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INTRODUÇÃO:

A dança acontece muito antes de

sua concepção. Ensaiar o movimento é

testar sua ampla sucessão de

possibilidades. Desdobrar o ensaio é,

ainda, insistir para que o movimento se

perpetue, desintegre e possa continuar se

reconstruindo. Esta pesquisa parte da

escrita como experiência construtiva para

o ensaio e criação na dança. Escrita essa

que não se forma baseada na literalidade

do mover-se, mas que se inscreve na

sutileza de cada impulso corporal, onde o

gesto une o dizer.

METODOLOGIA:

A pesquisa foi realizada através da

construção de um diário imersivo em três

etapas. A primeira parte foi escrever um

relato para cada trabalho corporal que era

realizado no dia. Nessa etapa o foco não

era o trabalho técnico em si, mas sim o

que se podia dizer sobre ele. Assim,

surgiram poesias, letras de músicas e

textos semelhantes aos de diário, como se

os ensaios estivessem sendo contados a

uma terceira pessoa em formato de

histórias e desabafos.

A segunda etapa foi focada na

construção técnica-criativa corporal. Os

escritos viraram áudios, que guiaram

improvisos práticos e ressignificaram o

fazer coreográfico. Nesse momento, o

corpo já estava mais aberto e propício a

perceber e integrar-se com seu entorno.

Visto que, a prática de escrita

potencializou a expressividade genuína do

gesto. Com os desabafos diários que

estavam sendo utilizados como recurso de

entendimento de si e do corpo, as práticas

de improvisação se tornaram mais fluidas

e conectadas à vivência cotidiana.

Podendo assim, conhecer novas

ferramentas que impulsionam o estado

corporal para a criação em dança.
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Momento esse em que o corpo e a mente

se abrem e se encontram em um espaço

seguro de dizer e sentir, acostumados

com o exercício de expressar-se vindo da

escrita, torna-se mais descomplicado

manifestar os desejos que partem do

improviso. E, assim, potencializam-se os

modos de criar, agora fundamentados na

ligação entre movimento e desejo

genuíno, prática e escrita, coreografia e

expressão.

Por fim, a terceira e última etapa

ocorreu com a elaboração de um

compilado que uniu as escritas e suas

reverberações, decorrentes das práticas.

Nesse compilado que a espiral criativa se

tornou possível. Isso porque as escritas

diárias já haviam sido desdobradas em

coreografias que, por sua vez, foram

desdobradas em novas escritas que

deram início ao compilado.

Figura 1 - Página 1 do álbum visual de dança feito pela
pesquisadora

O diário final, por assim dizer, foi

elaborado no sentido de construir a

poética da cena. Foram colecionados para

esse diário os mais significativos escritos

e registros de movimento, em forma de

colagens e reescrituras. Assim, a

criatividade para elaborar a poética da

coreografia que vinha sendo construída se

potencializou ainda mais. A união dos

elementos e a reverberação dos

desdobramentos fizeram com que a

escrita se tornasse mais do que apenas

relatos diários, mas sim uma escrita

expansiva, que alargou tal qual uma

espiral. Crescendo em sentidos mas

sempre voltando a centrar-se em si

mesma, de onde partiram as primeiras

nuances de movimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A pesquisa teve como objetivo final

a elaboração do compilado que uniu as

práticas com as escritas,

transformando-se em um álbum visual de

dança onde cada página é uma colagem

que faz parte da história coreográfica que

foi construída. Pelo fato de a pesquisa ter

se iniciado com relatos pessoais diários, a

elaboração das coreografias e o resultado

delas também estiveram ligados à

intrínseca do sentir na pele, dizendo mais

sobre o indivíduo em si, como uma “dança

pessoal”.

Contextualizada a partir da vida e

do cotidiano da intérprete, a coreografia se

deu em forma de narrativas sobre si

mesma. O avanço expressivo que se

alcançou com essa forma de construção

coreográfica foi significativo, pois esteve
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lado a lado com o mundo externo que

normalmente não é levado para as salas

de criação. Porém, foi esse mesmo mundo

externo possibilitou que o corpo falasse de

dentro para fora, trazendo à tona questões

reprimidas que fizeram com que a

criatividade fosse potencializada e as

amarras corporais fossem desfeitas.

Assim, o compilado final foi

resultado de um processo de criação

espiralado, baseado na escrita pessoal e

na ampla gama de possibilidades que se

pode partir quando vamos criar uma

coreografia. Logo, foi uma importante

ferramenta para a composição expressiva

e criativa da intérprete enquanto

graduanda do curso de Dança na

Unicamp e enquanto artista em formação.

CONCLUSÕES:

O fazer artístico pode ser

aprofundado em diversas camadas de

inventividades. A formação em Dança

pode seguir apenas os caminhos técnicos

e tradicionais ou pode potencializar a

criatividade do movimento seguindo por

caminhos alternativos. O processo de

criação coreográfica envolvido nesta

pesquisa seguiu por uma metodologia

específica experimentada pela intérprete

que se baseou na escrita subjetiva e no

cotidiano pessoal como formas de

expressões genuínas. Atingindo, assim,

um modo de produção espiralado, que se

expande de dentro para fora e de fora

para dentro, desdobrando sobre si mesmo

e coreografando pela insistência.
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