destinés à être appréciés 
par les idées du Cercle de Bakhtine; afin de comprendre la production de 
significations qui résonnaient dans/à travers les expériences de danse. Ainsi, les 
visions du Cercle et l'héritage de Laban se complètent pour rechercher-proposer-
évaluer les pratiques du Ballet Classique, faisant des laboratoires une arène de voix, 
qui permet aux étudiants de découvrir de nouvelles [corps]possibilités, impliquées 
dans les co-créations. Dans la catégorie Corps, le corps a été reconnu comme une 
instance vivante et constitutive de l'être humain, comprenant l'importance de 
travailler la technique classique à travers des références telles que Bone 
Connections. La catégorie d'Expressivité nous a permis de relier les facteurs de 
mouvement aux notions de signe, de significations et de genre discursif issues de la 
théorie dialogique, qui a apporté l'idée d'un corps-signe, dont les mouvements de 
ballet correspondent à des actes énonciatifs-discursifs. Enfin, la catégorie Forme a 
été explorée par la notion bakhtinienne d'architectonique, réalisant que les formes 
Fluides, Directionnelles et Tridimensionnelles interfèrent dans l'appréciation 
esthétique - concrète et évaluative - d'un acte de danse.   

 
 

Mots-clés: Ballet classique; Cercle de Bakhtine; Pensée Labanienne; 
l'Enseignement Supérieur des Arts du Spectacle; Protocoles de Danse Verbe-
Visuelle. 
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1 LE PAS DE TROIS1: LABAN, BAKHTIN E O BALLET CLÁSSICO 
 

 

 

 
Figura 1: Laboratório de Ballet Clássico. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

 

 

 

Antes de uma aula, “converso” um pouco com 

Laban, amigo que nunca conheci, mestre e 

conselheiro. E sua resposta me deixa sempre 

muito feliz. 

 

- Sônia Machado de Azevedo  

 

_______________  
 
1 Em português “o passo de três” - estilo de composição coreográfica do Ballet Clássico 

realizada por três artistas, que ora dançam juntos, ora são solistas, porém suas performances 
sempre estão em conexão. 
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O presente estudo é fruto de meu doutoramento em Educação2, 

realizado pelo PPGE-UFPR, dentro da linha LICORES – Linguagem, Corpo e 

Estética na Educação, e está vinculado ao grupo Labelit (UFPR/CNPq) – 

Laboratório de estudos em Educação, Linguagem e Teatralidades. 

Nesse trabalho, percorri minha hipótese de que a prática do Ballet 

Clássico pode se tornar um lugar de [cor]possibilidades3, contribuindo com a 

formação superior de artistas da cena. Isto é, que oportunize alunas e alunos a 

explorarem distintas maneiras de se mover, de se enunciar, dentro dessa 

esfera artística-educacional. 

A investigação se debruçou em aulas de Ballet desenvolvidas junto a 

estudantes de um curso de Bacharelado em Artes Cênicas, de uma 

universidade pública no interior do Paraná. Atuei como professora convidada 

na disciplina de Expressão corporal I, destinada à turma do primeiro ano, no 

primeiro semestre de 2019.  

Para o planejamento dos encontros, o Pensamento Labaniano serviu de 

abordagem artístico-pedagógica, o que permitiu explorar a técnica clássica4 

através das Categorias do Sistema Laban/Bartenieff.  

Ao final do estudo exploratório, solicitei aos discentes que elaborassem 

Protocolos Verbo-Visuais de Dança, que correspondem a registros poéticos, 

materialidades formadas por elementos verbais (textos, frases ou palavras) 

vinculados à elementos visuais (ilustrações, fotografias, dentre outras), fazendo 

o exercício de sintetizar suas percepções sobre os experimentos dançantes. 

Os Protocolos compõem o corpus de análise da pesquisa, destinado a 

ser interpretado por meio da Análise Dialógica do Discurso (ADD), oriunda dos 

postulados de Bakhtin e o Círculo5; a fim de compreender o processo de 

produção de sentidos que emergiu nas/pelas vivências em Ballet. 

_______________  
 
2 Trabalho realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 
3 Grafia proposta por Gonçalves, Koehler e Gonçalves (2018), que sugere o corpo numa 

condição inventiva, criativa, instigada pela mediação docente e pelas relações que os sujeitos 
estabelecem em sala de aula. 

4 Recorro a esse termo popular como um segundo modo de designar o Ballet Clássico, 
referindo-me ao alinhamento postural, passos e premissas estéticas desse gênero dançante. 

5 Grupo de intelectuais russos, cujas reuniões nos anos 20 trouxe uma noção semiótico-
filosófica de constituição de sujeito, sociedade e Arte, denominada de teoria dialógica ou 
perspectiva bakhtiniana.  
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Dessa maneira, enquanto o Pensamento Labaniano corresponde a base 

didática das propostas em sala de aula, a teoria dialógica trata do horizonte 

teórico-metodológico do estudo.  

Fazendo uma analogia, reconheço que Laban, Bakhtin e o Ballet 

Clássico constituem um pas de trois, sendo que cada um possui seu 

placement6: o primeiro ocupa o lugar de ferramenta artístico-pedagógica, o 

segundo está como approach científico e o último trata do objeto de 

investigação. Entretanto, os três não estão apartados um do outro, mas 

mergulhados no universo das relações, ao ponto que a tese somente se 

completa por suas (inter)conexões. 

Tal como ocorre nos tradicionais pas de trois, os três integrantes dessa 

pesquisa se dialogam e se revezam em cena. Cada um dança sua própria 

variação7, ocupando um espaço particular, porém, suas performances estão 

imbricadas. O Pensamento Labaniano, o Ballet Clássico e o Círculo 

atravessam um ao outro, formando um jogo dialógico. 

Nessa direção, o objetivo geral da investigação consiste em: Refletir 

sobre a prática de Ballet Clássico no Ensino Superior em Artes Cênicas, a 

partir do diálogo entre o Pensamento Labaniano e a teoria dialógica. 

Quanto aos objetivos específicos: 

 

1) Realizar vivências de Ballet Clássico junto a estudantes de um curso 

de Bacharelado em Artes Cênicas através de uma abordagem 

labaniana; 

2) Percorrer as premissas das Categorias Corpo, Expressividade e 

Forma, do Sistema Laban/Bartenieff, atravessadas por noções 

bakhtinianas; 

3) Entender os laboratórios de Ballet Clássico como um espaço de 

[cor]possibilidades, implicadas em coautorias;  

_______________  
 
6 Lugar no Espaço: designa a colocação e disposição espacial dos artistas pelo palco durante 

uma coreografia. 
7 Grafia que corresponde a um solo, coreografia realizada individualmente por um bailarino ou 

bailarina. 
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4) Compreender o processo de produção de sentidos que emergiu 

nos/pelos laboratórios por meio da apreciação dos Protocolos Verbo-

Visuais de Dança, ancorada na ADD – Análise Dialógica do Discurso. 

 

Vale destacar que o Ballet Clássico e as duas perspectivas de 

embasamento não foram escolhidos ao acaso. Os integrantes desse pas de 

trois estão presentes em minha jornada há algum tempo, e por apresentarem 

vários pontos de aproximação, aventurei-me a enviesá-los. 

O Ballet entrou em minha vida aos quatro anos, tornando-se minha 

primeira lente para observar o campo da Arte, bem como interpretar o mundo 

de forma sensível e imaginativa. Sinto que o trabalho com as tensões 

musculares, a relação com o espaço e a expressividade dos gestos me 

forneceram subsídios para perceber os fenômenos enunciativo-discursivos que 

me cercavam. 

Por conseguinte, o legado de Laban foi apresentado a mim durante o 

curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança da Universidade Estadual do 

Paraná (UNESPAR). Quando me dei conta, as ideias labanianas invadiram 

meus atos docentes e artísticos, contaminaram minha forma de ler os corpos 

em movimento e as relações humanas. Por isso, segui me aprofundando em 

leituras, seminários e cursos, como as imersões do Instituto Caleidos8, em São 

Paulo. 

Laban, para mim, tornou-se um “chão”, onde posso pisar, rolar e saltar, 

além de trabalhar com o Ballet ou a Dança Contemporânea. Em outras 

palavras, tornou-se um prisma por onde posso pensar-criar-lecionar a dança 

em diferentes contextos, instigando a análise dos movimentos e a autonomia 

do sujeito. 

A teoria dialógica, por sua vez, chegou até mim durante os estudos de 

Mestrado em Educação, nesse mesmo programa da UFPR. Através das obras 

do Círculo encontrei embasamento para continuar pesquisando sobre/com o 

Ballet, problematizando minha atuação com essa dança tradicional na 

_______________  
 
8 O Instituto Caleidos foi criado em 2007 para ampliar e dar continuidade aos trabalhos de 

Isabel Marques e Fábio Brasil. Atua em parceria com órgãos governamentais, instituições 
culturais e educacionais, promovendo cursos, pesquisas e espetáculos com a Caleidos Cia. 
De Dança.   
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contemporaneidade, de modo que faça sentido, ou melhor, que produza 

sentidos junto aos artistas que oriento.   

Sigo no doutoramento sendo fiel a esse objeto que me move e as duas 

teorias que me atravessam, os quais constituem meu horizonte valorativo, isto 

é, o arcabouço de sentidos pelo qual atuo e compreendo o mundo.  

Nas seções a seguir pontuarei as particularidades de cada componente 

desse pas de trois, bem como suas (inter)conexões, as quais compõem a 

arquitetônica da tese.  

 

1.1 PRIMEIRA VARIAÇÃO: O BALLET CLÁSSICO COMO OBJETO 

INVESTIGATIVO 

 

Nessa pesquisa, conforme exposto, as questões giram entorno das 

contribuições do Ballet Clássico na formação superior de artistas da cena, pois 

o reconheço como uma dança inteligente e desafiadora, capaz de auxiliar os 

discentes em sua busca por [cor]possibilidades. 

Entretanto, numa posição contrária, durante muito tempo sua técnica foi 

trabalhada mediante o silenciamento dos corpos, uma vez que sua origem 

remonta ao Renascimento Europeu e os valores cartesianos e dicotômicos da 

Idade Moderna cercaram sua sistematização. 

É importante citar que os mestres de dança do Renascimento 

reconfiguravam os movimentos festivos da plebe para serem dançados pelos 

nobres em seus bailes. Com o tempo surgiram os Balés de Corte, grandes atos 

encenados realizados nos domínios dos palácios, principalmente na Itália e na 

França. Tais performances tinham a finalidade não só de entretenimento, mas 

de mostrar à própria corte e aos países estrangeiros o poder cultural e 

econômico da realeza (CAMINADA, 1999).  

De acordo com Sampaio (2014), a estética do Ballet se construiu sob 

dois fundamentos cênicos de Cesare Negri: o en dehors e os joelhos esticados. 

Em 1602, o italiano escreveu um tratado sobre a dança, que posteriormente 

recebeu o nome de Nuove inventioni di balli (Nova invenção do baile), no qual 

aconselhava que os pés fossem mantidos para fora (en dehors), e os membros 
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deveriam permanecer alongados, como forma de manter a imponência e a 

elegância. 

Ainda no século XVII, o Rei Luís XIV fundou a Academia Real de Dança, 

a primeira instituição com o foco na sistematização e treinamento da técnica 

clássica, hoje conhecida como Ópera de Paris. O monarca convidou os mais 

renomados mestres de dança para opinar e deliberar sobre os meios para 

aperfeiçoar essa Arte. Dentre eles, coube a Pierre Beauchamps a maior 

normatização dos passos e poses (TEIXEIRA, 2011). 

Nesse processo, o Ballet colocou seu foco no aprimoramento técnico, na 

busca pela perfeição dos movimentos, que ganharam nomenclaturas e regras, 

enquanto o corpo foi visto como um maquinário a ser programado para sua 

exímia execução. Os bailarinos e bailarinas se mantinham silentes, pois as 

aulas estavam pautadas no modelo tradicional de ensino, “[...] direcionada pela 

forma, pela imitação, repetição e reprodução de resultados previamente 

estipulados que [eram] transferidos do professor ao aluno, num ato de 

depósito” (GONÇALVES, 2011, p. 3-4 – ênfase minha). 

O Ballet, então, saiu dos salões dos palácios para ser apresentado nos 

palcos dos teatros, nos intermédios das óperas e peças teatrais, especialmente 

a partir dos gêneros Comédia-ballet e Ópera-ballet. Com isso, houve o 

distanciamento entre os artistas e a plateia, sendo que “[...] o uso do palco 

italiano introduziu a frente para a dança, isto é, os bailarinos agora dançavam 

de frente para o público e não mais no meio deste” (GOMES, 2006, p. 254).  

Essa Arte atingiu independência e criou seus próprios repertórios na 

virada para o século XIX, nos quais as mulheres se tornaram protagonistas, e 

“[...] surgem diversas bailarinas capazes de se aventurar por proezas que até 

então eram monopólio dos seus parceiros” (PORTINARI, 1989, p. 69). 

De tão imperativo, por muito tempo o Ballet foi considerado sinônimo de 

Arte superior. Seus fundamentos ditaram os formatos das aulas, as maneiras 

de composição de espetáculos, o perfil de corpo ideal, como se fosse a base 

para todas as danças. E mesmo após muitas mudanças de paradigmas no 

campo artístico, infelizmente, tais questões de hierarquia persistem no século 

XXI.  

Ainda é possível identificar o “[...] eurocentrismo e o etnocentrismo em 

relação àquilo que pode ser considerado ‘boa dança’” (MARQUES, 2011, p. 
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74). Por isso, o trabalho com o Ballet requer contextualizações e 

planejamentos, para não correr o risco de enaltecer os valores que cercaram 

sua origem, especialmente a respeito “[...] de ensino, de corpo, de mulher e de 

Arte” (Ibid.).  

Contudo, não se pode negar que visões emancipadoras e metodologias 

sensíveis vêm influenciando a prática dessa dança nos últimos anos. A cada 

contexto sua técnica foi e ainda é reconfigurada. Pina Bausch, Balanchine, 

Cunningham, Forsythe, Klauss Vianna e Mats Ek são exemplos de artistas que 

lhe deram novas facetas. 

Compartilho, pois, das ideias de Rocha (2014), que afirma que as 

antigas acusações sobre o Ballet ter padrões obsoletos e opressores estão 

ultrapassadas:  

 
 

[...] de um lado os imperialistas dizendo “ballet é a base de tudo”; de 
outro, os relativistas com suas máximas “ballet não muda”; “ballet 
enrijece”; “ballet é antianatômico”. Falsos problemas. Por um lado, 
ballet não é a base de tudo, simples e efetivamente, esperamos que 
tenha ficado claro, pois ele não é sequer a base de si mesmo. [...]. 
Por outro, ballet muda sim, muda sempre, pois só o que muda 
permanece, do mesmo modo só permanece o que se modifica. A 
depender, mais uma vez, dos modos de ensino, ballet não enrijece e, 
se seguirmos o paroxismo do mestre [Klauss Vianna], é a coisa mais 
anatômica que já foi criada na Arte ocidental (Ibid., p. 39). 

 
 

Desse modo, na presente pesquisa, não me interessou lecionar aulas 

completas de Ballet aos discentes de Artes Cênicas, as quais percorrem um 

roteiro padronizado de exercícios na barra e no centro da sala, a fim de 

fornecer uma “base técnica” para os corpos desses estudantes. Contrária a 

essa ideia, meu intuito foi o de oportunizar uma nova forma de se mover dentro 

da universidade, uma experiência diferenciada de interagir com sua estrutura 

anatômica, a expressividade dos gestos e desenhar formas plásticas pelo 

ambiente.  

Além disso, os 44 colaboradores apresentaram perfis plurais, com 

múltiplas trajetórias, interesses e maneiras de atuação no meio cultural. Eram 

atores e atrizes, bailarinas e bailarinos, produtores, circenses e até mesmo 

iogues, sendo que a maioria tinha pouca familiaridade com técnicas de dança. 
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Todavia, tratava de sujeitos que atuam por meio das memórias da carne, dos 

enunciados de seus gestos. 

Diante desse cenário, o foco do estudo consiste em proporcionar um 

processo de ensino-aprendizagem não apenas da técnica, mas por meio dela, 

trilhando a busca por novas [cor]possibilidades. O que implica na sensibilidade 

em entender como o Ballet se (des)constrói no ambiente acadêmico, a fim de 

se tornar uma vivência condizente com sua esfera educacional e produtora de 

sentidos. 

Para tanto, o Pensamento Labaniano serviu de inspiração, como um 

“chão” para trilharmos essa jornada artístico-educativa, como veremos a 

adiante.  

 

1.2 SEGUNDA VARIAÇÃO: O PENSAMENTO LABANIANO COMO 

ABORDAGEM ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA 

 

Rezső Keresztelő Szent János Attila Lábán, conhecido como Rudolf 

Laban (1879-1958), foi bailarino, coreógrafo, artista plástico, arquiteto e 

dramaturgo, ou seja, um artista multifacetado.  

No início do séc. XX, o filósofo lançou suas teorias em oposição às 

práticas de dança do período, incluindo o Ballet Clássico. Ele não criticava a 

técnica clássica em si, visto que em suas obras tece muitas relações com seus 

movimentos e perspectivas espaciais, porém, refutava a maneira mecânica 

como era ensinada e coreografada. 

É considerado o Mestre do Movimento por trazer ao mundo um estudo 

de viés acadêmico denominado por Coreologia, que se constituiu sob três 

frentes: Labanotation, Corêutica e Eucinética. Por meio delas, propôs a revisão 

das fórmulas fechadas, dos métodos cristalizados, e trouxe a importância da 

leitura da dança, a fim de identificar a lógica de sua composição estrutural, 

expressiva, espacial e plástica.  

Laban (1978) considerava o movimento dançante como uma poesia 

simbólica desenhada no espaço, que deveria ser lida e interpretada. E 

apostava que os artistas poderiam se apropriar desses elementos e ter maior 

clareza para se comunicar. Segundo Marques (2020), suas ideias são um 

divisor de águas na história da dança ocidental:  
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Laban propôs parâmetros de experiência e criação em dança que até 
hoje chacoalham concepções e posturas rígidas e controladoras em 
relação aos corpos que dançam: a meu ver, Laban deu um passo 
sem volta para que criadores e professores de dança se 
apropriassem de seus lugares de movimento/corpo numa perspectiva 
libertadora (Ibid., p.160). 

 
 

No entanto, falar sobre Laban na contemporaneidade diz respeito a falar 

das inúmeras vozes que o acompanham, proferidas por discípulos e 

colaboradoras que deram continuidade às suas teorias ao longo das décadas. 

Por estarem abertas a interlocuções, as obras do Mestre foram 

atualizadas por seus sucessores, o que “[...] desencadeou um processo em 

que foi até ofuscado pelo sucesso de seus alunos: Joss, Mary Wigman, Leeder, 

Bartenieff..., cumprindo assim seu objetivo, ou seja, colocar em movimento 

uma ideia, uma emoção, um sentimento” (MOMMENSON, 2006, p.17). 

A Coreologia seguiu pelo mundo feito uma esteira de pensamentos, 

sobre a qual vários corpos puderam caminhar, dançar e contribuir. Muitas 

vezes de modo mascarado, as propostas labanianas seguem impulsionando os 

procedimentos artísticos, educativos e e/ou terapêuticos com o movimento na 

contemporaneidade (GABARDO JR e CASTILHO, 2020). 

Nos anos 60, Irmgard Bartenieff formalizou o Laban Movement Analysis 

(LMA), conhecido também por Sistema Laban/Bartenieff (SCIALOM, 2017). 

Através dessa discípula, a Coreologia se desdobrou em quatro Categorias: 

Corpo; Forma; Expressividade (Eucinética); Espaço (Corêutica). Contudo, essa 

divisão é “[...] de natureza metodológica, possibilitando a observação e a 

descrição organizadas. De fato, as quatro categorias estão sempre presentes 

em todo movimento, porém com diferentes graus de importância ou destaque” 

(FERNANDES, 2001, p. 9). 

É importante citar que tal separação não é de comum aceitação para os 

diversos núcleos de pesquisa labanianos, espalhados pelo globo, que possuem 

suas próprias visões. Como exemplo, o Laban – Laban Centre London, na 

Inglaterra, é voltado para os Estudos Coreológicos e não se utiliza da noção 

quadripartida da mesma maneira.  
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As quatro Categorias, portanto, relacionam-se aos trabalhos do LIMS - 

Laban Institute of Movement Analysis, nos Estados Unidos, e dos 

pesquisadores e pesquisadoras que hoje bebem dessa fonte “bartenieffeana”.         

Entretanto, ao invés de escolher uma das casas para fazer moradia, 

entendo que cada artista-docente tem a liberdade para trabalhar com o legado 

do Mestre do Movimento conforme seus objetivos e necessidades, de modo a 

mantê-lo vivo e pulsante em diferentes tempos e espaços. 

Segundo Scialom (2009, p. 118), “os labanianos em geral concebem o 

Universo Labaniano como uma ferramenta ‘multiuso’”; que está carregada de 

possibilidades infindáveis, sendo necessário adequá-las de acordo com cada 

projeto. Além disso, o próprio Laban percorreu o caminho em direção à 

pluralidade, portanto, “[...] é competência dos próprios estudiosos e praticantes 

garantirem a disseminação do legado de acordo com que o próprio mestre 

almejou” (Ibid. p. 116). 

Reconheço, pois, suas teorias como uma perspectiva filosófico-didática, 

ultrapassando o status de técnica, método e até mesmo de “sistema”. Próximo 

ao que ocorre com as obras de Bakhtin e o Círculo, como veremos na seção 

posterior, as ideais de Laban se tornaram uma abordagem multivocal que 

continua a se desdobrar na contemporaneidade. 

Ademais, as noções labanianas, segundo Marques (2010, p. 90), “[...] 

quando entendidas como campos de significação da linguagem da dança, 

podem ter papel primordial na compreensão e na desconstrução das técnicas 

codificadas”; como é o caso do Ballet Clássico, pois permite desvelar seus 

textos e subtextos. 

 
 

Para Laban, o conteúdo, ou os significados da dança (texto), estava 
“oculto” em suas estruturas (subtextos). Compreendê-las, portanto, 
significava desvelar e revelar este conteúdo de forma consciente. [...] 
pelas propostas modernas para o ensino de dança de Laban: 
qualquer trabalho que seja desenvolvido no sentido de perceber o 
conteúdo daquilo que está sendo improvisado ou composto estará 
também relacionando o mundo da arte à sociedade, mesmo que 
indiretamente (MARQUES, 2011, p. 83). 

 
 

A partir disso, nos laboratórios de Ballet na universidade, a Coreologia 

não foi trilhada por um percurso sistematizado, conteudista, feito um programa 
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metódico a ser percorrido. Para além disso, ela se revelou um prisma, um 

modus operandi. 

Para o planejamento das aulas, baseei-me especialmente no Sistema 

Laban/Bartenieff, mas sem deixar de ouvir também as vozes de labanianas 

brasileiras, como Marques (2010; 2011; 2019; 2020) e Fernandes (2001; 2006; 

2009; 2012); a fim de encontrar pontos de convergência que contribuem com 

esse estudo, cuidando sempre de suas fronteiras. 

Por isso, recorro ao termo Pensamento Labaniano para enfatizar um 

Laban pluralizado pelas vozes de seus sucessores, um Laban contemporâneo 

e até mesmo “brasileiro”, como diria Marques (2019). 

Nesse viés, vejo que o Pensamento Labaniano “[...] é uma forma de ser-

estar, de se mover artisticamente na educação. Uma proposição que abrange a 

Coreologia em sua amplitude, mantendo-a sempre atualizada e atualizante” 

(GABARDO JR e CASTILHO, 2020, p. 193). 

Durante os trabalhos com os discentes de Artes Cênicas, que ocorreram 

entre maio a julho de 2019, com a carga de 4h semanais, identificamos as “leis 

ocultas” que constituem algumas posturas e ações específicas do Ballet 

Clássico. Desvelamos seus “textos” e “subtextos” por meio de partituras de 

movimentos e propostas de improvisos individuais e coletivos.  

Em resumo, na primeira etapa exploramos os movimentos da técnica 

clássica a partir das Conexões Ósseas, oriundas da Categoria Corpo, e num 

segundo momento, percebemos as dinâmicas expressivas dos passos através 

dos Fatores de Movimento, frutos da Categoria Expressividade. Além disso, 

identificamos os Modos de Mudança de Forma durante as vivências dançantes, 

advindos da Categoria Forma.  

Seria incorreto afirmar que os conteúdos da Categoria Espaço não 

estiveram presentes e não auxiliaram esse processo investigativo. Afinal, as 

quatro Categorias estão interligadas. Eles perpassaram o estudo quando eram 

citados os níveis (baixo, médio e alto) ou os trajetos espaciais a serem 

seguidos no ambiente, porém, por escolha metodológica, esse eixo não foi 

abordado diretamente.  

Ao fazer o reconhecimento da turma, percebi que as perspectivas 

oriundas da Categoria Espaço necessitariam de mais tempo para serem 
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trabalhadas em sua complexidade pelos estudantes. E dentro do período que 

teríamos para nos reunir isso não seria possível.  

Optei, então, por enfatizar as noções de Corpo, Expressividade e Forma, 

que se aproximavam das teorias que os discentes já estavam percorrendo no 

curso, uma vez que vinham de estudos sobre a técnica de Klauss Vianna9.        

A intenção dos laboratórios de Ballet Clássico consiste em permitir aos 

artistas analisarem a composição estrutural, expressiva e plástica dos 

movimentos dessa dança, de modo a tecerem relações profundas com sua 

poesia simbólica. O que consequentemente abre portas para a atribuição de 

sentidos. 

Inclusive, é justamente o lugar de produção de sentidos, o universo dos 

valores humanos, que aproximam o Pensamento Labaniano e a teoria 

dialógica, conforme veremos na próxima seção, e que será explorado ao longo 

da tese.  

 

1.3 TERCEIRA VARIAÇÃO: BAKHTIN E O CÍRCULO COMO APPROACH 

CIENTÍFICO 

 

A perspectiva bakhtiniana, ou teoria dialógica, corresponde às 

formulações de um grupo de intelectuais russos que se reunia no século XX, 

conhecido como Círculo Bakhtiniano. Dentre eles está Mikhail M. Bakhtin 

(1895-1975), Valentin N. Volóchinov (1895-1936), Pável N. Medviédev (1891-

1938), e demais teóricos de diferentes campos do conhecimento. 

Todavia, o coletivo não determinou regras para a produção de um 

estudo científico, não estipulou roteiros fixos e sistemáticos para análises de 

resultados. Pelo contrário, os russos deram luz à conceitos, noções que hoje 

embasam a postura de pesquisadores e pesquisadoras diante da temática e 

dos sujeitos de sua investigação.  

O conjunto de suas obras motivou o nascimento de uma análise/teoria 

dialógica do discurso, perspectiva cujas influências são visíveis nos estudos da 

Linguagem e das Ciências Humanas de modo geral (BRAIT, 2008).  

_______________  
 
9 A Técnica Klauss Vianna (TKV) diz respeito as propostas dos pesquisadores brasileiros Angel 

e Klauss Vianna, realizadas desde a década de 1950. 
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Suas produções apresentam uma visão socio-semiótica, na qual o ser 

humano está mergulhado nas relações com o outro. Seus atos, nas mais 

variadas formas de expressão, são formados por elementos imateriais, isto é, 

carregados de signos, e através de interações com o meio são revestidos de 

sentidos (VOLOCHINOV, 2017).   

Com isso, o dialogismo, vinculado à alteridade, é a base para a 

produção dos discursos humanos. Pois, é no encontro com o outro, em meio a 

múltiplos diálogos, que as palavras, objetos e ações corporais se tornam 

simbólicos, e assim preenchidos de valores:  

 
 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem 
participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, 
a alma, o espírito, todo o corpo, os atos[...]. [Seu discurso] entra no 
tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 
2011, p 348 – ênfase minha). 

 
 

Os russos entendem a alteridade como uma relação constitutiva entre os 

sujeitos, sendo que o outro é uma referência, a condição de existência do eu. 

Por isso, a consciência humana é multivocal, não existindo apenas um Eu, mas 

um Nós.  

Desde seu nascimento, o sujeito absorve os discursos alheios, sejam 

eles textos, sons ou gestos. A voz do outro se impregna em sua consciência e, 

mesmo sem perceber, a todo momento a ela recorre. Nesse processo, ocorre o 

desdobramento de vozes, que se interpenetram num contexto social e 

histórico, sendo impossível pensar no ser humano apartado das relações que o 

atravessam, das vozes que o constituem enquanto sujeito (AMORIM, 2009). 

Para essa corrente, “só se pode conceber como objeto de pesquisa em 

ciências humanas o próprio homem [pessoa], e mais do que o significado, são 

os múltiplos sentidos de uma situação de enunciação que interessam ao 

pesquisador” (GONÇALVES, 2020, p. 74 – ênfase minha). 

Por isso, as pesquisas bakhtinianas vêm se debruçando nos discursos 

de seus colaboradores, em distintas vias de expressão, ouvindo as vozes que 

permeiam a esfera do estudo, que ora estão latentes, ora estão dissimuladas. 

Ao analisar essa arena de vozes, pesquisadores e pesquisadoras podem 

compreender os sentidos que atravessam sua temática ou objeto de pesquisa. 
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O Círculo contribuiu com uma abordagem dialógica de fazer ciência, na 

qual os colaboradores são considerados como seres inseridos numa realidade 

social e histórica, tal como a própria investigadora ou investigador, de modo 

que todos os sujeitos partícipes da pesquisa mergulham em constantes 

diálogos.  

 
 

Nessa perspectiva o pesquisador rompe com a pretensa neutralidade 
na produção do conhecimento em ciências humanas, deixando-se 
afetar pelas circunstâncias e pelo contexto em que a cena da 
pesquisa se desenrola. [...] Em outros termos, o pesquisador se 
indaga sobre a especificidade do conhecimento que é produzido de 
forma compartilhada, na tensão entre o eu e o outro, por meio de uma 
cumplicidade consentida entre ambos (SOUZA E ALBUQUERQUE, 
2012, p. 112). 

 
 

Nos estudos bakhtinianos, as entrevistas, rodas de conversa, produções 

textuais ou artísticas - nesse caso, os Protocolos Verbo-Visuais de Dança – 

não são consideradas como mera coleção de dados, feito registros inertes e 

silenciosos, pois são vistos como os discursos de seus autores, carregados de 

múltiplas vozes. Por conseguinte, ao interpretar o corpus de análise de maneira 

sensível, concreta, mediante os conceitos do Círculo, estaremos trilhando pela 

ADD - Análise Dialógica do Discurso.  

Parafraseando Brait (2008, p. 29), as contribuições bakhtinianas para 

uma teoria/análise dialógica do discurso, sem configurar uma proposta fechada 

e linearmente organizada, constituem de fato um corpo de conceitos e 

categorias que especificam a postura dialógica diante do corpus discursivo, da 

metodologia e do pesquisador. A pertinência de uma perspectiva dialógica se 

dá pela análise das especificidades discursivas constitutivas de situações em 

que a linguagem e determinadas atividades se interpenetram e se interdefinem, 

e do compromisso ético do pesquisador com o objeto, que é um sujeito 

histórico. 

Atualmente, tomada tanto por teoria de base, como por teoria 

coadjuvante, não são raros os trabalhos bakhtinianos e os grupos de pesquisa 

que investigam os fenômenos discursivos das esferas artístico-educacionais. 

Afinal, como aponta Gonçalves (2020, p. 74 – ênfase minha): 
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O que é a educação senão um jogo de relações humanas? O que é o 
objeto de pesquisa em educação senão o próprio homem [pessoa], o 
próprio sujeito em relação com o outro? O que é fazer educação 
senão dialogar com o outro e nesse processo ensinar e aprender? [...] 
A análise, nesse caso, implica buscar compreensões ancoradas em 
um diálogo com a materialidade enunciativo-discursiva, de forma a 
produzir outros enunciados, outros argumentos que ampliam 
determinada discussão [...].   

 
 

No que tange a pesquisa no campo da dança, o coletivo russo pouco 

versou sobre o movimento expressivo em si, cabendo hoje aos seus 

comentadores e comentadoras dilatarem essa temática. Tal como pretende 

essa investigação, lançando pontes ao Pensamento Labaniano. 

O Círculo se debruçou sob Marx, Engels, Saussure, Vossler, Sptizer, 

Púchkin, Dostoievski, Rabelais, Stanislavski, dentre outros, contrapondo-se ou 

concordando com suas obras, para dar luz às questões da teoria dialógica. 

Então, aposto na articulação com o legado de Laban para explanar a respeito 

do discurso corporal, especialmente, durante as práticas de Ballet Clássico na 

esfera do Bacharelado em Artes Cênicas.   

Vale destacar que, para o Mestre do Movimento:  

 
 

A dança como forma de expressão e comunicação, estimula as 
capacidades humanas e pode ser incorporada à linguagem oral, por 
exemplo. Assim como as palavras são formadas por letras, os 
movimentos são formados por elementos, a expressão estimula e 
desenvolve as atividades psíquicas de acordo com os seus 
conteúdos e na forma de ser vivida, tanto quanto a palavra (LABAN 
1990, p. 33). 

 
 
Suas propostas se revelam uma lente para ler os enunciados do corpo, 

desvelando tais elementos que promovem a poesia da dança, carregados de 

significações. Com isso, reconheço que o Pensamento Labaniano e a teoria 

dialógica se aproximam e podem se complementar, a fim de que os elementos 

sígnicos da técnica clássica sejam identificados, na medida que novos sentidos 

lhes sejam agregados.  

Nesse processo, estimo que os laboratórios de Ballet não tenham um fim 

em si mesmos, mas se abram para a produção de (auto)conhecimentos, 

contribuindo na formação dos discentes, enquanto artistas da cena e sujeitos 

sociais. 
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Destarte, é importante citar que, para os russos, não existe limite de 

temporalidade, o passado e o futuro são ilimitados frente as valorações: 

 
 

Mesmo os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 
passados, jamais podem ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez 
por todas): eles sempre hão de mudar (renovando-se) no processo do 
futuro desenvolvimento do diálogo [...]. Não existe nada absolutamente 
morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande 
tempo (BAKHTIN, 2017b, p.79 – grifo do autor). 

 
 
O Ballet Clássico, portanto, pode ser ressignificado em diferentes 

tempos e espaços, até mesmo por estudantes universitários, no interior do 

Paraná, no séc. XXI. Essa Arte tradicional serviu de objeto de investigação, 

colocando-se perante as alunas e alunos com a tarefa de compreendê-la, o 

que implica em análises, percepções e respostas, ou seja, uma “festa de 

renovação” de sentidos. 

 

1.4 CODA10: A METODOLOGIA ESPIRAL DO PAS DE TROIS 

 

Para finalizar essa introdução e apresentar a arquitetônica da tese, 

relembro que foi solicitado aos discentes que produzissem Protocolos Verbo-

Visuais de Dança – materialidades que vinculam elementos visuais e verbais, a 

fim de ser apreciados através da Análise Dialógica do Discurso. 

Para Brait (2009; 2012), o termo verbo-visual implica num enunciado 

concreto, no qual as dimensões visual e verbal estejam indissociáveis, 

hibridizadas, sem sobreposição entre uma e outra. Por meio da ADD, podemos 

desvelar os signos e valores existentes nessas materialidades, ouvindo as 

vozes que delas ressoam. 

Os Protocolos Teatrais Verbo-Visuais foram propostos pelos estudos 

bakhtinianos de Gonçalves (2013) e levados para a área da dança em meu 

Mestrado (TAIACOL, 2016). Configuram-se como uma abordagem dialógica 

para lecionar-avaliar-pesquisar nas Artes da Cena, na qual se solicita aos 

_______________  
 
10 O termo corresponde à última dança de um pas de trois, que encerra de modo vibrante a 

performance, com os três integrantes dançando no palco. 
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estudantes que criem formas poéticas de sintetizar suas memórias, sensações 

e entendimentos sobre os encontros.  

Nesse estudo, as normas para a produção dos Protocolos não foram 

muitas, apenas que os discentes deveriam se reunir em pequenos grupos e, de 

modo coletivo, construir uma materialidade que coubesse numa folha A4, para 

que fosse inserida na tese e analisada por mim.  

Os trabalhos poderiam ser feitos à mão ou em aparelhos eletrônicos, 

como computadores ou celulares, do jeito que considerassem pertinente para 

expressar sua ideia. Porém, num formato bidimensional, sem conter vídeos ou 

sonoridades. As regras foram simples a fim de deixar os colaboradores livres 

para decidirem os materiais, conteúdos e temáticas a serem abordados, sem 

que minha voz ficasse sobressalente por traz das composições. 

A respeito da análise, na teoria dialógica ela pode ocorrer tanto por 

critérios previamente definidos pelo investigador, como os próprios enunciados 

dos colaboradores podem sugerir os caminhos a serem trilhados. Para essa 

pesquisa, optei pela segunda opção. Isto é, pretendo conversar com os 

Protocolos, desvelando os signos e sentidos que neles vibram, guiada pelos 

conceitos bakhtinianos. 

É importante frisar que o corpus analítico não se configura como um 

registro passivo, mas uma materialidade viva, aberta ao diálogo, que possui 

tanta importância quanto o próprio estudo de campo. Aliás, os dois estão 

imbricados, não havendo possibilidade de promover uma análise fragmentada 

dos Protocolos, de tentar esquecer das vivências corporais para concentrar 

apenas na interpretação dos resultados, de modo isolado e acrítico.  

Um approach dialógico não prevê tais exclusões, pelo contrário, preza 

que a pesquisadora ou o pesquisador se atente para as múltiplas vozes que 

ressoam durante as fases da investigação. Para Amorim (2004), as pesquisas 

bakhtinianas, “[...] quando não são apenas teóricas, têm como cronotopo 

principal o campo. O campo é o todo intelegível e concreto pelo qual as 

relações espácio temporais da pesquisa se definem” (Ibid., p. 223). 

Sobre isso, o Mestre do Movimento pregava a pratice-as-reserach - 

experiência prática como investigação –, defendendo que a produção de 

conhecimento em Dança não deve ser feita apenas por livros e diálogos 

verbalizados, mas principalmente no/pelo corpo, por meio das lógicas, 
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sensações e significações que emergem do próprio movimento, colocado em 

interação com o outro e com as vozes latentes no mundo da Arte: 
 
 

A forma em que eu me visto de insights obtidos de mil danças, 
conversas com dançarinos, escrevendo sobre danças e movimentos, 
além do ensino e do ensaio da dança, é um ‘toque circular’. A Dança 
explica-se apenas na dança” (LABAN apud McCAW, 2011, p. 42 – 
tradução minha)11. 

 
 

Pelas lentes bakhtinianas, contaminadas pelo Pensamento Labaniano, 

percebo que os laboratórios de Ballet Clássico são o cronotopo principal da 

pesquisa, ou seja, o espaço-tempo que engendra o processo de produção de 

sentidos. 

Para Bakhtin (2018), a noção de cronotopo corresponde a ideia de 

interligação entre espaço e tempo, como se o tempo fosse a quarta dimensão 

do espaço, ou uma circunjacência espaçotemporal. 

O espaço, nesse caso, consiste na sala do curso de Artes Cênicas, cujo 

chão é de madeira e as paredes lisas, pintadas na cor preta, porém, não possui 

espelhos, barras ou linóleo como se poderia imaginar um estúdio tradicional de 

Ballet. Está localizado no interior no Paraná, dentro de uma esfera acadêmica, 

cercado por heranças históricas, sociais e culturais. Sobre o tempo, é 

necessário considerar o ano de 2019, entre os meses de maio a julho, com 

encontros de 4 horas semanais.  

A cada reunião, tais aspectos se entrecruzavam formando uma 

circunjacência espaçotemporal, ou melhor, as aulas correspondem a um “nó” 

no espaço-tempo, ao ambiente concreto no qual a turma foi provocada a 

descobrir novas [cor]possibilidades – novos modos de se enunciar pelo 

movimento. Caso fossem realizados em outros espaços e/ou tempos, os 

processos de ensino-aprendizagem-criação, protagonizados pelos corpos 

dançantes, teriam outros coloridos, trajetos e sentidos.  

O interessante é que, em meio a explanação sobre a ideia de cronotopo, 

Bakhtin (2018) cita as obras de Rabelais, pelas quais o corpo é considerado 

um medidor concreto da realidade, que carrega o peso dos valores humanos: 
_______________  
 
11 The form in which I dress my insights gained from a thousand dances, conversations with 
dancers, writing about dances and movement, further from the teaching and rehearsing of 
dance, is the touch round. dance explains itself only in dance.    
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Correlacionada com a corporeidade humana concreta, até o resto do 
mundo ganha um novo sentido e uma realidade concreta, uma 
materialidade, que entra em um contato espaçotemporal não 
simbólico, mas material com o homem. Aqui, o corpo humano se 
torna o medidor concreto no mundo, medidor de seu peso real e do 
seu valor para o homem (Ibid., p. 123-124 – grifo meu). 

 
   
Desse modo, os laboratórios de Ballet se revelam um evento único, 

singular e irrepetível, responsável por engendrar as questões da presente 

pesquisa – o que será explorado no quarto capítulo da tese.  

De tão potentes, suas etapas didáticas foram parar nos próprios 

Protocolos Verbo-Visuais de Dança. Isto é, por mais que os discentes ficaram 

livres para escolherem suas temáticas ao compor suas materialidades, 

podendo trazer diversos assuntos de interesses pessoais e referências 

externas, ainda assim, optaram por abordar justamente os conteúdos 

explorados durante as aulas. 

No total, a turma deu voz à sete Protocolos, repletos de discursos sobre 

a técnica clássica atravessada pelos postulados labanianos. Ao observá-los, 

identifiquei que três deles fazem relações diretas com as Categorias do 

Sistema Laban/Bartenieff, destacando-as de modo separado, e por isso os 

selecionei para serem analisados. 

Isto posto, os três capítulos da tese discorrem sobre o Ballet Clássico 

frente aos eixos de Corpo, Expressividade e Forma, e para cada um será feita 

a análise de um Protocolo, a qual aprofunda a discussão e avalia o processo 

valorativo oriundo dos laboratórios corporais.  

Em “Premier acte - Entre en dehors, port de bras e demi pointes: o 

corpo”, as premissas da Categoria Corpo serão relacionadas às visões do 

Círculo, a fim de apontar qual entendimento de corpo norteou as vivências em 

Ballet. Em seguida, o Protocolo Beauchamps será apreciado por meio da ADD, 

o que levou a analisar os procedimentos baseados nas Conexões Ósseas. 

No capítulo seguinte, “Deuxième acte - Entre o corpo-signo e os sentidos 

do movimento: a Expressividade”, será a vez da Categoria Expressividade, 

pela qual a técnica clássica será refletida através dos Fatores de Movimento, 

as dinâmicas expressivas apontadas por Laban (1878) que tornam o gesto 

comunicativo, carregado de significações. Com isso, as questões de signos, 
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sentidos e gênero discursivo oriundas da teoria dialógica vem à tona. Para 

otimizá-las, o Protocolo Noverre será interpretado. 

Por fim, em “Troisième acte - Entre a plasticidade e a arquitetônica do 

movimento: a Forma”, conforme o título do capítulo sugere, a Categoria Forma 

será percorrida mediante a noção bakhtiniana de arquitetônica. Ao analisar o 

Protocolo Vaganova, o ato dançante será discutido enquanto uma obra-

acontecimento, de modo que as Formas Fluida, Direcional e Tridimensional 

fazem a ponte para sua apreciação estética.   

Observo que o presente doutoramento se revela uma forma de 

pesquisar bakhtinianamente nas Artes da Cena, que não pretende recortar ou 

apequenar as etapas da pesquisa, especialmente no que diz respeito aos 

trabalhos de corpo. Pelo contrário, almeja destacá-los, para que a interpretação 

do corpus de análise não seja ingênua, abstrata e fragmentada.  

Com isso, os três integrantes desse pas de trois são enviesados por 

uma espiral dialógica. O Pensamento Labaniano, o Ballet Clássico e o Círculo 

não sofrem hierarquias e, muito menos, mantêm-se estranhos entre si, mas 

mergulhados em (inter)conexões.  
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2 PREMIER ACTE12 - ENTRE EN DEHORS, PORT DE BRAS E DEMI 
POINTES: O CORPO 

 

 

 
Figura 2: Mapeamentos no laboratório corporal. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

 

 
O próprio ser do homem (tanto interno quanto 

externo) é convívio mais profundo. Ser significa 

conviver [...]. Ser significa ser para o outro e, 

através dele, para si. O homem não tem um 

território interior soberano, está todo e sempre 

na fronteira, olhando para dentro de si ele olha 

o outro nos olhos ou com os olhos do outro.   

 

Mikhail Bakhtin 

_______________  
 
12 Primeiro ato. 
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A Categoria Corpo do Sistema Laban/Bartenieff evoca a importância de 

refletir sobre “o que se move?”, ou seja, sobre o próprio corpo, seus ossos 

músculos, respiração, postura e o encadeamento dos movimentos 

(FERNANDES, 2001).  

Em meados dos anos 60, nos Estados Unidos, Irmgard Bartenieff 

aprofundou os princípios de Laban no trabalho com dançarinos e deficientes 

físicos, que sofreram de poliomielite, sendo uma das pioneiras da abordagem 

terapêutica através da dança. Seu foco estava nas conexões entre as partes do 

corpo para a construção de um todo, funcionando como uma unidade. 

Com isso, nessa Categoria o físico é visto “[...] como agente primeiro, 

criador e consciente, de percepção e ação. Seus conteúdos abrangem 

conhecimentos das áreas de anatomia, cinesiologia e desenvolvimento 

perceptivo-motor” (LAMBERT, 2010, p. 67-68). 

Neste capítulo irei discorrer sobre “o que se move” ao dançar Ballet 

Clássico, a partir do diálogo entre o Pensamento Labaniano e a teoria 

dialógica. Pretendo refletir sobre a possibilidade de o corpo se compreender e 

produzir (auto)conhecimentos através da técnica clássica no Ensino Superior 

em Artes Cênicas. 

Para aprofundar a discussão, o Protocolo Verbo-Visual de Dança que 

remete à Categoria Corpo, produzido pela turma colaboradora, será apreciado 

por meio da Análise Dialógica do Discurso. 

 
 

2.1 O QUE SE MOVE NO/PELO CORPO?  

 

Para dar início as reflexões sobre corpo, é importante citar que o 

Pensamento Labaniano prega uma visão holística do movimento, na qual o 

físico, a mente e o espírito estão imbricados, formando uma unidade. Com isso, 

o corpo deixa de ser visto apenas como uma carcaça, um envoltório orgânico 

que aguarda para ser comandado pelas ordens psíquicas, para ser encarado 

como uma instância constitutiva do sujeito (GONÇALVES; CASTILHO, 2020).  

O corpo, desse modo, também corresponde à dimensão pela qual 

podemos pensar, saber e comunicar (RENGEL, 2006). Na medida que o sujeito 
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realiza sua dança, as memórias, sensações e articulações de ideias não ficam 

restritas à instância da mente, pois vibram pela carne, percorrem a concretude 

do ser.  

Ademais, ao comentar sobre essa noção, Laban cita o Ballet Clássico, 

objeto central do presente estudo (1978, p. 29 – grifo meu): 

 
 

O movimento humano com todas as suas implicações mentais, 
emocionais e físicas é o denominador comum à arte dinâmica do 
teatro. As ideias e sentimentos são expressos pelo fluir do movimento 
e se tornam visíveis nos gestos, ou audíveis na música e nas 
palavras. [....] Na mímica e no balé, a dinâmica de pensamentos e 
emoções é expressa numa forma puramente visual. Por assim dizer, 
são escritas no ar pelos movimentos do corpo do artista. 

 
 

Em suas obras, o autor acaba fazendo distinção entre as palavras “balé”, 

“dança”, e “drama-dança”, sendo que ao usar a primeira ele se refere ao Ballet 

Clássico; no qual, conforme a citação, os sentimentos e ideias são escritos no 

ar pelo movimento, frutos da conexão entre mente, emoção e corpo dos 

artistas. 

  O Círculo Bakhtiniano, por sua vez, aborda uma visão similar sobre a 

concretude do sujeito. Para os russos, o ser humano age no mundo por inteiro, 

o que inclui seu corpo, ao ponto de qualquer ato possuir valor semiótico-

ideológico, qualquer ação pode se tornar expressiva, desde a respiração e a 

circulação do sangue, até os movimentos mais amplos (VOLOCHINOV, 2017). 

O coletivo de filósofos afere também que as dimensões interior e exterior 

do sujeito estão conectadas: 
  
 

O corpo interior – meu corpo enquanto elemento de minha 
autoconsciência - é um conjunto de sensações orgânicas interiores, 
de necessidades e desejos unidos em torno de um centro interior; já o 
elemento externo, como veremos, é fragmentário e não atinge 
autonomia e plenitude, tem sempre um equivalente interior que o leva 
a pertencer a unidade interior. Não posso agir de forma imediata ao 
meu corpo exterior: todos os tons volitivos-emocionais diretos, que 
em mim estão ligados ao corpo, dizem respeito ao seu estado interior 
e às suas possibilidades como sofrimento, gozos, paixões, 
satisfações, etc. (BAKHTIN, 2011, p. 44 – grifo meu).  

 
 

De acordo com o trecho acima, o “elemento exterior”, que corresponde 

ao corpo que se movimenta e desenha figuras no espaço, não age sozinho, 
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pois é atravessado constantemente por pensamentos e sensações do “corpo 

interior”. O corpo exterior, portanto, está ligado ao seu estado interno, pertence 

a sua unidade interior.  

Percebo, diante disso, que ambas as perspectivas compreendem o 

sujeito em sua totalidade, sem apartar as dimensões física, cognitiva ou 

emocional, as quais atuam em sincronia.  

A ideia de concretude faz com que os ossos, músculos, fluídos e 

vísceras também sejam protagonistas do pensar-criar dança, o que aponta a 

importância de metodologias artístico-educacionais que deem vida ao físico e 

despertem sua lucidez anatômica, a inteligência dos músculos e o ritmo das 

articulações, principalmente na esfera do Bacharelado em Artes Cênicas. 

Seguindo o Pensamento Labaniano, percebo que no ambiente 

universitário é necessário pensar nos discentes “[...] como os verdadeiros 

investigadores de si mesmos, auxiliando cada um na descoberta de seus 

próprios caminhos, na escolha de seus próprios riscos e desafios” (AZEVEDO, 

2012, p. 366), a fim de chegarem a conclusões particulares sobre como 

encaram seus corpos e se relacionam com os elementos do movimento.  

Entretanto, caso os artistas compreendam seus corpos como um 

instrumento, um objeto a ser manipulado, entendo que as relações que 

estabelecem são de submissão. Sob essa conduta, o físico não está apenas 

objetivado, como também desterritorializado, sendo necessário “enraizá-lo”, 

torná-lo (multi)relacional, e assim exercitar sua autonomia (FERNANDES, 

2006). 

Retomo, então, a discussão sobre as práticas conservadoras de Ballet 

Clássico, mencionadas na introdução desse trabalho, cujas origens remontam 

aos moldes tradicionalistas de ensino, que pregam o silenciamento dos corpos 

e a reprodução mecânica de passos. 

Para Sampaio (2000; 2014), muitos docentes continuam a repetir as 

formas de ensino de Ballet de acordo como aprenderam, reproduzindo com 

fidelidade seus modelos antigos, insensíveis, sem se preocupar com a 

identidade dos artistas e suas possíveis implicações físicas e psicológicas. 

Nessas propostas, os intérpretes devem se adequar ao que lhe é demandado, 

independentemente das características de seu biotipo ou interesses pessoais.  
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Na premissa de que “o show tem que continuar”, é comum que 

bailarinas e bailarinos se calem diante das dores extremas, do cansaço físico e 

mental, como parte da naturalizada e incontestável rotina de estudo; seja por 

falta de conhecimento das estruturas de seu próprio corpo, como pela 

negligência em respeitá-las. 

Com isso, o sujeito executa as sequências de passos de forma alienada, 

sem entender a razão de cada exercício, sem reconhecer seus limites 

anatômicos ou sua conexão com mente e espírito. Isto é, passa a copiar os 

movimentos sem analisá-los em sua profundidade, de modo mecânico e, 

muitas vezes, prejudicial a sua saúde.  

 
 

[...] os bailarinos se tornam inflexíveis, assexuados, insensíveis a 
qualquer coisa diferente ao que lhes é determinado, treinamento que 
me parece ter apenas o intuito de não macular o errôneo ideal de 
classicismo de alguns de nós que estão definitivamente ligados ao 
passado, a uma tradição que aprisiona e limita, e que nada tem a ver 
com nosso processo cultural (SAMPAIO, 2000, p.268). 

 
 
Entendo que o olhar de tais docentes não é amoroso, como diria Bakhtin 

(2011), pois não visa manter um diálogo atento e afetuoso, mas sim uma voz 

centrípeta, autoritária, por vezes mascarada, que ordena os modos dos artistas 

dançarem e se enunciarem no/sobre o mundo. 

No entanto, identifico que o Ballet Clássico vem sofrendo atualizações. 

Nem mesmo as escolas ditas tradicionais, como a própria Ópera de Paris, 

lecionam essa dança da mesma forma que ensinavam há 100, 50 ou 20 anos 

atrás. Então, não há justificativas para que nós, brasileiros do século XXI, 

fiquemos presos a moldes retrógrados, acomodados a padrões que não tem a 

ver com nossa cultura ou que tragam prejuízos físicos e emocionais para seus 

dançantes. 

Nessa direção, encontro na Categoria Corpo do Sistema 

Laban/Bartenieff um prisma para trabalhar o Ballet Clássico com o foco na 

consciência anatômica, despertando a sensibilidade e a harmonia do corpo 

físico, na medida que convida o sujeito a perceber sua conexão com mente e 

espírito, ou seja, a reconhecer seu corpo como uma instância viva e (cri)ativa. 
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A seguir, serão discutidas as premissas da Categoria Corpo que 

nortearam as aulas de Ballet no curso de Bacharelado em Artes Cênicas, 

porém atravessadas pela perspectiva bakhtiniana. 

 

 

2.2 O QUE SE MOVE NO BALLET CLÁSSICO?  

 

Sobre a estrutura orgânica do ser humano e suas sensações, Laban 

(1978, p. 49 – grifo meu) salienta: 

 
 

A extraordinária estrutura do corpo, bem como as surpreendentes 
ações que é capaz de executar, são alguns dos maiores milagres da 
existência. Cada fase do movimento, cada mínima transferência de 
peso, cada simples gesto de qualquer parte do corpo revela um 
aspecto de nossa vida interior. Cada um dos movimentos se origina 
de uma excitação interna dos nervos, provocada por uma complexa 
cadeia de impressões sensoriais previamente experimentadas e 
arquivadas na memória. Essa excitação tem por resultado o esforço 
interno, voluntário ou involuntário, ou impulso para o movimento.    

    
 

No rastro das obras do Mestre, Bartenieff desenvolveu a Categoria 

Corpo, cuja metodologia é baseada em dez princípios básicos: Respiração e 

Correntes de Movimento; Suporte Muscular Interno; Dinâmica Postural; 

Organizações Corporais e o Desenvolvimento Neurocinesiológico (DNC); 

Conexões Ósseas; Transferência de Peso para a Locomoção; Iniciação e o 

Sequenciamento de Movimentos; Rotação Gradual e o Movimento Corporal 

Tridimensional; Expressividade para a Conexão Corporal; Intenção Espacial 

(FERNANDES, 2006; 2012). 

Auxiliada por suas alunas e alunos, como Bonnie Cohen (fundadora da 

School for Body-Mind Centering), a terapeuta “[...] procurou encarnar os 

conceitos labanianos, aliando a estes uma visão original sobre a progressão do 

desenvolvimento humano e suas inscrições no corpo, vistas como marcas 

importantes para o estabelecimento das conexões corporais” (MIRANDA, 2008, 

p. 27).  

Para Bartenieff, todo o corpo está conectado, todas as partes estão 

relacionadas. Por isso, a consciência e a mudança de uma das partes 

provocam uma mudança no todo, o que pode levar a sua integração 
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(HACKNEY, 2002). 

Nessa Categoria, as vivências são baseadas no (re)conhecimento e 

(re)alinhamento das estruturas orgânicas, em acessar as alavancas das 

articulações para a realização dos movimentos, utilizando o esforço necessário 

para cada ação, sem excedentes de tensões ou padrões posturais não 

saudáveis.  

Seus procedimentos, de modo geral, são mais calmos e introspectivos, a 

fim de instigar a autopercepção, rumo à (re)conexão das partes para a 

conquista de um todo, consciente de si e ativo. O que fez o legado labaniano 

se aproximar, ainda mais, do que se entende por Educação Somática. 

A Educação Somática é um campo interdisciplinar que surgiu no século 

XX, composto por diversas técnicas que pregam a conexão corpo-mente, as 

quais são altamente estruturadas em seus princípios, procedimentos técnicos e 

aplicações. Thomas Hanna foi quem observou tais práticas e cunhou o termo, a 

partir da reinterpretação das palavras gregas: soma (o corpo em sua 

completude) e somatikos (corpo vivido, experienciado) (FERNANDES, 2015). 

Fernandes (2015) lembra que essa noção se ampliou, de modo que hoje 

podemos pensar numa Abordagem Somática. Isto é, ao invés de seguir uma 

técnica específica, com seus programas e procedimentos formais, podemos 

nos utilizar de seus princípios e trabalhar a dança mediante uma pedagogia 

sensível e conscientizadora. Sendo assim, “toda técnica de Educação 

Somática tem uma Abordagem Somática, mas nem toda Abordagem Somática 

está vinculada a alguma técnica de Educação Somática” (Ibid., p. 16). 

A autora ainda afirma: 

 
 

Obviamente, premissas somáticas podem ser aplicadas a qualquer 
instância, inclusive a técnicas corporais variadas. Por exemplo, Jackie 
Hand, professora do Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, 
em Nova Iorque, lecionou balé para crianças, por muitos anos, 
totalmente a partir do Sistema Laban/Bartenieff (Ibid., p. 16-17).        

 
 

Segundo Baldi (2014; 2017), trabalhar o Ballet Clássico através de uma 

pedagogia somática, recorrendo a perspectivas como as do legado labaniano, 

ajuda os discentes a não se conformarem com corpos dóceis, que apenas 

reproduzem passos feitos robôs, especialmente na universidade. Permite que 
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se (re)apropriem de seu corpo, percebendo que ele é fonte de saber, de 

conhecimentos sobre si. 

De acordo com Amorim (2014, p. 139),  

 
 

O balé na contemporaneidade, analisado mediante um olhar da 
educação somática, deixa de ser entendido como simples cópia de 
passos e gestos predeterminados, como uma técnica fechada e 
alienada, e passa a existir como uma possibilidade de criação e de 
expressão do próprio bailarino [...] A educação somática como 
proposta pedagógica e artística é capaz de agregar as informações 
da contemporaneidade e dar sentido às vivências corporais e 
emocionais do indivíduo [...]. 

 
 

Nesse ponto, é importante destacar que as vivências com enfoques 

somáticos são comuns no ambiente acadêmico das Artes da Cena. Tornou-se 

habitual encontrar aulas centradas no autoconhecimento, mais lentas e 

silenciosas, que priorizam as sensações de cada estudante. 

De fato, tais práticas são de extrema relevância nesse contexto 

educacional, entretanto, minhas lentes bakhtinianas se incomodam quando são 

fechadas em si mesmas, apartadas do meio, valorizando apenas o íntimo dos 

sujeitos. 

Para a teoria dialógica, além das dimensões internas e externas do 

próprio corpo, o ser humano também é formado por suas relações. Sua 

consciência se constitui pelos diálogos com o outro, pelos fluxos históricos, 

sociais e culturais que o atravessam.  

Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 341 – ênfase do autor):  

 
 

Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me 
revelando para o outro, através do outro e com o auxílio do outro. Os 
atos mais importantes que constituem a autoconsciência, são 
determinados pela relação com outra consciência (com o tu). A 
separação, o desligamento, o ensimesmamento como causa central 
da perda de si mesmo. Não se trata do que ocorre dentro mas na 
fronteira entre a minha consciência e a consciência do outro, no 
limiar. Todo interior não se basta em si mesmo, está voltado para 
fora, dialogado, cada vivência interior está na fronteira, encontra-se 
como outra, e nesse encontro tenso está toda a sua essência. 

 
 

Para os russos, é o corpo lançado ao diálogo com o outro que produz 

sentidos, o que problematiza o feedback interno, a análise sobre si mesmo. O 
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coletivo contesta a capacidade do sujeito de se compreender em sua totalidade 

apenas pelos sentidos proprioceptivos e cinestésicos (MCCAW, 2019). 
 
 

[...] o efeito do tom volitivo-emocional do meu autovivenciamento, da 
minha relação interior imediata comigo mesmo, seriam esteticamente 
falsos: é de dentro de mim que eu menos vivencio a “minha 
cabecinha” ou minha “mãozinha” [...] (BAKHTIN, 2011, p.47 – ênfase 
minha). 

 
 
Na perspectiva bakhtiniana, portanto, a autosensação e a percepção 

pessoal do corpo são importantes, porém ainda são imaginárias, incompletas, 

necessitando sempre do outro que o vê, toca, sente e compartilha, fornecendo-

lhe referências e completudes. 

Abrindo um parêntese, é necessário apontar que a citada visão de 

Bakhtin (2011) corresponde ainda a um corpo um tanto estático, ou melhor, a 

um corpo imagético. A princípio, o Círculo abordou essa ideia plástica do físico, 

e nas demais obras seguiu acrescentando outras noções, que trouxeram a 

importância das sensações interiores, e até faz menção ao corpo grotesco, 

mas sempre tendo o outro como um referencial. 

Na opinião de McCaw (2019, p. 52), quem tanto pesquisa Laban quanto 

o Círculo: 

 
 

É verdade que tenho vários problemas com a filosofia inicial de 
Bakhtin. Sua concepção de corpo em termos de imagens estáticas 
que podem apenas ser providas por outra pessoa me provocou a 
apontar, primeiramente, que existe outra forma de conhecer o corpo 
como um todo (propriocepção) e, em segundo lugar, que o corpo 
precisa ser compreendido como organismo movente e em 
desenvolvimento constante [...]. 

 
 
Contudo, o que me interessa nos apontamentos desse “Bakhtin jovem” é 

provocar questionamentos sobre as práticas introspectivas de dança, 

particularizadas, que se naturalizaram no meio acadêmico das Artes da Cena.  

Por entender que o físico é afetado pelas vivências com o outro, 

revelando-se um corpo inacabado, sujeitado e relacional, contesto as vivências 

de dança que se dizem amparadas em abordagens somáticas, mas que na 

verdade giram entorno de procedimentos “ensimesmados” e “psicologizados”. 

Ademais, não apenas no Círculo, como também no próprio Pensamento 
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Labaniano encontro divergências frente a tal posicionamento. 

Nas obras de Marques (2010; 2011), observo críticas sobre a predileção 

em trabalhar com as teorias de Laban apenas como preceitos somáticos, sem 

ter um planejamento para o avanço desse (auto)conhecimento, para a abertura 

do corpo para as relações entre a arte, o ensino e a sociedade. Em suas 

palavras: 

 
 

Caso sejam alocados sob o guarda-chuva da Educação Somática (e 
não sob o das técnicas codificadas), os estudos de Laban sobre o 
movimento humano também correm o risco de serem vivenciados 
ingenuamente (sem a crítica social), como “modismo” (sem projetos 
estéticos pessoais) (MARQUES, 2010, p. 88). 

 
  

Identifico, inclusive, que essa tendência “ensimesmada” de trabalhar 

com o legado do Mestre criou um status de ação pedagógica intelectualizada, 

universalizante, por vezes com ares de superioridade. Porém, “conectar-se ao 

corpo mediado pelas vivências de Educação Somática ou de outras propostas 

de sensibilização e autoconhecimento não garante, por si só, conexões com a 

produção artística” (MARQUES, 2010, p. 206).  

Do modo como se popularizou (senão banalizou) pela esfera 

universitária, vejo que esse isolamento é pueril e ingênuo, contraditório à 

própria dança, a qual possui textos e subtextos enunciados pelo corpo, que 

devem ser compartilhados. Talvez, seja oposto até mesmo à própria 

Abordagem Somática, pois como o título já diz, ela parte da conexão corpo-

mente, mas também se interessa pelas memórias e experiências vividas junto 

ao meio, somatizadas pelo sujeito. 

Sobretudo, entendo que nenhuma proposta artístico-pedagógica deva 

ser uma mera reprodução de tendências. A escolha pelo enfoque somático não 

deve se resumir em atividades rotineiras, sem progressões ou objetivos 

coesos. Afinal, é justamente essa postura, de repetir padrões de forma acrítica, 

que tanto se contesta nas práticas tradicionalistas de Ballet Clássico. 

Contrária a isso, aposto que as aulas dançantes devem “[...] constituir-se 

em ações problematizadas por um fazer-pensar, tornando-se uma vivência 

sensibilizadora e produtora de sentidos, alcançando, desse modo, a dimensão 

da Arte - o lugar da ressignificação, da transcendência, por fim, da 
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transformação” (GONÇALVES; CASTILHO; GABARDO, 2019, p. 145).  

Nessa pesquisa, a Categoria Corpo, bem como as demais, não foi 

trabalhada como uma prática individualista e fragmentada, nem mesmo como 

uma base, um alicerce universal para o preparo técnico. Indo além disso, as 

proposições de Bartenieff se revelam um direcionamento sensível para abordar 

a técnica clássica, de modo que os colaboradores possam (re)conhecer suas 

ossaturas e musculaturas, desvendando novas [cor]possibilidades.  

Ao harmonizar suas estruturas orgânicas, estimo que os artistas passem 

a atuar de maneira mais integrada e consciente, tanto na cena como na vida. 

Pois, “corpos que se conhecem têm grandes possibilidades de estabelecer 

diálogos diferenciados com os outros, com o meio e com o mundo” 

(MARQUES, 2010, p. 206).  

Dentre os princípios da Categoria Corpo, abordei em especial as 

Conexões Ósseas, chamando naturalmente atenção para o Suporte Muscular 

Interno. Lembrando que a ligação de todas as Conexões fornece a unificação 

do físico, responsável pela estabilidade, mobilidade e transferência de peso 

(FERNANDES 2006; 2012).  

De modo geral, por mais que os procedimentos trouxessem o estado 

meditativo, saboreando o silêncio, a todo momento os estudantes eram 

convidados a se relacionar uns aos outros, seja por meio de observações, 

toques ou percepções diversas, a fim de que o diálogo com seus pares fosse a 

ponte para a produção de sensações e (auto)conhecimentos.  

 

 
Figura 3: Mapeamentos de membros inferiores. Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2019) 
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Recorri aos mapeamentos em duplas, trios e coletivos, que 

correspondem a toques direcionados, “massagens” para trazer a referência e a 

ativação de determinada parte do corpo, como é possível ver na imagem 

acima; além de partituras de movimento realizadas de maneiras diferenciadas. 

Nessa fase inicial da pesquisa, o chão também foi um grande 

companheiro, que permitiu os corpos se acomodarem ao solo e perceberem o 

peso de suas estruturas musculoesqueléticas.  

Vale destacar que, para realizar as sequências de passos de Ballet, 

propus que os discentes dançassem ao seu tempo, sem recursos sonoros ou 

demais estímulos externos nesse primeiro momento; a fim de aguçar sua 

percepção para reconhecerem seu alinhamento postural, além de sentir o 

quanto o corpo tende a colocar força nas musculaturas superficiais durante os 

movimentos.  

No Pensamento Labaniano, o funcionamento adequado do corpo deriva 

das musculaturas internas, as mais profundas e por vezes adormecidas, que 

acionam as alavancas e ativam corretamente as Conexões Ósseas: 

 
 

O esqueleto do corpo pode ser comparado a um sistema de alavancas 
que faz com se alcance, no espaço, as distâncias e sigam as direções. 
Estas alavancas são acionadas pelos nervos e músculos que 
providenciam a força necessária para superarmos o peso das partes do 
corpo que se movem (LABAN, 1978, p. 49 – grifo do autor).  

 
   

Ampliando o legado do Mestre, Bartenieff considerou o Iliopsoas como a 

base muscular mais importante de sua metodologia – o qual se inicia na região 

lombar, derrama-se pelo quadril e se irradia pela parte interior da coxa. O 

Iliopsoas é auxiliado pelo Quadrado Lombar, localizado nas costas, os 

músculos pélvicos e, por fim, o Diafragma, os quais fazem parte do Suporte 

Muscular Interno (FERNANDES, 2006).  

O engajamento dessas musculaturas profundas, sempre auxiliadas pela 

respiração, é o que diferencia sua proposta. Acionando o Suporte Muscular 

Interno, podemos ativar também as Conexões Ósseas, que estão interligadas. 

Assim, ao percorrer esses caminhos internos e minuciosos para integrar o 

corpo, as musculaturas superficiais ficam livres para gerar expressividade, para 

o artista se comunicar com mais dinamismo e precisão.  
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O uso dos músculos internos para estabilização e suporte permite o 
distensionamento da musculatura superficial e facilita o movimento e 
a expressão corporal. Ou seja, liberados da função de suporte, 
inapropriadamente atribuída, os músculos superficiais passam a ser 
usados nas diversas nuances da expressão (FERNANDES, 2012, p. 
25 – grifo meu). 

 
      

De tão intensos, os experimentos norteados pela Categoria Corpo foram 

parar nos Protocolos Verbo-Visuais de Dança, produzidos pela turma 

colaboradora. No tópico adiante irei analisar uma dessas materialidades, na 

medida que revelo mais detalhes sobre as práticas corporais e as discussões 

que surgiram em sala de aula. 

 
 

2.3 PROTOCOLO BEAUCHAMPS 

 

Antes de iniciar a análise dos Protocolos Verbo-Visuais de Dança, é 

importante lembrar que correspondem ao discurso de um grupo de discentes 

de Artes Cênicas, sujeitos histórica e socialmente situados, imersos às 

vivências de Ballet Clássico. Além disso, tais materialidades foram 

endereçadas a mim, enquanto pesquisadora, para que fossem interpretadas no 

decorrer da tese. 

Na teoria dialógica, todo enunciado possui o intuito do diálogo, do 

“querer dizer” algo para alguém. Assim, possui um autor e um destinatário, de 

modo que o autor leva o outro em consideração, fazendo do endereçamento 

um aspecto determinante para a construção do discurso.  

Para Bakhtin (2016, p. 62), “o enunciado se constrói levando em conta 

as atitudes responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O papel 

dos outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande 

[...]”. 

Diante disso, entendo que cada elemento que constitui os Protocolos 

não são escolhas aleatórias dos jovens. Pois, ao ficarem cientes de que 

deveriam criar um registro poético para a conclusão do projeto, o qual seria 

analisado por mim, os grupos seguiram refletindo possibilidades de como iriam 

expressar sua ideia, de como poderiam sintetizar suas percepções e 
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entendimentos sobre as experiências dançantes. Com isso, as imagens, 

palavras e demais efeitos foram pensados pelos artistas para que fizessem 

parte dos resultados dessa pesquisa.  

De acordo com Gonçalves (2013), durante a apreciação de Protocolos 

Verbo-Visuais é necessário levar em consideração o jogo enunciativo que está 

em cena, enfrentando-se em tenso diálogo, formado pelas vozes dos autores 

das materialidades, do pesquisador e demais vozes que constituem as 

diferentes interlocuções na e a partir da investigação. 

Para Amorim (2004), cada passo do investigador é constituído por seu 

horizonte axiológico, sendo possível encontrar sua voz autoral, de tom 

valorativo, em todas as passagens do estudo, porém, ela não está imune às 

vozes do campo da pesquisa, muito pelo contrário. 

Percebo, então, que nem as escolhas dos discentes para a composição 

dos Protocolos, nem mesmo as minhas escolhas para sua análise, são 

repentinas ou isoladas. Pois, as vozes que ressoam das vivências corporais 

atravessam tais processos, afetando meus posicionamentos metodológicos e 

interpretativos.  

Imbuída de tais ecos, posiciono-me como autora-pesquisadora para 

apreciar os Protocolos, a fim de compreender a produção de sentidos que 

reverberou nas/pelas práticas com a técnica clássica.  

Sobre a Categoria Corpo, destaco a materialidade abaixo que denominei 

de Protocolo Beauchamps, em homenagem ao primeiro sistematizador do 

Ballet, citado na introdução desse trabalho: 

 



47 
 

 
Figura 4: Protocolo Beauchamps. Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2019). 

 

No Protocolo, identifico como elemento visual a imagem de uma aula de 

Ballet Infantil, enquanto o elemento verbal trata da palavra “caminhos”, que 

está escrita na cor branca, rodeando a bailarina em destaque. Além disso, 

faixas vermelhas percorrem o corpo dessa menina. 

Mantendo as lentes bakhtinianas, reconheço o processo autoral dos 

discentes na construção dessa materialidade. Vale lembrar que o Círculo 

designa por autor tanto o sujeito que realiza atos cotidianos, como o artista que 

compõe suas obras, numa noção de autoria amplificada. O “criar” não se 

restringe às composições artísticas, mas a uma postura inerente ao ser 

humano – ativo, responsivo, produtor de sentidos. Com isso, qualquer ato 
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possui um autor, e esse “dono” do ato possui direitos inalienáveis sobre ele, é 

responsável por sua existência (BAKHTIN, 2011). 

Neste caso, o grupo de universitários escolheu cuidadosamente uma 

fotografia na internet, atribuiu-lhe um efeito preto e branco, desconstruiu o 

vocábulo “caminhos” de maneira particular e ainda desenhou linhas vermelhas 

sobre o corpo de uma das bailarinas da imagem - sendo que todos esses 

elementos estão conectados. 

Ao observar o todo do Protocolo, analiso que os discentes, na condição 

de autores, discursam a respeito das crianças procurando seus próprios 

“caminhos”, sobre seu corpo investigando a si mesmo enquanto realiza os 

passos de Ballet.  

Percebo, outrossim, que o grupo aborda sua nova visão sobre as 

práticas da técnica clássica na infância. Pois, durante os encontros, 

especialmente na etapa de trabalho com a Categoria Corpo, tivemos 

momentos de reflexão sobre o Ballet Infantil.  

Graduandas e graduandos trouxeram falas sobre as práticas artísticas 

junto as crianças ainda serem banalizadas, levadas apenas para o campo do 

entretenimento. Alguns citaram que o Ballet para essa idade muitas vezes é 

desprestigiado, tanto pelas pessoas comuns, como pelos próprios artistas ao 

não proporcionarem experiências significativas. 

Mesmo não sendo o foco da pesquisa, propus-me a refletir brevemente 

com a turma sobre o assunto, e surgiram discussões sobre a importância da 

socialização, ludicidade e consciência corporal, que permitam as crianças 

encontrarem seus próprios caminhos no/pelo corpo para aprender a técnica 

clássica.  

Afinal, no período da infância, as crianças estão em constantes 

mudanças físicas, cognitivas e sociais, vinculadas ao amadurecimento do 

cérebro e do sistema nervoso. Por isso, o trabalho com o Ballet Clássico 

precisa fornecer vivências de conscientização, que produzam sentidos e 

auxiliem esse processo de desenvolvimento integral (CASTILHO, 2021). 

Pelo visto, esse diálogo ficou latente para a turma, reverberou ao ponto 

de ser abordado no Protocolo Beauchamps. A seguir, apontarei as reflexões 

que emergiram em sala de aula sobre o assunto, relacionando-as aos 
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elementos sígnicos dessa materialidade, a fim de apreciá-la em sua 

concretude. 

No primeiro tópico, “Entre collants, sapatilhas e saias cor-de-rosa”, será 

analisado o traje das bailarinas e o modo como se comportam na aula de 

dança; no segundo, “Caminhos: vinculando letras e linhas”, serão destacados 

os sentidos que emergem da relação entre as letras e as linhas vermelhas 

desenhadas no Protocolo; por último, em “Conexões Ósseas”, serão descritas 

as Conexões do Sistema Laban/Bartenieff que podem ser identificadas nessa 

materialidade.      

 
2.3.1. Entre collants, sapatilhas e saias cor-de-rosa 

 

Na imagem do Protocolo Beauchamps a maioria das bailarinas estão 

concentradas, olhando para a diagonal à sua frente. Levando em consideração 

uma aula de Ballet convencional, presumo que o professor ou a professora 

esteja localizado nessa direção, conduzindo a prática. 

Pelas feições e tensões musculares, é possível reconhecer que as 

crianças estão se esforçando na realização de um passo, que parece um 

dégagé en’ lair – extensão de pernas no ar. Porém, não estão com semblantes 

apreensivos, enrijecidos. Ao contrário disso, uma delas está com a boca aberta 

de entusiasmo, a outra com a língua para fora e as demais com as faces 

curiosas. Ao fundo da imagem, identifico que algumas alunas estão 

observando os movimentos das colegas a sua frente, enquanto outras olham 

na direção da câmera que tirou a foto.  

Essa liberdade de poder se expressar, fazer caretas e olhar para onde 

quiser aponta para uma aula de Ballet descontraída, na qual as crianças estão 

se divertindo mesmo diante da responsabilidade de aprender o passo clássico.  

Outro detalhe que chama atenção é a uniformização das bailarinas, 

vestidas com trajes de Ballet de cores claras, que provavelmente são da cor 

rosa, como é comum para essa idade. Porém, apenas uma das meninas, 

localizada à esquerda, está com um padrão de vestuário diferente das demais:  
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Figura 5: Recorte bailarina com uniforme diferente. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Essa bailarina veste um collant de cor escura e olha para o próprio pé, 

como se quisesse vê-lo levantar, ou talvez conferir se ele está esticado, 

conforme preza essa técnica. A presença dela denota que, ou essa instituição 

de ensino não se importa com a diversidade dos vestuários, ou que ela seja 

uma iniciante nessa turma, uma novata. Seja qual for o motivo, ela está dando 

risada, apresenta uma sensação de bem-estar dentro desse ambiente. 

Reconheço também que as crianças não estão de coque, como é 

tradição do Ballet. Algumas estão com franjas à mostra e a maioria está de 

“maria chiquinhas” - com os cabelos divididos ao meio, presos em duas partes 

para os lados. Contudo, mesmo não estando rigorosamente uniformizadas, 

elas possuem cabelos bem presos e com laços de enfeite, o que revela o 

cuidado e o respeito para se apresentarem à aula. 

Sobre isso, é importante citar que a uniformização revela um processo 

de escolarização da dança, que é perceptível desde as escolas renomadas 

internacionalmente, até nas academias locais, tornando-se uma espécie de 

ritual dentro dessa esfera. 

Para alguns pesquisadores, o uniforme é importante para “[...] permitir o 

professor a verificação do trabalho muscular do aluno de forma correta, à 

medida que aprendem os movimentos. Os cabelos devem ser penteados e 

presos num coque, para que não atrapalhem a visão da aluna” (SANTOS, 

2009, p. 61). O coque, em específico, facilita o foco do olhar da bailarina, 

principalmente durante os giros, e por vezes é finalizado com gel, laque, laços 

ou flores de enfeite. 
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Para outros estudiosos, a uniformização é considerada um fardamento, 

uma imposição com a intenção de homogeneização, de não permitir as 

bailarinas revelarem suas identidades, de modo que todas pareçam iguais. 

Sendo obrigadas a “[...] se apertar numa meia calça, collant, esticar os cabelos 

e prendê-los em um coque com mil grampos para não sair do lugar e ainda 

precisa encarar uma série de exercícios dificílimos sem reclamar” (LIRA, 2017, 

p.13).  

Todavia, observando essa questão por meio da teoria dialógica, verifico 

que a maneira como os sujeitos escolhem para dialogar e se comportar em 

determinados ambientes vão criando valorações, costumes, rotinas que dão o 

acabamento provisório dos modos de atuação numa esfera – um campo de 

relação humana, como a escola e a universidade (GRILLO, 2008). 

Percebo, então, que na esfera das escolas de dança perdura a utilização 

desse uniforme, que acabou se popularizando. Essa roupagem carrega os 

signos e sentidos da técnica clássica, e denotam elegância, formalidade e o 

romantismo que lhes são próprios. Tornou-se um referencial simbólico, uma 

característica desse gênero dançante, ao ponto de ao avistarmos uma menina 

vestida dessa maneira, logo é possível associar que é uma bailarina. 

Não à toa, ao iniciar o estudo exploratório na universidade, alguns 

alunos e alunas questionaram sobre a vestimenta com a qual deveriam se 

apresentar para as aulas. Percebi que tinham receio de que fosse preciso 

adquirir collants, meia calça, sapatilhas ou malhas próprias de Ballet. Porém, 

logo alertei que não haveria a necessidade, nesse projeto e nesse contexto, de 

usarem tal uniforme. O importante era que seu vestuário fosse confortável e 

não prejudicasse os movimentos. 

Compreendo que no Bacharelado em Artes Cênicas, e em específico 

nessa instituição que não possui a prática regular da técnica clássica, o traje 

tradicional de Ballet se torna inviável, visto que esse ambiente já possui suas 

próprias dinâmicas de roupagens e modos de atuação dos sujeitos. Por isso, o 

planejamento dos encontros foi organizado levando em consideração que a 

turma não possuía tais peças, respeitando o modo habitual com que os 

estudantes se vestem e se apresentam para as aulas do curso. 

Ainda assim, nas primeiras vivências, alguns discentes que já praticaram 

a técnica clássica reportaram que se sentiram “esquisitos” por não estarem 
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vestidos tradicionalmente, em especial pela falta das sapatilhas. Enquanto 

outras alunas e alunos que não tinham familiaridade com essa dança 

mencionaram que tinham como referencial a imagem das crianças vestidas 

com uniformes cor-de-rosa. Ao mesmo tempo, todas e todos reconheceram a 

importância de experimentar os pés descalços, aterrados ao chão, e terem 

outras referências sensoriais durante os movimentos dessa técnica.  

Com o progresso dos encontros, a turma logo compreendeu que o 

projeto não tinha como objetivo o aprendizado convencional do Ballet Clássico, 

e sim vivenciar seus passos e princípios estéticos, a fim de descobrirem novas 

[cor]possibilidades. Além disso, também foram desconstruindo a imagem de 

“bailarinas cor-de-rosa” – o que será abordado no próximo capítulo. 

Assim sendo, considero que tanto numa aula de Ballet para crianças, 

como para jovens na universidade, o uso de uniformes, músicas, recursos 

lúdicos, além da relação entre docentes e estudantes devem ser foco de 

intensa reflexão. Por isso compartilho das ideias de Marques (2010) que, 

imbuída do legado de Laban, aponta a necessidade de sempre problematizar, 

articular, criticar e transformar os procedimentos dançantes, de modo que os 

caminhos metodológicos e os objetivos artístico-pedagógicos estejam 

coerentes.  

Mantendo as lentes bakhtinianas, entendo também que tais escolhas 

pedagógicas são atos impregnados e impregnadores de valores, os quais 

serão determinantes na formação desses sujeitos, enquanto artistas e atores 

sociais.  

Como aponta Gonçalves (2011, p. 49): 

 
 

Se o sujeito é constituído nas suas relações, por meio da interação 
que acontece no jogo de vozes enunciativas, o aluno é constituído 
pelo professor e vice-versa. Além disso, também é constituído pelas 
vozes da escolarização, vozes das relações escolares, da esfera 
educacional do qual fez e faz parte, e por isso, ao falar de tal esfera 
reproduz enunciados repletos de sentidos pertencentes a tal contexto. 

 
 
Conforme exposto, as discussões sobre o Ballet Infantil foram 

desenvolvidas no decorrer de algumas aulas junto a turma colaboradora. E ao 

analisar o Protocolo Beauchamps percebo que ficaram latentes. 
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O grupo que produziu essa materialidade abordou a postura reflexiva 

supracitada, pois sua imagem traz uma sala de aula descontraída, onde as 

crianças se sentem livres, utilizando o uniforme sem passar uma sensação de 

fardamento, de imposição, cujas subversivas “maria chiquinhas” parecem ser 

de seu agrado e atingem o objetivo principal de não atrapalhar sua visão.  

A imagem, muito menos, retrata uma homogeneização de corpos ou 

uma pedagogia insensível, pois cada bailarina está com um posicionamento 

diferenciado, chegando a olhar para os pés, mostrar a língua, abrir a boca de 

entusiasmo, divertindo-se enquanto aprendem os movimentos clássicos. 

Ademais, o Protocolo também apresenta a palavra “caminhos”, além de 

linhas vermelhas desenhadas sobre uma das bailarinas, as quais parecem 

trajetos, percursos trilhados dentro e fora de seu corpo. Elementos que serão 

abordados nas próximas seções. 

 

2.3.2. Caminhos: vinculando letras e linhas 
 

O vocábulo “caminhos” possui peculiaridades em seu formato e 

disposição espacial que se revelam de extrema importância para a análise 

concreta do Protocolo Beauchamps.  

Primeiramente, suas letras possuem tamanhos diferentes e estão 

espalhadas ao redor da bailarina em destaque, conversando com o passo que 

ela executa. A fonte utilizada não é “Arial”, “Times New Roman”, dentre outras 

comuns, nem mesmo possui cores sólidas ou tons fortes, apresentando uma 

estética própria. Os caracteres são formados por linhas abertas, de cor branca, 

que possuem frestas, o que traz a sensação de espaçamento e movimento da 

palavra “caminhos”. 

Ademais, as letras não foram escritas de modo convencional, no que 

tange o alfabeto da Língua Portuguesa, isto é, não foram todas colocadas da 

esquerda para a direita, pois algumas apresentam direções espaciais 

invertidas. O “N” e o “S”, por exemplo, estão ao contrário, da direita para a 

esquerda, como podemos ver nos recortes: 
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Figura 6: Recorte letra “N”, escrita ao contrário. Fonte:  arquivo da pesquisadora (2019) 

 
 

 
Figura 7: Recorte letra “S”, escrita ao reverso. Fonte:  arquivo da pesquisadora (2019) 

 
 

Com a inversão das últimas letras da palavra “caminhos”, provocou-se a 

sensação de movimento, feito um “vai e vem” no espaço, como se a própria palavra 

estivesse dançando em múltiplas direções.  

Destarte, como já foi observado, os autores desenharam linhas vermelhas 

sobre o corpo dessa criança, as quais dialogam com a disposição das letras. 

Percebo que essas faixas fazem alusão, justamente, aos “caminhos” a serem 

desvendados no/pelo corpo da menina durante a prática de Ballet.  

Reconheço, porém, que as linhas não ficam restritas aos limites de seu físico, 

pois atravessam o espaço ao redor. Além disso, não possuem um único ponto de 

partida ou direção. Da maneira como foram desenhadas, as faixas tanto podem ter 

saído do íntimo da criança e irradiado para fora, como podem ter vindo do ambiente 

para dentro de seu corpo. 

Assim, tal como a disposição da palavra “caminhos”, identifico que as linhas 

vermelhas também apresentam múltiplas direções, o que reforça a sensação de “vai 

e vem”, como se enfatizassem as constantes trocas entre os movimentos internos da 

menina e o meio que a envolve. 
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Observo, outrossim, que o conjunto desses elementos remete a questão da 

dialogia do Círculo Bakhtiniano, na qual os atos do sujeito estão atrelados ao outro, 

sendo somente a partir do diálogo com o meio que o sujeito impregna de sentidos as 

palavras, sons, imagens e seus próprios movimentos. 

Como discutido anteriormente, o dançante possui limitações para analisar e 

entender sua própria dança. Os sentidos cinestésicos e o autovivenciamento são 

importantes, porém, ainda imaginários, incompletos, pois necessita sempre do outro 

que o observa, toca, afeta e compartilha. É apenas o outro que lhe dá completudes, 

fornecendo-lhe acabamentos provisórios, num processo dialógico de produção de 

sentidos. O que traz críticas às vivências “ensimesmadas” e “psicologizadas” de 

dança, que não possuem aberturas para as relações que “vem e voltam”, ou seja, 

para as sensações e conhecimentos compartilhados entre o dançante e o(s) 

outro(s). 

Desse modo, os caminhos criados no/pelo corpo ao dançar não surgem de si 

mesmo, ou se limitam a sua consciência, pois emergem do diálogo com o meio, 

através do fluxo de idas e vindas dos saberes, percepções e produção de sentidos – 

tal como sugere o Protocolo Beauchamps.   

Conforme a crítica de Medviédev (2016, p. 49 – ênfase minha): 

 
Até nossos dias a ciência interessava-se somente pelos processos 
individuais, fisiológicos e, sobretudo, psicológicos da criação e 
compreensão dos valores ideológicos, negligenciando o fato de que o 
homem individual e isolado não cria ideologia [saberes e sentidos], que a 
criação ideológica e sua compreensão somente se realizam no processo de 
comunicação social. [...] [Erroneamente] imaginamos a criação ideológica 
como um processo interior de entendimento, de compreensão, de 
penetração e não nos damos conta de que, na realidade, ela está 
completamente manifesta exteriormente – para os olhos, para os ouvidos, 
para as mãos -, que ela não se situa dentro de nós, mas entre nós.      

  
 

Portanto, a partir do jogo formado pelos elementos verbais e visuais, 

compreendo que o Protocolo Beauchamps versa sobre os trajetos a serem 

percorridos no/pelo corpo da bailarina, os quais não possuem um percurso único e 

linear, além de não partirem exclusivamente de seu interior, pois estão implicados 

em constantes compartilhamentos com o outro. 

Pela perspectiva bakhtiniana, é possível entender que o movimento não se 

trata de um gesto estritamente pessoal, único e inédito, que surgiu num rompante, 

uma vez que o ser humano não é a origem de seu dizer, seus movimentos carregam 
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vozes, ecos de seu espaço-tempo, com sentidos oriundos das situações de 

interação (GONÇALVES; CASTILHO, 2020). 

Os elementos do Protocolo Beauchamps, do modo como foram organizados 

poeticamente, denotam a nova percepção dos discentes frente ao Ballet Infantil. 

Discorrem sobre [cor]possibilidades, sobre os percursos que podem ser trilhados 

no/pelo corpo da criança para a realização dos passos clássicos, levando em 

consideração a produção dialógica de (auto)conhecimentos. 

Entretanto, aprofundando ainda mais a análise, entendo que as faixas 

vermelhas possuem um sentido maior, pois não dizem respeito a quaisquer 

“caminhos”. Imbuída do jogo de vozes que reverberou no estudo exploratório, 

reconheço que tais linhas fazem alusões ao trabalho com as Conexões Ósseas, do 

Sistema Laban/Bartenieff. 

   

2.3.3. Conexões Ósseas 
 

Segundo Fernandes (2006), as Conexões Ósseas correspondem a linhas 

imaginárias entre dois ou mais marcos ósseos, que conectam seus pontos 

anatômicos e promovem a fluidez dos movimentos.  

Nessa pesquisa, trabalhei junto a turma colaboradora quatro Conexões: 

Ísquio-Calcâneo, Ritmo Pélvico-Femoral, Cabeça-Cauda e Ritmo Escápulo-Umeral. 

Pois, acredito que estudar os passos clássicos a partir dessa referência labaniana 

promova novas percepções, novos “caminhos" no/pelo corpo, bem como sugere o 

Protocolo Beauchamps.  

 

 
Figura 8: Conexões Ósseas. Fonte: Fernandes (2006, p. 66).  
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É importante citar que tais Conexões foram separadas na Categoria Corpo 

apenas por questões metodológicas, posto que todas estão interligadas, como é 

possível ver na imagem acima (FERNANDES, 2012). 

Para Whittier (2013, p. 399 – tradução e ênfase minha), quando a 

compreensão da técnica clássica é feita por meio do toque, do desenho, dentre 

outros recursos somáticos, indo além das demonstrações do movimento pelo 

professor, as experiências se tornam mais profundas: “integrando as tradições 

somáticas da LMA / BF [Sistema Laban/Bartenieff] com as tradições clássicas do 

Ballet a pedagogia cria uma cultura de sala de aula que promove o crescimento 

técnico, a auto compreensão, e exploração artística”13. 

Desse modo, nessa pesquisa, o foco do aprendizado não está apenas na 

realização dos passos clássicos, mas especialmente no processo dos discentes, nas 

descobertas que o corpo faz ao desvendar os trajetos internos para realizar os 

movimentos, mergulhados no fluxo dialógico de saberes e percepções que ecoam 

pela sala de aula. 

Ao ativar tais Conexões, os dançantes acionam as cadeias internas, as 

musculaturas mais profundas, na busca pelo movimento harmônico, permitindo que 

as musculaturas superficiais ampliem suas capacidades expressivas. 

A seguir, o trabalho com as quatro Conexões Ósseas junto a turma 

colaboradora será destacado, na medida que as identifico no Protocolo 

Beauchamps. 

 

2.3.3.1 Conexão Ísquio-Calcâneo: Entre Dégagés e Demi Pointes   
 

De acordo com Sampaio (2014, p. 72), as pernas dos bailarinos clássicos são 

espiraladas pelos seguintes músculos:  

 
 

O sartório (que liga transversalmente o quadril à parte alta da tíbia), o 
iliopsoas (que liga o trocanter menor à parte lombar da coluna vertebral), o 
glúteo máximo e a porção longa do bíceps femoral (que se origina no ísquio, 
desce por trás da coxa e termina na cabeça da fíbula). 

 
 

_______________  
 
13 Integrating the somatic traditions of LMA/BF with the classical traditions of ballet pedagogy creates 

a classroom culture that fosters technical growth, self-understanding, and artistic exploration. 
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 Tais cadeias musculares aterram os membros inferiores ao chão, 

preservando a saúde dos ossos e articulações. Para o autor, “se o eixo do bailarino 

está no centro do pé, na barra ou no centro [da sala], o tempo todo ele está trocando 

o peso do seu corpo de uma perna para a outra. É isso que dá ao indivíduo ótima 

postura e enriquece o seu vocabulário de movimentos” (Ibdi. p. 72 – ênfase minha). 

Tomando o Pensamento Labaniano, verifico que esse alinhamento do Ballet 

Clássico se relaciona à Conexão Ísquio-Calcâneo, ou seja, a estabilidade do fio 

imaginário que sai dos ísquios, na região dos glúteos, e vai até os calcanhares, 

provocando a distribuição do peso pelo centro dos pés.  

Segundo Baldi (2017, p. 163), é importante abordar a Conexão Ísquio-

Calcâneo no Ballet Clássico para trazer “[...] a ênfase do alinhamento corporal para 

a musculatura profunda dos quadris entre os ísquios e alongando-a posteriormente 

até os pés [...] com a intenção espacial de adentrar o chão”.   

No estudo exploratório, o trabalho com a referida Conexão iniciou pelo 

mapeamento dos membros inferiores, feito em duplas, a fim de vitalizar a 

musculatura supracitada e a ossatura da região, dando destaque aos ísquios e aos 

calcâneos:  

 

 
Figura 9: Mapeamento de membros inferiores. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 
 

Em seguida, propus a exploração de dois movimentos de Ballet: dégagés en’ 

lair e demi pliés. Esses passos, originalmente, são feitos em pé, mas nesse 

momento foram descontruídos e experimentados com o corpo deitado ao chão, 
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contando com o auxílio do toque do parceiro, que conduzia a movimentação e 

chamava a atenção para a Conexão Ísquio-Calcâneo. 

Por meio do mapeamento e da manipulação dos membros inferiores feitos 

pelos colegas, convidei a turma a aguçar sua percepção, sentindo o que reverberava 

enquanto (re)conhecimento anatômico, investigando a si mesmos mediante o toque, 

o olhar, o diálogo silencioso com o outro. 

Num último momento, os discentes se levantaram do chão e passaram a 

andar pela sala sobre a meia ponta - sur les demi pointes -, conforme a técnica do 

Ballet, mantendo a atenção na Conexão Ísquio-Calcâneo: 

 

 
Figura 10: caminhada sob a meia ponta. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

A turma se demonstrou aberta às propostas, mas mencionou o quanto era 

difícil acessar musculaturas mais profundas e se fixar no alinhamento dessa 

Conexão, especialmente durante a locomoção sob a meia ponta, na qual seus 

joelhos por vezes bambeavam, alguns pés pronavam e outros supinavam (jogavam 

o peso do corpo mais para o “dedão” ou para o dedo mínimo), dentre outras 

fragilidades. 

Observo que a vivência em Ballet através da Ísquio-Calcâneo foi referenciada 

no Protocolo Beauchamps, devido as linhas vermelhas desenhadas sobre as pernas 

da criança em destaque, que apresentam sua dificuldade em ativar essa Conexão: 
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Figura 11: Recorte Conexão Ísquio-Calcâneo. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 
 

Seria comum pensar que a bailarina está numa postura correta, até mesmo 

considerando a sua idade, no entanto, ela apresenta uma falta de força nas 

musculaturas das pernas, que deixa as articulações flácidas e, com isso, contorcidas 

en dedans - para dentro.  

Noto que a fragilidade da Conexão Ísquio-Calcâneo é simbolizada pelas 

linhas que se iniciam na altura dos ísquios, os quais estão “abertos”, empinados 

para trás, ao invés de estarem aproximados, apontando para os calcanhares, como 

seria o apropriado. O risco vermelho continua até os joelhos, marcando o quanto 

estão voltados para dentro, e segue pelos os pés, que também estão desalinhados, 

formando um zigue-zague desarmônico em suas pernas.   

O modo fragmentado como essa linha foi desenhada demonstra a apurada 

percepção dos autores dessa materialidade frente a Conexão Ísquio-Calcâneo, pois 

detectaram com precisão anatômica seus pontos de desequilíbrio no corpo da 

criança: ísquios, calcanhares e joelhos. 

Fora isso, é possível identificar também um diálogo entre esses pontos e a 

última letra da palavra “caminhos”, a letra “S”, disposta na parte inferior, a qual foi 

escrita ao reverso e com uma leve inclinação. Esse elemento verbal, ao ser 

colocado no meio das pernas en dedans da criança, acaba reforçando o 

espaçamento e a tortuosidade de seus membros inferiores. 

 

2.3.3.2 Ritmo Pélvico-Femoral: Entre En Dehor e Pliés 
 

A Ritmo Pélvico-Femoral, por sua vez, diz respeito a ligação entre os ossos 

do quadril e do fêmur (coxa). Identifico de extrema importância sua ativação nas 
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práticas de Ballet, pois apresenta relação direta com o movimento de en dehors - 

rotação externa dos membros inferiores – um dos princípios estéticos da técnica 

clássica. 

Segundo Sampaio (2014, p. 67), durante muitos anos a musculatura das 

pernas eram vistas como as responsáveis pela realização do en dehors, e no 

máximo envolviam-se os glúteos nesse processo. Porém, ao final do século XX, “[...] 

aprendeu-se que os seis pares de músculos localizados nos quadris, ligando os 

ossos da bacia à cabeça do fêmur, denominados de músculos pelvitrocanterianos, 

são de fato os responsáveis por tal movimento” (Ibid.). 

Observo que o pesquisador se refere, justamente, aos músculos e ao 

comportamento da Ritmo Pélvico-Femoral, cuja harmonia é ativada: “[...] a partir do 

uso eficiente do ILIOPSOAS, dos seis Músculos Profundos do Quadril ou 

Pelvitrocanterianos, facilitando o movimento da coxa a partir da Respiração e das 

Correntes de Movimento pela pélvis” (FERNANDES, 2012, p. 32).  

Ademais, é importante citar que a cintura pélvica tem ligação com o Centro de 

Gravidade, o qual se opõe ao Centro de Levitação, localizado na região da cintura 

escapular; sendo por meio do diálogo entre esses dois Centros que se conquista 

uma dança em harmonia com a Lei da Gravidade (FERNANDES 2006; 2012). 

É comum a crítica ao Ballet Clássico a respeito da busca por um corpo 

“antianatômico” e sua incansável luta contra a gravidade - como se seus intérpretes 

devessem forçar a rotação de en dehors a qualquer custo, e ainda ativar apenas o 

Centro de Levitação, para a todo momento se manter leves, saltitantes, em voos 

suaves pelos ares. Noção essa que está completamente desatualizada. 

No século XVII, especialmente devido ao uso de espartilhos, o tronco se 

comportava como um bloco fixo, permitindo apenas movimentos periféricos dos 

membros, que ainda eram limitados e angulares. Com a chegada do Romantismo na 

dança, que invadiu o século XIX, especialmente pelo aparecimento das sapatilhas 

de ponta (1832) e dos tutus de tule compridos, os corpos passaram a prezar pela 

flutuação e a suavidade dos passos, construindo a imagem da bailarina clássica 

como sílfides e demais seres etéreos, sobrenaturais - o que trouxe a predileção pelo 

Centro de Leveza.     

Entretanto, as formas de trabalho com a técnica clássica se modificaram ao 

longo dos séculos, buscando liberdade para o tronco e um corpo mais aterrado ao 
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solo, em harmonia com a gravidade. Para isso, a região da cintura pélvica se tornou 

o foco de ativação e fortalecimento.  

Para Sampaio (2014, p. 68 – ênfase minha), nos moldes antigos:  

 
 

O tronco ficava quase imóvel, e o abdome e a cintura escapular tinham 
pouca mobilidade, o mínimo para dar alguma expressão – herança do uso 
de espartilhos. Esse quadrado [o tronco fixo] era o ponto de sustentação. 
Com o passar do tempo, a abolição dos espartilhos e a grande evolução 
técnica do balé no século XX, esse ponto de sustentação foi se reduzindo e, 
com a influência de técnicas modernas que têm no tronco grande 
expressividade, esse ponto de sustentação foi ficando cada vez menor e 
hoje está localizado apenas na pélvis. É muito interessante a maneira como 
podemos dominá-lo. 

 
 
O Centro de Gravidade, desse modo, tornou-se objeto de domínio de 

bailarinas e bailarinos clássicos, devido a sua importância em afundar o corpo ao 

solo, permitindo melhor locomoção e expressividade dos movimentos.  

Em resumo, a ativação do Ritmo Pélvico-Femoral se revela de extrema 

importância para a prática do Ballet Clássico, principalmente porque possibilita o 

trabalho consciente e natural de en dehors. Além disso, possui ligação com o Centro 

de Gravidade, o que permite bailarinas e bailarinos mergulharem os pés no chão 

durante os deslocamentos, giros e impulsos para os saltos. Como afirma Rocha 

(2014, p. 39), “empurrar o chão significa ensinar o bailarino-aprendiz a pensar com 

os próprios pés”. 

Diante disso, na pesquisa corporal com a turma de Artes Cênicas, o trabalho 

de en dehors foi otimizado com o mapeamento das ossaturas e musculaturas que 

envolvem o Ritmo Pélvico-Femoral, dessa vez feito em trios, a fim de perceberem a 

ideal rotação do fêmur (coxa) no interior do quadril. 

Em seguida, propus uma partitura de movimentos com o passo demi plié, na 

1ª, 2ª e 3ª posições dos pés, do Método Francês. Vale citar que encontro em Laban 

(1978, p. 99) a seguinte observação sobre as posições dos pés no Ballet Clássico, 

frente a dinâmica do Centro de Gravidade:  

 
 

A primeira, terceira e quinta posição são fechadas. Cada uma por sua vez 
confere às pernas uma sensação e uma aparência cada vez maiores de 
estarem ligadas uma na outra, configurando uma só [...] A segunda e a 
quarta posições são ambas abertas; uma delas acentua a simetria corporal 
direita-esquerda, conferindo ao corpo um apoio estável; a outra, uma 
postura frente-trás, representa uma posição mais aberta a partir da qual 
pode-se dar início a locomoção. Numa posição aberta, o centro de 
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gravidade está localizado acima de um ponto no solo, entre as duas pernas. 
Se uma das pernas erguer-se, o centro é transferido para uma posição 
acima da outra perna.    

 
   
Mantendo a referência do Ritmo Pélvico-Femoral, solicitei que apenas um dos 

integrantes do trio realizasse a partitura de pilés, em silêncio e ao seu tempo, 

enquanto os parceiros o continuavam auxiliando por meio de observações e toques. 

E assim foram se revezando: 

 

 
Figura 12: Trabalho de demi pliés em trios. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Durante a vivência, poucos foram os corpos que logo de início demonstraram 

um bom domínio do Ritmo Pélvico-Femoral e conseguiram perceber sua relação 

com o Centro de Gravidade: deixando a pélvis neutra, alinhada, e acionando as 

musculaturas profundas do quadril, o que permite a coxa girar naturalmente en 

dehors e empurrar o solo.  

A maioria, porém, necessitou de apoio dos parceiros e longos minutos de 

concentração, devido às básculas irregulares do sacro ou torções das coxas, 

resultando num árduo trabalho rumo à ativação dessa Conexão. 

Verifico que o estudo do Ritmo Pélvico-Femoral também é simbolizado no 

Protocolo Beauchamps, devido as linhas vermelhas desenhadas na região da 

cintura pélvica da bailarina em destaque:  
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Figura 13: Recorte Ritmo Pélvico-Femoral. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

A menina apresenta o quadril inclinado, com uma báscula irregular do sacro, 

o que faz os glúteos empinarem para trás e as coxas ficarem soltas, bambas. Com 

isso, ela perde seu enraizamento ao chão, demonstrando fragilidade quanto ao 

Centro de Gravidade.  

Esse comportamento é enfatizado pela linha vermelha desenhada por cima 

de seu quadril, a qual está disposta na diagonal, ao invés de se apresentar na 

horizontal, alinhada ao solo, como seria o apropriado. Além disso, a outra linha que 

se refere à base da coluna (região do sacro), não está centralizada, como seria o 

ideal, pois cresce de modo sinuoso pelo lado direito.  

Devido a esse detalhe, mais uma vez identifico a boa compreensão dos 

autores do Protocolo sobre o alinhamento ósseo. Visto que a criança não apresenta 

boa ativação das musculaturas profundas do quadril, deixando a região central do 

corpo em desconexão. Como resultado, ela não levanta sua perna en dehors para o 

lado, mas en dedans – contorcidas para dentro – conforme destacado no tópico 

anterior.  

Seu Centro de Gravidade não está firme, consciente, e sim solto, sem 

enraizamento ao chão, o que vai reverberar também nas outras duas Conexões 

exploradas a seguir. 

 

2.3.3.3 Conexão Cabeça-Cauda: Entre Elevés e Souplesses  
 

Conforme discutido na seção anterior, durante muito tempo o tronco no Ballet 

foi trabalhado como um bloco rígido, parecendo um quadrado maciço, o que permitia 
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apenas gestos periféricos dos membros, com a predileção pela flutuação e 

ascensão do corpo para o alto.  

Com isso, bailarinos e bailarinas assumiam uma verticalidade exacerbada, 

artificial, que não respeitava as curvaturas da coluna, cuja estética muitas vezes 

acabava ultrapassando a elegância e chegava até a soberba, revelando suas raízes 

aristocráticas. Como diz Torres (2008), tornou-se uma “verticalidade imperiosa”:  

 
 

O uso da verticalidade no corpo da dança clássica está intimamente ligado 
à postura física do bailarino em cena, extremamente rígida, que ascende 
para o alto, dando impressão de superioridade majestosa. Essa postura 
vem corroborar com a afirmação de poder e domínio de Luís XIV e cumpre 
no corpo, mais do que a sua função primeira de manter-se na bípede 
posição, mas a transforma em gesto e argumento estético: numa 
“verticalidade imperiosa, majestosa”, que se fixou como algo pertencente ao 
gesto postural do bailarino clássico (Ibid., p. 42). 

 
 

Todavia, na contemporaneidade, a pélvis se tornou o suporte para a 

estabilidade e locomoção, trazendo a importância do aterramento ao solo, 

permitindo o tronco respirar, espiralar-se e desvendar expressividades.  

Observo que a verticalidade ainda persiste, porém, a coluna não é mais 

projetada apenas para o alto, pois também pende para o chão, numa constante 

oposição cima-baixo. Estima-se que, enquanto o quadril e os membros inferiores 

pressionem o solo, os músculos eretores do tronco ajam ao contrário, realizando: 

“[...] uma força para cima por meio dos músculos abdominais (oblíquos e reto 

abdominal) [...] num movimento de alongamentos [opostos] entre a caixa torácica e o 

quadril” (SAMPAIO, 2014, p. 14 – ênfase minha). 

Percebo que tais atributos são relativos à Conexão Cabeça-Cauda. Para 

Fernandes (2006, p. 52.), “a ligação cabeça-cauda (cóccix) nos dá a noção geral do 

nosso corpo, trabalhando a partir de toda a coluna. O homem-réptil é rápido, um 

homem-cauda, levando sua vida dupla e multiplicando suas experiências pelo 

espaço”.  

No trabalho corporal na universidade, novamente fizemos mapeamentos em 

duplas, mas dessa vez com a turma posicionada em círculo, para que todos e todas 

pudessem se observar.  

O toque partiu do sacro e foi até o topo do crânio, percorrendo as vértebras 

da coluna, e em seguida se voltou para as seguintes musculaturas: Oblíquos 
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(Interno e Externo) do abdômen e Reto Abdominal, localizados na frente do tronco, e 

o Quadrado Lombar, posicionado nas costas. 

 

 
Figura 14: Trabalho com a Conexão Cabeça-Cauda. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Por estarem em círculo, além dos toques dos próprios parceiros, os discentes 

puderam visualizar os trabalhos das demais duplas. A simples roda permitiu que 

graduandas e graduandos tivessem outros estímulos, principalmente de cunho 

visual, ao observarem atentamente o comprimento da coluna de seus pares, bem 

como a sua tridimensionalidade.  

Depois, ao centro da sala, propus a exploração de três partituras de 

movimentos: de demi pliés, pettit battement tendus e piqué retirés; sendo que cada 

uma era composta por demais passos diferenciados, como é de praxe numa aula de 

Ballet.  

Para realizá-las, era necessário direcionar o sacro para o chão e, em 

oposição, puxar o pescoço para cima, a fim de encontrar o equilíbrio entre as 

curvaturas naturais da coluna (Cervical, Torácica e Lombar). Desse modo, os 

discentes buscaram expandir o tronco na direção cima-baixo, ativando a Cabeça-

Cauda. Ao final, comentaram que os movimentos que mais trouxeram 

entendimentos sobre essa Conexão foram o elevé (elevação na meia ponta) e o 

souplesse (movimento alongado de tronco).  
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Mais uma vez, o trabalho com as Conexões é localizado no Protocolo 

Beauchamps. Pois, identifico que a linha vermelha que sobe pelo tronco da bailarina 

faz alusão a sua Cabeça-Cauda: 

 

 
Figura 15: Recorte Conexão Cabeça-Cauda. Fonte: Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Conforme destacado anteriormente, a cintura pélvica da menina está frágil e 

desalinhada. Por consequência, a linha vermelha que simboliza sua coluna sobe de 

modo sinuoso desde o quadril, revelando a desconexão entre o sacro e a cabeça.  

Seu tronco se encontra “solto”, com o peitoral estufado e as costelas 

“abertas”, sem a tensão muscular necessária na região abdominal para manter o 

alinhamento postural. Sua coluna não consegue se organizar para se projetar 

verticalmente, nas direções cima-baixo, o que aumenta seu desequilíbrio durante o 

movimento de Ballet. 

É importante citar que a bailarina em destaque aparenta estar na primeira 

infância, o que torna comum sua região abdominal ainda ser instável, mas com o 

passar dos anos se inicia a tonificação, isto é, a compressão da famosa barriga 

“redondinha”, para poder sustentar melhor seu tronco (SOARES, 2019).   

Todavia, não são apenas as crianças que apresentam falta de tônus nessa 

região, pois os alunos e alunas do curso de Artes Cênicas também sentiram 

dificuldades em se manter na postura. Durante a aula, por vezes a turma enrijecia a 

coluna, sem respeitar suas curvaturas naturais, como se trilhassem a “verticalidade 

imperiosa”. Em outros momentos, ao tentar trazer mais flexibilidade ao tronco, 

acabavam bambeando para os lados, revelando falha de consciência e força. 
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Voltando ao Protocolo Beauchamps, outro ponto interessante a destacar é 

que a linha vermelha, que percorre o tronco da menina, fragmenta-se na direção de 

sua orelha, demonstrando justamente onde está o final da coluna. Verifico que o 

grupo de discentes pontuou, com precisão anatômica, a altura exata onde acontece 

a união da última vértebra da coluna ao crânio.  

Numa postura correta, essa região (a nuca) deveria estar puxando o corpo da 

bailarina “para cima”, porém, encontra-se sem potência, pendendo para baixo, 

chegando a inclinar a cabeça dela para trás. Os autores do Protocolo não perderam 

a chance de enfatizar essa situação, demonstrando outra vez uma apurada análise 

de alinhamento corporal.  

Percebo, outrossim, que as letras “I” e “H”, da palavra “caminhos”, diferente 

das demais foram colocadas em pé, estando a primeira próximo à cabeça e a 

segunda ao lado do quadril da criança. O posicionamento desses dois caracteres 

acaba servindo de referência ao eixo vertical, o que aumenta a sensação de 

desequilíbrio da bailarina, que não está conseguindo sustentar a postura ereta na 

direção cima-baixo. 

Os autores, sendo assim, fizeram um jogo entre os elementos verbais e 

visuais, enfatizando o desalinhamento da Cabeça-Cauda. 

 

2.3.3.4 Ritmo Escápulo-Umeral: entre Port de Bras e Temps Levés 
 

Seguindo o Pensamento Labaniano, entendo que além de trabalhar a Ritmo 

Pélvico-Femoral, Ísquio-Calcâneo e Cabeça-Cauda, é necessário acionar também o 

Ritmo Escápulo-Umeral para realizar os movimentos clássicos de maneira fluida, 

principalmente quando as poses de braços são requisitadas. 

Na esfera das escolas de dança, é comum escutar a máxima de que “os 

braços começam nas costas”, e essa premissa faz razão quando entendemos que o 

úmero (osso do braço) está em pleno contato com a cintura escapular (formada 

pelas clavículas, na parte da frente do tronco, e pelas escápulas, localizadas nas 

costas). Compreendo que essa região forma um todo, um circuito que precisa estar 

em harmonia, o que diz respeito a ativação do Ritmo Escápulo-Umeral.  

Segundo Fernandes (2012, p. 32), 

 
O Ritmo Escápulo-Umeral implica na fluidez do movimento do braço a partir 
da articulação escapuloumeral e do correto uso de músculos. A partir de 
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exercícios corretivos, busca-se diminuir o uso do trapézio e estimular o uso 
dos músculos profundos da articulação escapuloumeral, denominados de 
Bainha Rotatória: O Subescapular (principal rotador interno do braço), o 
Supra-Espinhal (abdutor do braço), o Infra-Espinhal e o Redondo Menor 
(rotadores externos do úmero). 

 

No estudo exploratório, novamente o trabalho com toques e observações 

serviu para a conscientização dessa região. Porém, ao invés de duplas ou trios, 

dessa vez os mapeamentos foram coletivos: uma parte da turma permanecia 

“parada”, realizando uma das posições de braços de Ballet, do Método Francês, 

enquanto a outra parte circulava pela sala apreciando atentamente suas poses. 

Quando sentissem que era apropriado, os andantes se aproximavam dos colegas 

que estavam em pausa e mapeavam as ossaturas e musculaturas supracitadas.  

 

 
Figura 16: Mapeamentos das ossaturas e musculaturas do Ritmo Escápulo-Umeral. Fonte: arquivo da 

pesquisadora (2019). 
 

Após a ativação, os estudantes resgataram as partituras de movimentos feitas 

nas aulas passadas, dando ênfase aos port de bras – movimentos de braços -, com 

a finalidade de perceber que, além das forças opostas entre cima-baixo (Cabeça-

Cauda), outro vetor se soma ao movimento, o lado-lado, provocado pelo fluxo 

energético que sai da cintura escapular e percorre os braços, irradiando pelos dedos 

das mãos. 

É importante lembrar que essa região possui relação com o Centro de 

Leveza, ou Levitação. Para Fernandes (2006), simbolicamente, o Centro de Peso 

está atrelado ao solo, como se fosse preenchido de terra, enquanto o de Levitação é 

preenchido por ar.  
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De acordo com Kotaka (2018, p. 27), o Ballet Clássico possui dois centros de 

leveza que se complementam: a cabeça e o coração. Ou seja, estão ligados à 

cintura escapular, bem como à liberação da cabeça, que flutua e auxilia no 

equilíbrio. 

Seguindo o Pensamento Labaniano, observo que o Centro de Leveza nos 

permite sentir a “levidade”, a respiração, a fluidez do físico. Diante disso, numa 

última atividade, a turma foi convidada a dançar uma valsa, composta por uma 

mescla de passos deslizantes e saltos como o temps levé arabesque. A proposta 

consistia em colocar a atenção na respiração do tronco, no qual o tórax infla em 

expansão, a fim de promover movimentos delicados e suaves. 

No Protocolo Beauchamps, reconheço que o grupo de artistas abordou o 

Ritmo Escápulo-Umeral pela linha vermelha desenhada no peitoral da bailarina, que 

está inclinada e próximo ao seu pescoço, e segue pelo braço tortuosa, novamente 

de acordo com sua postura desconcertada: 

 

 
Figura 17: Recorte Ritmo Escápulo-Umeral. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019).   

 

A altura e a inclinação dessa faixa vermelha demonstram a desarmonia em 

seu tórax. Caso estivesse com o Ritmo Escápulo-Umeral ativado, a menina manteria 

as escápulas e os ombros para baixo, “encaixados”, no entanto, ela os contrai, 

elevando-os próximo às orelhas, de modo a encolher o pescoço.  

Além disso, a pequena não realiza nenhuma das tradicionais poses de braços 

do Ballet, deixando-os soltos, perdidos no espaço, de modo que o vetor de força 

lado-lado não está expandido para fora, ela não consegue irradiar o fluxo de energia 

pelas mãos.  

Perspicazes, os autores dessa materialidade desenharam as faixas 

vermelhas sobre seus braços com leves fragmentações no cotovelo, punho e, 
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principalmente, nos dedos, enfatizando o desalinhamento de seus membros 

superiores. 

Destarte, novamente identifico um jogo entre o elemento verbal e o visual. As 

três primeiras letras da palavra “caminho", sendo elas o “c”, “a” e o “m”, são as 

únicas do Protocolo que estão rigorosamente alinhadas, e foram escritas logo acima 

do braço direito da bailarina.  

Observo que esses caracteres foram colocados no exato local e altura onde 

ela deveria ter estendido seu braço, conforme a técnica clássica, para realizar a 2ª 

posição. Desse modo, o posicionamento espacial das letras aumenta a sensação de 

desconexão de seus membros superiores, que estão dispersos pelo ambiente, e do 

desequilíbrio geral que eles causam ao corpo.  

 

2.3.3.5 Considerações sobre o Protocolo Beauchamps 
 

O grupo de discentes que produziu o Protocolo Beauchamps escolheu 

elementos verbais e visuais que, relacionados, comunicam seu novo entendimento 

sobre as [cor]possibilidades de uma aula de Ballet Infantil. 

A bailarina em destaque apresenta fragilidades, desconexões de suas 

estruturas orgânicas, o que a desequilibra e não permite realizar o passo clássico 

adequadamente. Todavia, ao colocar a palavra “caminhos” ao seu redor e desenhar 

linhas vermelhas sobre seu corpo, entendo que o grupo discursa sobre a 

importância de um trabalho de conscientização, partindo das Conexões Ósseas do 

Sistema Laban/Bartenieff. 

Ademais, tais linhas foram desenhadas com precisão anatômica, revelando 

as falhas nas Conexões, o que demonstra a apurada percepção do alinhamento 

corporal que a turma desenvolveu durante o projeto. 

Ao estudar o Ballet através do Pensamento Labaniano, em especial pelas 

premissas da Categoria Corpo, é possível desvelar “caminhos” pessoais que 

acordam as musculaturas adormecidas e ativam as Conexões Ósseas; cuja 

harmonia é essencial tanto para a saúde e bem-estar, como para dançar com 

consciência e naturalidade, de modo que as estruturas superficiais do corpo ficam 

livres para explorar sua expressividade.  

Porém, levando em consideração a perspectiva bakhtiniana, tais trajetos não 

possuem uma direção única, linear ou partem exclusivamente do sujeito, pois estão 
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em movimento, em interação com o meio, sendo constituídos pelos fluxos de idas e 

vindas dos saberes e percepções, num processo dialógico. 

A prática do Ballet Clássico, tanto para crianças como para jovens na 

universidade, deve conferir ao corpo um estado de atenção, de (re)conhecimento de 

suas estruturas e ordenações. Lembrando sempre da importância do outro, de seus 

pares que dialogam, observam, tocam e lhes dão completudes. De modo que o 

processo de ensino-aprendizagem seja sim particular, mas não “particularizado”, 

“ensimesmado”. 



73 
 

 

 

3. DEUXIÈME ACTE14 - ENTRE O CORPO-SIGNO E OS SENTIDOS DO 
MOVIMENTO: A EXPRESSIVIDADE  

 

 

 
Figura 18: roda de alongamentos. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 
 

Qualquer movimento ou processo do organismo: a 

respiração, a circulação sanguínea, o movimento 

corporal, a articulação, o discurso interior, a 

expressão facial [...]. Em resumo, tudo o que 

acontece dentro do organismo pode tornar-se 

material de vivência, pois tudo pode adquirir uma 

significação sígnica, isto é, tornar-se expressivo. 

 

- Valentin N. Volóchinov   

_______________  
 
14 Segundo Ato. 
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A Categoria Expressividade do Sistema Laban/Bartenieff nos convida a 

perceber as qualidades expressivas da movimentação, a fim de analisar o “como se 

move” (FERNANDES, 2001). 

Na Inglaterra, junto ao industrial F.C. Lawrence, Laban desenvolveu uma 

análise sobre os “esforços”, ou melhor, sobre a variação de tônus e dinâmicas que 

fornecem diferentes características às ações corporais. Essa abordagem foi 

primeiramente voltada para a seleção e treinamento de operários, o que trouxe 

melhor desenvoltura em suas jornadas de trabalho nas fábricas (BARBOSA, 2011). 

O Mestre seguiu se aprofundando sobre os impulsos pessoais que geram e 

qualificam os gestos, ligados aos quatro Fatores de Movimento: Peso, Tempo, 

Espaço e Fluência; reconhecendo-os como atitudes expressivas, essenciais para 

transformar um movimento mecânico em uma ação comunicativa, carregada de 

significações (LABAN, 1978). 

Abrindo um parêntese, é importante citar que tais impulsos eram chamados 

pelo autor de “Antrieb”, em alemão, e de “Effort”, em inglês. Em 1978, foi traduzido 

literalmente para o português como “Esforço”, porém, ao longo das décadas o termo 

sofreu alterações pelos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, tentando se 

aproximar de seu sentido original.  

Fernandes (2006), a princípio propôs denominá-los por “Expressividades”, 

mas em outro momento sugeriu também chamá-los de “Pulsão”. Em suma, 

correspondem a atitudes do sujeito diante dos Fatores de Movimento, “[...] uma 

jornada pelas infinitas escolhas expressivas de que cada indivíduo dispõe” 

(SCIALOM, 2009, p. 45).           

Sendo assim, o que me interessa neste capítulo é discorrer sobre os Fatores 

de Movimento frente aos passos do Ballet Clássico, analisando os impulsos 

pessoais do sujeito para sua realização. 

Seguindo a metodologia da pesquisa, o Protocolo Verbo-Visual de Dança que 

se relaciona a essa Categoria também será avaliado, a fim de aprofundar a 

discussão e compreender os sentidos que reverberam das vivências corporais junto 

a turma colaboradora. 

   

3.1 COMO SE MOVE O CORPO-SIGNO? 
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Dentre os teóricos em que Laban se inspirou para a construção da Coreologia 

está Jean-Georges Noverre, um bailarino e mestre francês que se destacou no 

século XVIII por suas Lettres sur la Danse (Cartas sobre a Dança), nas quais 

valorizou a dramaturgia e o sentido do movimento, em oposição a visão puramente 

tecnicista e decorativa do Ballet Clássico (BARBOSA, 2011). 

Noverre propôs uma reforma ao próprio Ballet a partir de um novo gênero, o 

Ballet de Ação, cujos espetáculos deveriam ser independentes, saindo dos 

entremeios das óperas e peças teatrais, além de prezar pela expressividade dos 

movimentos, o que por vezes chamou de “alma” do artista.  

Segundo Monteiro (1998, p.33-34),  
 
 

[...] no balé de ação a dança utiliza-se da expressão gestual, incorpora, a 
pantomima e com isso torna-se capaz de criar ilusão. A dança, assim, 
compreendida, opõe-se ao mero mecanismo dos passos. É uma dança que 
veicula significados, emociona, ao contrário da chamada dança mecânica, 
que se contenta em “agradar aos olhos”, incapaz de estabelecer uma 
comunicação com o público pela via da imitação verossímil da natureza.  

 
 

No século XX, Laban elaborou suas pesquisas iluminado pelas ideias de 

Noverre e outros pensadores, como Jaques Dalcroze e François Delsarte, 

especialmente no que tange a expressividade dos gestos (BARBOSA, 2011).  

Na obra O Domínio do Movimento15, o Mestre distinguiu as 8 ações básicas 

de esforço: socar, talhar, pontuar, sacudir, pressionar, torcer, deslizar e flutuar; além 

de citar as variações que delas se originam e compõem o arcabouço de movimentos 

do ser humano.  

Para o teórico, o estudo dessas ações proporciona a objetividade, a precisão 

do ato corporal, buscando a harmonia desde os movimentos mais simples aos mais 

complexos. Sendo o domínio de sua funcionalidade essencial ao artista da cena:  
 
 

Em consequência, qualquer um que cultive esta Arte, mas principalmente o 
artista de palco, tem de adquirir habilidade para manifestar ações corporais 
nítidas, isto é, usar o corpo e suas articulações com clareza tanto na 
imobilidade quanto em movimento. Os movimentos de cada parte do corpo 
relacionam-se aos de qualquer outra parte ou partes, por intermédio de 
propriedades temporais, espaciais e tensionais (LABAN, 1978, p. 88). 

 
 

_______________  
 
15 Livro publicado pelo autor em 1950, organizado pela discípula e colaboradora Lisa Ullmann, 

lançado no Brasil apenas em 1978. 
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Aprofundando-se, ele analisou as dinâmicas expressivas do movimento, 

isolando os elementos que organizam sua execução, sendo eles os Fatores de 

Movimento: Peso, Tempo, Espaço e Fluência. 

Os quatro Fatores apresentam polaridades, isto é, graduações de intensidade 

durante o movimento, sendo que o Peso pode variar entre Leve e Forte; o Tempo 

pode se apresentar Acelerado ou Desacelerado; enquanto o Espaço transita entre o 

Direto e o Indireto; e por último o Fluxo pode ocorrer Livre ou Contido 

(FERNANDES, 2001; 2006; 2009).      

Todavia, o olhar do Mestre não se restringe a um viés quantitativo, 

determinado apenas pelo raciocínio lógico, pois invade o campo qualitativo das 

sensações, que afetam o outro em meio a significações. 

As diferentes combinações e oscilações entre os Fatores de Movimento 

fornecem um colorido ao gesto, tornando-o vivo e comunicativo. Por isso, são 

considerados os responsáveis pelo “como”, pela maneira com que a dança 

acontece. 

O sacudir e o torcer, por exemplo, são ações inerentes à espécie humana, 

executadas pelas pessoas no dia a dia desde a era primitiva, mas, para além de sua 

funcionalidade, o modo como o sujeito escolhe sacodir ou torcer alguma parte do 

corpo se torna simbólico dentro de um contexto, possui um valor para uma 

determinada cultura, um período histórico.  

Ademais, os três Fatores de Peso, Tempo e Espaço são responsáveis pela 

funcionalidade das 8 ações básicas supracitadas, entretanto, frente aos movimentos 

dançantes, para se alcançar as sensações que o Mestre denomina por 

psicossomáticas, o Fator Fluência se soma aos demais, e os quatro agem em 

conjunto (LABAN, 1978). 

É no jogo entre as polaridades dos Fatores de Movimento que o sujeito 

imprime sua intenção, preenchendo o gesto de sentido, tornando-o expressivo e 

lançado ao diálogo com o outro. Por isso, Laban (Ibid., p. 168) considera que “esses 

elementos comportam a chave da compreensão daquilo que se poderia chamar de 

alfabeto da linguagem do movimento [...]”.  
 
 

O ator, o bailarino e o mímico, cujo trabalho é o de apresentar 
pensamentos, sentimentos/sensações, e experiências, de modo conciso, 
através de ações corporais, devem não somente deter o domínio desses 
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padrões, como também entender seus significados. Desse modo, 
enriquece-se a imaginação e aprimora-se a expressão (Ibid., p. 112).    

 
 

A partir disso, vejo a necessidade de retomar as noções de signo ideológico e 

atribuição de sentidos, amplamente discutidas na teoria dialógica e apontadas na 

introdução desse trabalho. Pois, identifico que se ligam as ideias labanianas sobre a 

capacidade comunicativa dos gestos, organizada pelos Fatores de Movimento.  

Para os russos, o ser humano tanto produz signos e seus sentidos, como 

também é constituído por eles, reciprocamente. Mergulhado no diálogo com o outro, 

o sujeito impregna de valores as palavras, gestos, obras artísticas e seu cotidiano, 

na medida que dá volume a sua própria consciência. 

Volóchinov (2017, p. 95) assinala: 

 
 

O signo surge apenas no processo de interação entre consciências 
individuais. E a própria consciência individual está repleta de signos. Uma 
consciência só passa a existir como tal na medida em que é preenchida 
pelo conteúdo ideológico, isto é, pelos signos, portanto apenas no processo 
de interação social.   

 
 

Por conseguinte, encontro nas obras bakhtinianas a visão de que todos os 

atos possuem valor semiótico-ideológico, qualquer material pode se tornar 

expressivo, isto é, ser atribuído e atribuidor de sentidos, ao ser lançado ao diálogo 

com o outro. Até mesmo as ações corporais:  
 
 

Qualquer signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 
realidade, mas também uma parte material dessa mesma realidade. 
Qualquer fenômeno ideológico sígnico é dado em algum material: no som, 
na massa física, na cor, no movimento do corpo e assim por diante 
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 94). 

 
 

Destarte, esse corpo exterior do signo, seja o som da música, as palavras do 

texto ou o próprio corpo na dança, não corresponde apenas a um envoltório, algo 

que o circunda e não faz parte dos processos comunicativos. Pois, o signo penetra 

nessa materialidade, imbrica-se a ela, de modo que o fluxo da interação com o meio 

“pode ser realizado apenas em algum material sígnico” (Ibid., p. 95). 

Entendo, com isso, que o corpo mergulha no universo sutil das relações, 

banha-se no arcabouço de signos, e então, embebido de seu conteúdo semiótico-
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ideológico, cria movimentos expressivos, que discursam sobre suas memórias, 

ideias e percepções.  

O corpo interage com o corpo do outro, com o ambiente, com as obras 

artísticas que veiculam em seu meio, e assim organiza sua dança, carregada de 

signos e sentidos, lançados à apreciação e compreensão do outro. 

Diante disso, vejo que o Pensamento Labaniano e a teoria dialógica também 

convergem quanto as significações do movimento. A sua maneira, as duas teorias 

apontam para a ação corpórea como uma via de comunicação entre os sujeitos, e a 

dança se revela um ato enunciativo-discursivo. 

Essa noção não se baseia na vontade de o sujeito contar uma história, ou 

representar um texto escrito através dos gestos, como se quisesse traduzir fielmente 

palavras no movimento. Para além disso, percebo que a dança corresponde a um 

ato significante e significativo, cuja plasticidade dos movimentos contém valores e, 

por isso, estabelecem um elo de interação com o outro (GONÇALVES; CASTILHO, 

2016). 

O que implica problematizar a visão do corpo apenas como um veículo, um 

envoltório orgânico que somente transporta os signos. Pois, conforme apontado, tais 

“elementos imateriais” necessitam de um material sígnico. Nesse caso, percebo que 

invadem a carne do ser humano, de maneira que os ossos, músculos, pele e fluidos 

façam parte das situações de interação. 

Inclusive, ao retomar as discussões do capítulo anterior, sobre a imbricação 

entre físico, mente e espírito, presente tanto no Pensamento Labaniano como na 

teoria dialógica, não seria possível excluir o corpo do processo de criação e 

enunciação de sua própria dança. 

Segundo Fernandes (2006, p. 23), Laban entende o movimento como a parte 

visível do pensamento, o lugar onde “aglutinam os elementos do discurso e criam 

[se] formas dinâmicas em que a estabilidade e mobilidade se alter(n)am 

continuamente”. Por isso, o filósofo lutava pela (re)conquista do discurso corporal. 

Para as pesquisas labanianas da contemporaneidade, similares aos 

postulados do Círculo, é no/pelo corpo que emergem as obras de dança, sendo que 

o signo permeia a ação humana, como uma segunda pele por sobre a realidade. O 

signo consiste num organismo social que constrói complexos sistemas simbólicos e 

seus significados, os quais contém a história e a dinâmica das relações de um 

grupo. Através dos sistemas de signos, “o movimento meramente funcional adquire 
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uma pertinência valorativa” (MOMMENSOHN, 2006, p. 110-111). 

Reconheço, então, que o diálogo entre o Pensamento Labaniano e a teoria 

dialógica possibilita a ideia de um corpo-signo, cujos movimentos, tanto habituais 

como artísticos, procuram sua matéria prima no mundo sutil das relações 

(GONÇALVES; CASTILHO, 2020).  

Como cita Medviédev (2016, p. 54):  

 
 

Assim, na Arte, o significado é absolutamente inseparável de todos os 
detalhes do corpo material que a encarna. A obra de Arte é significativa em 
sua totalidade. A própria criação de um corpo-signo [tiélo-znak] tem aqui 
uma importância primordial.  

 
 
Compreendo que o corpo-signo brinca com os Fatores de Movimento, 

organizando-os a fim de imprimir uma intenção, um colorido a suas ações. As 

diferentes combinações entre Fluxo, Peso, Tempo e Espaço fornecem um “tempero” 

ao gesto, como diria Marques (2019), que deixa de ser mecânico, puramente 

fisiológico, e se torna uma ação comunicativa. 

Obviamente, não se pode excluir os elementos vindos das demais Categorias 

do Sistema Laban/Bartenieff, que agem em conjunto e compõem o todo da ação 

dançante. Porém, encontro em Laban que os Fatores de Movimento são essenciais 

ao processo de interação, pois dão vivacidade aos passos, tornando-os uma ação 

simbólica.  

Especialmente, porque a escolha e organização de tais elementos são frutos 

dos impulsos do sujeito, são projeções de sua interioridade, como será discutido a 

seguir. 

 
3.2 ENTRE O MUNDO INTERIOR E MUNDO EXTERIOR: A EXPRESSIVIDADE 

 

Laban (1978) afere que o jogo entre os Fatores de Movimento é resultado dos 

impulsos que emergem do íntimo do sujeito, surgem de seu mundo interior, sendo a 

dança uma externalização de sua energia vital. Com isso, ele problematizou a 

hegemonia do passo codificado, na qual o corpo só podia ir em cena depois de ser 

severamente treinado e moldado, revelando a importância da interioridade do 

dançante. 
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Para o Mestre, a qualidade de vida do ser humano está atrelada à 

sensibilidade e a consciência de seus impulsos expressivos, bem como em saber 

reordená-los conforme seu interesse, para se comunicar com mais liberdade e 

clareza, tanto no cotidiano como na cena artística. Em outras palavras, para ele o 

bem-estar do sujeito está ligado, justamente, ao domínio do movimento. 

 
 

A fonte da qual devem brotar a perfeição e o domínio final do movimento é a 
compreensão daquela parte da vida interior do homem de onde se origina o 
movimento e a ação. Tal compreensão aprofunda o fluir espontâneo do 
movimento, garantindo uma eficaz agilidade. A permanência interior do ser 
humano tem que ser assimilada na aquisição da habilidade externa para o 
movimento (LABAN, 1978, p. 11 – grifo meu). 

 
 
No entanto, mesmo prezando pela interioridade do sujeito, o filósofo também 

aponta que as vivências e o contexto influenciam o dançante, interferindo em seus 

hábitos e preferências expressivas, de modo que o movimento carrega tanto 

saberes sobre si, como da cultura que o cerca.  

Inclusive, Laban (1978) aposta que, na medida que o sujeito reconhece e 

amplia seu repertório expressivo, trilha uma evolução pessoal, o que vai interferir em 

sua atuação no meio em que vive. Ele considera que existe uma dinâmica entre a 

individualidade do ser humano, a comunidade e o contexto que o envolve. 

 
 

O corpo material do homem é como uma bigorna onde, incessantemente, 
bate o martelo da Vida. Um desconhecido ferreiro parece estar ocupado 
forjando uma obra-prima, ainda irreconhecível. Nesta misteriosa operação, 
que é o meio pelo qual se forma o caráter, as lágrimas e sorrisos voam 
como fagulhas e suas centelhas iluminam a obscuridade da oficina do 
ferreiro (LABAN, 1978, p. 229-230). 

 
 

O movimento humano, portanto, revela evidentemente muitas coisas 
diferentes. É o resultado, ou da busca de um objeto dotado de valor, ou de 
uma condição mental. Suas formas e ritmos mostram a atitude da pessoa 
que se move numa determinada situação. [...] O movimento pode ser 
influenciado pelo meio ambiente do ser que se move. É assim que, por 
exemplo, o meio no qual ocorre uma ação dará um colorido particular aos 
movimentos de um ator ou de uma atriz [...] (Ibid., 1978, p. 20-21). 

 
 

Nesse ponto, é importante lembrar que, para o Círculo, os discursos do 

sujeito não partem de si mesmo, não brotam espontaneamente de seu íntimo, ou se 

quer vieram ao mundo no exato momento da comunicação, como algo totalmente 

novo e estritamente particular. Seus enunciados, em diversas formas de expressão, 
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na realidade correspondem a um conjunto de vozes, de uma pluralidade de 

enunciados que ecoam da/na sociedade. 

Para os russos, a dialogia e a alteridade são a base para a construção dos 

discursos, e por consequência da constituição da própria consciência humana. 

Conforme citado, nossa consciência é multivocal, pois a todo momento absorvemos 

as palavras, gestos e costumes do outro. As vozes ao redor formam um 

emaranhado de valores e experiências sociais, os quais acionamos durante nossas 

interações, mesmo que não consigamos reconhecê-las.  

Nas famosas palavras de Bakhtin (2016, p. 60):  

 
 

Contudo, em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade 
em situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma 
série de palavras do outro semilaterias e latentes, de diferentes graus de 
alteridade. Por isso, todo enunciado é representado por ecos como que 
distantes e mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas 
tonalidades dialógicas [...]. O enunciado se mostra um fenômeno muito 
complexo e multiplanar se não o examinarmos isoladamente e só na 
relação com seu autor (o falante), mas como um elo na cadeia da 
comunicação discursiva e da relação com outros enunciados a ele 
vinculados [...]. 

 
 

Dessa maneira, entendo que o movimento, enquanto enunciado do corpo-

signo, é constituído a partir de relações - dialógicas e alteritárias - com o corpo do 

outro, vem ao mundo em meio a contínua “cadeia de gestos” já existentes, possuem 

ecos de ações corporais que vibram da/na sociedade.  

Para dançar, o corpo se apropria dos rastros de movimentos de seu espaço-

tempo, utiliza-se de qualidades expressivas já experimentadas na interação com o 

outro, imbuindo-se de signos e sentidos que fazem parte do jogo de vozes que o 

perpassa.  

Na carne do ser humano vibram ecos das vivências e trajetórias que lhe 

atravessam. Um movimento que parece ser autêntico, exclusivo e inaugurado pelo 

sujeito, na realidade possui múltiplas vozes, dentro dele existe uma pluralidade de 

movimentos. 

Por consequência, ao ir para a cena, os gestos do artista estabelecem 

relações com o público, seu corpo interage com o corpo da plateia, mesmo que de 

modo indireto. Entendo, outrossim, que esse diálogo é mediado pelos Fatores de 

Movimento, pois as dinâmicas expressivas despertam sensações e chegam até o 

mundo dos valores humanos. 
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Segundo Laban (1978, p. 230-231),  

 
 

Parece ser um mistério como é que os sentidos, os olhos e ouvidos do 
espectador, possam ser levados a perceber aquilo que está acima e abaixo 
de suas impressões sensoriais. Uma companhia de atores, cantores e 
dançarinos de gabarito consegue, sem dúvida alguma, fazer com que o 
espectador compreenda mais do que ele efetivamente vê e ouve. Isto, 
porém, torna-se menos surpreendente se compreendermos que o penetrar 
nos mistérios da Vida é algo intimamente relacionado à aquisição de 
qualidades bem-definidas do sentido do movimento. [...] O fluir harmonioso 
do movimento nos gestos, na voz e nas palavras é governado por leis que 
se manifestam no estranho mundo dos valores subjacentes [...].   

 
 

Isto posto, a partir das duas teorias compreendo que a atitude do sujeito, seus 

impulsos pessoais, organizam os Fatores de Movimento, porém, não sendo 

escolhas aleatórias e particularizadas, pois o meio influencia em suas decisões. Ao 

dançar, o sujeito leva o contexto e, especialmente, o outro em consideração, 

discursando movimentos preenchidos de signos e sentidos, carregados de vozes.  

Nas palavras de Bakhtin (2016, p. 87 – grifo meu): 
 
 

A ação física do homem deve ser interpretada como atitude mas não se 
pode interpretar a atitude fora de sua eventual (criada por nós) expressão 
semiótica (motivos, objetivos, estímulos, graus de assimilação, etc.). É como 
se obrigássemos o homem a falar (nós construímos os seus importantes 
depoimentos, explicações, confissões, desenvolvemos integralmente o seu 
discurso interior eventual ou efetivo, etc.). [...] Quando estudamos o homem, 
procuramos e encontramos signos em toda a parte e nos empenhamos em 
interpretar o seu significado. 

 
  

O corpo-signo, portanto, não inventa um movimento de súbito, totalmente 

inédito, sendo a própria noção dialógica e alteritária da dança o que esbarra na 

questão da autoria. Principalmente, sobre a autoria em Ballet Clássico - o que será 

abordado no próximo capítulo, referente à Categoria Forma. 

 

3.3 BALLET CLÁSSICO: HERANÇAS DE SIGNOS E SENTIDOS 

 

Especificamente sobre o Ballet Clássico, levando em consideração as 

discussões anteriores, observo que os mestres de dança da Renascença 

mergulharam nos signos corporais presentes em seu contexto, em especial nas 

ações livres que apareciam nas festividades da plebe. Em seguida, reconfiguraram 
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tais movimentos, atribuindo-lhes novos conteúdos ideológicos, com regras e 

elementos expressivos coerentes com a esfera palaciana.  

Surgiram, de início, os passos para os bailes, sucedidos pelos Ballets de 

Corte, atos encenados pelos próprios nobres nos domínios dos palácios, os quais 

possuíam as seguintes funções: sócio-política, sendo um entretenimento para a 

monarquia; de etiqueta e refinamento, pois mostravam a hierarquia social e os 

comportamentos esperados; além de ratificar o poder do soberano, enaltecendo a 

figura do rei, visto que o casal real possuía papéis de destaque, e ao dançar 

lembravam aos convidados sua soberania (FANTINI, 2015). 

Com o acabamento em forma de espetáculo dramático, figurinos luxuosos e 

coreografias geométricas, o Ballet de Corte também era uma estratégia para 

diferenciar a cultura da realeza das manifestações dos plebeus, visto que as danças 

desses últimos eram espontâneas e agitadas. 
 

Dessa maneira, impunha-se um distanciamento da corte em relação à 
plebe: postura ereta, tronco, pescoço e cabeça bem verticalizados. Assim, 
os nobres ascendiam e, portanto, enfatizavam os grandes adornos na 
cabeça e então sugeriam realeza, imperiosidade (TORRES, 2008, p. 153).  

 
 

No século XVII, com a criação da Academia Real de Dança, entendo que 

Beauchamps e demais especialistas captaram os signos corporais capazes de 

formalizar a técnica clássica nesse novo contexto, mesmo sem ter plena consciência 

desse fenômeno semiótico-ideológico.  

Vale lembrar que, ao longo da Idade Moderna, com os desígnios cartesianos, 

surgiu a ideia de corpo como máquina, enfatizando a dicotomia entre o físico, a 

mente e o espírito (GOMES, 2009); o que também norteou a sistematização do 

Ballet. 

Para Bourcier (2001), Beauchamps trabalhou a partir dos movimentos da 

dança de corte, explorando ao máximo de seu desenvolvimento, cuja sistematização 

foi reconhecida universalmente. O que levou a primazia da forma sobre o conteúdo, 

na qual a repetição rígida dos passos em busca do virtuosismo técnico gerou 

artificialidade e silenciou a inspiração dos artistas.  

Entendo que os mestres chegaram a atribuir qualidades expressivas aos 

passos, ligadas ao que Laban no século XX chamou de Fatores de Movimento. 

Porém, as formas belas e simétricas criadas pelo contorno corporal se 
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sobressaíram, o formato do movimento era mais importante do que a maneira, o 

“como” os artistas se moviam. 

Assim, compreendo que foi a partir de elementos imateriais, carregados de 

conteúdos semiótico-ideológicos, que os mestres codificaram as movimentações do 

Ballet, cujos passos repercutiam os valores de beleza, elegância, soberania, dentre 

outros caros à sociedade renascentista, costurados pelos preceitos modernos, 

racionalistas. Os quais, conforme já exposto na introdução desse trabalho, devem 

ser problematizados, ressignificados na contemporaneidade. 

Encontro em Laban (1978, p.137) que “a tradição do balé preservou uma 

grande quantidade de modalidades fundamentais de movimentos que podem ser 

consideradas como ações simbólicas”. Ou seja, seu repertório é formado por passos 

harmônicos e simbólicos para o ser humano. Porém, no decorrer do tempo, “[...] os 

movimentos executados no balé perderam a tal ponto sua conexão com os impulsos 

primitivos do homem para a ação que relegamos a um domínio aparentado do 

estado onírico” (Ibid., p. 138 – grifo meu). 

O autor se refere ao modo mecânico com que bailarinas e bailarinos 

passaram a realizar tais movimentações, sem levar em consideração os impulsos 

pessoais do artista, suas sensações e a poesia simbólica expressada por seus 

corpos. Isto é, realizam os passos como se aparentassem, “fingissem”, imitassem as 

ações corporais das quais se originam, como se aplicassem os Fatores de 

Movimento superficialmente. 

 
 

Em princípio, um símbolo não significa coisa alguma, mas suscita no 
espectador toda uma variedade de imagens. As necessidades fundamentais 
de possuir (agarrar) e de repulsa (soco), que se expressam mais 
diretamente na movimentação primitiva, no balé, acham-se dissolvidas 
numa ampla escala de formas harmoniosas que possuem tão somente um 
caráter evocativo (Ibid., p. 137-138).    

 
 

Ao analisar os passos tradicionais de Ballet, podemos notar que a ação de 

pressionar pode ser encontrada, por exemplo, nos demi pliés, enquanto o talhar está 

presente no pettit battement jeté, frappé, dentre outros. Todavia, foram atribuídos a 

eles regras estéticas que facilmente os transformam numa escultura enrijecida, 

numa fôrma, apartando-se de suas sensações e possíveis significações.  

O filósofo aponta que “[...] na dança tradicional, essas ações estão 

petrificadas em posturas ou poses corporais características” (Ibid., p. 137). 
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É interessante considerar-se o objetivo da transformação que constitui o 
balé. Um mundo profundo demais para ser traduzido em palavras, o mundo 
silencioso da ação simbólica, claramente revelado no balé, é a resposta de 
uma necessidade interna do Homem. Se não houvesse em nós nada que 
pudesse responder a este estranho mundo, ninguém jamais conseguiria 
assistir a um balé ou dança. O interesse pelo balé torna-se mais 
compreensível se percebermos que os momentos de movimento mais 
profundamente emocionantes de nossas vidas, em geral, nos deixam sem 
palavras e que, em tais momentos, nossa postural corporal pode bem ter a 
capacidade de expressar algo que seria inexprimível de outro modo. Apesar 
disso [...] o balé hoje em dia tende a ser encarado principalmente como uma 
exibição de graciosos movimentos e belos corpos (Ibid., p. 140 – grifo meu). 

 
 

A técnica clássica, portanto, surge da codificação de ações fundamentais e 

simbólicas para o ser humano, mediante os valores da cultura renascentista, sendo 

que os vultos modernos lhes deram um acabamento provisório, normatizando a 

expressividade e, principalmente, o formato dos passos. As regras e a busca pela 

virtuosidade acabaram cristalizando seus movimentos, mantendo-os na dimensão 

mecânica. 

É interessante lembrar que as noções elitistas e mecanicistas dessa dança 

são contestadas desde o século XVIII, iniciando pelas famosas Cartas sobre a 

Dança, de Noverre. Mesmo assim, a herança cartesiana persistiu ao longo das eras 

e chegou até o século XXI.  

É comum encontrar aulas de Ballet nas quais os docentes apenas 

apresentam o formato ou a trajetória de um passo para a turma, exigindo que 

bailarinos e bailarinas o executem com perfeição, porém, sem pesquisar junto aos 

artistas quais músculos e ossos se organizam para executá-lo, qual a 

expressividade específica dessa movimentação ou sua representatividade dentro do 

universo simbólico do Ballet Clássico. 

Percebo que esse tipo de pedagogia preconiza um aprendizado silencioso, 

baseado na cópia das formas, na imitação do contorno corporal, tratando o 

movimento como uma ação robótica. Não possui a intenção de contemplar as vozes, 

os impulsos pessoais desses artistas. 

Para Sampaio (2000, p. 265-266),  

 
 

Quase toda a geração que hoje forma bailarinos foi educada para o silêncio: 
dançar foi, durante muito tempo, uma manifestação muda [...] Bailarinos não 
precisavam pensar: sua função era repetir o movimento tecnicamente 
preciso e inventar para ele uma interpretação, já que não havia um 
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entendimento mais profundo sobre os princípios que o faziam nascer. Era 
perigoso quebrar as regras. Perguntas, muitas vezes, significavam falta de 
respeito. Afinal, professores não podiam correr o risco de não saber a 
resposta. 

 
 

Destarte, Bakhtin (2011, p. 49) também critica a noção de corpo apenas como 

um organismo biológico, cujas ações são mecânicas e abstratas. Para ele, “o valor 

biológico de um corpo sadio é vazio e inconsistente e não pode gerar nada 

criativamente produtivo e culturalmente significativo [...]”.  

Na visão dos russos, o corpo isolado, apartado das relações com o meio, não 

se justifica. É pela interação com o outro que sua imagem plástica alcança 

significação: “o organismo simplesmente vive, mas não é justificado dentro de si 

mesmo. [...] A vida biológica do organismo só se torna valor na simpatia e na 

compaixão do outro” (Ibid. p. 51).  

Entendo, com isso, que o virtuosismo técnico de bailarinos e bailarinas, que 

preza a beleza e precisão de seus movimentos, só terá pertinência quando for 

lançado ao diálogo com o outro. Ou seja, quando transcender a ação robótica e se 

expressar artisticamente, levando em consideração as sensações e sentidos de 

seus movimentos, enquanto atos enunciativo-discursivos. 
 
 

[...] só em relação ao outro eu vivencio imediatamente a beleza do corpo 
humano, ou seja, esse corpo começa a viver para mim em um plano 
axiológico inteiramente diverso e inacessível a autossensação interior [...] 
Nesse sentido o corpo não é algo que baste a si mesmo, necessita do outro, 
do seu reconhecimento e da sua atividade enformadora (BAKHTIN, 2011, p. 
47-48).  

 
 

Contudo, identifico que os movimentos do Ballet possuem um acabamento 

estético provisório, mas não necessariamente solidificado. Como qualquer discurso, 

estão fadados ao diálogo, seus signos estão abertos aos fluxos de novas valorações 

que lhes podem ser atribuídos, rumo a “festa de renovação”, como diria Bakhtin. 

Na presente pesquisa, ao invés de as universitárias e universitários 

reproduzirem as partituras de movimento de forma alienada, superficial, seus corpo-

signos foram instigados a lhes atribuir novos sentidos, a fim de realizar suas poses e 

passos pela via das sensações e penetrar o mundo dos valores. Para isso, o estudo 

dos Fatores de Movimento foi essencial. 

A seguir, irei analisar o Protocolo Verbo-Visual de Dança que se relaciona à 

Categoria Expressividade, denominado por Protocolo Noverre, na medida que 
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compartilho os procedimentos corporais junto aos colaboradores.  

 

3.4 PROTOCOLO NOVERRE 

 

Em suas Cartas sobre a Dança, Noverre não pretendia abolir os passos e 

poses de Ballet, mas empregar energia aos movimentos, transformá-los numa 

“pintura viva das paixões humanas”, capazes de dialogar e emocionar a plateia. 

Para o teórico, “o gesto nasce da paixão que deve transmitir, é um traço que parte 

da alma e tem um efeito imediato, alcançando a meta sempre que for impulsionado 

pelo sentimento” (NOVERRE in MONTEIRO, p. 145). 

Laban (1978), iluminado por suas noções, desenvolveu especialmente o 

estudo da Eucinética, compreendida nessa pesquisa como Categoria 

Expressividade, a qual aborda os Fatores de Movimento. Por isso, denominei de 

Protocolo Noverre a materialidade verbo-visual que remete a esse eixo. 

Para Azevedo (2012, p. 363), tais dinâmicas expressivas estudadas pelo 

Mestre correspondem a projeções de sensações, as quais “[...] canalizam potencial 

energético que pode ser conhecido, investigado e até mesmo treinado a partir de 

estudo prático e atencioso pela via exterior”; especialmente em trabalhos com 

artistas da cena.  

A respeito de sua contribuição para o estudo do Ballet Clássico na 

contemporaneidade, encontro em Malanga e Botelho (2013, p. 7) o seguinte 

questionamento: 

 
 

Se a combinação desses fatores dá origem ao repertório individual de 
movimento numa pessoa, podendo a sua personalidade ser analisada e 
aperfeiçoada por esse método, não se poderá conhecer, aprofundar e 
aperfeiçoar através dele uma linguagem artística tão desenvolvida como a 
do ballet, construída através de cinco séculos de cultura humana? 

 
 

As autoras supracitadas são favoráveis a integrar a análise dos Fatores de 

Movimento ao trabalho com o Ballet, tal como Baldi (2017), que os reconhece como 

importantes recursos metodológicos. 

A partir disso, durante as aulas com a turma de Artes Cênicas, exploramos os 

passos clássicos através dos Fatores de Peso, Espaço, Tempo e Fluência. 

Reconhecemos que os quatro estão sempre presentes, agindo em conjunto, porém 

em determinado momento dois ou três ficam em destaque.  
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Ao abordá-los separadamente, percebemos suas polaridades já 

mencionadas: o Peso pode oscilar entre o Leve e o Forte; o Tempo varia entre o 

Acelerado e Desacelerado; o Espaço transita entre o Direto e o Indireto; e o Fluxo 

migra entre o Livre e o Contido (FERNANDES, 2001; 2006; 2009). 

Trabalhamos tanto por meio de partituras de movimento, como por vivências 

de improviso, nas quais, músicas clássicas condizentes com cada exercício também 

serviram de estímulos para engendrar sensações e otimizar as oscilações 

expressivas dos passos.   

É importante citar que, para o Mestre, o improviso é uma abordagem 

essencial na busca pelo domínio do movimento:  
 
 

Uma das modalidades da experiência da dança é, para Laban, a 
improvisação. Seguido de perto pelo saber-sentir, o saber-improvisar reúne 
opostos que, todavia, se complementam, como a memória e o 
esquecimento, a consciência plena do movimento e o deixar-se ir, que 
convergem na descoberta do corpo movente, na descoberta da experiência 
do movimento (BARBOSA, 2011, p. 47). 

 
 

Em oposição as práticas de Ballet tradicionalistas, que prezam somente pelo 

“resultado final” e a perfeição do movimento, o Pensamento Labaniano prega a 

importância da experiência, do processo individual e coletivo. 

Dessa maneira, nos laboratórios corporais, priorizamos as [cor]possibilidades 

que brotavam das práticas de Ballet através da Categoria Expressividade. Percebo 

que essa segunda etapa didática ficou latente para a turma ao analisar o Protocolo 

Noverre: 
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Figura 19: Protocolo Noverre. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Nessa materialidade verbo-visual consta a fotografia da perna de um dos 

alunos colaboradores. Ao seu redor, estão as palavras “leveza”, “sustentação”, 

“força”, “desconstrução” e “consciência”. Logo abaixo, como se fosse o solo onde o 

pé se apoia, está a palavra “processo”. O fundo preto faz com que a imagem e os 

vocábulos escritos em branco sejam destacados. 

Imbuída do jogo de vozes que reverberou nos/pelos laboratórios corporais, 

identifico que tais palavras se ligam, especialmente, ao trabalho com os Fatores de 

Movimento, trata de alusões às projeções de sensações durante a mudança de suas 

polaridades, além de impressões dos estudantes frente a esse conteúdo. 

Ademais, no decorrer dos encontros, a turma destacou a importância da 

experiência, pois reconheceram a beleza de saborear as qualidades expressivas dos 

passos de Ballet, o que trouxe conhecimentos sobre si, sobre o outro e da própria 

técnica clássica. Tal como sugere a palavra “processo”, colocada em letras garrafais, 

bem abaixo da imagem, como se fosse a base dessa vivência. 

A seguir, aprofundarei a análise do Protocolo a partir de dois tópicos: “Fatores 
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de Movimento” e “O pé de um bailarino”.  

 

3.4.1. Fatores de Movimento 
 

No Protocolo Noverre, as palavras escritas em branco possuem diferentes 

fontes, estilos e posicionamentos espaciais. Nesse tópico, irei me ater aos vocábulos 

que circundam a imagem do pé desnudo. 

Para Bakhtin (2016), as palavras de uma língua são neutras, não pertencem a 

alguém e não possuem significado único, podendo ser atribuída de sentidos de 

diversas maneiras. Sob um mesmo termo ou frase, a interpretação se altera diante 

do contexto, da relação entre os interlocutores e das vozes que atravessam o 

ambiente da interação, a partir de jogos dialógicos e alteritários. 

 
 

A palavra é expressiva, mas essa expressão, reiteramos, não pertence à 
própria palavra: ela nasce no ponto do contato da palavra com a realidade 
concreta e nas condições de uma situação real, e esse contato é realizado 
pelo enunciado individual. Neste caso, a palavra atua como expressão de 
certa posição valorativa do homem [...]. Em cada época, e em todos os 
campos da vida e da atividade, existem determinadas tradições, expressas 
e conservadas em roupagens verbalizadas: em obras, enunciados, 
sentenças, etc. (BAKHTIN, 2016, p. 54). 

 
     

É interessante pensar que, para o Pensamento Labaniano, a mesma coisa 

acontece com os movimentos dançantes, os quais não são e não devem ser vistos 

como universais, com sentidos únicos e imutáveis:  

 
 

À sua própria maneira, o observador depura o material apresentado, 
conquanto aja desta forma basicamente inconsciente. A forma de 
apresentação do artista efetivamente sugere alguns rumos aos quais possa 
seguir o processo de depuração do espectador, embora não determine este 
processo em sua totalidade. [...] O uso exclusivo de movimentos com um 
significado fixo jamais resultará num trabalho de arte, pois é precisamente a 
combinação incomum de movimentos que os torna interessantes para o 
público (LABAN ,1978, p.142). 

 
 

Sendo assim, os vocábulos encontrados no Protocolo Noverre podem ser 

revestidos de sentidos de maneiras diferentes, tanto por cada integrante do grupo 

que compôs essa materialidade, como por mim, que irei analisá-los enquanto 

pesquisadora. 

Entretanto, meu posicionamento frente a essas palavras não é a de uma 
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observadora externa, apartada dos processos de sua produção, que irá interpretá-

las de modo isolado. Pelo contrário, as vozes dos estudantes, proferidas durante as 

vivências corporais, estão latentes em meu corpo. É a partir delas que aprecio o 

Protocolo Noverre.  

Dentre muitas significações, reflito que essas palavras se relacionam aos 

Fatores de Movimento, por corresponderem a suas polaridades expressivas, além 

de trazerem as percepções da turma sobre o trabalho com tais elementos do 

Sistema Laban/Bartenieff. 

 
3.4.1.1 Fator Peso 

 

Entendo que as palavras “força” e “leveza”, presentes no Protocolo Noverre, 

relacionam-se às polaridades do Fator Peso, o qual diz respeito à intenção aplicada 

aos movimentos, que podem oscilar entre uma ação de vigor e firmeza com o Peso 

Forte, ou então de suavidade com o Peso Leve. 
 
 

O elemento “firme” do esforço consiste de uma resistência forte ao peso e 
de uma sensação de movimento, pesada, ou sensação de peso. O 
elemento “toque suave” ou “leve” do esforço consiste de uma resistência 
fraca ao peso e de uma sensação de movimento leve, ou ausência de peso 
(LABAN, 1978, p.120).    

 
 

Nos encontros na universidade, o Fator Peso nos auxiliou a entender a 

estética elegante e suave do Ballet Clássico. Conforme destacado no capítulo 

anterior, é comum associar os movimentos dessa dança a plumas pairando ao 

vento, totalmente soltas no ar, como se apenas o Peso Leve fosse utilizado, no 

entanto, seus passos também necessitam de vigor e precisão. Em determinadas 

ações, o domínio do Peso Forte se faz essencial.  

Para trabalhar o Peso Leve, partimos de uma sequência de port de bras, 

composta por ações de espalhar e recolher, passando pelas cinco posições de 

braços do Método Francês. A turma logo percebeu que, na técnica clássica, os 

membros superiores não flutuam sem rumo no espaço, não são frágeis ou 

dispersos, pois precisam de certa tensão e condução. 
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Figura 20: Estudo com o Fator Peso. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Em seguida, convidei os estudantes a se dividir em grupos, a fim de jogarem 

com a oscilação entre o Peso Leve e Peso Forte, por meio de improvisos. 

Posicionados em círculo, partiram dos port de bras, percebendo como os braços 

alternavam sua expressividade diante da graduação do Peso. Conforme as 

sensações repercutiam pelo corpo, os movimentos criaram volume e surgiram 

passos como elevés, pliés e retirés, além de pequenos saltos, como temps levé 

sautés e echappé sautés. 

A turma novamente identificou que, ao enfatizar somente o Peso Leve, de fato 

os movimentos se tornavam flutuantes e volúveis, com os braços boiando perdidos 

no ar. Diferente de quando intensificavam o Peso Forte, pelo qual suas ações 

pendiam para baixo, de acordo com a gravidade, de modo que os pés chegavam a 

bater com força no chão durante os saltos, provocando barulhos.  

Como resultados, perceberam que nenhuma dessas polaridades, ao ser 

levadas ao extremo, faziam jus aos passos dessa dança, sendo necessário um 

ponto de equilíbrio entre elas para que os movimentos fossem realizados com 

harmonia e naturalidade, mantendo a estética que lhe é própria. 

No Protocolo Noverre, é interessante avaliar que a palavra “leveza” está 

ascendendo, como se puxasse a perna em destaque para cima. Foi escrita com 

letras de espessura fina e diferentes tamanhos, o que traz a impressão de 

suspensão e elevação, justamente o que os colaboradores vivenciaram com o 
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estudo do Peso Leve: 

 

 
Figura 21: Recorte força x leveza. Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2019).   

 

Em oposição, a palavra “força” aparece ao chão, logo abaixo do pé, cujas 

letras são largas, possuem espessura grossa, além de uma disposição reta e 

estanque. Tais características denotam firmeza e vigor, tal como suscita a 

polaridade de Peso Forte. 

Identifico que a organização poética desses elementos no Protocolo traz 

referências ao trabalho corporal supracitado, fazendo alusões as percepções dos 

autores sobre a oscilação do Fator Peso.  

Nessa experiência, a turma aprofundou o entendimento sobre a diferença de 

uma estética flutuante, que paira no ar, a qual foi erroneamente atribuída ao Ballet 

Clássico por muitos anos, de uma dinâmica elegante e conduzida que realmente lhe 

faz jus.  

Diferente do que reza o senso comum, os movimentos da técnica clássica 

não são frágeis ou dispersos, pois, a delicadeza de seus movimentos necessita de 

certa firmeza, direcionamento e tensão muscular. 

Assim, mesmo o Ballet Clássico tendendo para o Peso Leve, ocorrem 

oscilações em direção ao Peso Forte, a depender de cada passo. A suavidade dos 

movimentos carrega dentro de si um trabalho de vigor e resistência muscular, sendo 

necessário o domínio da graduação do Fator Peso. 
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3.4.1.2 Fator Tempo 
 

Entendo que a palavra “sustentação” do Protocolo Noverre está atrelada ao 

trabalho com o Fator Tempo. Pois, uma ação sustentada, para o Sistema 

Laban/Bartenieff, relaciona-se à temporalidade dos gestos. 

O Fator Tempo não diz respeito a marcação de compassos musicais. Para 

além disso, aborda a decisão do dançante quanto ao ritmo, duração e velocidade 

dos movimentos. Uma de suas polaridades é, justamente, a sustentada, também 

chamada de Desacelerada, cujo movimento é calmo e prolongado. Em oposição, 

está a polaridade súbita, ou Acelerada, que demanda movimentos bruscos e 

rápidos.  

Nas palavras de Laban (1978, p. 120):  
 
 

O elemento esforço “súbito” consiste de uma velocidade rápida e de uma 
sensação de movimento, de um espaço curto de tempo, ou sensação de 
instantaneidade. O elemento de esforço “sustentado” consiste de uma 
velocidade lenta e de uma sensação do movimento de longa duração, ou 
sensação em fim. 

 
 

No laboratório corporal, trabalhamos com a oscilação do Fator Tempo durante 

movimentos de locomoção pelo espaço, desde o pas marché – passos de marcha – 

até chegar em corridas deslizantes sob a meia ponta.  

Mediante improvisos, a polaridade Desacelerada foi aplicada em pas marchés 

lentos e densos, os quais encompridavam a duração do tempo, como se o 

movimento não tivesse um fim. Porém, ao acionar a polaridade Acelerada, com 

ações abruptas e velozes, as caminhadas se tornavam corridas. 

Quando o Tempo Desacelerado era acionado nos pas marchés, a turma 

naturalmente ficava mais introspectiva, com sua atenção voltada para dentro do 

corpo, ao ponto de os olhos e a cabeça se abaixarem levemente, como é possível 

ver na imagem abaixo: 
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Figura 22: Trabalho de locomoção com o Fator Tempo. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Alunas e alunos mencionaram que, ao contrário do que esperavam, a 

qualidade sustentada do Tempo trouxe um estado de profundidade, na qual parecia 

que os pés se afundavam cada vez mais ao chão para que o corpo continuasse a 

prolongar os movimentos no espaço, com lentidão.  

Uma acadêmica associou essa polaridade a “cremosidade” dos gestos, pois o 

corpo estica ou encolhe de modo denso, como se o movimento não fosse ter um fim, 

enquanto outra moça comparou como algo “meloso” e “lírico”.  

Em seguida, alguns discentes que já tinham familiaridade com a técnica 

clássica mencionaram que essa sensação lembrava as sequências de adágio, que 

compõem uma aula completa de Ballet, e geralmente são formadas por developpés, 

arabesques, dentre outros passos nos quais as pernas devem ser sustentadas no 

ar, a partir de músicas lentas, aterradas e melancólicas. 

Assim, o Tempo Desacelerado aponta para movimentos densos, imersivos, 

“melosos” e “cremosos”. De modo que os pés se afundam ao solo, dando suporte 

para que as demais partes do corpo se prolonguem lentamente pelo espaço, como 

se não fossem parar de se mover. 

Não à toa, no Protocolo Noverre a palavra “sustentação” não está escrita com 

a intenção apenas “para o alto”, mas também para baixo, pois suas letras saem de 

cima e vão em direção ao solo: 
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Figura 23: Recorte “sustentação”. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Além disso, vejo uma relação desse vocábulo com a tatuagem da rosa, logo 

acima do tornozelo da perna em destaque. Afinal, as flores são enraizadas ao solo 

e, ao crescerem, prolongam-se pelo espaço de forma lenta, tal como a impressão 

dos colaboradores frente ao trabalho com o Tempo Desacelerado. Ademais, a rosa 

em questão está aberta, em seu esplendor, o que lembra o lirismo e a intensidade 

apontados pela turma durante as vivências. 

Sendo assim, os sujeitos colaboradores experenciaram sensações 

“cremosas” e “líricas” com os passos de Ballet, mediante a polaridade sustentada do 

Fator Tempo. 

 

3.4.1.3 Fator Espaço 
 

Sobre a palavra “desconstrução”, dentre muitas significações, entendo que se 

liga ao trabalho com o Fator Espaço, tanto por sua disposição no Protocolo, como 

pelo momento em que essa expressão surgiu em sala de aula, proferida pelos 

discentes. 

É importante citar que esse elemento expressivo não diz respeito a trajetórias, 

níveis ou locomoção pelo ambiente, o que compete à Categoria Espaço. 

O Fator Espaço, por sua vez, está ligado a sensação de espacialidade que o 

movimento projeta de acordo com o foco do sujeito. Caso deposite sua atenção num 

único ponto no ambiente, acaba realizando gestos afunilados e estreitos voltados 

para essa direção, sendo esse o Espaço Direto. No entanto, quando possui múltiplos 

focos, suas ações se tornam expandidas, configurando um Espaço Indireto, também 
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conhecido como flexível. 

 
 

O elemento de esforço “direto” consiste de uma linha reta quanto à direção 
e da sensação do movimento como uma linha estendida no espaço, ou 
sentimento de estreiteza. O elemento de esforço “flexível” consiste de uma 
linha ondulante quanto à direção e da sensação de movimento de uma 
extensão flexível no espaço, ou sensação de estar em toda parte (LABAN, 
1978, p. 121 – grifo do autor). 

 
 

Dependendo da forma como cada parte do corpo se manifesta, das direções 

em que se propaga pelo ambiente, estaremos agindo na polaridade de Espaço 

Direto ou Espaço Indireto. Sendo que a atenção do corpo, de acordo com Laban 

(1978, p. 185), revela-se como aspecto principal desse elemento expressivo: “O fator 

de movimento-Espaço pode ser associado à faculdade humana de participação com 

atenção”. 

Nos encontros na universidade, o Fator Espaço nos acompanhou durante o 

estudo do olhar. Pois, na técnica clássica, as poses e movimentos possuem uma 

ordenação específica de tronco, pés, braços, cabeça e até mesmo dos olhos.  

Em determinados passos, o olhar deve ser projetado “por cima” das mãos que 

estão em movimento, acompanhando-as, de modo a fornecer um prolongamento, 

deixando os braços mais longilíneos. Em outros, a cabeça se opõe ao corpo, 

lançado a visão para direções contrárias no ambiente.  

Além disso, nos giros e piruetas os olhos necessitam se concentrar num único 

ponto à frente, para que os artistas consigam se manter em equilíbrio, mediante a 

ação popularmente chamada de “marcar a cabeça”. 

Investigamos a projeção da visão durante uma sequência de valsa, composta 

por diferentes arabesques e por de bras, na qual também realizamos giros como 

soutenus, estudando a fixação do olhar.  

Propus aos estudantes que repetissem essa valsa explorando o Espaço 

Direto, ou seja, projetando o corpo para um único ponto da sala, de modo a trazer 

uma sensação de linha reta, estreita e afunilada.  
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Figura 24: Pose em Arabesque. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Em seguida, solicitei que aplicassem o contraste com o Espaço Indireto, 

buscando expandir os focos para múltiplos pontos, trazendo a sensação de volume 

e flexibilidade, de maneira a construir uma plasticidade carregada de oposições. 

Contaminada por esse processo, vejo no Protocolo Noverre proximidades 

entre a disposição da palavra “desconstrução” com o estudo do Espaço Indireto no 

Ballet Clássico, pois sua disposição promove um zigue-zague multidirecional, tal 

como sugere as ações desse elemento expressivo: 

 

 
Figura 25: Recorte “desconstrução”. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 
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O vocábulo está escrito ao reverso, da direita para a esquerda, enquanto suas 

letras se mantêm no padrão habitual, da esquerda para a direita, o que forma um 

jogo entre essas duas direções opostas. Os caracteres não seguem por um percurso 

reto, linear, sendo que uns estão para cima e outros para baixo, além de estarem 

inclinados para várias direções.  

Fora isso, minha interpretação também se deve por causa dos retornos da 

turma sobre essa etapa didática. Graduandas e graduandos mencionaram que, 

diferente do que imaginavam, os passos clássicos pouco se utilizam do Espaço 

Direto, no ápice dessa polaridade. E chegaram a comentar que estavam, 

justamente, desconstruindo toda a impressão que tinham sobre os movimentos 

dessa dança, que se revelavam cada vez mais maleáveis e expandidos, com 

propriedades do Espaço Indireto.  

É comum aliar o Ballet a uma plasticidade “bidimensional” e achatada, como 

se seus movimentos seguissem uma única direção, com um foco restrito de atenção. 

Pois, conforme discussões anteriores, durante muitos anos o corpo foi tratado pelo 

viés mecanicista, cujo tronco não possuía volume ou respiração, priorizando os 

movimentos periféricos dos membros, que eram lineares e robóticos. 

Atualmente, os corpos não realizam apenas linhas e ângulos pelo espaço, 

sendo possível observar diversos movimentos ondulares. Ademais, estima-se que 

bailarinos e bailarinas projetem seu corpo pelo espaço, expandindo-o para várias 

direções, como se ocupasse toda a sala de aula ou o palco.  

Pelos estudos de Malanga e Botelho (2013), ao analisar separadamente as 

partes do corpo durante os passos de Ballet, podemos perceber que os membros 

inferiores tendem para o Espaço Direto, porém, os braços, cabeça e tronco 

amplamente apresentam o Espaço Indireto.  

Ao apreciar a totalidade da ação dançante, reconheço que o último 

prepondera, especialmente nas pedagogias atuais, nas quais a atenção do artista se 

expande por todo o corpo e preenche o ambiente.  

Por vezes, se as mãos são impulsionadas para cima, um dos pés é 

empurrado para trás, ou então, enquanto os braços agem arredondados, as pernas 

se esticam. Os olhos podem até estar fixos num só ponto, como é o caso das 

piruetas, mas o corpo se manifesta por diferentes direções. 

Nem mesmo passos com formatos mais estreitos, como o arabesque, 

precisam ser feitos numa ação reta e estanque, pois, ao projetar com ênfase as 
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mãos, pés e olhos para distintos pontos do espaço, é possível realizar uma ação 

maleável, com propriedades do Espaço Indireto. 

Sendo assim, a turma colaboradora teve a oportunidade de desconstruir o 

estigma retilíneo e afunilado que envolve os passos do Ballet, percebendo que o 

Espaço Indireto está presente em suas movimentações, provocando vários zigue-

zagues no/pelo corpo - tal como se manifesta a palavra “desconstrução” no 

Protocolo Noverre.     

  

3.4.1.4 Fator Fluência 
 

Por fim, relaciono a palavra “consciência” ao Fator Fluência, novamente tanto 

por sua disposição espacial no Protocolo, como pelas percepções dos 

colaboradores sobre as práticas corporais com esse elemento expressivo. 

No Pensamento Labaniano, a Fluência está ligada, justamente, à consciência 

de liberar ou conter o fluxo de energia do movimento, o qual brota da interioridade 

do sujeito e se irradia no/pelo corpo. Suas polaridades, o Fluxo Livre e o Fluxo 

Contido, determinam a dinâmica de encadeamento dos gestos, sendo a última 

também conhecida por “controlada”: 

 
 

O elemento de esforço de fluência “controlada” ou obstruída, consiste na 
prontidão para se interromper o fluxo normal e na sensação de movimento 
de pausa [...] O elemento de esforço de fluência “livre” consiste num fluxo 
libertado e na sensação de fluidez do movimento (LABAN, 1978, p. 125). 

 
      

A Fluência, portanto, refere-se à energia que irradia do interior do corpo e se 

propaga pelas extremidades, a qual o sujeito pode conscientemente obstruir, 

fazendo pausas e gestos quebradiços, ou então liberar, sob um fluxo ininterrupto. 

Nessa direção, entendo a palavra “consciência” do Protocolo Noverre como uma 

referência ao trabalho com esse Fator: 
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Figura 26: Recorte Fator Fluxo. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019).  

    

O termo em questão se encontra na extremidade do pé em destaque, na 

ponta dos dedos, local por onde a energia se irradia durante os movimentos do 

Ballet Clássico, visto que os pés esticados são uma marca estética dessa dança. 

Nos laboratórios, a turma reconheceu que essa peculiaridade faz com que o 

Fluxo Livre predomine no Ballet. Pois, por mais que os passos clássicos apresentem 

variações de Fluência, é necessário manter os pés, as mãos e a cabeça alongados, 

irradiando a energia para longe. O que demanda consciência corporal e faz com que 

a sensação de liberação de energia prepondere. 

Para aprofundar o entendimento sobre o Fluxo Livre e Contido, propus que a 

turma se dividisse em pequenos grupos e realizasse uma sequência de pliés, 

alternando as duas polaridades através de improvisos, com a intenção de chegar 

aos seus extremos. 

Como impressões, tanto ao projetarem uma energia liberada, praticamente 

em frenesi, referente ao Fluxo Livre, como ao realizarem ações fragmentadas, 

pausadas, mediante o Fluxo Contido, logo notaram um estranhamento com as bases 

dos passos clássicos.  

Universitárias e universitários reportaram que, ao levar a fluidez para os dois 

extremos, acabaram descaracterizando os movimentos tradicionais. Algumas moças 

alegaram que se sentiram fazendo meras flexões e elevações de modo 

desarmônico, e não de fato o demi plié ou o elevé.  
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Figura 27: Exemplo de exploração de Fluxo em pliés. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Então, num segundo momento, ao invés de jogar com os polos extremos, 

solicitei que repetissem a sequência e estudassem até onde poderiam liberar ou 

conter o Fluxo, colorindo tais movimentos conforme sua vontade e inspiração, 

porém, sem descaracterizá-los, mantendo as premissas da técnica clássica. 

Sobre essa experiência, uma das alunas mencionou que, para alcançar a 

harmonia entre a dinâmica original dos passos e a intenção particular do artista, era 

necessária muita consciência, referindo-se tanto a compreensão da técnica, como 

ao domínio do Fator Fluência. Pois, facilmente os passos poderiam escapar de suas 

bases posturais e expressivas, tornando-se “qualquer coisa”. 

É interessante pontuar que essa impressão dos colaboradores, sobre a 

alteração do Fator Fluência demandar uma postura consciente, alia-se às visões do 

próprio Laban (1978, p. 185):    

 
 

O fator de movimento-Fluência pode ser associado à faculdade humana de 
participação com precisão ou, dito de outro modo, de participar com 
progressão. Trata-se esta habilidade de harmonizar-se com o processo de 
realizar algo, ou seja, de relacionar-se à ação. O indivíduo pode controlar e 
bloquear o fluxo natural desse processo ou permitir-lhe um rumo diferente e 
sem obstáculos. 

 
 

Isto posto, entendo que a palavra “consciência” do Protocolo Noverre, dentre 

muitas significações, relaciona-se ao estudo do Fator Fluência, tanto por ser 
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colocada na ponta do pé em destaque (por onde a energia dos movimentos deve 

irradiar), como pelos entendimentos dos colaboradores sobre a postura consciente 

do sujeito frente a fluidez dos gestos na técnica clássica.  

 

3.4.2. O pé de um bailarino 
 

A imagem do Protocolo Noverre consiste na fotografia do pé de um dos 

alunos. Esse rapaz já praticou Ballet Clássico e na etapa da Categoria 

Expressividade se demonstrou admirado sobre como essa técnica pode se 

(des)construir em diversos ambientes, como no Bacharelado em Artes Cênicas, 

tornando-se uma vivência sensível. 

Não apenas ele, mas os demais estudantes também mencionaram que o 

estudo do Ballet pela via das sensações, observando os impulsos expressivos que 

dinamizam os gestos, estava auxiliando nos trabalhos corporais de outras disciplinas 

e em projetos particulares fora da instituição. 

Segundo Azevedo (2020, p. 89 – ênfase minha),  

 
 

O esforço interno [expressividade] é o impulso para o movimento, e sua 
força propulsora é a energia desenvolvida por um processo de combustão 
no interior de nossos corpos, dos nossos órgãos vitais. Nossa 
movimentação reflete nossa vitalidade interior/exterior [...]. Perceber nossos 
impulsos feitos de desejos é uma importante investigação para o ator, já 
que as descobertas, mesmo tendo coisas em comum, são bastante 
individuais. 

 
  

Assim, a partir das vivências de Ballet através da Categoria Expressividade, 

os discentes de Artes Cênicas perceberam como os passos e poses ganham 

vivacidade, projetam sensações, de modo a transcender a dimensão mecânica.  

Nesse processo, descobriram [cor]possibilidades, sendo uma experiência 

diferenciada tanto para quem já dançou Ballet, como para corpos que o estavam 

praticando pela primeira vez. Por consequência, desconstruíram ideias distorcidas 

que tinham sobre a técnica clássica e relacionaram esse (auto)conhecimento a seus 

projetos pessoais em outros contextos.  

Destarte, é interessante reparar que, na fotografia do Protocolo Noverre, o 

estudante não está vestindo sapatilhas, nem mesmo esticou os pés, subiu na meia 

ponta ou se colocou numa pose convencional de Ballet.  
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Mesmo já possuindo experiência com essa técnica, sabendo o quanto a 

estética dos pés trabalhados lhe é importante, o rapaz não almejou exibir suas 

“linhas” para a câmera. Isto é, não explorou a beleza de seu “colo de pé” ou 

qualquer coisa desse tipo. Contrariando esse preceito, seu pé está descalço e, 

simplesmente, pisando o solo: 

 

 
Figura 28: recorte “o pé”. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Um observador externo dificilmente faria a leitura de que o pé na imagem 

corresponde ao pé de um bailarino clássico, ou que discursa sobre trabalhos com a 

técnica clássica.  

O modo como o pé do aluno está disposto ao chão não corresponde a 

maneira como os bailarinos e bailarinas geralmente se posicionam, o que causa um 

contraste com as palavras ao redor, as quais se referem às expressividades próprias 

dessa dança. Além disso, os pelos da perna à mostra e a tatuagem de rosa acima 

do tornozelo também fogem do padrão clássico, e por isso chamam atenção. 

Em suma, entendo que essa materialidade verbo-visual não apresenta signos 

tradicionais do gênero Ballet Clássico. De acordo com Amorim (2020), se quisermos 

tratar a dança como discurso, por um viés bakhtiniano, o conceito de gênero 

discursivo é inevitável. 
 
 

O gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma típica do 
enunciado; como tal forma, o gênero inclui certa expressão típica que lhe é 
inerente. [...] Os gêneros correspondem a situações típicas da comunicação 
discursiva, a temas típicos, por conseguinte, a alguns contatos típicos dos 
significados das palavras com a realidade concreta em circunstâncias 
típicas (BAKHTIN, 2016, p. 52).  
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Os gêneros dançantes correspondem aos modos relativamente estáveis de 

comunicação, as maneiras recorrentes e singulares com que o corpo se expressa, 

as quais formam as características específicas do Ballet Clássico, Jazz, Hip Hop, 

Dança Contemporânea, dentre outros. Porém, não diz respeito a uma definição das 

“modalidades” de dança, feito uma classificação taxativa. 

Para Torres (2008), o Ballet carrega a herança da busca por um corpo ideal, 

tanto em aspectos físicos (magro, longilíneo e flexível) como subjetivos (elegante, 

verticalizado, imperioso), tendo como preceitos o perfeccionismo e o virtuosismo. 

Sob essa perspectiva tradicionalista, bailarinos e bailarinas atuam como seres 

superiores, maquinários perfeitos e as grandes estrelas do show.  

Entretanto, no Procolo Noverre, ao invés de exaltar o formato de um pé 

esticado, com suas belas linhas e colo em exibição, vestindo uma sapatilha luxuosa, 

os discentes optaram por fotografar um pé desnudo, pisando o solo naturalmente. 

Seu discurso não deu ênfase ao perfeccionismo ou a virtuose, mas enalteceu as 

qualidades expressivas elucidadas pelas palavras ao redor.  

A perna em destaque não foi tratada como um mero instrumento de trabalho 

do artista, conforme a herança cartesiana, mas sim uma parte do corpo-signo deste 

estudante, carregada de memórias e percepções. Capaz de realizar não apenas 

passos exuberantes, como especialmente ações expressivas, significativas, que 

comunicam e afetam o outro.  

Ademais, nesse gênero dançante é de praxe que os artistas passem 

maquiagem para esconder suas tatuagens e depilem os pelos do corpo para ir em 

cena, o que faz parte da composição de seus personagens. Porém, entendo que 

esse costume também pode carregar outras significações, ligadas ao ideal 

classicista de bailarino e bailarina. 

Mesmo no século XXI, ainda é possível encontrar uma visão romântica e 

artificial sobre a imagem esperada para tais artistas, que mistura valores 

aristocráticos e mecanicistas, a qual se aproxima do perfil de príncipes e princesas. 

No caso, um fio de cabelo solto, fedores, pelugens, tatuagens, cicatrizes ou demais 

características humanas que se afastem desse ideal, muitas vezes, são 

mascaradas, numa constante repetição de padrões iluministas. 

Através de Marques (2010), entendo que esse paradigma romantizado 

configura um mundo imaginado, o “mundo cor-de-rosa do Ballet Clássico”, 
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decalcado pela mídia e indústria cinematográfica; o qual entendo que devemos 

problematizar. Não para refutá-lo de vez, mas para vislumbrar novas 

[cor]possibilidades, novas maneiras de se enunciar dentro desse gênero dançante. 

Percebo que esse referencial simbólico, quando enfatizado de modo frívolo, 

faz com que a sociedade não compreenda as dificuldades técnicas, a resistência 

física, psicológica e até política da mulher artista. As bailarinas acabam levando a 

fama de fadinhas, “fofinhas”, “delicadinhas” e demais “inhas” que depreciam sua 

verdadeira potência enquanto ser. E os bailarinos, por sua vez, são perseguidos 

pelo ideal de príncipe encantado, branco, heterossexual, íntegro e elegante, cuja 

missão é resgatar a donzela em apuros.   

Segundo Marques (2010, p. 183), deflagrar o mundo cor-de-rosa do Ballet 

dessa maneira “[...] faz com que as meninas imaginem – e portanto vivam – a 

realidade das salas de aula na expectativa de encontrarem, dançando, seus reis, 

rainhas, sílfides”. Assim, crianças e adolescentes criam uma concepção ingênua e 

fantasiosa de Ballet, a qual pode entrar em choque com propostas de ensino 

alicerçadas em processos criativos e na corporalidade desses alunos e alunas.           

Então, ao trazer a o pé desnudo, a perna com pelos e a tatuagem para o 

Protocolo Noverre, compreendo que os discentes contestam essa visão retrógrada 

de Ballet Clássico, trazem novas perspectivas para esse gênero dançante, 

revestindo-o de preceitos humanos e sensíveis. 

Vale lembrar que, para Bakhtin (2016), os gêneros discursivos não são fixos e 

rígidos, mas fadados a transformações a partir dos atos dos sujeitos, as quais 

considera reformulações livres e criadoras:  
 
 

A maioria desses gêneros se presta a uma reformulação livre e criadora [...] 
mas o uso criativamente livre não é uma nova criação de gênero – cabe 
denominar bem os gêneros para empregá-los livremente. [...] Quanto mais 
dominamos os gêneros, maior é a desenvoltura com que os empregamos e 
mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade (onde 
isso é possível e necessário), refletirmos de modo mais flexível e sutil a 
situação singular da comunicação – em suma, tanto mais plena é a forma 
com que realizamos o nosso livre projeto de discurso (Ibid., p. 40-41). 

 
 

Isto posto, analisando o conjunto dos elementos Protocolo Noverre, entendo 

que o grupo de estudantes contestou paradigmas conservadores que cercam o 

Ballet, optando por apresentar um pé descalço, límpido e rodeado por palavras que 

simbolizam, sobretudo, o trabalho com a expressividade, dando pistas sobre a 
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transformação que esse gênero sofreu à luz de suas reformulações livres e 

criadoras. 
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4. TROISIÈME ACTE16 - ENTRE A PLASTICIDADE E A ARQUITETÔNICA DO 
MOVIMENTO: A FORMA 

 
 

 
Figura 29: vivências com a Categoria Forma. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

 

O que caracteriza a comunicação estética é o fato de 

que ela é totalmente absorvida na criação de uma 

obra de Arte, e nas suas contínuas re-criações por 

meio da co-criação dos contempladores, e não requer 

nenhum outro tipo de objetivação. Mas, 

desnecessário dizer, esta forma única de 

comunicação não existe isoladamente; ela participa 

do fluxo unitário da vida social. 

 

- Mikail M. Bakhtin e Valentin N. Volóchinov 

_______________  
 
16 Terceiro Ato. 



109 
 

 

 

A Categoria Forma traz a importância de refletir “com quem” ou “com o que se 

move?” (FERNANDES, 2001). Isto é, sobre os tipos de diálogos que o corpo 

estabelece ao dançar, que podem ser introspectivos, dirigindo sua atenção para o 

espaço interno do corpo, como podem ser direcionados para o meio, rasgando o 

espaço externo através do movimento. Simultâneo e inerente a essa interação, o 

corpo constrói figuras pelo ambiente, esculturas movediças que garantem a 

plasticidade da ação dançante.         

Desde o início, o Mestre do Movimento demonstrou grande apreço pelo que 

seria a Categoria Forma. Por mais que ele não tenha chegado a denominá-la desse 

modo, sempre enfatizou os desenhos corporais formados pelo movimento, os quais 

criam uma poesia simbólica no espaço, com uma gama de significações.  

No decorrer de seus estudos na Inglaterra, nos anos 50, Laban empenhou-se 

a desenvolver um sistema de descrição do movimento, com a colaboração de 

Warren Lamb, que permitisse entender melhor a (inter)relação entre as formas 

corporais (shape) e o mundo exterior (espaço), provocadas pelas modificações da 

energia do sujeito (expressividade/esforço) (REIS, 2007). 

Nos anos seguintes, Lamb expandiu as ideias lançadas pelo Mestre, 

aprofundando-se no Sistema Effort-Shape, que em português corresponde à 

“Expressividade-Forma”, interessado nas mudanças do volume do movimento 

(Modes of Shape Change) (COTTIN, 2012). 

O Sistema Effort-Shape influenciou estudos de demais discípulos e discípulas 

labanianas, como Irmgard Bartenieff, que nos anos 60 organizou a Categoria Forma 

ao lado das demais, conforme já explicado. 

Diante disso, interessa-me neste capítulo refletir sobre os enformes plásticos 

provocados pelo corpo ao dançar Ballet Clássico, a partir das premissas da 

Categoria Forma. Todavia, abordarei sua dimensão visual sem descartar os 

discursos que o gesto profere, pois, minhas lentes bakhtinianas observam que as 

esculturas corpóreas correspondem a um ato enunciativo-discursivo. Para 

aprofundar a discussão, o Protocolo Verbo-Visual correspondente a esse eixo 

também será analisado.  

 

4.1 (IN)(EN)(TRANS)FORMAÇÕES DO CORPO 
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Para Laban (1978), o corpo constrói sua dança como uma orquestra, na qual 

suas partes estão relacionadas e compõem um todo. Enquanto uns seguimentos 

agem, os demais aguardam, em algum momento um deles pode ser solista, mas 

todos estão participando da ação. Com isso, ele propõe o estudo das evoluções de 

cada seguimento corporal durante a dança, mas sem esquecer dos desenhos que o 

corpo por inteiro cria, os quais descreve como poesias das ações corporais no 

espaço:  
 
 

O corpo do bailarino segue direções infinitas no espaço. Essas direções 
configuram formas e desenhos no espaço. Na verdade, a dança pode ser 
considerada como a poesia das ações corporais no espaço. [...] [Os 
movimentos] engendram, no espectador, reações ao nível de sensação. A 
dança de conteúdo dramático solicita a participação do espectador na ação, 
na reação e na solução do conflito. Os desenhos visíveis da dança podem 
ser escritos em palavras mas seu significado mais profundo é verbalmente 
inexprimível (LABAN, 1978, p. 52-53 – ênfase minha). 

 
 

Na esteira desse pensamento, diversos estudos sobre a plasticidade dos 

gestos foi se desenvolvendo através dos seguidores do Mestre, chegando até a 

Categoria Forma.  

Segundo Scialom (2017), a definição desse eixo didático e dos conteúdos que 

ele abrange não são consenso entre os analistas do movimento, que possuem suas 

próprias perspectivas dentro de cada instituição labaniana espalhada pelo globo.  

Durante muitos anos, alguns estudiosos abordaram a Forma como uma 

subcategoria do Espaço, por apresentar relações espaciais e imagéticas; enquanto 

outros pesquisadores destacaram sua relação direta com a Categoria 

Expressividade, por configurar atitudes expressivas do sujeito, que resultam em 

determinadas arquiteturas movediças. Por outro lado, existem analistas que colocam 

seus saberes em paralelo com a Categoria Corpo, uma vez que são as constelações 

do corpo, a projeção das diversas partes, que constroem os desenhos poéticos 

(HACKNEY, 2020).     

Para Hackney (2002; 2020), aluna e colaboradora de Bartenieff, a Forma 

deve ser considerada como um eixo próprio, tão importante quanto os demais. 

Sendo que as quatro Categorias estão relacionadas conforme o seguinte modelo 

tetraédrico: 
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Figura 30: Modelo Tetraédrico. Fonte: Hackney (2020, p. 28).  

 

 Sempre segundo a autora, a Categoria Forma parte do estudo das Formas 

Básicas, identificadas pelo próprio Laban, que são realizadas em instantes de 

pausas ou suspensões do movimento, nos quais podemos reconhecê-las com certa 

nitidez no contorno corporal. A saber: Alfinete, Parede, Bola, Parafuso e Pirâmide. 

 

 
Figura 31: Formas Básicas. Fonte: Ferreira (2018, p. 89). 

 

Por conseguinte, numa herança das pesquisas de Warren Lamb, a Categoria 

Forma também se debruça na maneira com a qual o corpo se organiza durante o 

movimento, revelando os Modos de Mudança de Forma; o que faz o sujeito transitar 

entre a Forma Fluida, Direcional e Esculpida (ou Tridimensional) - as quais são o 

principal foco desta pesquisa e serão exploradas posteriormente. 
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Segundo Lamb (in MCCAW, 2011, p. 218 – tradução e ênfase minha).17 
 
 

O conceito de Esforço [Expressividade] em termos de movimento foi um 
golpe de gênio, mas nenhum dos termos usados no livro tem que ser 
cravado em pedra. Uma das rotas para o desenvolvimento futuro é procurar 
links entre o Esforço (que Laban também referiu como Eucinética) e a 
Forma (alternativa à Corêutica) e um framework [estrutura de conceitos] que 
combine ambos. Laban parecia associar o Esforço [Expressividade] com a 
indústria e a modelagem do movimento na dança. No entanto, existem 
muitas referências à Forma no livro Effort. 

 
  

Ampliando seus estudos, Hackney (2020) atualmente nos convida a pensar 

em outras facetas para essa Categoria, como o Percurso de Forma: rastros que o 

movimento imprime no espaço, como se escrevesse diversas figuras no ar, 

carregadas de significações.   
 
 

Fico com um Percurso de Forma indelevelmente implantada na minha 
mente depois de ver um movimento ou quando ouço uma intenção afirmada 
em termos de forma como em: “Desenhe uma forma de coração no ar”. 
Nesses casos, eu poderia registrar a forma relativamente fixa dos Rastros 
de Forma com um Desenho (Ibid., p. 34). 

 
    

Nesse exemplo, ao desenhar um “coração” no espaço, como se estivesse 

rabiscando-o numa folha de papel, podemos ver o trajeto do movimento produzindo 

formas que se comunicam com o outro. 

Destarte, é importante citar que, no Pensamento Labaniano, o espaço interno 

é sempre dinâmico e está em “inter-ação”. A todo momento o íntimo do sujeito 

dialoga com o espaço externo, de modo que “[...] passamos a perceber ‘interno’ 

como necessariamente relacional, ao invés de uma essência transcendente a priori 

e isolada” (FERNANDES, 2007, p. 2).  

Seguindo essa premissa, a Categoria Forma, do Sistema Laban/Bartenieff, 

não enfatiza apenas o espaço interno, ou seja, as sensações e volumes internos do 

corpo, nem mesmo observa somente o espaço externo, local onde se movimenta, 

criando linhas e contornos pelo ambiente. Debruça-se, contudo, na relação entre 

ambos, em como se cria a plasticidade corporal durante o continuum interno-externo 
_______________  
 
17 The concept of Effort in terms of movement was a stroke of genius but none of the terms used in the 

book has to be cast in stone. one of the routes for further development is to seek links betweem 
Effort (wich Laban also refereed to as eukinetic) and Shape (alternatively coreutics) and a 
framework wich combines both. Laban seemed to associate effort with industry and the shaping of 
movement in dance. Nevertheless, there are many references to Shape in the book of effort. 
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(SCIALOM, 2017).  

Por isso, numa perspectiva relacional e mutável, o título dessa Categoria é 

Forma, e não fôrma, o que levaria a uma ideia de formatação estanque 

(FERNANDES, 2007). 

Tal continuum interno-externo faz com que essa Categoria não se baste em 

identificar e caracterizar os desenhos corporais por um olhar quantitativo. Indo além 

do formato do corpo físico, esse eixo didático mantém interesse nos conteúdos de 

tais formas, na intenção expressiva do sujeito, que se comunica por meio de suas 

esculturas. 

Para Wahl (2019, p. 114 – tradução e ênfase minha), 

 
 

O corpo ajusta e reajusta sua forma - espalhando e envolvendo, crescendo 
e encolhendo, movendo-se para frente e para trás - de maneiras 
significativas e significantes. A forma e o processo de formação da forma 
são o foco da categoria conhecida como Forma na Análise de Movimento 
de Laban/Bartenieff. [...] [Por meio desse eixo] você aborda a aparência, a 
estrutura e a silhueta do corpo e como ele está se transformando e 
articulando movimento18.  

 
 

Novamente de acordo Hackney (2020, p. 25), “precisamos continuar a refinar 

essa habilidade, prestando atenção especial à diferenciação de várias ‘camadas’ de 

significado do movimento que podem ser inerentes a qualquer processo de mudança 

de forma”. 

Retomando o exemplo de desenhar um “coração” com o corpo, a Categoria 

Forma nos convida tanto a perceber tal símbolo, que por si só carrega significações 

dentro de determinados contextos, como também em analisar o modo como ele foi 

desenhado pelo sujeito, ou seja, a energia e intenção poética embutida no trânsito 

dos gestos até chegar ao formato de coração. Tais aspectos se revelam de extrema 

importância para observar os sentidos da ação dançante em sua concretude. 

Ao colocar o foco tanto no acabamento provisório das esculturas corporais, 

como principalmente no contexto e no processo de construção dessas, é possível 

_______________  
 
18 The body adjust and readjust its form - spreading and enclosing, growing and shrinking, moving 
toward and away - in ways meaning and significant. The form and the forming procecess of the body 
is the focus of the category know as Shape in Laban/Bartenieff Movement Analysis. Through Shape 
you are addressing the body's appearence, structure and silhouet, and how it is morphing and 
articulating movement. 
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apreciar a dança em sua profundidade, desvelando as camadas de sentidos dos 

movimentos, a fim de chegar no todo de sua poesia simbólica. 

Mais uma vez, encontro pontos de convergência entre o Pensamento 

Labaniano e a teoria dialógica, especialmente sobre o que o Círculo entende por 

arquitetônica. 

A noção de arquitetônica destina-se a uma abordagem poética-sociológica 

para apreciar uma obra indo além de seu acabamento externo ou da análise técnica 

de sua estrutura. Aliás, não exatamente além, e sim para dentro de seus elementos 

composicionais, levando em consideração o arcabouço de signos e sentidos 

impregnados no ato criativo. 

Os russos propõem coordenadas para uma apreciação estética geral – social, 

espaço-temporal, cultural e valorativa -, em contraponto às visões psicologizadas ou 

formalistas de seu período, considerando-as reducionistas. Eles convidam a abordar 

a obra como um todo, na qual o artista “[...] ocupa uma posição responsável no 

acontecimento do existir, opera com elementos desse acontecimento e por isso sua 

obra é também um momento desse acontecimento” (BAKHTIN, 2011, p. 176). 

Nas palavras de Bakhtin (2017a, p.123-124):    

 
 

Não é nossa intenção fornecer um sistema ou um inventário sistemático de 
valores, no qual conceitos puros (idênticos a si mesmos em conteúdo) 
sejam ligados entre si à base de uma correlação lógica. O que pretendemos 
fornecer é uma refiguração, uma descrição da arquitetônica real concreta do 
mundo dos valores realmente vivenciados, não governado por um 
fundamento analítico, mas com um centro de origem realmente concreto, 
seja espacial ou temporal, de valorações reais, de afirmações, de ações, e 
cujos participantes sejam objetos efetivamente reais, unidos por relações 
concretas de eventos no evento singular do existir [...].  

 
 

Sobre essa relação voltada para as Artes da Cena: 

 
 

Bakhtin não estava falando especificamente de teatro. Mas o teatro é arte. E 
uma arte que necessita ser criada, composta, encenada para então se 
constituir em um fenômeno artístico. Para que esse fenômeno aconteça, o 
indivíduo deve tornar-se inteiramente responsável por ele. Sua vida em prol 
da arte, sua arte em prol de sua própria vida [...]. Por isso justifica-se 
qualquer estudo em arte que considere o sujeito como centro de análise. É 
impossível analisar uma obra de arte, nessa perspectiva, sem olhar para o 
sujeito como criador, como responsável com sua vida, pela arte que põe em 
relação com o outro no mundo (GONÇALVES, 2012, p. 64). 
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A partir disso, é possível destacar as especificidades arquitetônicas que 

cabem à dança e aprofundar sua relação com a Categoria Forma.  

Para tanto, irei me debruçar sobre a dança cênica, realizada por um sujeito na 

presença de outros sujeitos, pela qual o discurso corporal do artista é lançado ao 

diálogo com os corpos que o apreciam, dando vida a um evento-acontecimento - o 

qual Bakhtin entenderia como único, singular e irrepetível. 

 

4.2 UMA ARQUITETÔNICA DANÇANTE 

 

Em 1919, o jovem Bakhtin publicou o texto Arte e Responsabilidade, 

apontando o vínculo entre a Arte e o mundo da cultura e da sociedade, que 

doravante construiu sua noção de arquitetônica: 

 
Chama-se mecânico ao todo se alguns de seus elementos estão unidos 
apenas no espaço e no tempo por uma relação externa e não os penetra a 
unidade interna do sentido. As partes desse todo, ainda que estejam lado a 
lado e se toquem, em si mesmas são estranhas umas às outras. Os três 
campos da cultura humana – a ciência, a arte e a vida – só adquirem 
unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade. [...] O que 
garante o nexo interno entre os elementos do indivíduo? Só a unidade da 
responsabilidade. Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder 
com minha vida para que todo o vivenciado e compreendido nela não 
permaneçam inativos. [...] Arte e vida não são a mesma coisa, mas devem 
tornar-se algo singular em mim, na unidade da minha responsabilidade. 
(BAKHTIN, 2011, p. XXXIII-XXXIV – grifo meu). 

 
 
O termo “mecânico”, colocado em oposição às palavras “unidade” e “sentido”, 

direciona o entendimento dessa temática. O russo alerta que levar em consideração 

apenas o aspecto exterior - abstrato e mecânico - das obras artísticas não 

corresponde a uma análise coerente e se torna superficial, pois não abrange sua 

totalidade. Com sua visão socio-semiótica, ele argumenta que os elementos que 

constituem uma obra só se conectam por meio das significações empregados pelo 

autor e/ou por quem a contempla. 

Conforme discutido, a teoria dialógica alerta para a capacidade (senão 

necessidade) humana de atribuir sentidos nos/pelos seus atos - falas, gestos ou 

obras artísticas. Sendo que essa produção valorativa provém das situações de 

interação, do cotidiano, dos diálogos entre o eu e o outro, dentro das esferas sociais 

em que estão inseridos. 
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Por isso, no texto supracitado, Bakhtin relaciona a ética (Vida) e a estética 

(Arte), enfatizando que seu entrelace só ocorre pela ação do sujeito, seja o autor 

que compõe a obra, ou o apreciador que a contempla. Caso se limitem a uma 

abordagem formalista e superficial da mesma, seus elementos não penetram na 

“unidade interna do sentido”, não vibram na dimensão dos valores humanos. 

De acordo com o Círculo, o artista trabalha com três elementos 

composicionais: o conteúdo, o material e a forma. Organiza o conteúdo de maneira 

particular e única, a partir da manipulação de determinados materiais, que são 

subordinados ao seu “desígnio artístico”. Assim, concebe um acabamento estético:  
 
 

O autor visa ao conteúdo (tensão vital, ou seja, ético-cognitiva da 
personagem), enforma-o e o conclui usando para isso um determinado 
material, no nosso caso verbalizado [literatura], subordinando esse material 
ao seu desígnio artístico, isto é, à tarefa de concluir uma dada tensão ético-
cognitiva. Partindo daí pode-se distinguir na obra de arte, ou melhor, em um 
desígnio artístico, três elementos: o conteúdo, o material, a forma 
(BAKHTIN, 2011, p. 177 – ênfase minha). 

 
 

Sobre tais elementos composicionais voltados para a dança, compreendo que 

o material que bailarinos e bailarinas se utilizam corresponde ao próprio corpo. 

Porém, é necessário lembrar que o físico não é um mero instrumento, um 

maquinário à serviço do cérebro, mas uma instância constitutiva do ser.  

Na dança, o material se funde ao artista, o que lembra os postulados da 

Categoria Corpo, a qual prega a importância em conhecer “o que se move”. Afinal, a 

“manipulação” do corpo corresponde à investigação pessoal do sujeito, pela qual 

descobre novas ordenações e alinhamentos de suas partes, que agem como uma 

orquestra.  

Quanto ao segundo elemento, a forma, diz respeito ao modo, a maneira com 

a qual o artista manipula o material, neste caso, as infinitas possibilidades 

expressivas e espaciais que o corpo tem para se movimentar, que resultam num 

determinado enforme. E observo que trava relações com os outros três eixos 

labanianos.  

No que tange a Categoria Expressividade, os Fatores de Movimento dão um 

colorido aos gestos. Cada oscilação entre Peso, Tempo, Espaço e Fluência lhes 

fornecem uma dinâmica diferenciada, sendo responsáveis pelo “como se move”. 

Enquanto a Categoria Espaço diz respeito as distintas direções, percursos e níveis 

espaciais (baixo, médio, alto), ou seja, o “onde” o corpo pode se mover. 
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Como consequência, a manipulação expressiva e espacial do movimento 

resulta em determinados moldes corporais, em silhuetas, apresentando uma 

configuração imagética. Em sua dimensão visual, os passos possuem um 

acabamento provisório, fornecido pela própria bailarina ou bailarino – o que remete à 

Categoria Forma. 

Por último, sobre o conteúdo, para Bakhtin (2011) o processo artístico não 

trata apenas da manipulação de algum material, mas centra-se na elaboração de um 

conteúdo a ser expressado com o auxílio deste, sobre o argumento artístico a ser 

exprimido - um enredo, personagem, temáticas pessoais, etc. De modo que “[...] a 

forma não pode ser entendida independente do conteúdo, o qual também não pode 

ser independente da natureza do material e dos procedimentos por ele 

condicionados” (Ibid., p.177-178).  

Entretanto, identifico que as supracitadas relações abordam apenas as 

facetas mais “tangíveis” referentes às Categorias labanianas, voltadas para a 

estrutura, organização e os aspectos externos do movimento, empregado pelo 

próprio artista, mas não necessariamente sua dimensão poética e valorativa. 

Pelas lentes bakhtinianas, entendo que esses elementos constituem a 

materialidade externa da obra artística: o produto visível, audível e palpável da 

dança. No entanto, ainda se corre o risco de que esse objeto seja concebido de 

modo mecânico, abstrato.  

Isto é, a bailarina ou o bailarino pode encarar seu corpo como um maquinário, 

e não como um corpo-signo, manipulando tais saberes labanianos por uma óptica 

formalista, com gestos despidos de seus impulsos pessoais e significantes. Tal como 

os apreciadores podem analisar a dança de modo superficial, apenas a 

categorizando por um viés academicista. Por essa razão, os elementos 

composicionais não podem ser confundidos com as formas arquitetônicas em si. 

Segundo Sobral (2017, p. 111), “no campo da estética bakhtiniana, a 

arquitetônica é a construção ou estruturação da obra, que une e integra o material, a 

forma e o conteúdo”, ou seja, está relacionada ao processo, ao ato da construção 

artística, quando a bailarina ou bailarino articula aspectos éticos (Vida) e estéticos 

(Arte), retirando a obra da dimensão artificial, a fim de lançá-la à apreciação do 

outro, submerso ao mundo dos valores humanos. Da mesma maneira, diz respeito 

aos diálogos que a plateia desenvolve junto aos citados elementos da obra, que são 

soltos e fragmentários, buscando unificá-los, atribuindo-lhes sentidos. 
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Assim, “a forma arquitetônica é a concepção da obra como objeto estético, ao 

passo que a forma composicional é o modo específico de estruturação da obra 

externa” (Ibid., p. 112). Analisar a arquitetônica da obra consiste em olhar para a 

concretude da ação dançante, observando tanto seus elementos composicionais, 

como, especialmente, os atos enunciativo-discursivos do artista, os quais possuem 

uma condição espaço-temporal, são atribuídos e atribuidores de sentidos. 

Em outras palavras, os saberes referentes às Categorias Corpo, Espaço, 

Expressividade e Forma, que se relacionam aos elementos composicionais citados 

pelo Círculo (material, forma e conteúdo), num primeiro momento correspondem à 

materialidade externa da obra, como se fosse sua “arquitetura” tangível, que pode 

ser categorizada de modo quantitativo. Enquanto a análise arquitetônica diz respeito 

à concretude do ato artístico, abrange a citada arquitetura dentro do evento, no qual 

o artista se coloca na tensão do diálogo junto ao público, ou seja, elevando os 

elementos labanianos ao mundo sutil dos valores humanos.          

Retomo, pois, a ideia de que o próprio autor é o ponto central da análise 

arquitetônica, bem como o apreciador. A obra artística é constituída por um sujeito 

histórica e socialmente localizado, destinada a interagir com o outro, que carrega 

essa mesma condição existencial. Todos são seres pertencentes a uma cultura e 

esferas sociais, atravessados por um jogo de vozes.  

Ao levar tais pontos em consideração, a visão arquitetônica se dispõe ao 

redor de um centro concreto de valores: o ser humano, visto que “[...] toda a 

existência possível e todo o sentido possível se dispõe ao redor de um ser humano” 

(BAKHTIN, 2017a, p. 124).  
 
 

As formas arquitetônicas são as formas dos valores morais e físicos do 
homem estético, as formas da natureza enquanto seu ambiente, as formas 
do acontecimento no seu aspecto da vida particular, social, histórica, etc. 
[...] são as formas de existência estética na sua singularidade (BAKHTIN, 
2010, p. 25). 

 
 

Quando se altera os sujeitos em questão, autor e apreciador, o topos de 

valores que se estabelece junto a obra externa se torna diferente. Com isso, a 

observação estética “[...] não pode abstrair a singularidade do lugar que o sujeito 

desse ato e da contemplação artística ocupa na existência” (BAKHTIN, 2011. p. 22).  
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O Círculo acusa, desse modo, a responsabilidade dos sujeitos para com sua 

atuação no mundo e diante de obras artísticas, visto que cada ser humano ocupa 

um lugar único na cadeia discursiva da sociedade: 

 
 

Cada um de meus pensamentos, com seu conteúdo, é um ato singular 
responsável meu; é um dos atos de que se compõe minha vida singular 
inteira como agir ininterrupto, porque a vida inteira na sua totalidade pode 
ser considerada como uma espécie de ato complexo: eu ajo com toda a 
minha vida, e cada ato singular e cada experiência que vivo são um 
momento do meu viver-agir (BAKHTIN, 2017a, p. 44). 

 
 

É interessante identificar que uma visão similar sobre a responsabilidade do 

sujeito, no caso do artista cênico, também é assinalada por Laban (1978, p. 157-

158):   

 
Não há ação humana destituída de consequências. Um ato realizado uma 
vez perpetua-se ao infinito numa cadeia de eventos que jamais teria 
ocorrido não fosse por sua responsabilidade. [...] O homem vai criando o 
seu destino mais ou menos consciente, mas os atos e omissões de seus 
companheiros interferem e modificam a luta criativa particular do indivíduo. 
É um privilégio da arte teatral auxiliar o espectador a compreender os atos 
vitais em sua complexa plenitude, despertando nele a capacidade de 
associar este labirinto de ações ao seu desejo inconsciente de valores. 

 
 

Entendo, com isso, que Arte e Vida também se conectam na dança, por meio 

dos atos do bailarino e da bailarina, não sendo cabível se bastar com enformes 

mecanizados do corpo, despidos de processos valorativos. E para pensar no diálogo 

entre artista e apreciador, é importante pontuar que o Pensamento Labaniano prega 

o movimento como linguagem, sendo possível comparar as sequências de passos 

com as sentenças da fala, a fim de analisar a estrutura das ações corporais:  

 
 

[...] os movimentos podem ser denominados e descritos e as pessoas que 
conseguem ler tais descrições e reproduzi-las podem chegar a perceber os 
estados de espírito por eles expressos. Os movimentos isolados são 
evidentemente apenas semelhantes às palavras ou às letras de uma língua, 
não dando nenhuma impressão definida, nem tampouco um fluir coerente 
de idéias. A fluência de idéias deve ser expressa em sequências de 
movimento como as sentenças da fala (LABAN, 1978, p. 141). 

 
 

Todavia, como apontado no capítulo anterior, os sentidos do movimento, tal 

como as palavras, não são fixos e universais. Um mesmo gesto pode ser 
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interpretado de maneiras diversas, a depender do contexto e, especialmente, dos 

sujeitos da interação. 

Além disso, o corpo se comunica por vias distintas das palavras, escritas ou 

verbalizadas, chegando a dimensões sensíveis e imaginativas que lhes são próprias; 

de modo que a dança é o mundo silencioso da ação simbólica, impossível de ser 

traduzido fielmente em palavras. 
 
 

Os movimentos do corpo e os sons vistos e ouvidos no palco mexem com a 
imaginação e provocam o desejo de olhar com os olhos bem abertos aquele 
mundo vagamente discernível dos valores humanos. Eis a razão para o 
teatro: o desejo de travar relações com o universo dos valores (LABAN, 
1978, p. 158 – grifo meu). 

 
 
Percebo que, durante as vivências dançantes, as arquiteturas criadas pelo 

movimento se relacionam com os corpos daqueles que o contemplam. Os signos 

que esculpem o primeiro se colocam num tenso diálogo com o acabamento 

valorativo do segundo, abrindo-se para novas significações, as quais atravessam a 

todos e todas.  

Portanto, a constituição e a contemplação das esculturas corporais, 

submersas ao mundo sutil dos valores humanos, surgem mediante a interação entre 

o artista e o público. O que reforça a questão da responsabilidade do sujeito, 

apontada tanto por Bakhtin (2011) quanto por Laban (1978), sendo que nenhum 

outro poderia ocupar seu lugar dentro desse jogo dialógico e alteritário.  

Ao identificar a importância do outro no processo de construção de uma obra 

dançante, compreendo também que a plasticidade dos gestos não pertence 

somente ao artista. Afinal, conforme já explanado, o sujeito não consegue se olhar 

de fora, e seu autovivenciamento é imaginário e incompleto, ao ponto de necessitar 

do outro para lhe fornecer referências, acabamentos e completudes.  

É possível afirmar que “[...] o homem tem uma necessidade estética absoluta 

do outro, [...] que é o único capaz de criar para ele uma personalidade externa 

acabada; tal personalidade não existe se o outro não a cria” (BAKHTIN, 2011. p. 33).  

Diante disso, reitero que encontro fortes relações entre a Categoria Forma e a 

arquitetônica bakhtiniana, especialmente frente aos estudos contemporâneos que se 

desdobraram das visões de Lamb e Bartenieff.  

Como revelado, atualmente esse eixo não se interessa apenas pelos 

enformes externos do movimento, pelos contornos de sua silhueta, e abrange os 



121 
 

 

diálogos estabelecidos no/pelo corpo, que ocorrem devido ao continuum interno-

externo. Sendo que as esculturas corporais surgem simultâneas e inerentes a esse 

processo interativo.  

Para se referir à Forma, Fernandes (2006, p. 159) lança a seguinte frase: “A 

plasticidade corporal in-forma o relacionamento”, que explica que a modelagem do 

corpo condiz com o estilo de diálogo que o sujeito estabelece durante o ato 

dançante. Ou seja, a plasticidade do movimento corresponde ao tipo de 

relacionamento que o artista estabelece em cena, o qual se diferencia entre: Forma 

Fluida, Direcional e Tridimensional (ou Esculpida). 

No caso, a bailarina ou bailarino aborda uma dessas três Formas ao 

comunicar sua dança - organiza os elementos expressivos e espaciais do 

movimento em determinados tipos de enforme, cujos volumes resultam em modos 

específicos de diálogo: 

A Forma Fluida surge em propostas artísticas introspectivas, quando o artista 

dialoga com seu próprio corpo, dançando conforme sua respiração, o sistema 

musculoesquelético, órgãos, líquidos ou sons oriundos de seu interior. O que gera 

uma escultura líquida, maleável, como se o sujeito estivesse diluído dentro de si 

mesmo. 

A Forma Direcional, por sua vez, ocorre quando o corpo interage com o 

ambiente por movimentos “bidimencionalizados”. Como explica Fernandes (2001, p. 

20), “apesar do corpo humano ser necessariamente tridimensional, seu movimento 

pode ser predominantemente linear ou ‘bidimensional’” (Ibid.). Comporta-se de modo 

achatado e angular, promovendo linhas retas ou arqueadas pelo espaço. 

Por fim, a Forma Tridimensional é encontrada em corpos inflados e 

espiralados. O sujeito projeta sua atitude corporal em constante relação com o meio, 

interagindo, adaptando-se, (re)configurando o volume do espaço interno na medida 

que se contamina pelo volume do espaço externo, dando vida à espirais plásticas.  

Sendo assim, não basta identificar as características expressivas ou espaciais 

do movimento, nem mesmo reconhecer a silhueta, o formato externo dos passos – o 

que as lentes bakhtinianas entendem como a forma, com “f” minúsculo, um elemento 

composicional da obra externa. Para além disso, o modo com que o corpo decide se 

comunicar, as relações que o artista estabelece no ato dançante, caracterizam uma 

Forma, com “F” maiúsculo, a qual é decisiva para analisar o ato dançante em sua 

concretude.  
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O estilo do relacionamento, seja ele Fluido, Direcional ou Tridimensional, 

determina a plasticidade dos movimentos, abrindo-se para o trânsito de valores. 

Caso o corpo modifique a maneira como se comunica, em paralelo também se altera 

a Forma, trazendo outras possibilidades de interpretação e significação para sua 

dança. 

Ademais, para Laban (1978, p. 26 – grifo meu):  

 
 

O que realmente acontece no teatro não se dá apenas no palco ou na 
platéia, mas no âmbito de uma corrente magnética entre esses dois pólos. 
Os atores no palco, constituindo um pólo ativo desse circuito magnético, são 
responsáveis pela integridade do propósito segundo o qual está sendo 
encenada a peça. Depende disso a qualidade da corrente estimulante entre 
palco e audiência.   

 
 
Similar às ideias dos russos, para o austro-húngaro, o bailarino ou a bailarina 

é responsável pela plasticidade de seus gestos. Cabe ao artista, enquanto “polo 

ativo” do diálogo, trabalhar a arquitetura poética do corpo, a fim de interagir com a 

plateia, estabelecendo o “circuito magnético” acima mencionado. 

Por isso, o Pensamento Labaniano traz a importância de o artista cênico 

buscar o domínio do movimento, ter clareza em suas ações, além de identificar a 

atmosfera que envolve a cena. Ao atingir autonomia corpórea e reconhecer o meio, 

o bailarino ou a bailarina pode desvendar os caminhos para comunicar seu conteúdo 

dançante com aquele público. 

Consciente, porém, de que sua obra acaba ultrapassando qualquer projeto, 

argumentação ou explicações que cabem em palavras, pois pertence à dimensão 

sublime da Arte do Movimento. Seus passos são lançados à apreciação do outro, à 

produção de sentidos que emerge no/pelo evento cênico, a qual é movediça e 

incontrolável.  

Posto isto, interpretar a arquitetônica de um ato dançante não corresponde a 

descrever um esquema formalista sobre a métrica dos passos e o formato das 

figuras, mas sim recuperar o plano concreto do discurso corporal, comtemplando as 

relações que o artista estabelece, o que remete a Categoria Forma. É necessário 

observar as evoluções corporais como uma obra-acontecimento, num plano estético 

e significante. 
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4.3 FORMAS ARQUITETÔNICAS NO/PELO BALLET CLÁSSICO 

 

Mesmo após traçar relações entre a Categoria Forma e a noção de 

arquitetônica bakhtiniana, outras discussões emergem a fim de entender como isso 

se dá no/pelo Ballet Clássico. 

Para Amorim (2020), de um ponto de vista bakhtiniano, como o sentido se 

constrói na interação entre artista e plateia, o gênero faz a ponte através de seus 

componentes, os quais permitem que determinados valores sejam compartilhados. 

Mesmo sem saber, a plateia é tocada pelos valores que o gênero veicula através de 

seus enunciados típicos. 

Sobre isso, é importante lembrar que o Ballet possui coreografias tradicionais 

oriundas dos Ballets Clássicos de Repertório, obras épicas do século XIX e XX, que 

são reapresentadas ano após ano por diversas companhias profissionais e 

amadoras, como Giselle, O Quebra Nozes, O Lago dos Cisnes e até mesmo a Morte 

do Cisne. 

Nesse gênero dançante, suas obras são dirigias por coreógrafos e 

coreógrafas, que lançam suas propostas aos artistas. E mesmo se forem produções 

dos próprios intérpretes, deparamo-nos com passos cuja sistematização data do 

séc. XVII. Sem contar seus princípios estéticos, que pregam a simetria, exatidão, 

elegância dos movimentos, dentre outros. 

Seguindo as visões da autora supracitada, reconheço que a plateia que está 

familiarizada ao universo do Ballet Clássico tende a observar suas obras partindo do 

jogo de regras, condutas e especificidades que lhe é próprio. Os sujeitos trazem 

para dentro do evento as memórias e conhecimentos que já possuem sobre essa 

dança. Porém, caso um sujeito não seja um espectador assíduo, ou esteja 

assistindo a apresentação de Ballet pela primeira vez, poderá ter impressões 

diferentes, fazendo múltiplas análises e conexões. 
 
 

[...] a compreensão ativa da platéia e o trabalho de produção de sentido 
baseiam-se em elementos da realidade socio-cultural compartilhada entre 
ela e o artista criador-intérprete da dança. Mas isso não quer dizer que o 
discurso da dança copie ou imite a realidade compartilhada. É pelo gênero 
que a relação com a realidade ilumina a obra e nos permite compreendê-la 
e não apenas pela iconicidade de seus signos (Ibid., p. 69-70). 
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Desse modo, a análise arquitetônica de uma obra de Ballet Clássico não 

escapa das relações estabelecidas no/pelo gênero dançante que a envolve, uma vez 

que ele faz a ponte para o processo de produção de sentidos.  

Destarte, sobre o lugar da mecanização do movimento e da busca pela 

perfeição dos gestos, historicamente imbricadas ao Ballet Clássico, o Mestre do 

Movimento salienta: 
 
 

É óbvio que a exibição de habilidades num dado movimento pode criar 
alguma modalidade de contato, por vezes até um contato mais íntimo e 
gratificante. Aqui surge o problema da qualidade do contato. O artista que 
prefere utilizar movimentos habilidosamente executados situa-se 
certamente mais alto na escala da perfeição. [Porém] em sua 
representação, o teatro se torna puro entretenimento [...] (1978, p. 27). 

 
 

O trabalho do palco exige mais do que uma capacidade meramente 
mecânica. O fluir harmonioso dos movimentos nos gestos, na voz e nas 
palavras é governado por leis que se manifestam no estranho mundo dos 
valores subjacentes [...]. Um artista pode exibir um certo virtuosismo para a 
satisfação de seus desejos egoístas, sem incomodar-se muito com o nível 
de veracidade interna que as formas de seu movimento possam revelar, o 
que minimiza a sua capacidade de provocar a reverência perante a vida, 
profundamente escondido no íntimo do espectador (Ibid., p. 231). 

 
  
Portanto, as práticas de Ballet que rejeitam o fenômeno dialógico que emerge 

entre os corpos do artista e apreciadores priorizam a apatia e a artificialidade, 

ignorando seus compartilhamentos e a possibilidade de (trans)formação de sentidos, 

numa espécie de luta frustrada contra a sublimidade da Arte. Afinal, é justamente 

por meio do olhar estético, valorativo e “amoroso” do outro que se alcança a 

arquitetônica de uma obra. 

Seria incorreto, porém, afirmar que todos os movimentos do Ballet Clássico 

estão fadados à mecanização supracitada. Observo que o que realmente interfere 

na “corrente magnética” entre a obra e o público é a qualidade do contato, o modo 

como o artista decide se comunicar com o outro. O que pode acontecer por uma via 

egóica e isolada, ou então, regida pelas leis do estranho mundo dos valores - 

permitindo impulsos pessoais, expressivos e significativos percorrer suas esculturas 

corpóreas.     

Inclusive, encontro em Laban (1978, p. 139 – ênfase minha) uma reflexão 

sobre o Ballet Clássico que se aproxima de uma análise arquitetônica, proposta pelo 

Círculo, por vincular elementos éticos (Vida) e estéticos (Arte):   
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A sensação do movimento, nestas duas poses [arabesque e attitude], 
concentra-se no simbolismo que as formas espaciais revelam às pessoas 
sensíveis a impressões desse gênero. [...] A experiência do conteúdo 
simbólico e de sua significação deve ser deixada a cargo da compreensão 
imediata da pessoa que assiste ao movimento. [...] Mas é possível e 
desejável ao ator-bailarino uma observação concreta do movimento, 
baseada em considerações realistas da conduta do homem no tempo e no 
espaço, e isto também serve para outras pessoas interessadas na arte do 
teatro. [As obras cênicas como o Ballet] são acontecimentos reais, na 
medida que envolvam ações reais de corpos reais.        

  
  

Observo que seria possível estabelecer inúmeras conexões entre as ideias de 

Laban e a perspectiva bakhtiniana frente ao espetáculo de Ballet Clássico, que 

acontece num palco de teatro, sob as especificidades desse gênero dançante.  

No entanto, no recorte que cabe a esse estudo, o que me interessa é, a partir 

dessas discussões, aprofundar o entendimento sobre a noção de arquitetônica 

diante dos laboratórios junto a turma de Artes Cênicas, tendo em vista a esfera em 

que seus atos dançantes são realizados. 

 

4.3.1. Arena de Vozes: o laboratório corporal como evento artístico-científico   
 

Inicio esse tópico com uma citação de Laban (1978) a respeito da pesquisa 

artística pelo movimento, que rege as posteriores discussões sobre os laboratórios 

de Ballet Clássico realizados no Ensino Superior: 
 
 

Somente quando o cientista aprender com o artista o modo de adquirir a 
necessária sensibilidade para o significado do movimento, e quando o 
artista aprender com o cientista como organizar sua própria percepção 
visionária do significado interno do movimento, é que haverá condições de 
ser criado um todo equilibrado (Ibid., p. 154). 

 
  

Por mais que o local da pesquisa trata de uma universidade, um espaço 

ligado à dimensão científica, percebo que o curso em questão nos leva para a 

dimensão cênica, invade o universo sutil da Arte. É como se o palco do teatro 

aterrizasse no ambiente acadêmico, ou vice e versa.  

A partir dos estudos bakhtinianos de Gonçalves (2019), identifico que o 

Ensino Superior em Artes Cênicas trata do lugar onde a Arte e a Educação se 

enfrentam e se justapõem. Pois, existe a busca pela experimentação e criação 

artística, ao passo que “[...] carrega consigo marcas da academia: suas 
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organizações, suas burocracias, suas avaliações; aspectos que estão relacionados 

ao ambiente educacional” (Ibid., p. 52).  

Tornou-se uma arena para a pesquisa de gestos, de experiências sensíveis 

que suscitam posicionamentos (cri)ativos entre docentes e discentes - os quais 

também são artistas - tendo como foco a produção de conhecimento sobre/com 

Arte, fruto de pesquisas com viés científico.  

Vale destacar que a professora e o professor universitário não são vistos 

como mestres a ditar textos e movimentos à turma, pois se tornaram articuladores, 

estimuladores das qualidades singulares dos estudantes. São responsáveis por 

propor as vivências corporais, as quais, estima-se que não se configurem em 

exercícios artificiais, isolados e estritamente intelectualizados, distantes das relações 

entre a ética (Vida) e a estética (Arte). 

A sala de aula se revela um ambiente de coletividade e (cri)ação, “[...] um 

espaço de interação entre sujeitos que assinam seus atos a partir de seus lugares 

únicos e singulares no mundo” (Ibid. p. 108). Mesmo no contexto acadêmico, a 

dimensão da Arte perpassa os diálogos com o outro, pelos quais “[...] compreendo-

me, mudo meu estado, renovo meus conceitos, permito-me conversar com o objeto 

de estudo no sentido mais complexo e mais simples em que possa conceber o termo 

dialógico” (Ibid., p. 20). 

Destarte, encontro em Laban (1978, p. 44 – grifo meu) o seguinte 

posicionamento: 
 
 

O ator-dançarino deverá ser capaz de observar seus próprios atos de 
movimentação, assim como os de seus companheiros. O estudo dos 
movimentos efetuado por um ator é uma atividade artística e não um 
mecanismo para descoberta de fatos. [...] O controle e o desenvolvimento 
de seus hábitos pessoais de movimento pessoal conferir-lhe-ão a chave do 
mistério da significação do movimento.   

 
 

No Pensamento Labaniano, “as aulas de corpo [na universidade] são pura 

poesia e criam espaços únicos a cada encontro. Espaços que nunca existiram antes 

e que nunca mais vão existir [...] trabalhando sempre rumo a quem somos 

ativamente [...] (AZEVEDO, 2020, p. 31 – ênfase minha). 

Os laboratórios corporais, dessa maneira, revelam-se uma arena de vozes, 

onde docentes e discentes compartilham seus atos, submersos a um jogo dialógico 

e alteritário que constitui o processo de ensino-pesquisa-criação. No qual uma 
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proposta artística é percorrida, na medida que os participantes pesquisam a si 

mesmos, enquanto sujeitos sociais e multivocais. 

No presente projeto, o Ballet Clássico serviu de objeto de estudo, colocando-

se diante da turma para ser experenciado, o que engendrou análises, avaliações e 

respostas dos discentes na forma de atos corporais. Uma vez que era no/pelo corpo 

que o processo de ensino-aprendizagem-criação se desenvolvia. 

Conforme relatado, os encontros versavam entre atividades em duplas e trios, 

realização de sequências de passos e momentos de improvisos, individuais ou 

coletivos. Além disso, informo que em algumas aulas propus aos estudantes que 

apresentassem seus trabalhos corporais aos demais, isto é, que organizassem seus 

experimentos para serem observados pelos colegas, instaurando momentos 

específicos de contemplação. 

Todavia, percebo que não eram apenas nesses últimos que a fruição e a 

apreciação estética ocorriam. Pois, a todo instante os discentes foram convidados a 

se interagir, tocar, admirar, mantendo-se num estado (cri)ativo, atentos às poesias 

que surgiam de seus próprios corpos e do corpo do outro. 

Não à toa, a Categoria Forma não foi trabalhada como uma etapa à parte, 

como uma terceira fase do estudo exploratório. Desde as primeiras vivências com a 

Categoria Corpo, até os jogos com os Fatores de Movimento da Categoria 

Expressividade, a turma foi convidada a observar a plasticidade dos movimentos e 

reconhecer as Formas Fluida, Direcional ou Tridimensional – como será exposto na 

próxima seção.     

Mantendo as lentes bakhtinianas, compreendo que os laboratórios de Ballet 

Clássico correspondem a um evento – um acontecimento único, singular e 

irrepetível. A sala de aula se tornou um palco, no qual os corpos dos artistas 

estavam envoltos a fruições e contemplações compartilhadas. Onde também me 

inseri enquanto pesquisadora-docente, mergulhando nessa arena de vozes, rumo a 

produção dialógica de conhecimento. 

Para Mccaw (2019, p. 53), o artista cênico lida com a vivacidade e a 

irrepetibilidade do momento presente, por isso, “[...] precisa estar atento aos ritmos 

únicos de uma performance que inclui as respostas do público, de seus colegas 

atores e suas respostas àquelas respostas”. Neste caso, os discentes ora ocupavam 

o lugar de intérpretes principais, ora se comportavam como observadores 
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(inter)ativos, que mapeavam, apreciavam e jogavam com a plasticidade dos corpos 

dos colegas. 

Segundo Azevedo (2020, p. 90), “através dessa observação de si realizada 

com o outro, podemos conhecer diferentes dimensões desse mundo o qual 

denominados “eu mesmo”, sempre em relação à nossa própria natureza e a 

natureza do outro, que aprendo a conhecer”.   

Nesse processo, compreendo que os jovens trouxeram em sua bagagem os 

vários atos realizados ao longo de sua vida, permeados pelas vozes que os 

atravessam. As memórias e ideologias cravadas em seus corpo-signos foram 

lançadas na arena de vozes, tornando a aula um evento, um acontecimento efêmero 

e potente - que ficará guardado nos corpos desses artistas, tornando-se mais um 

ato, dentro de vários atos, que compõem seu existir.    

Sobre os atos artísticos, para Bakhtin (2017a, p. 66-67 – ênfase minha): 
 
 

[...] a interpretação na sua totalidade é, em geral, um ato responsável seu – 
do ator, do intérprete, e não da pessoa representada, do herói [da 
personagem]. O mundo estético na sua totalidade não é senão um 
momento do existir-como-evento, faz precisamente parte dele através de 
uma consciência responsável – o ato de quem ele participa. A razão 
estética é um momento da razão prática.   

 
 

Desse modo, entendo que todas e todos os estudantes estavam participando 

(cri)ativamente das experiências em Ballet, que consiste num ato artístico e um 

estudo científico ao mesmo tempo. A turma estava submersa ao evento, fazendo 

parte de cada evolução, dialogando direta ou indiretamente com os desenhos 

poéticos criados pelos corpos de seu outro, que se comunicavam mediante os três 

tipos de Forma. 

A seguir, para completar a discussão, o Protocolo Vaganova será analisado, 

na medida que os procedimentos corporais junto a turma colaboradora, que se ligam 

a Categoria Forma, também serão apresentados. 

 

4.4 PROTOCOLO VAGANOVA 

 

Ao longo do século XX, surgiram grandes artistas que reformularam o Ballet e 

seu ensino, como Vaganova (2012), que trouxe novas direções espaciais para as 
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movimentações, iniciando a busca pela tridimensionalidade do corpo a partir das 

torções de tronco com os épaulemets, arabesques e port de bras.  

Enquanto muitas instituições trabalham a técnica de modo a fragmentar o 

corpo em partes isoladas, além de exercícios simétricos, seu “[...] sistema de 

treinamento é projetado para envolver todo o corpo em cada movimento, com igual 

atenção à parte superior do corpo, pernas e pés”19 (Russian School of Ballet, 2017 – 

tradução minha).  

O método da russa “[...] é caracterizado pelas formas harmoniosas 

alcançadas pelo torso, braços, cabeça e até a direção dos olhos [...]. [Na qual os 

corpos] naturalmente respiram o movimento clássico - resultado de anos de aulas 

altamente estruturadas” (Ibid.)20.  

A sua maneira, a autora apresentou interesse pela plasticidade dos corpos 

clássicos, por isso, denominei por Protocolo Vaganova a materialidade verbo-visual 

que traz elementos da Categoria Forma: 

 

_______________  
 
19 The training system is designed to involve the whole body in every movement, with equal attention 

paid to the upper body, legs and feet. 
20 […] is characterized by the harmonious shapes attained by the torso, arms, head and even direction 

of the eyes […] Their bodies naturally breathe classical movement - a result of years of highly 
structured class. 
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Figura 32: Protocolo Vaganova. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

      

Identifico nessa materialidade uma composição com 8 fotografias em preto e 

branco, nas quais uma aluna e um aluno serviram de modelos, realizando 

movimentos e poses de Ballet. Em suas pernas e braços é possível verificar um 

barbante transpassado, como se percorressem as espirais do corpo.  

Quanto ao elemento verbal, consiste nas seguintes frases: “ESPIRAIS DO 

TEMPO”; “EM GRANDES VÔOS ESPIRAIS”; “PROCUREI NOS ESPAÇOS”; 

“DESCOBRIR MEU FUTURO”. 

Ao vincular tais elementos, compreendo que esse grupo de discentes 

discursa sobre a importância das espirais do corpo ao dançar Ballet, que levam à 

Forma Tridimensional, cujos movimentos são esculpidos e flexíveis, realizados a 

partir de constantes interações do artista com o espaço externo.  
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Para aprofundar sua análise, dois tópicos serão percorridos: o primeiro, “Por 

um Ballet Clássico que trans-Forma”, serão expostas as atividades nos laboratórios 

corporais frente a Categoria Forma, necessárias para compreender a questão da 

Forma Tridimensional apontada no Protocolo Vaganova; o segundo, “Espirais do 

Tempo: um poema em co-autoria”, serão discutidas noções de autoria e coautoria, a 

fim de analisar essa materialidade em sua concretude.  

 

4.4.1. Por um Ballet Clássico que trans-Forma  
 

Para compreender a temática do Protocolo Vaganova é necessário apontar 

que, há algum tempo, muitos críticos se debruçam sobre a bidimensionalidade do 

Ballet, alegando que essa dança preserva movimentos artificiais ao invés de uma 

corporalidade real (KUPPERS, 2000).  

Porém, essa visão corresponde a um modo de trabalho ultrapassado com a 

técnica clássica, que atualmente busca somar a consciência das torções do corpo, 

trazendo a importância para o olhar, a relação com o espaço e com o outro 

(SIQUEIRA, 2014) – ou seja, buscando a Forma Tridimensional. 

No estudo exploratório, para abordar essa perspectiva contemporânea, parti 

de experiências com a Forma Fluida. Pois, seguindo um Pensamento Labaniano, 

acredito que a artificialidade dos movimentos pode ser problematizada quando os 

artistas aguçam suas sensações, saindo das camadas superficiais para perceber a 

profundidade de seu corpo, ou melhor, de seu ser.    

A Forma Fluida surge em vivências em que o artista dialoga com seu próprio 

corpo, como se estivesse submerso em si mesmo. É comum encontrá-la em cursos 

de Educação Somática ou em momentos meditativos e silenciosos. Os estímulos 

externos, oriundos de músicas, ruídos ou toques de outras pessoas, são lançados 

para dentro de si, cujo objetivo é perceber a reverberação que provocam em seu 

interior. 

Inclusive, a Forma Fluida pode ser relacionada à procura pela região do 

silêncio, tão cara à Laban. Conforme comentado no capítulo da Categoria 

Expressividade, o Mestre acreditava que o impulso expressivo para o movimento 

vem de uma região interior, da vida que se move dentro de nós, desvelada a partir 

das nossas relações com o mundo. Sendo a região do silêncio uma “[...] fonte 

inesgotável de energia motriz para o sujeito” (BARBOSA, 2016, p. 100).  
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Em suas palavras: 
 
 

Há por trás de todo acontecimento e de toda coisa, uma energia que 
dificilmente se pode dar nome. Uma paisagem escondida e esquecida. A 
região do silêncio, o império da alma; em seu centro, há um templo em 
movimento. As mensagens vindas dessa região do silêncio são, no entanto, 
tão eloqüentes! [...]. O que nós chamamos habitualmente de dança, vem 
dessas regiões, e aquele que for consciente disso é um verdadeiro 
habitante desse país, tirando a sua força diretamente desses tesouros 
inesgotáveis. (LABAN apud LAUNAY, 1999, p. 84 e 85 – ênfase minha). 

 
 

Na Forma Fluida, portanto, não se tem uma projeção para o espaço externo, 

que serve como um pouso para o corpo, cujos estímulos são internalizados. No 

entanto, por mais que configure uma atitude introspectiva, não se pode negar a 

“corrente magnética” que se constitui quando alguém a contempla, tanto em 

experimentos em sala de aula, como no palco do teatro. 

O sujeito que aprecia e/ou interage com um corpo fluido lança sobre ele um 

acabamento estético, tecendo sentidos sobre sua ação dançante. Como diz Bakhtin 

(2011, p. 341), na Vida e na Arte “[...] não se trata do que ocorre dentro mas na 

fronteira entre a minha consciência e a consciência do outro, no limiar”.  

A dança só alcança completude na fronteira com o outro. O todo de uma ação 

dançante, mesmo sob a Forma Fluida, é criado de maneira compartilhada entre o 

autor e quem o contempla.  
 
 

O corpo exterior está unificado e enformado por categorias cognitivas, 
éticas e estéticas, por um conjunto de elementos visuais externos e táteis 
que nele são valores plásticos e picturiais. Minhas relações volitivo-
emocionais ao corpo exterior do outro são imediatas, e só em relação ao 
outro eu vivencio imediatamente a beleza do corpo humano, ou seja, esse 
corpo [do outro] começa a viver para mim num plano axiológico e 
inteiramente diverso e inacessível à autossensação interior e à visão 
fragmentária [desse sujeito] (Ibid., p. 47 – ênfase minha).   

 
 

Nas aulas junto a turma de Artes Cênicas, a Forma Fluida foi trabalhada 

especialmente nas atividades com as Conexões Ósseas, oriundas da Categoria 

Corpo: 
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Figura 33: Forma Fluida. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019) 

 

Desde os mapeamentos em duplas e trios, até a realização das primeiras 

sequências de movimentos, as alunas e alunos foram convidados a se manter em 

estados meditativos. Para aqueles que estavam recebendo os toques e tinham seus 

corpos observados pelos colegas, a proposta era lançar essas informações externas 

para dentro de si, percebendo quais sensações e reconhecimentos anatômicos 

reverberavam. Enquanto os demais tinham a responsabilidade de proporcionar essa 

experiência aos colegas, na medida que analisavam a plasticidade de seus corpos, 

reconhecendo a Forma Fluida.  

Como resultados, a turma comentou que era natural os olhos se fecharem ou 

ficarem semicerrados, e os movimentos que surgiam não tinham a intenção de 

rasgar o ambiente, e sim de dançar conforme os volumes internos do corpo. 

Desse modo, os discentes foram convidados a penetrar em si mesmos, 

despertando sua sensibilidade e trilhando descobertas pessoais, na busca pela 

região do silêncio, fonte motriz dos movimentos e impulsos expressivos. 

Por conseguinte, quando as vivências se tornaram mais abertas ao espaço 

externo, com improvisos e partituras de movimentos mais complexos, pudemos 

abordar a Forma Direcional e Tridimensional. 

Sobre a primeira, de acordo com Fernandes (2006, p. 167), 
 
 

[...] a Forma Direcional pode ser observada, por exemplo, nos exercícios de 
marcha militar, ou movimentos que lembrem robôs ou bonecos. [...] As artes 
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plásticas cubistas demonstram claramente esta Forma, alternando linhas 
retas e curvas, mesmo em uma arte tridimensional como a escultura. [...]  

 
 
É interessante pontuar que a Forma Direcional pode surgir da vontade do 

bailarino ou bailarina, sendo uma escolha para comunicar sua temática artística, 

bem como pode se apresentar como uma fragilidade, isto é, quando seus gestos se 

apresentam enrijecidos, realizando movimentos lineares e arcados apenas por não 

conseguir inflar seu corpo e promover torções – o que levaria à Forma 

Tridimensional, na qual o corpo interage com o ambiente, adaptando-se feito uma 

sinuosa espiral. 

Nessa última, o artista investe no jogo entre seu volume interior e o volume do 

espaço externo, assim, tanto esculpe o meio, como é esculpido por ele. No 

continuum interno-externo, o corpo está aberto aos fluxos do espaço-tempo, de 

modo a se contaminar por eles, na medida que também os contamina.  

A Forma Tridimensional foi explorada em diversos momentos durante os 

encontros com os colaboradores, especialmente em trabalhos com rolamentos ao 

chão, quando foram convidados a perceber as espirais do corpo. Entretanto, por 

muitos discentes serem iniciantes - estarem entrando em contato com o Ballet pela 

primeira vez -, movimentos bidimensionalizados logo surgiram.  

 

 
Figura 34: Rolamentos e espirais ao chão. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

Em alguns passos mais do que em outros, a Forma Direcional era empregada 

pelos artistas, e não por uma escolha estética, mas por dificuldade em trazer torções 
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e maleabilidade aos gestos. Felizmente, com a evolução das aulas, a 

tridimensionalidade foi sendo melhor compreendida. 

Um momento propício para distinção entre essas duas foi quando estudamos 

partituras de movimento através do Fator Espaço, da Categoria Expressividade.  

Alunas e alunos identificaram uma tendência de apresentar a Forma 

Direcional ao trabalhar o Espaço Direto. Quando o corpo tinha que agir de modo 

afunilado, projetando-se para uma única direção, os passos naturalmente ficavam 

mais achatados, assemelhando-se a movimentos robóticos.  

 

 
Figura 35: Forma Direcional. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 
Assim, mesmo a Forma Direcional não tendo a obrigatoriedade de ser 

realizada em Espaço Direto, e vice e versa, a turma identificou essa relação que 

emergiu nessa vivência com o Ballet.  

De modo contrário, ao se moverem pelo Espaço Indireto - com múltiplos focos 

pelo espaço e inflando o corpo de ar - alunas e alunos aprofundaram o entendimento 

sobre a Forma Tridimensional. Seus movimentos se tornaram mais maleáveis e 

expandidos, as torções do corpo aos poucos foram acionadas, resultando em 

esculturas flexíveis.   
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Figura 36: Pliés buscando a tridimensionalidade. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 
 

Conforme citado, atualmente existe a busca para trazer novos volumes aos 

passos clássicos, de modo que a sensação dos movimentos lance pontes para a 

Forma Tridimensional. Por essa razão, ao analisar o Protocolo Vaganova, tendo em 

vista as evoluções das atividades em sala de aula, compreendo que os discentes 

contestam a maneira artificial e bidimensionalizada de trabalhar com o Ballet.   

As frases espalhadas por essa materialidade verbo-visual abordam espirais 

no tempo e no espaço, e observo que estão em pleno diálogo com as fotografias 

selecionadas, nas quais os corpos dos estudantes estão envoltos a fios de barbante, 

que circundam seus membros justamente de maneira espiralada.  

O elemento verbal corrobora a mensagem enviada pelas imagens, onde os 

movimentos de Ballet são realizados através de uma Forma Tridimensional. Isto é, 

seus corpos estão em constante trocas com o ambiente, dialogando com o espaço-

tempo em que estão inseridos, o que promove esculturas infladas, movediças, 

flexíveis.  

O Protocolo Vaganova lembra da importância de não se bastar com os 

formatos rígidos dos movimentos, ultrapassando a Forma Direcional, a fim de 

potencializar o continuum interno-externo. Pois assim se expande o diálogo do corpo 

para o meio, para o outro, permanecendo em constantes interações. 

Destarte, essa postura relacional e multifocal se liga às visões do Círculo. 

Para os russos, a vivência dançante é um evento rico em diálogos, no qual os 

sujeitos compartilham conhecimentos por meio do movimento, em estado de alegria 
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e profunda sensibilidade. A esse fenômeno eles vão chamar de sofianidade, 

relacionado ao termo grego sofia, que correspondente a desenvolver sabedoria, 

preencher de sentidos a si mesmo e seus atos:  
 
 

Na dança, minha imagem externa, que só os outros vêem e só existe para 
eles, funde-se com o meu ativismo interior orgânico que sente a si mesmo; 
na dança, tudo o que em mim é interior, procura exteriorizar-se, coincidir 
com a imagem externa; na Dança eu me condenso mais na existência, 
familiarizo-me com a existência dos outros; em mim Dança a minha 
presença (ratificada axiologicamente de fora), a minha sofianidade, o outro 
Dança em mim (BAKHTIN, 2011, p 125). 

 
   
Despindo-me da ideia de dança religiosa ou de qualquer inspiração divina que 

esse termo suscita, encontro em Laban a ponte para firmá-lo no mundo da cultura, 

das relações humanas, onde a sofianidade emerge da arena de vozes entre o eu e o 

outro.  

O Pensamento Labaniano preconiza a importância das trocas entre o 

dançante e seu meio, apontando para uma postura dialógica e alteritária a sua 

maneira. Pois, enfatiza a investigação no/pelo corpo tecendo relações com o outro, o 

ambiente e as vozes latentes no mundo da Arte. E a cada interação, os dançantes 

preenchem de sentidos seus corpos e seus atos. 

Para o Mestre do Movimento, no ensino-aprendizagem-criação em dança é 

essencial nos tornarmos: 
 

[...] capazes de experimentar relacionamentos nos quais a consciência do 
eu e dos outros é realçada. O sentimento de alegria que a Dança nos dá 
nos ajuda a nos harmonizarmos e a ganharmos um incrível sentimento de 
pertencer. Se no nosso ensino tivermos ajudado as pessoas a enfrentar o 
medo e conquistar confiança para se comunicar livre, sensível e 
imaginativamente; se sentimos que possibilitamos que [os alunos] se 
tornem, mesmo em pequena escala, conscientes de seu potencial e dos 
outros, então teremos atingido sucesso. Este sucesso é a justificativa de 
uma educação através da Dança (ULLMANN in LABAN, 1985, apud 
MARQUES, 2011, p. 78 – grifo meu). 

 
 

Isto posto, o Pensamento Labaniano e o Círculo convergem quanto ao mundo 

plural de corpos, discursos e valores, no qual a dança se revela como arena de 

produção de sentidos, de (auto)conhecimentos.  

Para tanto, o tipo de Forma com a qual os corpos se comunicam, seja ela 

Fluida, Direcional ou Tridimensional, influencia os diálogos estabelecidos entre o eu 

e o outro, dão o tom da vivência artística, e com isso interfere na plasticidade do ato. 
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A sofianidade, nessa pesquisa, está atrelada aos laboratórios corporais, à 

busca pelo estado de alegria e pertencimento, que emerge das tensões entre os 

atos únicos e irrepetíveis dos sujeitos, que (se) pesquisam no/pelo Ballet Clássico.    

 
4.4.2. Espirais do Tempo: um poema em coautoria 
  

Ao pesquisar sobre as frases colocadas no Protocolo Vaganova, descobri que 

compõem o poema Espirais do Tempo, de Victor Motta (2014):  

 
 

EM GRANDES VÔOS ESPIRAIS 
PROCUREI NOS ESPAÇOS 
DESCOBRIR MEU FUTURO, 
MAS OS PONTOS CARDIAIS 
ME CONDUZIAM, AOS PEDAÇOS, 
A LUGARES SEM NADA, OBSCUROS. 
 
DESILUDIDO, CORTEI AS ASAS 
E AFUNDEI NO MAR OPACO 
QUE ESCONDIA O PASSADO. 
PARA COMPREENDÊ-LO, FUI FUNDO, 
POUCO A POUCO, EM REGRESSÃO. 
 
HAVIA UMA CRIANÇA QUE NÃO PODIA 
ENTENDER, NEM ACEITAR A MORTE. 
SUFOCADO, BUSQUEI A TONA 

NADANDO ATRAVÉS DO TEMPO 
QUE ESSE MAR REVOLTO ESCONDIA. 
VI UM JOVEM ATORMENTADO 
QUE DESENHAVA E ESCREVIA. 
SORRI E ACENEI, MAS NÃO SORRIA 
E SEM ME DIRIGIR UM OLHAR  
DESAPARECEU NA DENSA BRUMA. 
 
CONTINUEI SUBINDO E VI O HOMEM 
QUE AMAVA, MAS NÃO COMPREENDIA 
O AMOR E, POR ISSO, SOFRIA. 
DEIXEI-ME ENTÃO FICAR SUBMERSO 
SEM MAIS CORAGEM DE OLHAR 
E, UMA VEZ MAIS FUGI, SEM 
RESPOSTAS. 

 
 

É interessante pensar que, ao invés de construírem suas próprias frases, os 

discentes se utilizaram dessa produção já existente, fruto do vislumbre criativo de 

um autor externo, dando-lhe uma nova roupagem, atribuindo-lhes novos sentidos. E 

identifico que o mesmo ocorre com o próprio Ballet Clássico ao ser dançado por 

seus corpos, o que esbarra na questão da autoria da perspectiva bakhtiniana. 

É importante lembrar que o Círculo possui uma noção de autoria ampliada, 

conforme já citado. O autor-artista, em específico, “[...] não apenas registra 

passivamente os eventos da vida [...] mas a partir de uma certa posição axiológica, 

recorta-os e reorganiza-os esteticamente” (FARACO, 2005, p. 38). Com isso, sua 

obra não trata de uma simples reprodução do mundo objetivo, não deve ser 

considerada como uma fiel representação da realidade, pois o autor-artista escolhe, 

redireciona e transfigura os elementos do mundo a sua maneira, sempre por um viés 

sensível e valorativo. 
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Ademais, a teoria dialógica não nega a autoria individual, não recusa a 

singularidade, pelo contrário, afirma que cada ser humano ocupa um lugar único e 

insubstituível, porém, entende que “cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272). Assim, 

nenhuma obra artística se manifesta de repente, mas se constitui na esteira de 

outras obras - sejam produções realizadas em espaçotempos longínquos, ou nos 

mais próximos, frutos do contexto em que o artista está inserido. No processo de 

criação, implicado em alteridade, os atos do artista são permeados por vozes, ecos 

que atribuem sentidos a sua criação. 

A respeito do Ballet Clássico, de acordo com as discussões feitas até aqui, 

não se pode negar a autoria de Pierre Beauchamps, que no séc. XVII sistematizou 

os passos e poses dessa dança, atribuindo-lhes acabamentos, nomenclaturas e 

regras particulares para sua execução. 

No entanto, esses movimentos não são rígidos e cristalizados, mas sim 

passíveis de diálogo – de ressignificação. Retomando as palavras de Bakhtin (2016, 

p.79), “não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de 

renovação”.  

Vale pontuar que a técnica do Ballet foi reconstruída na medida que se 

espalhou pelo mundo, ao longo dos séculos, inevitavelmente agregando sentidos 

dos contextos em que era praticada, cujos corpos dos artistas ofereciam réplicas 

diversas, a sua maneira. Como podemos ver nos trabalhos de Blasis e Ceccechetti 

na Itália; Vaganova na Rússia; Laurrent e Bournoville na Dinamarca; Genée em 

Londres; Balanchine nos Estados Unidos; Alicia e Fernando Alonso em Cuba; 

Feodorova e Leskova no Brasil, dentre muitos (CASTRO, 2013). 

Por conseguinte, seria ingenuidade negar a autoria dos grandes coreógrafos 

do século XIX e XX, como Dauberval, Perrot, Coralli, Petipa, Fokine, Nijinsky, 

Balanchine, dentre tantos outros que deixaram obras preciosas, que são 

reencenadas na contemporaneidade. Todavia, levando em consideração que o 

sujeito é um ser ativo, responsivo e produtor de sentidos, não se poderia relegar o 

trabalho de bailarinas e bailarinos clássicos a meros reprodutores de enunciados 

alheios.  

Sobre isso, para o Círculo, não existe uma total passividade, todo sujeito 

assimila de alguma forma o discurso alheio e o responde de diferentes maneiras. O 

que diferencia é o grau de seu ativismo, a clareza e objetividade de seus atos.  
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Percebo que, ao dialogarem com os passos do Ballet, bem como ao se 

depararem com coreografias tradicionais, os artistas carregam a possibilidade de 

lhes fornecer uma resposta, trilhando uma compreensão dialógica. Nesse processo, 

o sujeito avalia os movimentos com sua visão de mundo já formada, de seu ponto de 

vista, o que determina sua réplica aos movimentos clássicos, tornando-se um 

coautor, ou cocriador: 

 
Assim, a compreensão completa o texto: ela é ativa e criadora. A 
compreensão criadora continua a criação, multiplica a riqueza artística da 
humanidade. [Trata-se da] cocriação dos sujeitos da compreensão. 
Compreensão e avaliação. É impossível uma compreensão sem avaliação. 
Não se pode separar compreensão e avaliação: elas são simultâneas e 
constituem um ato único integral. [...] No ato da compreensão desenvolve-
se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento 
(BAKHTIN, 2011, p. 378 – ênfase minha). 

 
 

Compreendo, então, que o Ballet se transforma a cada ato responsável dos 

artistas que se identificam com essa Arte e se propõem a compreendê-la 

dialogicamente - dançá-la, pesquisá-la, ensiná-la – tornando-se seus cocriadores. E 

assim será, num processo ininterrupto, seguindo o fluxo das cadeias dialógicas 

infinitas, promovendo várias festas de renovação de sentidos. 

Entretanto, a depender da maneira como o bailarino e a bailarina decidem 

realizá-lo, estarão dando réplicas com maior ou menor grau de seu ativismo. Caso 

decida encarar seus movimentos como ações biológicas e mecânicas, e não como 

atos (cri)ativos, o sujeito estará negando sua capacidade de expressão, ficando 

preso a uma dimensão artificial. 

Reconheço que a turma de Artes Cênicas não esteve alheia ao fenômeno de 

cocriação do Ballet Clássico. Mesmo não sendo bailarinos e bailarinas de longas 

datas, os discentes foram convidados a trilhar uma compreensão dialógica, de modo 

a assimilar as movimentações dessa dança ao seu modo, fornecendo-lhes réplicas 

diversas. 

Destarte, esse processo de coautoria foi levado para o Protocolo Vaganova, 

uma vez que o grupo de estudantes se apropriou do poema supracitado, recortou 

suas estrofes e o colocou em diálogo com as fotografias, atribuindo-lhes novos 

sentidos. 

A primeira frase, “ESPIRAIS DO TEMPO”, na realidade é o título da obra, mas 

foi colocado feito um verso nessa materialidade verbo-visual, como se fosse o 
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estopim para as demais frases. Verifico que sem essa reconfiguração o Protocolo 

não abrangeria as mesmas significações. 

Por conseguinte, sobre as demais frases, reconheço que se referem ao 

quanto eles se lançaram às vivências corporais rumo à tridimensionalidade. Como 

dito, os discentes perceberam que a Forma Direcional acabou surgindo em suas 

movimentações, como uma fragilidade, e trilharam a busca pela Forma 

Tridimensional, o que necessitou de muitas práticas e consciência. 

Isto posto, ao se apropriarem do poema de Victor Motta, os discentes revelam 

a importância do processo de cocriação, pois forneceram uma réplica a essa obra a 

sua maneira, recortando-a e lançando para outras instâncias de veiculação de 

sentidos, o que os transforma em seus coautores.  

Além disso, o todo do Protocolo defende os paradigmas contemporâneos 

sobre o trabalho com o Ballet Clássico, trazendo a importância de os corpos se 

expressarem pela Forma Tridimensional, mantendo constantes compartilhamentos 

com o meio, com o outro, numa plasticidade expandida e (multi)relacional. 
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5 IN-CONCLUSÕES: CORPO-SIGNO, DISCURSOS E COAUTORIA NO BALLET 
CLÁSSICO 

 

 

 

 
Figura 36: Estados corporais. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 

 

 
Em que estado nos encontramos no segundo em que 

vivemos esse interminável agora no qual nossa vida 

sobre a Terra se desenvolve? Muitas vezes 

voltaremos a isso, a essa percepção de algo: estados 

interiores que acabam criando atmosferas exteriores 

sensíveis aos outros seres vivos. O tempo todo 

afetando nosso entorno e sendo por ele afetados 

numa conversa interminável com o mundo, que 

começa com o nascimento e segue ininterrupta até 

nosso último suspiro. 

 

- Sônia Machado de Azevedo  
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As partir das discussões que surgiram nesse trabalho, reconheço que o Ballet 

Clássico está carregado de vozes, que aguardam o diálogo, análise e 

ressignificações. Porém, não é qualquer prática corporal que dará ao sujeito a 

oportunidade de mergulhar na cadeia discursiva, atingindo o potencial transcendente 

da dança, de modo a alcançar o estado de sofianidade, citado por Bakhtin (2011). 

Pois, “as propostas metodológicas, os caminhos e as trajetórias de ensino – o ‘como’ 

se ensina e se aprende – são determinantes nos processos de educação e 

transformação” (MARQUES, 2010, p.138). 

Como artista-professora-pesquisadora, constituída no entrelace das vozes 

bakhtinianas e labanianas, considero-me na responsabilidade de compreender 

dialogicamente o Ballet Clássico, além de proporcionar que meus alunos e alunas 

façam o mesmo, provocando-lhes a aprofundar sua relação com essa Arte. 

Eis a inspiração para construção dessa tese: permitir que os discentes de 

Artes Cênicas desenvolvam uma compreensão dialógica sobre Ballet, de modo a 

contribuir em seu repertório corporal, ampliando seu horizonte axiológico a partir de 

uma técnica a qual considero inteligente e desafiadora. 

Ademais, vejo que os improvisos, jogos ou treinamentos corporais em geral 

que ocorrem no Ensino Superior em Artes Cênicas não devem ser sinônimo de 

“mover-se por mover-se”, de ações mecânicas, sem objetivos artístico-pedagógicos 

coesos. Mas sim “[...] constituir-se em ações problematizadas por um fazer-pensar, 

tornando-se uma vivência sensibilizadora e produtora de sentidos, alcançando, 

desse modo, a dimensão da Arte - o lugar da ressignificação, da transcendência, por 

fim, da transformação” (GONÇALVES, CASTILHO e GABARDO, 2019, p 145).  

Para Carvalho (2018, p. 88), no âmbito da formação superior nas Artes da 

Cena, existe “[...] a urgência de um treinamento corpóreo intenso, responsável, 

único, singular, planejado, pesquisado, praticado de forma empática, que afete e 

seja afetado por todos”. Com isso, a preparação e o treinamento corporal dentro das 

universidades “[...] será sempre bem vindo quando se trata de trabalhar o corpo, a 

consciência, o despertar, vivenciar, experimentar, praticar, afetar e ser afetado, 

interna e externamente, ‘dentro-fora e fora-dentro’” (Ibid. p. 87).  

No presente projeto, os laboratórios de Ballet Clássico não possuem a 

ingênua pretensão de fornecer uma “base técnica” para os corpos dos discentes, 

uma vez que essa técnica não deve ser entendida como base universal ou algo 
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parecido. E sim de proporcionar uma maneira diferenciada dos artistas se moverem 

na universidade, descobrindo novas [cor]possibilidades.    

Para tanto, o Pensamento Labaniano serviu de prisma artístico-pedagógico 

para o planejamento das aulas, enquanto a teoria dialógica corresponde ao 

approach teórico-metodológico da pesquisa, pelo qual foi solicitado a turma 

colaboradora a produzir Protocolos Verbo-Visuais de Dança, que se tornaram o 

corpus de análise.  

Vale destacar que os discentes se demonstraram solícitos desde o primeiro 

encontro e se aventuraram junto a mim nessa arena de vozes, mesmo aqueles que 

nunca haviam praticado alguma técnica corporal, muito menos o próprio Ballet. A 

disponibilidade e o comprometimento de seus corpos foram essenciais nessa 

trajetória, e não precisou de várias leituras das obras do Círculo para os estudantes 

reconhecerem suas ações como atos responsáveis. 

  De maneira crítica, os russos aferem a importância do dever, de cunho ético 

e moral, alegando que o sujeito não tem álibi para não ocupar o seu lugar no mundo, 

não tem desculpas para não agir com sua inteira responsabilidade - de modo ativo e 

consciente na sociedade. Sendo necessário compreender a importância de seu 

existir para o existir do outro, posto que suas ações, sua Arte ou suas contribuições 

científicas estão imbricadas aos seus pares. 

 
 

Não existe um dever estético, científico e, ao lado deles, um dever ético: há 
apenas o que é estética, teórica e socialmente válido e ao qual se pode 
agregar um dever a respeito do qual todas estas validades são de caráter 
técnico, instrumentais. Tais posições adquirem sua validade no interior de 
uma unidade estética, científica sociológica; enquanto adquirem o dever na 
unidade de minha vida singular e responsável. [...] O dever é uma categoria 
original do agir ato (postuplenie – postupok) e tudo é um ato meu, inclusive 
o pensamento e o sentimento, é uma certa atitude (ustanovka) da 
consciência, cuja estrutura nos propomos a desvendar 
fenomenologicamente. [...] (BAKHTIN, 2010, p. 47-48) 

 
 

A teoria dialógica coloca o ser humano em relação constante com o mundo 

concreto que o cerca, visto que o ato é uma escolha concreta, um posicionamento 

discursivo, feito por um sujeito único, social e historicamente situado, que exprimem 

em seus atos cotidianos e artísticos os valores que carrega, as vozes que o constitui 

enquanto ser. 

Destarte, a partir de meus direcionamentos durante as atividades, embebidos 

das questões da dialogia, alteridade e responsabilidade, as universitárias e 
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universitários logo sentiram que seu toque, observação e presença eram 

determinantes para a trajetória do outro, por promover o processo de ensino-

aprendizagem-criação de toda a turma. Não havendo álibi para não ocupar seu lugar 

nessa arena de vozes dançantes. 

Com isso, quase não houve ausências ou desistências, muito menos 

instantes de “alienação” no decorrer dos exercícios. Ao contrário disso, alguns 

alunos que estavam computando grande quantidade de faltas na disciplina, ao iniciar 

o projeto mencionaram que se sentiram motivados e que dariam continuidade ao 

curso, demonstrando-se engajados nas práticas contemporizadas de Ballet.      

Em conjunto, ao explorar a Categoria Corpo, reconhecemos o corpo como 

uma instância constitutiva do ser, inteligente e (cri)ativa. Estudamos os passos 

clássicos sob a referência das Conexões Ósseas, percorrendo caminhos minuciosos 

e profundos para conquistar o correto alinhamento postural e executar os 

movimentos com naturalidade. 

A reverberação dessa experiência é encontrada no Protocolo Beauchamps, 

no qual os discentes discursam sobre as [cor]possibilidades de uma aula de Ballet 

Infantil. O que traz reflexões sobre a importância de trabalhar essa dança mediante 

abordagens sensíveis, que instiguem a consciência anatômica das crianças, a fim de 

auxiliá-las em seu desenvolvimento. 

Pelas lentes bakhtinianas, realizo que o Ballet, por ser uma linguagem 

artística, carrega a inesgotável possibilidade de renovação de sentidos, fenômeno 

que pode se desenvolver a partir da compreensão dialógica das crianças. Ao 

estudá-lo através de um posicionamento (cri)ativo, os dançantes podem proferir 

enunciados-dançados num estado de cocriação dessa Arte, construindo 

dialogicamente conhecimentos sobre si mesmos, seus pares e a cultura que o 

atravessa (CASTILHO, 2021). 

Outro ponto importante foi o entendimento de que as vivências com enfoques 

somáticos são únicas para cada praticante, porém não “particularizadas”, 

“ensimesmadas” ou “psicologizadas”. 

Tanto no Pensamento Labaniano como no Círculo encontro críticas sobre 

esse tipo de posicionamento, que isola o ser humano de suas relações externas, 

priorizando um caminho egóico e infundado de construção de (auto)conhecimento. 

Uma vez que o sujeito é um ser (multi)relacional, fadado ao diálogo com o outro, 

com a cultura material e imaterial que o cerca. 
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Compreendo que a dança não deve ser tratada como uma ação estritamente 

particular, psicologizada, como o eflúvio da psique humana, sendo na verdade um 

ato multivocal - que não possui apenas um Eu, mas um Nós.  

Lembrando que, para os russos, 
 
 

A recusa do psicologismo não implica negação do sujeito e de suas emoções. 
Ao contrário. Mas o emotivo-volitivo na obra do autor deve ser buscado na 
arquitetônica da obra, e não em sua biografia; a arquitetônica de uma obra (de 
pensamento ou de estética) remete à questão dos valores e se inscreve, 
portanto, no âmbito ético e moral (AMORIM, 2009, p.32). 

 
     

 Laban, por sua vez, também problematiza a visão biologizante e 

psicologizada de seu período, na qual o corpo era um instrumento mudo e 

controlado pela mente. Ele prezava pela importância da incorporação do movimento 

físico ao intelectual, da integração do corpo ao pensamento, numa relação 

harmoniosa entre o Homem, a Arte e a Natureza (SCIALOM, 2017).    

Sendo assim, a prática do Ballet pelas premissas da Categoria Corpo, 

recheada de mapeamentos e estados meditativos, não se configurou como uma 

proposta ensimesmada, mas uma vivência sensível, na qual o corpo do outro, com 

seus toques, olhares e presença, foram a ponte para a construção dialógica de 

(auto)conhecimentos.  

  Por conseguinte, pela Categoria Expressividade, os passos do Ballet foram 

discutidos frente aos Fatores de Movimento, sendo os responsáveis por colori-los e 

torna-los comunicativos; o que levou a aproximações das noções de signos, 

sentidos e gêneros discursivos da teoria dialógica. 

Foi possível, diante disso, conceber o físico como um corpo-signo, e seus 

movimentos como atos enunciativo-discursivos. Ao invés de movimentos 

mecanizados e caricatos de Ballet, os alunos e alunas foram convidados a trabalhar 

os impulsos expressivos que dão dinâmica às ações, estudando as polaridades dos 

Fatores de Peso, Tempo, Espaço e Fluência. 

Nos laboratórios os corpo-signos dos discentes foram convidados a 

ressignificar os passos e poses tradicionais de Ballet. O reconhecimento das 

ossaturas e musculaturas envolvidas, a percepção das qualidades expressivas 

imbricadas aos movimentos e, especialmente, a crítica aos sentidos que cercaram 



146 
 

 

sua origem, foi essencial para que a turma pudesse trazê-los para o século XXI. Isto 

é, para promoverem novas e diferenciadas relações junto a técnica clássica. 

Os resultados dessa vivência são encontrados no Protocolo Noverre, no qual 

os discentes apresentam uma reformulação livre e criadora desse gênero dançante, 

como diria Bakhtin (2011); apostando na expressividade em detrimento de ações 

artificiais e puramente técnicas, revestindo o Ballet de preceitos humanos e 

sensíveis. 

Sobre isso, Medviédev (2016, p. 52-53) assinala:  
 
 

A técnica não possui nenhum papel criativo. A “habilidade” não exerce 
nenhuma influência determinante sobre a “vontade artística” [...]  é absurdo 
compreender a história da arte como a do aperfeiçoamento da habilidade 
técnica. [...] Tudo aquilo que se realiza em um organismo psicofísico 
isolado, sem que ultrapasse seus limites, é igual a zero, no sentido 
ideológico. Todos os processos psíquicos e fisiológicos subjetivos são aqui 
somente ingredientes sem autonomia dos processos sociais.    

 
 

Assim, a exibição de uma habilidade técnica, o que muitas vezes acontece no 

Ballet Clássico, não necessariamente constitui uma obra estética, que deve estar 

carregada de sentidos, plasticidade e aberta ao diálogo com o outro.  

Por último, no que tange a Categoria Forma, foi possível identificar os 

laboratórios corporais como eventos únicos, singulares e irrepetíveis, pelos quais as 

universitárias e universitários realizam os passos clássicos na condição de autores, 

ou melhor, de coautores. Uma vez que a compreensão dialógica desencadeia um 

processo de resposta, de réplicas diversas ao enunciado do outro, que nesse caso 

foram realizadas por meio de atos corporais. 

Nas palavras de Bakhtin (2016, p. 25): 
 
 

Portanto, toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não é 
senão uma fase inicial preparatória da resposta (seja qual forma em que ela 
se dê). O próprio falante está determinado precisamente a essa 
compreensão ativamente responsiva: ele não espera uma compreensão 
passiva, por assim dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz 
alheia, mas uma resposta, uma concordância, uma participação, uma 
objeção, uma execução, etc. [...] Ademais todo falante é por si mesmo um 
respondente em maior ou menor grau: porque ele não é o primeiro falante, o 
primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo. [...] Cada enunciado é 
um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados. 

 
       

Fazendo a ponte com a área da dança, entendo que os passos do Ballet 

Clássico, tal como as palavras, são neutros, não pertencem a ninguém, e só terão 
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força quando forem realizados por um sujeito, tornando-o um enunciado-dançado – 

um ato enunciativo-discursivo que por sua própria natureza implica autoria, 

irrepetibilidade e singularidade.  

Durante as aulas as Formas Fluida, Direcional e Tridimensional foram 

analisadas, reconhecendo que o estilo de relacionamento empregado pelos corpos 

influencia na apreciação estética – concreta e valorativa -, o que possibilita uma 

visão arquitetônica sobre essa obra-acontecimento. 

Ao aproximar o Pensamento Labaniano e as visões do Círculo, compreendo 

que o todo estético de uma ação dançante é criado de maneira ativa, compartilhado 

entre o artista e outro que o aprecia. O corpo do bailarino e da bailarina se relaciona 

com o corpo de quem o contempla, seja o espectador na plateia ou os sujeitos que 

interagem durante as aulas, pois os signos que esculpem o primeiro se colocam 

num tenso diálogo com o acabamento valorativo que emerge do segundo, abrindo-

se para novas significações.  

Segundo Laban (1978, p. 31-32 – ênfase minha), a plateia não deveria ter 

espaço para uma contemplação estática, analítica e mecanizada. Estima-se que 

durante o espetáculo, 
 

 
A mente do espectador ve[ja]-se inexoravelmente subjugada pela influência 
de acontecimentos que mudam a todo instante os quais, dada a uma 
verdadeira participação interna de sua parte, não deixam tempo disponível 
para a cogitação e meditação elaboradas [...]. O livro dramático 
intelectualizado é ineficiente do palco. O pensamento analítico tende à 
formação de idéias estáticas e a um excesso de meditação. Quando é esse 
tipo de raciocínio que prevalece numa peça teatral, o fluir característico do 
diálogo dramático de bom nível e a ação dos elementos controvertidos 
vêem-se prejudicados. 

 
 

A dança só alcança completude na fronteira com o outro. Por isso, “admite-se 

dizer que o espectador convivencia com a atividade criadora do autor” (BAKHTIN, 

2011, p. 61). O que também tornam infundadas as atividades artístico-pedagógicas 

em que docentes e discentes se mantenham como estranhos, ou que o grupo de 

artistas negue as interações que inevitavelmente acontecem durante os 

experimentos em sala de aula.  

Dessa maneira, as práticas dançantes que rejeitam o fenômeno discursivo 

que emerge entre os sujeitos, partícipes do evento, priorizam a apatia e a 

artificialidade, ignorando a cadeia de produção de sentidos, separando a ética (Vida) 
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da estética (Arte). 

Ao interpretar o Protocolo Vaganova, identifico que os discentes discursam 

sobre a necessidade de trabalhar o Ballet mediante a Forma Tridimensional, ou seja, 

instigando que os movimentos não sejam enrijecidos e caricatos, e sim 

contaminados pelas interações com o meio, tornando-se flexíveis, espiralados e, 

principalmente, (multi)relacionais. 

Isto posto, o presente estudo se revela uma forma de pesquisar 

bakhtinianamente nas Artes da Cena. Os integrantes desse pas de trois estão 

enviesados por uma espiral dialógica, de modo que não se pode falar de Ballet 

Clássico sem atravessá-lo pelo Pensamento Labaniano ou pelas visões do Círculo - 

e o mesmo também ocorre para os dois últimos. Os três componentes dessa 

pesquisa, mesmo possuindo seu espaço, não se mantêm isolados, mas 

mergulhados em (inter)conexões. 

Estimo que essa proposta de lecionar-pesquisar-avaliar reverbere em outros 

contextos, contribuindo para a produção dialógica de conhecimento sobre Dança, 

sobre a esfera universitária das Artes da Cena e quaisquer outros espaços e tempos 

em que possa servir. 

Além disso, minhas lentes bakhtinianas foram atraídas a observar outro 

detalhe interessante que surgiu dessa pesquisa, que trata do meio de produção dos 

Protocolos, o qual foi rápida e naturalmente escolhido pela turma: seus próprios 

celulares.  

Os Protocolos Verbo-Visuais de Dança foram produzidos em diversos 

aplicativos de celulares, num ciberespaço, por meio dos recursos virtuais que 

estavam na palma das mãos dos discentes. Cada grupo pesquisou frases e textos 

pela internet, buscou por fotografias ou ilustrações através dos navegadores, e em 

seguida editou o material, conforme sua vontade artística. 

Para os jovens contemporâneos, as novas tecnologias passam a integrar o 

corpo como uma peça de roupa ou até mesmo a extensão de seu físico, quase que 

uma segunda identidade, sendo um recurso para novas experiências corporais, 

educacionais e de comunicação (PLUSCHKAT, 2015).  

Vale destacar que os celulares estavam nas mãos dos estudantes em todos 

os encontros, e quando um deles ficava sentado por algum motivo, observando a 

aula, automaticamente filmava ou fotografava os momentos que considerava 
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importantes (e até mesmo cômicos) das práticas de Ballet. Tais registros eram 

lançados constantemente num grupo de Facebook. 

Discentes e docentes do curso interagem nesse grupo fechado, a respeito 

dos conteúdos das aulas, informes da universidade, além de divulgações de eventos 

culturais, o que o torna um espaço virtual de compartilhamentos, onde também fui 

inserida logo de início.  

Cheguei a postar alguns artigos e vídeos referentes à Ballet, inserindo meus 

discursos nesse ciberespaço, onde a cada “curtida” e “comentário” da turma pude 

comprovar seu interesse pela pesquisa. Ou seja, a rede social Facebook tornou-se 

uma nova dimensão de comunicação sobre minhas aulas. 

Inclusive, as fotografias registradas pela turma, colocadas nesse ambiente 

virtual, ilustram os capítulos da tese. Ao invés de convidar profissionais para fazer o 

material fotográfico da pesquisa, dei preferência pelas imagens “caseiras” captadas 

pelos próprios estudantes, a fim de aproximar o leitor ou a leitora do percurso dos 

encontros.   

Para Wosniak (2020, p. 129), “seria plausível afirmar que os desafios 

apresentados pelas emergências de novas tecnologias colocam os sistemas de 

ensino em alerta, sobretudo na área de Arte/Dança”. Pois, o trabalho com corpos 

[trans]formados em ícones cinéticos, ressignificados pela tela do dispositivo móvel, 

afeta os processos de ensino-aprendizagem. 

O presente estudo não estava focado em analisar o meio de produção dos 

Protocolos, e sim interpretar seus signos e significações, o que inviabilizou maiores 

discussões sobre o assunto. No entanto, identifico a necessidade de apontar que as 

tecnologias otimizaram tanto o processo artístico-educacional, como principalmente 

a construção do corpus de análise da pesquisa. Fica para trabalhos posteriores a 

análise das contribuições e atravessamentos desses ciberespaços. 
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Figura 37: Despedida performática. Fonte: arquivo da pesquisadora (2019). 
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