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RESUMO: Em lugar de um texto conceitual, que alinhe argumentações e reflexões 

pautadas em livros de história da arte, proponho relatar minha vivência nas artes ao 

longo dos meus cinquenta anos, que completei ao final deste trabalho de conclusão de 

curso. Este é um modo de aproximar formas, corporeidades e gestualidades postas em 

ação em efetivas realizações artísticas. Modo, igualmente, de valorizar a documentação 

visual que, aqui, é posta à prova de meus comentários autobiográficos e minhas 

incursões, ainda que modestas, pela crítica genética aplicada às artes visuais. Trata-se de 

um balanço artístico de meio século vivido entre a era da TV em preto e branco e a era 

digital. Essa transição, por vezes vivida de maneira ingênua e titubeante, entende se 

registrar aqui à luz de um aprendizado das historicidades da imagem e de seus 

engajamentos teórico-metodológicos.  Mas o registro que faço se mantém no registro do 

depoimento, ainda que procure na medida de minhas possibilidades alinhar uma 

documentação que lhe dê, se não credibilidade acadêmica, ao menos alguma 

autenticidade. A linguagem se verifica tateante, com predomínio do estilo descritivo, 

próprio a registrar um passeio do olhar que, em suas reminiscências, se faz quase 

involuntariamente autocrítico. 

Palavras-chave: vivências. arte. desenho. fotografia. dança. teatro. 

 

ABSTRACT : Instead of a conceptual text, which aligns arguments and reflections 

based on art history books, I propose to report my experience on arts throughout my 

fifty years, which I completed at the end of this work. This is a way of bringing together 

forms, corporealities and gestures put into action in effective artistic achievements. 

Likewise, a way of valuing the visual documentation that is put here to the test of my 

autobiographical comments and my incursions, albeit modest, by the genetic criticism 

applied to the visual arts. It is a half-century artistic balance lived between the black and 

white TV era and the digital era. This transition, sometimes experienced in a naive and 

unsteady way, understands to be registered here in the light of a learning through the 

historicities of the image and its theoretical-methodological engagements. But the 

record I make remains in the record of the testimony, even if I try as far as I can to align 

documentation that gives it, if not academic credibility, at least some authenticity. The 

language is groping, with a predominance of the descriptive style, proper to register a 

stroll of the gaze that, in its reminiscences, becomes almost involuntarily self-critical. 

Keywords: personal experiences. art. drawing. photography. dance. theater. 
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INTRODUÇÃO 

Vivência: substantivo feminino 

1.o fato de ter vida; o processo de viver. 

2.manifestação ou sensação de vida. 

3.coisa que se experimentou vivendo, vivenciando. 

4.conhecimento adquirido no processo de viver ou 

vivenciar uma situação ou de realizar alguma coisa; 

experiência, prática. 

5.p.met. aquilo que se viveu  

6 B, N.E. situação, modo, hábito de vida 

 

ETIM lat. viventĭa, ac. neutro pl. de vivens,ēntis, 

part.pres. de vivĕre 'viver, estar em vida' 

 

O conjunto de documentos que aqui são apresentados percorre trinta e quatro 

anos de produção artística minha, de 1986 a 2020.  Eles são enquadrados por 

comentários que convocam impressões e imprecisões pessoais. Por vezes, procuro 

atenuar essa pessoalidade pela evocação de autores/conceitos/textualidades retidas de 

minha formação que agora se encerra em História da Arte na FFLCH/UNIFESP. Afinal, 

qualquer que seja o fenômeno estudado, lembra-me Edgard Morin (2002, p.21), é 

preciso primeiramente que o observador se estude, pois o observador ou perturba o 

fenômeno observado, ou nele se projeta de algum modo. Seja o que for que 

empreendamos no domínio das ciências humanas,  o primeiro passo deve ser de 

autoanálise, de autocritica”. Assim, será aqui caso de contemplar como fator de 

formação também a cultura de massa, o que envolve o cinema, as emissões de rádio e 

TV, bem como tudo quanto diga respeito à simples recreação do espírito (música 

popular, eventos coletivos). Entenda-se, desde já, ainda a partir de Morin (2002 p. 21)., 

que “o homem conhece o mundo, não pelo que dele subtrai, mas pelo que a ele 

acrescenta de si mesmo”. 

Tentarei, com a necessária modéstia, realizar um esboço de uma crítica genética 

(ALMEIDA SALLES , 2008, p. 20-21). Nessa empreitada, talvez eu me exponha além 

do que gostaria, pois os documentos aqui apresentados têm realização muito pessoal, 

por vezes são faturas que não tinham outro destino que o exame de si. Trata-se, pois, de 

um exercício um tanto desafiador: analisar uma produção passada, de um período em 

que se era outra pessoa. O distanciamento no tempo força diversa perspectiva. As 

vivências, aqui, serão, pois aquelas que a memória filtra, distorce. Portanto, um material 

enviesado para uma análise que se quer balanço de vida. 
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Proponho, pois, um relato reminiscente, um reencontro comigo mesma e uma 

análise dos motivos, motivações e percepções passados. Falo de uma “crítica genética”, 

pois que é a matriz metodológica que mais me atrai. Mas é como estar num divã; muitas 

vezes posso não gostar do que mostro, por perceber as falhas e ingenuidades pregressas. 

Por outro lado, é oportunidade de autoconhecimento e principalmente, uma análise de 

processo criativo (ALMEIDA SALLES , 2008, p 28), pois a vida de um artista é feita de 

muito estudo, treino, ensaio, suor e muitas incertezas. Incertezas artísticas, de carreira, 

financeiras e de futuro. O palco constitui dez por cento, ou menos, do resultado de tanta 

dedicação. O processo é mais importante que o trabalho final, lembra-me Almeida 

Salles (2008,  p.33). Portando, falarei a partir dos bastidores e da coxia, como se diz no 

teatro. Enfim, o texto que se segue entende ser um relato, documentado, de 

processualidades entrelaçadas às descobertas cognitivas de minha graduação em história 

da arte.  

 

* 

Os primeiros anos de investida no artístico aqui estão consignados. Um primeiro 

ciclo. Eu o vejo como um exercício de busca de uma identidade, busca por uma 

linguagem própria através da experiência de outros artistas, copiando-os algumas vezes. 

Busca moldada por nuances e hesitações, idas e vindas, que refletem, quero crer, o 

caminho habitual de todo artista, entre aparecimentos, urgências, arrefecimentos, 

ressurgências. 

Tendo tido uma educação conservadora, o desenho e a dança, por vezes, 

desempenharam papel importante para minha libertação criativa. Mas, já em uma etapa 

de recomeços e inflexões, abri-me à linguagem fotográfica, pois me impressionou 

muitíssimo a possibilidade de criar imagens de meu ponto de vista através de um 

aparelho tão portátil e aparentemente simples. Encanto, talvez ingênuo, pela mecânica 

da indicialidade (sempre penso no “Isto foi” de Barthes). Esse encanto pode parecer um 

extravio formal, mas foi essencial para a vivência de dificuldades técnicas da criação e 

resolução de problemas estéticos e conceituais ligados à manipulação das imagens. 

A identidade buscada pelo desenho e pela fotografia alertou-me para a 

necessidade de responder a certos anseios de infância ligados ao corpo, ao gesto e ao 
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movimento. O apelo das alturas, o gosto pelos espaços abertos e grandiosos, pela 

natureza, fez com que percebesse, com o passar do tempo, que toda minha produção 

remetia às primeiras sensações e memórias. Naturalmente, tais questões se tornaram 

mais complexas através de novas referências estéticas, com a frequentação de artistas e 

teóricos.  

* 

Em dado momento, tive a oportunidade de integrar o grupo de dança 

contemporânea de Célia Gouvêa, que partia do princípio do artista total,  o artista que 

domina todo o processo criativo através de diversas linguagens artísticas, que podem ser 

desenvolvidas num único trabalho cênico. Técnica desenvolvida por Célia Gouvêa, cujo 

mentor, Maurice Bejart, bebeu da fonte de Antonin Artaud. Ali, pude participar da 

criação de duas obras cênicas que me enriqueceram grandemente como pessoa e artista, 

pois que solicitaram habilidades minhas desenvolvidas por anos. Experiência plena, e, 

acredito, o auge de minha curta carreira cênica, carreira que a presente pesquisa 

motivou a repercorrer e redescobrir, por vezes em facetas novas, que haviam passado 

desapercebidas.  

* 

       Enfim, eis minhas vivências, como pude consigná-las em um trabalho acadêmico. 

Sinto que o exercício deste documento foi um tanto restritivo. Ainda, que cada uma das 

fotografias se reporte intimamente a um universo de experiências, e de cuja potência 

minha produção artística é decorrente, permanece um tanto excluído o que parece pulsar 

em cada gesto, em cada esforço. Assim, minhas fotografias, mais que meros 

documentos de catalogação de uma produção, são oportunidades de fazer falar o que de 

fato impulsiona uma criação. Ao repertoriar esse conjunto de imagens e gestos 

reminiscentes, sinto tratar-se de um olhar à distância, um balanço que me proporcionou 

melhor visibilidade dos acontecimentos de minha vida artística. O que parecia restritivo 

mostrou-se, então, um modo de prospecção, quase que uma arqueologia de sentimentos 

e sedimentos, ainda que carente de um formalismo acadêmico mais depurado. O leitor, 

de fato, observará como a formação acadêmica não me demoveu do caráter 

eminentemente intuitivo que persisto em identificar na intencionalidade artística. Em 

vias de me diplomar como historiadora da arte, permaneço uma artista. Assim, o que se 
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lerá a seguir é o depoimento, multifacetado, irregular, de uma artista. Mas uma artista 

que permanece em suas processualidades. 
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1.Vida em imagens 

Levei muito tempo para perceber que grande parte da minha arte tem origem no 

movimento da natureza, e que eu mesma, sou parte dela. 

Nasci no inverno em Callao – Peru, perto do mar, o oceano Pacífico, mas não 

me recordo dele. Passei toda minha infância com desejo profundo pela água. Nunca 

mais voltei ao Peru, mas conhecer minhas origens mestiças (pai: inca, japonês e 

espanhol; mãe: portuguesa, negra e indígena) fez com que minha autoestima ficasse 

mais fortalecida. 

Minhas memórias mais fortes são dos sentimentos e desejos pela água e pelo ar . 

Era muito intensa a vontade de voar. Olhava os pássaros com fascínio e tentava 

imaginar como fazer aquilo. Vivia longe do mar, no Distrito Federal em Taguatinga. 

Olhava muito para o céu do planalto central, a massa de nuvens parecia tão baixa que 

me dava a impressão que poderia tocá-las. Observava os aviões que passavam pelo céu 

e imaginava como era estar lá. Passou mesmo por minha cabeça ser astronauta.  

 
 

Fig.1 Em Lima com a família, tia e primo à 

esq. Estou à direita como minha mãe, meu 

pai está ao centro segurando minha irmã 

Ethel. 1971. 

 

Fig.2 Eu e minha irmã Ethel. Perú, 1972. 
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Outra imagem muito forte da infância foi a figura de Nádia Comaneci nas barras 

paralelas, durante as Olimpíadas de 1976, e pensei, então, em ser ginasta, assim poderia 

voar. Lembro também de ter visto Rudolf Nureyev num balé na TV, mas meus pais não 

entendiam nada e mandaram mudar o canal. Percebi que tudo seria bem difícil de 

realizar. Continuei sonhando em voar com a Noviça Voadora. Talvez estivesse ali, 

naquelas aspirações pueris, o anseio inconsciente por fazer falar meu corpo. De fato, 

meu corpo pulsava em energia, e dançava tudo que me parecesse musicalmente 

agradável. O que me remete ao texto de Adorno, que se refere ao gosto musical infantil. 

“A audição infantil exige sons ricos e cheios (...), requer sempre as soluções mais 

cômodas e comuns” (ADORNO, 1996, p.97). De certa forma é o retrato da música pop, 

da qual me tornei grande admiradora durante a adolescência.  

Uma pulsação do corpo forte, talvez resquício das minhas origens indígenas, 

passadas por gerações de maneira inconsciente, sempre procurou por respondentes. 

Comecei a compreendê-la pelas leituras de alguns textos em Antropologia da Arte. A 

construção da pessoa nas sociedades indígenas está muito atrelada ao corpo, sem essa 

noção não há como compreender os povos indígenas. O corpo não é um simples suporte 

de identidades e papéis sociais. Mas é o instrumento das atividades, das ações, articula 

significações sociais, é matriz de símbolos e objeto de pensamentos. E ocupa posição 

motriz na organização da sociedade. A fabricação de corpos, sua decoração, sua 

alteração e destruição, mesmo seus fluidos, pareceram-me processos de comunicação 

com o mundo. No mais,  em torno do corpo orbitam mitologias, rituais e organização 

social (SEEGER, 1979 p.20).  
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Fig.3 Avó materna, Alice. Mestiça de negros 

e brancos. 

Fig.4 Avó paterna, Inês. Mistura de japonês 

com espanhol. 

 

Uma mudança drástica ocorreu, quando a nossa família se transferiu para São 

Paulo capital em 1981. A família era muito pobre, mas meu pai fez questão de morar 

próximo ao centro da cidade. Como era adolescente sem dinheiro e não conhecia a 

cidade, passei muito tempo dentro de casa desenhando, geralmente o corpo humano 

(meu fascínio desde sempre) e retratos dos meus ídolos pop. Quando comecei a andar 

sozinha pelas ruas próximas, descobri o Centro Cultural São Paulo (CCSP) e minha 

vida mudou. 

Interrompo estas minhas reminiscências para fazer falar algumas imagens, uma 

vida em imagens. Um modo de outorgar evidência maior às visualidades. Seguem-se, 

pois, algumas destas, que acompanham, sem refletida precisão,  as linhas do corpo, a 

rítmica dos movimentos, a ênfase dos gestos, mas também os vazios do espaço, as 

variações de um olhar e de um corpo sensíveis ao tempo e ao espaço. 
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Fig.5 Caminhos. Câmera: NikonCoolpix S3500. Itanhaém, 2017. 

 
Fig. 6. Embriologia e Arte. Dança e ciência. Direção artística: Robson Lourenço; direção 

científica: Dr. Ricardo Ghelman. Vídeo: Alex Soares. São Paulo, Novembro de 2007. 
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Fig7. Embaçado. Câmera: Casio Exilim7.3. São Paulo, 2012. 

 

Fig 8. Embaralhado. Câmera: Canon PowerShot SX20 IS. 2018. 
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Fig 9. Água. Praião do Centro de Itanhaém-SP. Câmera: Windows Phone Nokia Lumia 520. 

Março de 2017.  

 

 

 
Fig.10. Passeio de Bike. Praia do Cibratel, Itanhaém-SP.  Câmera Windows Phone Nokia 

Lumia 520. Novembro de 2015 
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Fig. 11. Vidas paralelas. Canon PowerShot SX20 IS. São Paulo, 2018. 

 

 

Fig. 12. Super célula. Prainha, Arraial do Cabo – RJ. NikonCoolpix S3500. Março de 2015. 
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Fig. 13. Rasante sobre as águas. Meu sonho da infância numa única imagem. Nikon Coolpix 

S3500. Mirante Caixa d´água de Itanhaém-SP. Março de 2015. 

 

 

 

Fig. 14. TEMPIMERESPAÇO. Música Eletroacústica e Dança Contemporânea. Clima futurista 

e tecnológico nesta coreografia de Gícia Amorim. Câmera Olympus Zoom2000. Sesc  Vila 

Mariana, São Paulo, Outubro de 2000. 
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Fig. 15. Massa. Voando com os mantimentos. Direção: Célia Gouvêa. Vídeo: Alex Soares. 

Teatro Olido, São Paulo. 2007. 

 

 

Fig. 16. Corpo Incrustado IV. Direção: Célia Gouvêa. Vídeo: Alex Soares. Fachada do Teatro 

Municipal de São Paulo. Junho de 2007. 
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2.Vivências no estudo das artes 

2.1 Música 

Meu primeiro contato com a música foi no coral da igreja em Taguatinga-DF 

durante a infância. O regente deu uma flauta doce para que a dividisse com minha irmã. 

E cantávamos a partir de partituras musicais que eu não sabia ainda ler. Como o regente 

do coro era muito autoritário e não nos ensinava a técnica do canto, saí do coral. Mas 

sempre assisti apresentações de coros e conjuntos, na igreja. O que sempre me 

incomodou foi o amadorismo, já que cantavam para Deus, que tocassem e cantassem os 

melhores. Adorno fala muito sobre a música popular, que ele chama de “ligeira”: uma 

música fácil, de entretenimento, que não faz pensar, demasiado sentimental. Essa 

música serviria para o emudecimento das pessoas, para a morte da linguagem como 

expressão, “para a incapacidade da comunicação (...) que preenche os vazios do silêncio 

que se instalam entre as pessoas deformadas pelo medo”. (ADORNO, 1996 p.67). Medo 

da morte, medo do inferno, medo da fome, medo da solidão, medo do amanhã. Ora, não 

foi tanto o medo inculcado pela religião que me fez abandoná-la, mas a música de 

sentimentalidade fácil, sem maior vibração junto à vida. Pois bem, era isso que via na 

música popular, contrariamente ao que, mais tarde, leria em Adorno. 

Em São Paulo iniciei então estudos de teoria musical na Escola Municipal de 

Música de São Paulo em 1985, incentivada por meu pai. No ano seguinte, iniciei aulas 

de piano. Havia feito teste para canto, mas era muito jovem para começar a treinar a 

técnica. Contudo, esbarrei na falta de condições financeiras para continuar: precisaria 

ter um piano em casa e as aulas ficavam mais complexas, além do estudo no ensino 

secundário tomar muito do meu tempo. Acabei abandonando a música como estudante, 

com imensa tristeza.  

2.2 Fotografia 

Nos anos 1980 tive meu primeiro contato com uma câmera Olympus-Pen Ee-2 

analógica. Durante a adolescência, realizei com esta máquina minhas primeiras 

experiências fotográficas: essencialmente, registros da família, cenas domésticas e 

autorretratos. Posteriormente, fiz um curso de fotografia amadora no Senac. Desde 

então, nunca fiquei por muito tempo sem uma câmera. 
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2.3 Artes plásticas 

Ao encontrar o Centro Cultural São Paulo (CCSP) por volta de 1984, 

primeiramente, frequentei muito a biblioteca. Li revistas semanais, de moda e 

fotografia. Procurava livros de arte e li várias biografias de artistas de Hollywood, e 

artistas plásticos. Desenhei versões livres das obras de Degas, Rubens e corpos de 

bailarinos das revistas de dança, por emulação dos renascentistas que copiavam seus 

paradigmas antigos (VASARI, 1568, p.5). Frequentei aulas de desenho de observação 

até chegar às aulas com modelo vivo. Foram vários anos desenhando modelos vivos, até 

chegar a ser modelo também.  Posteriormente, frequentei aulas de desenho no Liceu de 

Artes e Ofícios no bairro da Luz. Refinei minha aprendizagem de materiais que já havia 

iniciado na infância e adolescência, como o grafite, carvão, giz, giz de cera, pastel, 

guache e lápis de cor. 

  

Fig 17. Releitura de Rubens. Retrato da 

Marquesa Brigida Spinola-Doria (de Peter 
Paul Rubens) 1606. Pastel sobre papel vergê 

preto. São Paulo, 1995. 

Fig 18. Releitura de uma banhista de Degas. 

Pastel sobre papel vergê.  São Paulo, 1995. 

 

Anos mais tarde (2004) conheci um artista que viu meu potencial e se propôs a 

dar aulas gratuitas para mim, Marco Rossi, a quem sou imensamente grata. Ensinou-me 
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a técnica de óleo sobre tela e fui sua assistente em alguns projetos de pintura. Época em 

que estive mais envolvida com atelier de pintura e artistas plásticos.  

 

Fig. 19. Retrato. Óleo sobre tela, 30cm X 40cm. São Paulo, 2005. 

 

2.4 Dança 

Ainda no CCSP, conheci as oficinas de dança. Em 1991, aos vinte anos de idade, 

iniciei as aulas de balé clássico com Nelly Guedes. Era uma oficina permanente e havia 

uma pianista para as aulas. Um privilégio, pois é muito raro aulas de dança com música 

ao vivo. Por um tempo, fiz outras oficinas de dança moderna e contemporânea com 

música ao vivo, no mesmo local, onde há uma sala própria para dança, a sala de ensaios. 

Assim, descobri o mundo das oficinas culturais. Oficinas com duração de três meses a 

cada semestre. Foram dezenas de oficinas, mas meu foco ficou mesmo na dança. Como 

havia a interrupção para iniciar o semestre seguinte com outro professor e outra técnica, 

fiquei com um déficit nas técnicas. Sem condições de pagar por aulas de dança, minha 

formação em dança foi uma espécie de “colcha de retalhos”. Porém, trouxe uma 

versatilidade corporal muito grande que me facilitou na carreira profissional 

independente. Mesmo porque pude trabalhar com coreógrafos que criavam a partir das 

singularidades dos intérpretes.  
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Fig 20. Cambré na aula de balé. CCSP, 

Setembro de 1996. 

Fig 21. Aula de dança moderna, técnica de 

Martha Graham. CCSP, 2002. 

 

Gostaria de ressaltar que um grande diferencial das oficinas culturais de dança 

do CCSP foram as apresentações na Sala Jardel Filho, a cada final de oficina. Essas 

apresentações nos davam experiência de palco, essencial para uma carreira profissional.  

2.5 Performance/Modelo Vivo 

Como profissional da dança, outras oportunidades de trabalho surgiram. 

Convites para participar de performances ou para criar para eventos. Geralmente esSas 

performances misturavam as linguagens artísticas da dança e artes plásticas. Um 

exemplo, Linhas Irreais, foi criada para um evento LGBT em que misturei a pintura, o 

desenho e o movimento. 

 Também  recebi convites de artistas plásticos para posar em aulas de desenho, 

pintura e fotografia. O que me remete a uma leitura de História do Brasil, a respeito da 

criação da Academia Nacional de Belas Artes, cuja parte primordial era a aula com 

modelos vivos. Aprendi que,  no início, foi difícil conseguir modelos vivos, pois 

acreditavam ingenuamente que existiam modelos profissionais pelas ruas, era só 
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anunciar nos jornais que eles apareceriam. Mas não foi assim, pois não havia modelos, 

simplesmente porque nunca foram necessários. Então, depois de alguns anúncios surgiu 

um candidato. Contudo, este não estava nos padrões desejáveis, não se assemelhava a 

uma estátua grega. Era bem desnutrido, na realidade. Mas o admitiram, pois não havia 

outro. Surgiram outros ainda, que também não estavam nos padrões, tinham alguns 

defeitos físicos o que, naturalmente, não correspondia ao gosto acadêmico. Surge, então, 

a ideia de se estudar os corpos dos escravos por serem musculosos, mas eles faltavam 

muito porque trabalhavam, além de não terem muita destreza nas poses. Após tantos 

percalços, encontraram um professor de ginastica branco, que preenchia todos os 

requisitos de um modelo profissional, pois além de ter musculatura evidente, ainda era 

eficiente nas poses (DIAS, 2015, p. 152). É certo que temos aqui um conhecimento 

historicista de pouca monta. Contudo, ele nos mostra que  talvez seja preciso trabalhar 

com a ideia de uma consciência corporal, certa simbiose entre o modelo e o artista por 

conta de um saber do corpo próprio O que explica porque, atualmente, modelos vivos 

são constituídos de artistas do corpo: dançarinos, atores e circenses. No meu caso, além 

de ser bailarina, também frequentei muitas aulas com modelos vivos, como aluna de 

desenho, isso facilitou meu trabalho nas poses, pois tinha ciência do que os alunos e 

artistas visualizavam.  

  

Fig. 22. Modelo vivo. Posando para Paco 

Assis (evento). São Paulo,  

Fig. 23. Linhas Irreais. Casa das Caldeiras, 

São Paulo, 2013. 
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2.6 Eventos/Óperas/Filmes/CD/Produção 

Em 2004 trabalhei como assistente de produção na Editora  Jardim 

Contemporâneo, no projeto do livro Brasil Art Show. Participei da Virada Cultural com 

a Cia. Pia Fraus em 2006, como atriz e manipuladora de bonecos. Também fiz uma 

participação no filme surrealista REM, de Gabriel Bueno, como bailarina. Participei  em 

2008 do Salão de Santa Bárbara D‟Oeste com a obra Anhangabaú, óleo sobre tela.  

Ainda como bailarina, participei da gravação do CD de registro da técnica corporal de 

Célia Gouvêa (2015). Participei, ainda, de duas óperas como bailarina no corpo de baile: 

em Sansão e Dalila no Teatro Municipal de São Paulo (2008), e em  Rigolletto no 

Teatro São Pedro (2010). E de diversos eventos de terror para Halloween dos quais 

participei como atriz e performer podem parecer trabalhos menores, mas possibilitam 

experiência de improviso e de empatia com o público e suas emoções. Também 

trabalhei como pintora nos bastidores do filme de Kiko Goifman, Periscópio (2012), na 

pintura das locações das filmagens.  

  

Fig 24 Sansão e Dalila. Teatro Municipal, 

São Paulo, 2008. 

Fig 25 Rigolletto. Teatro São Pedro, São 

Paulo, 2010. 
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2.7 Decoração Pictórica/Restauro 

Em 1996 fiz um curso no Senai, de pintor de obras, quando tive o primeiro 

contato com as pinturas decorativas. Acabei me especializando em marmorização, 

pintura que imita os mármores. Técnica que desenvolvi quase que sozinha, por 

dificuldades de obter informações, que só existiam em livros importados. Ainda não 

existia a internet. Por anos realizei efeitos de textura em massa em paredes, pátinas em 

móveis e molduras, marmorização em colunas de gesso e escadas de concreto, 

atendendo dezenas de clientes no comércio e em residências. Até que, em 2010 fui 

procurada para pintar uma igreja católica na Lapa de Baixo em São Paulo (fig. 26). 

Marmorizei colunas e fiz douração nos capitéis das colunas e nas molduras de dezenas 

de janelas e portas. Um trabalho que levou nove meses para ser finalizado e me trouxe 

visibilidade na internet. Graças a esta obra, fui encontrada por um artista italiano 

radicado no Brasil Marco Ulgheri, para a obra de uma igreja em Niterói (decoração 

pictórica) e outra de restauro da Matriz de Cabo Frio no Rio de Janeiro com 

quatrocentos anos. Fiquei vários meses fora de São Paulo e por isso tranquei a 

faculdade. Foi uma experiência prática de tantas histórias que ouvira sobre os grandes 

pintores que também decoraram igrejas, juntamente com a frequentação de um artista 

conhecedor das técnicas antigas de pintura. Experiência extraordinária que contribuiu 

para outra mudança de rota em minha vida.  

 

Fig 26. Paróquia Cristo Jovem. São Paulo, 2011. 
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Fig 27. Paróquia Nossa Senhora das Dores do Ingá. Niterói – RJ, 2013. 

 

Fig 28.  Início dos trabalhos, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Cabo Frio – RJ. 2015. 
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Fig 29. Obra pronta. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Cabo Frio – RJ. 2015. 

 

2.8 Unifesp 

Após tantos anos trabalhando na prática de diversas linguagens artísticas, senti 

necessidade de estudar para ter uma bagagem teórica consistente, para criar meus 

próprios trabalhos e quem sabe, seguir uma carreira acadêmica. Também procurava 

outra alternativa de trabalho nas artes, sem que houvesse a necessidade de tanto esforço 

físico, como dançar e subir em andaimes. Pois o tempo avançava e naturalmente seria 

mais difícil realizar esse trabalho corporal. Poderia seguir uma carreira mais intelectual, 

quem sabe. Então, em 2012 iniciei a graduação em História da Arte na Universidade 

Federal de São Paulo. Curso que me surpreendeu pela abordagem filosófica e 

antropológica da arte, analisando com profundidade a conjuntura da produção artística 

nacional e internacional. Minha graduação no Departamento de História da Arte 

proporcionou uma ampla e diversificada visão dos modos de se entender o fazer 

artístico em seus condicionantes sociais, institucionais e teórico-metodológicos. O 

estudo permitiu-me ver a unagen como instrumento ideológico, propagandístico e 

identitário, utilizado por grandes impérios do passado, como o Egito, a Mesopotâmia e 

Roma durante o reinado dos Césares e na cristandade. Perpassando toda a história, 

chegamos à contemporaneidade (MENEZES, 2003 p. 12, 13). Retive, confesso, uma 
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noção um tanto historicista da Arte, para desalento de meu orientador, mais dado a 

conceitualizações inflexivas do tempo, em autores como Didi-Huberman ou Rancière. 

Seja como for, pude perceber a ampla gama de funções que o historiador da arte 

poderia realizar, como biógrafo, professor, produtor cultural, curador, crítico de arte, e 

pesquisador sobre os “aspectos visuais de todas as criações humanas, inclusive os que 

não são designados como artísticos [...] o olhar precisa ser preparado para ver e analisar 

as imagens” (KNAUSS, 2006 p. 108, 113).  Num mundo inundado por imagens, acredito 

ser essencial o trabalho de análise imagética, para ter um pensamento crítico a respeito 

do cotidiano, onde mesmo as narrativas são construídas por imagens.  E compreender 

como as imagens são utilizadas para direcionar a mente das pessoas para determinadas 

ações. Por exemplo, consumir produtos e serviços, a escolha do entretenimento, eleger 

políticos, impactar, aterrorizar ou deixar apática a população, disseminar notícias 

verdadeiras ou não, e idolatrar personalidades.  A utilização das redes sociais e das 

mídias  vieram para centralizar a construção cultural contemporânea. Outra convicção 

que não partilho com meu orientador, propenso a pensar ainda junto às tramas 

argumentativas dos livros. Nesse sentido, sinto ser um espírito mais pautado pelas 

práticas expressivas que vivenciei, e a considerável multiplicidade sígnica que 

demonstram. Somos uma sociedade de signos, parece me dizer Baudrillard. 

 

2.9 Espaço OVNI 

Em parceria com o artista e inventor italiano Marco Ulgheri, criamos um espaço 

no litoral paulista para ser a sede da marca OVNI Surf & Skate, de simuladores de surf, 

e divulgar o estilo de vida do surf e skate. Realizamos diversos shows de rock, 

hardcore, punk e surf music. Contribuindo para fortalecer a cena underground da 

baixada santista, onde há muita demanda para este tipo de evento com bandas autorais, e 

disseminar o estilo de vida alternativo. Um espaço para que artistas autorais, que estão 

fora da indústria, possam apresentar seus trabalhos. Sem nos apercebermos, passamos a 

fomentar a cultura local e iniciamos o trabalho de produtores culturais.  

No momento em que encerro minha graduação com o presente trabalho, o 

Espaço OVNI entra em uma nova fase, acelerada pela pandemia da Covid-19, com 

enfoque no surfskate, razão da existência do espaço. Além de comercializar os trucks 
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simuladores de surf e shapes criados por meu marido Marco, fechamos parceria com o 

colecionador de pranchas de surf, Cristian Carneiro para que parte de seu acervo seja 

exposto no Espaço OVNI, tornando-se também na sede do Museu do Surf de Itanhaém
1
. 

Cultura e esporte unem-se, assim, num espaço único para ser um ponto turístico e de 

lazer. Trata-se, ainda, de um processo de revival cultural : Itanhaém já foi a meca do 

surf por volta da década de 1960 , berço de grandes surfistas como Wagner Pupo e 

outros. Assim, este novo projeto vai abarcar a cultura local agregando grande parte da 

história e bagagem cultural do casal fundador do Espaço OVNI, tornando mais 

necessária a conclusão deste curso de História da Arte.  

Itanhaém é a segunda cidade mais antiga do Brasil (CALIXTO,1895, p.5). 

Entretanto, ela conta com  poucas oportunidades para criar vida cultural para a 

juventude e para atrair visitantes para a cidade. Há  apenas quatro pequenos museus, três 

municipais e um particular. São eles: o Convento de Nossa Senhora de Itanhaém, a 

construção mais antiga (1532), de que se pode apreciar a arquitetura colonial e alguns 

objetos de arte sacra, atualmente fechado; a Casa de Câmara e Cadeia, lugar de 

exposição de fotografias de antiga Itanhaém, foi a antiga cadeia da cidade, já existia 

antes da data oficial da fundação de Itanhaém, em 1532; a Pinacoteca de Itanhaém, onde 

são abrigadas exposições temporárias de artistas locais e que também abriga uma 

pequena coleção com obras de Benedito Calixto (artista nascido em Itanhaém), entre 

outros; O Jardim das Lendas Brasileiras é um espaço criado pelo artista plástico Alberto 

Farah, onde ele expõe suas esculturas sobre as lendas brasileiras e comercializa seus 

livros sobre as lendas e histórias dos indígenas da região de Itanhaém. Além disso, 

também há o Gabinete de Leitura José Rosendo, uma espécie de Casa de Cultura, com 

eventos culturais de literatura, cinema e artes plásticas. Portanto, a criação do Museu do 

Surf seria mais uma alternativa cultural mais jovem para a cidade de Itanhaém.  

Abaixo, forneço alguns registros recentes da cena noturna e shows do Espaço 

OVNI. 

                                                             
1
 ROSSI, Mariane. Guarda-vidas coleciona pranchas de surfe raras e quer construir museu. G1, Santos, 22 

fev. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/verao/2017/noticia/2017/02/guarda-

vidas-coleciona-pranchas-de-surfe-raras-e-quer-construir-museu.html> Acesso em: 29 ago. 2020. 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/verao/2017/noticia/2017/02/guarda-vidas-coleciona-pranchas-de-surfe-raras-e-quer-construir-museu.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/verao/2017/noticia/2017/02/guarda-vidas-coleciona-pranchas-de-surfe-raras-e-quer-construir-museu.html
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Fig 30. Espaço OVNI. Itanhaém – SP, 2019. 

 

Fig 31. Show de inauguração do Espaço OVNI. Banda A4, Itanhaém, Julho de 2019. 
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Fig 32. O bate cabeça é recorrente, catarse nos shows. Itanhaém, Junho de 2019. 

 

Fig 33. Show da banda Mechanical Wings, na parte interna da loja. Janeiro de 2020. 
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Fig 34. Show na área externa. Banda Age nor Defields, hardcore. Itanhaém, 2019. 

 

Fig 35 Sempre tem surfskate rolando, com show ou sem show. No fim desta rua está o mar. 

Itanhaém, 2019.  
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Fig 36. Dia seguinte após um show, caos. Itanhaém, 2019. 

 

3. Vivências no desenho e na fotografia 

Durante a infância, meu acesso às imagens era muito restrito. Não havendo, 

naturalmente, internet e celulares, e pela pobreza familiar, não tinha acesso a revistas, 

jornais ou livros com imagens artísticas ou fotográficas. Assistíamos pouco a televisão. 

Outro motivo, a família era extremamente religiosa, só proporcionava livros e revistas 

religiosos que eram vendidos por minha mãe. Razão porque eu ansiava por imagens de 

todo tipo. Lembro-me que apareceu em casa um exemplar ilustrado da Bíblia, com 

imagens icônicas dos relatos bíblicos. Meu acesso às imagens somente se iniciou com a 

TV principalmente na época dos vídeoclips nos anos de 1980 e com a frequentação da 

biblioteca do CCSP, revistas e livros de todos os tipos atraiam então minha atenção, 

principalmente aqueles referentes às artes, à moda, ao comportamento e, ainda, 

biografias.  

Portanto, quando tive acesso a uma câmera fotográfica por intermédio de um 

amigo da família, eu mesma passei a produzir minhas imagens, de familiares e 

autorretratos, influenciada pela moda, pela publicidade e pelas formas artísticas que 

havia vislumbrado na biblioteca, assim como pelos videoclipes dos anos de 1980 e 

filmes. Posteriormente, na graduação pude conhecer outras imagens ainda mais 
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marcantes. Os retratos produzidos no séc. XIX, logo após a criação do daguerreótipo, 

mostravam-me que se podia fazer ver a presença na ausência. 

Em minhas experimentações expressivas, passei por vários motivos e suportes, 

dos retratos desenhados de pop stars, na juventude, ao registro fotográfico da família, 

aos autorretratos, inspeção de si, aos múltiplos enquadramentos de minha gente 

(amigos, colegas da dança e do teatro, dentre  outros), paisagens praianas, detalhes, 

natureza morta . 

3.1Experiências com autorretrato 

Retomo Régis Debray, em seu seminal Vida e morte da imagem: “Diz-me o que 

vês, eu te direi por que vives e como pensas.” (DEBRAY, 1993, p. 213). Sou da geração 

da videosfera (pós-audiovisual). Em seu capitulo oito, ”As três idades do olhar” 

(DEBRAY, 1993, p. 210-211), o autor francês fala de uma geração que se relaciona 

com a imagem como uma percepção, algo intangível e performático. Geralmente 

observada por uma máquina, com uma tela iluminada por dentro. Mas ao mesmo tempo 

também vivi o final da época analógica, e, portanto, os resquícios da grafosfera, a era 

pós-iluminista que lida com a imagem como um objeto, uma coisa tangível que procura 

imitar a realidade da natureza como na Antiguidade clássica. Pertenço, igualmente, à 

logosfera através de meus pais, explicarei o porquê logo mais. 

Dito isto, é preciso mencionar, uma vez mais, o pouco acesso às imagens em 

minha infância, restrito a uma TV em preto e branco, pouco utilizada, aliás. Somente na 

adolescência, em São Paulo, ao frequentar o CCSP, pude observar alguns clássicos das 

artes. Em casa, com o advento da MTV, tive acesso às imagens que tanto buscava na 

infância. Recebi as primeiras influências de música, comportamento e moda. Ainda, 

pela publicidade, pude nutrir o desejo de emular de algum modo os jovens dos anos 80. 

Meus primeiros ídolos, Duran Duran, Madonna e David Bowie chegavam-me por meio 

de imagens evidentemente comerciais, mas que satisfaziam meu apetite estético de 

iniciante.  

Esses artistas admiravam Andy Warhol. Com o tempo, tomei conhecimento da 

arte pop e da influência de Warhol junto a artistas como Jean Michel Basquiat e o grupo 

Velvet Underground e ao movimento punk através da Factory, seu estúdio de arte na 

época. (McNEIL, 2004 p. 16-17).  Talvez se possa mencionar uma herdeira indireta da 
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cena punk: Nan Goldin, que admite, ela própria, ter tido influência dos filmes de 

Warhol. Porém, Goldin revela um mundo mais sombrio e cru, habitado por drag queens 

e transexuais
2
. Seus vídeos e fotografias registram um cenário de sexualidade marcado 

pelas drogas, e pela angústia de uma geração do submundo marcada pela Aids, 

longínquo do mundo glamorizado de Warhol, cheio de estrelas do show business. Sabe-

se como Warhol ficou conhecido por sua arte pop que refletia o consumismo e 

futilidade da sociedade americana. Não é sem interesse observar como os símbolos 

utilizados pelo artista foram bem aceitos pelo público, pois que não deixavam de 

remeter, ainda que indiretamente e com certo viés irônico, ao sucesso, ao comercial , ao 

design inerente do grande fluxo dos signos (HONNEF, 2000, p.12). Richard Hamilton 

definiu em 1957 as características da cultura pop: “popular (público de massa), 

transitória (solução de curto prazo), descartável (facilmente esquecida), barata, 

produzida em massa, jovem (destinada à juventude), espirituosa, sexy, atraente, 

glamorosa e muito lucrativa”. Warhol trilhou um caminho aberto por Jasper Johns e 

Rauschenberg (GOMPERTZ, 2013 p. 310-311), porém foi ele que se tornou celebridade 

por criar uma aura de pessoa intocável, a “aparição de uma pessoa encarnada” e ao 

mesmo tempo onipresente. Era tímido, mas sempre se fazia acompanhar por  estrelas do 

show business da época nas festas mais badaladas. Até contratava pessoas para se 

fazerem passar por ele em eventos que não podia ou não queria ir. “Simultaneamente 

presente e ausente”. Com o cabelo descolorido e desalinhado, sua figura tornou-se 

icônica, assim como a Marylin que tanto pintou. Inventava fatos de sua biografia, 

deixou diversos registros de sua vida em duas autobiografias, diários, entrevistas e 

vídeos. Além das frases célebres: “No futuro todo mundo será famoso durante quinze 

minutos”; “A arte suprema é o negócio” (HONNEF, 2000 p. 7-8). Warhol se tornou um 

objeto de desejo consumível, assim como sua arte. 

Ao contrário de Warhol, que também fotografava com sua Polaroid para retratar 

celebridades ou quem o pagasse para realizar um retrato (HACKETT, 2012 p. 18-19), 

Nan Goldin fotografava por necessidade de registrar as pessoas que amava e com quem 

convivia, para não as perder de sua memória. A perda da irmã mais velha por suicídio a 

                                                             
2 YAHN, Camila. Nan Goldin: mergulhe no trabalho da artista que passa pelo Brasil nesta semana. FFW, 

30 out. 2017. Disponível em: <https://ffw.uol.com.br/noticias/fotografia/nan-goldin-mergulhe-no-

trabalho-da-artista-que-passa-pelo-brasil-nesta-semana/> Acesso em: 08 jun. 2020. 

 

https://ffw.uol.com.br/noticias/fotografia/nan-goldin-mergulhe-no-trabalho-da-artista-que-passa-pelo-brasil-nesta-semana/
https://ffw.uol.com.br/noticias/fotografia/nan-goldin-mergulhe-no-trabalho-da-artista-que-passa-pelo-brasil-nesta-semana/
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marcou profundamente aos onze anos de idade. Quando fugiu de casa aos quatorze, 

anos, sentiu necessidade de registrar sua vida para não perder os acontecimentos e as 

pessoas no intenso fluxo da vida underground dos anos 70. Fotografava 

compulsivamente. Goldin não se imaginou artista e nem se esforçava para entrar no 

meio das artes. Mas seu diário visual despertou grande interesse, após a exibição de 

slides de suas fotografias em casas noturnas de Nova York. E de alguma maneira seu 

trabalho foi parar em galerias de arte. Suas fotos são viscerais, não são produzidas e 

afetadas, parecem feitas por uma pessoa que não sabe fotografar, mas têm uma evidente 

intensidade emocional. Seus personagens são pessoas descartadas pela sociedade de 

consumo, a escória que muitos querem esquecer. Retrata a violência, inclusive aquela 

por ela sofrido. Goldin não escolhe modelos pela fotogenia ou por alguma simbólica 

social a ser obedecida; ela fotografa as pessoas de sua convivialidade, mas lhes dá 

conotação de certo modo universalizante (SOUZA, 2012. p. 590-593). Goldin vai até as 

últimas consequências no registro de sua vida intima, sem retoques ou artificialidades, 

razão porque não é pop na acepção de Hamilton.  

Seja como for, devo admitir a inegável influência exercida sobre mim pela 

cultura pop dos anos 80. Aos treze anos de idade, Duran Duran, em Is there something I 

should know?, impactou-me profundamente. Lembro-me ainda de Umberto Eco que, ao 

se referir à cultura de massa, afirma que ela “tende a provocar emoções intensas e não 

mediatas”, em outras palavras, ao invés de simbolizar uma emoção ou representá-la, 

provocam-na diretamente; “ao invés de sugerirem, entregam-na já confeccionada” 

(ECO, 2011 p. 40).  

Ocorre que havia muitas restrições em casa. Mesmo um pop comercial tipo 

MTV transmitia um padrão de vida e comportamento que conflitava com o padrão 

religioso e arcaico de meus pais. Eu e minha irmã Ethel fazíamos malabarismos para 

comprar discos e revistas de nossos artistas preferidos. Entendo que a logosfera de onde 

vieram, crentes do poder de uma “imagem” primeira, ou da palavra de Deus, conflitue 

diretamente com a videosfera, onde a percepção da imagem é um ritual de afirmação da 

personalidade individual. Meus pais têm por objetivo de vida, a salvação eterna segundo 

a escritura sagrada. Eu e minha irmã buscávamos a individualidade, um acontecimento, 

segundo nossa (minha) percepção individual, de acordo com a moda da época. 

Naturalmente, uma moda massificada. 
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Lembro-me de ter lido em Bourdieu sobre a labilidade do campo da moda. Nele, 

os mais privilegiados têm acesso aos tempos presentes, mas posteriormente, com a 

“chegada” dos menos privilegiados acessam, as classes dominantes assumem outros 

modos, outros comportamentos e posturas para não se igualarem à maioria. Para manter 

a exclusividade e o topo da sociedade, o processo é renovado incansavelmente. Sendo a 

moda também uma forma de massificação quando desce da elite, apesar do apelo de 

expressão individual, enquanto uma distinção das classes superiores (BOURDIEU, 

1983, p.2,5,6).  Simmel se refere ao renascer das tendências da moda como um auto 

aniquilamento constante para renovar-se e manter o frescor da novidade, tornando-se 

fascinante e perpetuando seu poder de atração (SIMMEL, 2008, p.33, 34). Por força 

dessas perspectivas, diria que estava fascinada, em minha juventude, por todo aquele 

visual dos artistas pop dos anos 80 e suas músicas. Seus cabelos, roupas, atitudes, 

performances, suas referências, seus estilos de vida. Eu queria ser como eles.  

3.2 Autorretrato - desenho 

Assim, busquei me expressar através de desenhos, pois sentia que o tempo 

passava e eu precisava fazer algo para aprender o que era necessário para ser artista. 

Sabia que através do desenho eu conseguiria progredir na técnica e desenvolver algo 

para a pintura. Em carta de Van Gogh a seu irmão Théo, leio:  

“Quanto antes procurarmos nos qualificar num certo ramo de atividade e numa 

certa profissão, e adotarmos uma maneira de pensar e agir relativamente 

independente, e quanto mais nos ativermos a regras fixas, mais firme se tornará 

o caráter ...” (VAN GOGH, 2012, p.27). 

Relembro agora Deleuze e Guattari, no texto “Ano Zero – Rostidade” (Mil 

Platôs vol. 3, 1996), a respeito da fabricação dos rostos aceitáveis, formatados de 

acordo com o que eles chamam a “máquina abstrata de rostidade” que produz o sistema 

muro branco-buraco negro. No muro branco estariam impressas ou escritas as 

significâncias, os signos, tudo quanto venha do mundo, a nos impregnar, a nos marcar. 

No buraco negro, escuridão interior,  residiria a consciência, as paixões, a subjetividade.  

De acordo com os filósofos franceses, os rostos não são individuais, definem zonas de 

frequência, delimitam um campo que  antecipa e anula qualquer modo de expressões e 

conexões rebeldes contra a realidade dominante.  

Valéria Flausino sustenta que somos afetados pela mecanização, pela 

robotização e que existe uma facialidade maquínica, como se o rosto assumisse 
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características de uma tela branca, onde são inscritos os buracos negros. A construção 

da modernidade submeteu o rosto, afirma ela, à modelagem do capitalismo por 

intermédio das máquinas que formam os sistemas sociais, culturais e financeiros 

(FLAUSINO, 2019, p.14). Flausino ainda se refere ao texto de Deleuze e Guattari como 

indicativo de que a máquina leva o “homem a desejar um rosto, mais que possuir um” 

(FLAUSINO, 2019, p.15). Obviamente, estando inserida neste sistema de muro branco-

buraco negro, busquei me adequar a este rosto construído pela máquina abstrata da 

rostidade. O rosto padrão branco, europeu / norte americano, sexy, comercial, o rosto 

redundante, o rosto pop. Além de haver um outro sistema paralelo no qual eu também 

me inseria, que me cooptava e doutrinava diariamente: o religioso. Um estado de 

dominação e alienação que impedia o autoconhecimento e, portanto, o processo criativo.  

Ao me debater contra este estado de coisas, ficava angustiada pela falta de 

perspectiva em avançar para meu objetivo de ser artista.  Pois tinha consciência de que 

havia algo muito errado, mas não sabia o que era exatamente e nem como lutar 

efetivamente. Não conhecia pessoas do meio artístico, nem professores para me 

orientar, nem lugares para ir. Tentava reagir como podia contra essas amarras da 

ignorância. Sem alternativas, tornei-me então autodidata. Passava dias e dias 

desenhando, juntamente com minha irmã. Desenhávamos nossos artistas preferidos, o 

desejo pelo rosto. Os primeiros desenhos eram muito ruins,  por não conseguirmos 

alcançar o objetivo da mimese, mas com o aprimoramento tornavam-se bons, como 

podemos observar nas figs. 37 e 38. O primeiro desenho, um retrato de Madonna feito a 

partir da observação de uma foto, possui as proporções do rosto equilibradas, os traços 

bem marcados, sem nuances nas cores, que são praticamente chapadas e sem jogo de 

profundidade. Os cabelos feitos à caneta, indicam uma linearidade pouco reflexiva, 

prova de imaturidade, a que se acrescenta a cor vibrante, anseio inconsciente de estética 

pop. O segundo desenho, um retrato de Duran Duran, mostra a evolução do traço, mais 

suave, embora as formas permaneçam marcadas. Este desenho revela um desafio maior: 

colocar três rostos numa única imagem. Existe aqui um trabalho de claro e escuro, 

mesmo que ainda haja certa dificuldade em resolver a gradação de sombras no 

esfumado. As formas e expressões faciais são proporcionais e realistas. Os cabelos estão 

resolvidos de maneira mais satisfatória, se comparados com o primeiro desenho. A 

iluminação proporciona uma claridade no olhar que tranquiliza, mesmo que os olhares 

se mostrem incisivos. Fazer esses desenhos dava-me grande prazer, pois conseguia 
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evoluir apesar das dificuldades, sentia que fazia algo para resolver meu problema de 

expressão. Rudimentos de uma processualidade que persistiu.  

 
 

  

Fig. 37. Madonna, primeiro desenho desta 

fase de aprendizagem. Grafite, lápis de cor e 

canetinha sobre papel. 27/04/1986. 

Fig. 38. Duran Duran, grafite sobre papel. 12-

13/07/1988. 

 

A tentativa de alcançar certa verossimilhança mimética parece ser influência 

direta do Renascimento italiano. Lembro-me de ouvir minha mãe falar sobre Miguel 

Ângelo e de da Vinci. Tive acesso a reproduções dos ditos  Grandes Mestres  em 

revistas e manuais de desenho e pintura. Também tive a oportunidade de observar as 

réplicas de obras no Liceu de Artes e Ofícios, onde estudei desenho, em São Paulo. 

Acervo destruído em um incêndio em 2014. Ao relembrar esses anos de aprendizado, 

sou forçada a reter reflexão de meu orientador: “Desde o Renascimento, toda estética 

ocidental parece reduzir o destino do grafismo ao processo de idealização do traço de 

presença, que ganha sutileza na linha, no contorno ideal. (...) é o traço, (...) que se dá o 

“aspecto” do que se apresenta. Se o contorno é o próprio da geometria, se ali aspira ao 

imaterial, o traço, princípio de expressão, encarrega-se da fisionomia” (FONTES 

FILHO, 2007, p.31). 

Lembro-me, pois, das lições aprendidas em minha graduação em História da 

Arte. Por vezes conceituais, deveriam me fazer meditar sobre o que separa a linha do 
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traço. Contudo, sou propensa a reter preferencialmente aspectos mais historicistas de 

minha formação. Assim, lembro que durante o século XVI Florença se tornou um grão-

ducado ao anexar cidades menores. Com isso, Florença se tornou um centro político, 

financeiro e cultural para dominar a Toscana. Segundo Burckhardt, existia uma ânsia 

por toda a Europa em recuperar o mundo antigo. As centenas de monumentos,  

documentos e o próprio latim tornava o mundo antigo desejável, como proposta de 

mudanças no modo de viver (BURCKHARDT, 1991, p. 107-108). Portanto, os artistas 

estavam inseridos neste sistema de poder, e eram financiados pelas famílias de 

banqueiros como os Médici. Estes artistas eram disputados pelos papas, nobres, reis e 

ricos em geral, como artesãos de uma iconografia que perpetuaria seus nomes na 

história. Razão porque planejavam em longo prazo obras de túmulos ou igrejas 

(VASARI, p. 17-18). Curiosamente, Michel Ângelo se tornou um dos primeiros artistas 

a se tornar figura pública. Um tipo de superstar. Mito reforçado pelo registro verossímil 

de Giorgio Vasari, em sua obra As Vidas, texto com o fito de engrandecer 

personalidades dos artistas (VASARI, p.38). Até mesmo os restos mortais de Miguel 

Ângelo foram roubados para venda como relíquia, ele próprio foi transformado num 

produto (HARRIS, 1988 p.78). O grande artista, também foi um dos primeiros a 

produzir desenhos como arte finalizada para presentear amigos. Até então, o desenho 

era considerado apenas uma ferramenta para produção de pinturas (HARRIS, 1988 

p.69).  

Após este interregno historicista, retomo minha narrativa pessoal. 

Meu processo de trabalho se iniciava de maneira caótica e ia tomando forma 

como uma massa de pão, ao apagar e redesenhar. Comparava-o com os desenhos de 

minha irmã: ela iniciava seu desenho de maneira bem técnica, traçando esquemas do 

esqueleto na pose, e ia colocando os músculos, olhos, nariz e boca. Procurei desenhar 

desta maneira (fig 12 ), mas não me adaptava. Preservei, pois, a forma caótica em meus 

trabalhos de desenho e pintura. 
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Fig. 39. Estudos de cabeça. Grafite sobre papel, São Paulo, 1990. 

Anos mais tarde, quando participei de aulas de desenho, ouvi de algum 

professor: “Desenhar é o treino do olhar”. Paul Valéry revela como é diferente observar 

as “coisas sem o lápis na mão e vê-las ao desenhar”. Os objetos são totalmente 

transformados quando os desenhamos, parece que nunca foram vistos (FONTES 

FILHO, 2007, p.31). Portanto, para realizar a mimese do objeto observado, é necessário 

olhá-lo nos mínimos detalhes, e fazer o traço sobre o papel a respeito do que vê, e não 

sobre o que acha que vê. Como vivemos na era da videosfera (DEBRAY, 1993, p.210), 

temos muitas imagens no estoque mental, muitas delas idealizadas, e para desenhar 

devemos duvidar destas memórias. Ainda mais, quando se trata do retrato, quando 

qualquer traço diferente do “real” altera totalmente a imagem, tornando-a irreconhecível 

ou quase semelhante. E no retrato, ser quase semelhante é um fracasso (a máquina de 

rostidade atuando). Claro, estou me referindo ao estudo do desenho realista, quando 

ainda não se tem um estilo estabelecido. Segundo Aristóteles, as pessoas “sentem prazer 

em olhar imagens que reproduzem objetos (...), a perfeita execução, ou o colorido (...)” 

(ARISTÓTELES, 1992). Segundo Van Gogh, o estudo da figura humana, 

indiretamente, era muito bom e útil para realizar paisagens (VAN GOGH, 2012, p.60). 

Pessoalmente, acredito que treinar retratos ou o desenho do corpo humano, 

especialmente com modelos vivos, facilita muito o desenho de qualquer outro tema, por 

força da dificuldade implicada no ato. 
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Eu não conhecia a saga do retrato e do autorretrato na história da arte. Com o 

passar do tempo, soube que desde o Egito, na Grécia e no Império Romano existiram 

retratos pintados. A partir do séc. XIV o retrato se firmou como um gênero da pintura. 

Sabe-se quão frequentemente os artistas se retrataram. Velásquez (em As Meninas), 

Rembrandt, Rubens, Van Gogh, e tantos outros. Com o advento da fotografia, diversos 

pintores retratistas se tornaram fotógrafos e a imagem ficou mais acessível à população 

em geral, através dos cartões de visitas inventados por Disderi (FABRIS,2004, p.23,28). 

Naturalmente, a fotografia se apropriou de alguns padrões estabelecidos pela pintura de 

retrato. Poses, maneiras de posicionar o modelo, cortes na imagem, fundos de paisagens 

ou aposentos, absorvidos da pintura (FABRIS, 2004, p.25-26). Incluindo o autorretrato.  

Parece ser um caminho natural do artista, treinar o desenho ou pintura, com sua 

própria imagem refletida num espelho ou por uma fotografia. Além disso, em meu caso, 

era uma busca da minha identidade e reconhecimento da minha imagem. Com efeito, eu 

não sabia quem era, porque negava minhas origens. Todos os artistas que admirava 

eram estrangeiros, brancos do hemisfério norte. E, sendo mestiça, como isso poderia ser 

resolvido? Segundo Baudrillard, “simular é fingir ter o que não se tem, (...) refere-se a 

uma ausência”. Mas logo em seguida ele afirma que simular uma doença, por exemplo, 

e todos os seus sintomas, é como se houvesse a doença, pois é  impor-se os sintomas, e 

de certa forma isso é real. E, ainda, o hiperreal é gerar “modelos de um real sem origem 

nem realidade” (BAUDRILLARD, 1991, p. 9-10). Portanto, eu simulava uma 

identidade para mim mesma, a identidade dos artistas pop que admirava, ainda que a 

eles não me assemelhasse fisicamente. A emulação fazia-me sentir como se fizesse 

parte do mundo pop, dando alívio a profunda angústia causada pela falta de uma 

identidade própria, negada pela colonização mental através das mídias de massa, pelo 

hiperreal. 

Assim, continuei me esforçando para realizar o simulacro da minha identidade. 

Enfrentei minhas limitações técnicas no desenho, dominei o material e as proporções. 

Tentei não idealizar minha própria imagem (assim eu pensava). Algumas vezes idealizei 

sim, de acordo com meu estado de espírito (fig. 41). Então, foram muitos desenhos 

feitos. Todas as referências vinham a partir de fotografias de revistas. Assim, a técnica 

foi sendo aperfeiçoada, inconscientemente a partir dos enquadramentos típicos da 

fotografia comercial. Foi um exercício solitário, mas sempre buscava a avaliação da 

minha irmã mais nova, que também desenhava. A figura do cálamo! Uma avaliava o 
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desenho da outra e dávamos conselhos de como poderia ser melhorado. Posteriormente, 

adquiri uma coleção da Editora Abril, “Curso de Desenho e Pintura” em dez volumes, 

comprado na banca de jornal, com o salário de um emprego de recepcionista em 1990. 

Foi então que conheci algumas técnicas e materiais. Essa coleção me acompanhou por 

vários anos e deixei de presente para meu sobrinho desenhista iniciante.   

 
 

Fig. 40. Primeiro autorretrato. Grafite e lápis 

de cor sobre papel. São Paulo, 18/07/1986. 

Fig. 41. Segundo autorretrato. Grafite, lápis 

de cor e canetinha. São Paulo, 28/12/1986. 
 

Embora eu não tenha apreciado à época o desenho da fig 40, pareceu-me 

verossímil. Os traços mestiços estão evidentes e destacados pela mão firme, 

especialmente nos olhos e na boca. O desenho foi realizado com grafite e pintado com 

lápis de cor. Nos olhos a cor preta imita a maquiagem, que foi suavizada nos lábios pelo 

lápis de cor rosa. A carnação foi pintada com muito cuidado, com lápis de cor usado na 

horizontal, para suavizar a pele e dar aspecto de aveludada. A mecha laranja do cabelo 

(influência do new wave dos anos 80) ganha destaque pela cor escura do cabelo nas 

laterais, riscados fio a fio. A camisa amarela de tecido fino e com o botão aberto, 

destaca o tom de pele bronzeado e leveza de espírito, em contraste com o rosto sério. 

Mesmo sem trabalho de luz e sombra, não há a sensação de falta de tridimensionalidade. 

É um desenho sincero, saído do que via no espelho.  

A fig 41 é idealizada e andrógena, a roupa ocupa mais espaço no papel, 

assemelha-se a uma armadura preta, maciça, expressão de auto afirmação, 

enfrentamento e proteção. A cabeça é pequena se comparada ao corpo “fechado”, a 
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boca tem destaque reforçado pela cor vermelha, como a maquiagem de um palhaço, ou 

do coringa. Os olhos bem marcados de preto, olham diretamente, sem medo. O rosto 

possui uma expressão neutra, apesar da máscara dramática. O corte do cabelo segue a 

moda da época, o mullet, influência da personagem andrógina dos anos 1970, Ziggy 

Stardust, de David Bowie. Personagem extraterrestre, cabelo picado em camadas, curto 

na frente e comprido atrás, pintado de laranja, é um ícone do mundo pop. Este cabelo 

influenciou toda a geração dos artistas pop dos anos de 1980, e foi tão usado e 

banalizado, que foi considerado de mau gosto por especialistas da moda. Até ser 

completamente vulgarizado pelas duplas sertanejas brasileiras, como por exemplo, 

Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo e Luciano (5). Interessou-me, lembro, uma 

pesquisa mais aprofundada sobre o tema no livro The mullet :hair style of the gods, de 

Mark Larson e Barney Hoskyns. 

Na figura 42 mostro o desenho com o qual mais me identifico até hoje. Feito 

totalmente com grafite, destaca as linhas do rosto, pois o entorno é neutro. A expressão 

está leve e tranquila, o sorriso é discreto. Novamente, o olhar é direto para o espectador, 

pois ao olhar para o espelho era mais fácil reproduzir no papel. O traço está mais 

maduro, mais solto. O trabalho de luz e sombra fornece profundidade às formas do rosto 

e pescoço.  

 
Fig. 42. Terceiro autorretrato. Grafite sobre papel. 

São Paulo, 01/08/1988 
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Fig 43. Detalhe da fig. 42. Fig 44. Henri La Tour. Carvão sobre papel. 

 

No autorretrato à carvão de Henri La Tour (fig. 44), podemos notar o trabalho os 

volumes de claro e escuro, em lugar das linhas às quais eu recorria. A iluminação, 

provavelmente de uma vela, proporciona uma fantasmagoria e mistério, os traços 

demarcatórios rareiam, somente traçamentos nos cabelos e colarinho. O rosto está 

coberto por hachuras de carvão, a figura se mistura com o fundo, também hachurado, 

não está fechada em si mesma como em meu desenho, onde fica evidente a dualidade 

muro branco-buraco negro. La Tour encontra espaços para escapar dos buracos negros e 

seus significados, evolui com sua figura para as sombras, para o jogo dos volumes, dos 

claros e escuros, tudo embaralha. Escapa, pois, de sua própria redundância.   
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Fig. 45. Quarto autorretrato. Grafite sobre 
papel. São Paulo, 06/09/1990. 

Fig. 46. John Taylor, Duran Duran. Grafite 
sobre papel. São Paulo, 17/08/1990. 

 

O desenho da fig 45 foi feito a partir de uma foto de estúdio para um book de 

modelo. É uma personagem da moda. Único desenho em que o olhar é enviesado, 

revelando parte do rosto. O cabelo longo emoldura o rosto sério. Mas, o mais 

interessante é que revela a conquista de um desejo antigo: ser como meus ídolos pop do 

Duran Duran, mesmo que num instante do clique da câmera fotográfica. A semelhança 

do autorretrato com o desenho da fig 46, John Taylor, é evidente: a expressão dos rostos 

e a maneira como os cabelos foram arrumados se assemelham. Uma descoberta feita a 

partir desta pesquisa, ao comparar as imagens. Consegui realizar a simulação do rosto 

branco da máquina de rostidade. Estava com a mente colonizada pela cultura de massa, 

a Terceira Cultura a que se refere Edgar Morin. A imprensa, o cinema, o rádio, a TV, os 

jornais, a religião, todo um sistema que nos doutrina a pensar de determinadas maneiras, 

que, por fim, imaginamos ser natural. Produção de cultura segundo as normas de 

produção industrial, de maneira massiva. “A cultura orienta, desenvolve, domestica 

certas virtualidades humanas, mas inibe ou proíbe outras (...) Ela é cosmopolita por 

vocação e planetária por extensão” (MORIN, 2002 p. 14, 16).  

Com a formação em História da Arte, tomei contato com formas outras de 

registro do rosto, da identidade facial. Formas menos afeitas ao mimetismo, mais 

abertas à desmontagem da forma. Com o tempo, percebi que meu apreço por certa 

experimentação do traço, mesmo por certo caos das linhas recebia respaldo de registros 
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muito distantes de minhas apreciações juvenis. Descubro, pois, em Giacometti , em seus 

retratos, uma profusão dos traços, um traçamento raivoso. Há, porém, nessa “raiva”, 

uma firmeza que sempre procurei em meu próprio traço. Agora sei tratar-se de um 

modo de fazer fugir as semelhanças, a fim de fazer surgir o que sempre procurei, mas 

nunca encontrei em meus manuais de desenho: a singularidade. Em Giacometti, os 

signos gráficos se entrechocam. Pelo menos é o que sinto. Como no rosto de Genet. 

Como se o desenho nascesse do acaso. Giacometti crê que está aí o “golpe da mão” do 

desenhista, de efeitos incalculáveis. Quão distante isto está, agora sei, de meus 

traçamentos ocupados em acompanhar escrupulosamente as linhas que observava ao 

espelho, ou sobre a fotografia. Seja como for, tanto lá como aqui, a mesma procura por 

singularidade.  

 
Fig. 47 A. Giacometti, Portrait de Jean Genet, 1972 

Sempre inquietada pela singularidade, o que explica a natureza do presente 

trabalho, cito a seguir passagem de Genet sobre Giacometti : 

A beleza tem apenas uma origem: a ferida, singular, diferente para cada um, 

oculta ou visível, que o indivíduo preserva e para onde se retira quando quer 

deixar o mundo para uma solidão temporária, porém profunda. Há, portanto, 

uma diferença imensa entre essa arte e o que chamamos o miserabilismo. A arte 

de Giacometti parece querer descobrir essa ferida secreta de todo ser e mesmo 

de todas as coisas, para que ela os ilumine. (GENET, 2000, p.12-13) 
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3.3 Autorretrato - fotografia 

Em vista de tal obsessão por fixar em imagem minha singularidade, foi um 

processo natural testar a câmera fotográfica para o autorretrato. Primeira experiência 

bem sucedida com flash rebatido (fig. 48), o móvel favorecia, pois era uma penteadeira 

com uma cobertura onde pude rebater o flash. Era necessário esperar alguns dias para 

ver o resultado, após a revelação do filme. O rosto como primeiro, e evidente, objeto. O 

Eu. A fotografia como espelho. Frontalidade indagativa. Lembro-me da primeira pessoa 

a retratar a si mesma, o norte-americano Robert Cornelius, em outubro de 1839 (fig. 

49). Leio em um site: 

“Ao instalar sua câmera na parte de trás da loja da família, Cornelius tirou a 
imagem removendo a tampa da lente e, em seguida, correndo para o quadro, ele 

se sentou por entre 3 e 15 minutos diante de seu daguerreótipo, uma versão mais 

primitiva da câmera fotográfica, para obter a imagem. Na parte de trás da 
imagem ele escreveu A primeira fotografia com luz já tirada. 1839. “ 

3
 

 

Também experimentei essa urgência de me instalar apressadamente diante da 

objetiva em outros momentos. Mas aqui, a maior dificuldade foi segurar a câmera e o 

flash ao mesmo tempo, sem que todo o equipamento caísse das mãos. O rosto obedece a 

uma pose influenciada por publicidades vistas em revistas. Fico a pensar no abismo 

entre as técnicas. Meu rosto, na foto de 1990 mostra-se nítido, sem os elementos da 

urgência que parecem carregar na superfície da fotografia de Cornelius. A câmera 

analógica Olympus permitiu que eu a segurasse nas mãos, pelo seu tamanho compacto, 

feito para ser levado em viagens ou em qualquer lugar. Ao contrário do daguerreótipo, 

uma caixa grande que deveria ser apoiada sobre uma superfície. O espelho foi um 

cúmplice, assim como nos desenhos, na fotografia também era um companheiro 

constante. O cabelo arrumado, a maquiagem leve e o sorriso sutil foram cuidadosamente 

planejados.  

 

                                                             
3 MORÉ, T. Carolina. Quando e por quem foi feita a primeira selfie do mundo? FTC, 10 abr. 2019. 

Disponível em: <https://followthecolours.com.br/cooltura/primeira-selfie-do-mundo/> Acesso em: 15 

maio 2020. 

 

https://followthecolours.com.br/cooltura/primeira-selfie-do-mundo/
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Fig. 48. Câmera analógica: Olympus-Pen Ee-2. 

São Paulo, Janeiro de 1990. 

Fig.49. Robert Cornelius. Daguerreotipo, 

Filadélfia, 1839. 

 

 
Fig 50. Câmera analógica: Olympus-Pen Ee-2. São Paulo, 1990. 

 

A fotografia tem no espelho um modelo a ser, de certo modo, observado. Mas, 

por vezes, o espelho se presta a malabarismos no afã de captar a si em suas 

metamorfoses e posturas. Sempre num estudo do Eu, nesta fotografia (fig. 50). O 

espelho é seguro pelos pés de modo a permitir que a câmera capte o corpo deitado. Não 
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me parece sem importância ressaltar o fato de o rosto perder importância aqui, ceder ao 

próprio aparelho que me permitia captar meus malabarismos junto a minha 

pessoalidade. Esta imagem me remete a dois seres da mitologia grega, Medusa e 

Ciclope. A energia feminina e masculina, Yin e o Yang do Taoismo representando 

forças complementares
4
. A estética e a tecnologia unidas para produzir algo maior, uma 

memória, uma imagem, talvez um ícone particular.  

. 

Mais acrobacias para este autorretrato (fig. 51).  A dança me proporcionou força 

e leveza para subir nos andaimes das obras. Estava marmorizando a coluna e no fim de 

um dia de trabalho liguei a câmera no modo timer e corri para subir no andaime e fazer 

a pose (assim como Cornélius correu para posar em frente ao seu daguerreotipo). Tentei 

algumas vezes até dar certo. Fui a “crucificada” do dia. 

 
Fig 51. Câmera digital Sony Cyber Shot 3,2. Paróquia Cristo Jovem, Lapa de Baixo, São Paulo, 

2010. 

 

Malabarismos. Acrobacias. Morte. Sem querer, salta-me à memória uma 

passagem de Roland Barthes em A Câmara Clara na qual ele passa das “contorções dos 

                                                             
4
 IBRACHINA. Instituto Sociocultural Brasil – China. Disponível em: 

<https://ibrachina.com.br/cultura/yin-yang-forcas-opostas-que-se-complementam/> Acesso em: 20 set. 

2020. 

https://ibrachina.com.br/cultura/yin-yang-forcas-opostas-que-se-complementam/
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fotógrafos” a fim de restituir alguém em fotografia e o esforço para que a Fotografia já 

não seja um objeto da Morte. 

“A Foto-retrato é um campo cerrado de forças. Quatro imaginários aí se cruzam, 
aí se afrontam, aí se deformam. Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: 

aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o 

fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte. Em outras 

palavras, ato curiosos: não paro de me imitar, e é por isso que cada vez que me 
faço (que me deixo) fotografar, sou infalivelmente tocado por uma sensação de 

inautenticidade, às vezes de impostura (como certos pesadelos podem 

proporcionar). Imaginariamente, a Fotografia (aquela de que tenho a intenção) 
representa esse momento muito sutil em que, para dizer a verdade, não sou nem 

um sujeito nem um objeto, mas antes um sujeito que se sente tornar-se objeto: 

torno-me verdadeiramente espectro. O Fotógrafo sabe muito bem disso, e ele 
mesmo tem medo  dessa morte em que seu gesto irá embalsamar-me. Nada seria 

mais engraçado que as contorções dos fotógrafos para „dar vida‟: tristes 

iniciativas  [...] Seria possível dizer que terrificado, o Fotógrafo tem de lutar 

muito para que a Fotografia não seja a Morte”. 
(BARTHES, 1984, p.27-28) 
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Fig. 52. Série expressões, autorretratos. Câmera Sony Cyber Shot 3.2. São Paulo, Julho 

de 2010. 

Termino esta incursão pela expressão visual de si por uma série de fotografias na 

qual o rosto em mutação estuda suas possibilidades expressivas. Tomo como modelo, é 

evidente, os flashes exaustivos de Francis Bacon de seu rosto, estudos preparatórios 

para suas pinturas.  

 

 
 

  
Fig. 53 Francis Bacon,  Três Estudos para  Autorretrato , 1976 
 

Bacon permanece, para mim, referência para a transposição do fotográfico ao 

gráfico. Sei que o rosto em Bacon  diz respeito, de certo modo, a um trabalho da morte: 

estiramento, dilatação, contraturas e paralisias, hiperestesias e anestesias que retratam  
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um corpo em transição, um corpo-sem-órgãos, diria Deleuze , uma “semelhança não 

figurativa”; de todo modo,  uma “presença”. E é presença o que sempre procurei, creio, 

em minhas representações. 

Retenho, por fim, uma passagem que parece explicar minha perseverança de 

artista junto ao rosto.  

“O retrato fixa uma percepção necessariamente flutuante. É verdade que o rosto 

possui infinitas expressões. Mas também é verdade que o retrato não oferece 

apenas uma expressão entre outras, mas parece revelar «o ponto de vista de todos 

os pontos de vista», uma espécie de objetividade absoluta da subjetividade (o que 
constitui sem dúvida um dos fatores de atração do pintor pelo autorretrato). Ao 

mesmo tempo, essa perspectiva absoluta contém em potência as múltiplas 

expressões em que se pode manifestar”. 
(GIL, 2005, p. 30). 
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4. Vivências nas artes plásticas e performances 

O desenho e a dança, aparentemente não tem correlação formal. Contudo, 

revelam-se intrinsicamente ligados. Ambos são artes do espaço e do tempo, do traço 

sobre o papel, ou do traço no espaço, o borrão da tinta, ou o borrão do movimento. 

Porém, um permanece sobre o papel, o outro fica na memória, muitas vezes como um 

borrão (na fotografia , mera indicialidade).  

 No desenho, após alcançar a capacidade plena de realizar a mimese, surge a 

necessidade de uma linguagem própria. Assim, a partir das aulas com modelos vivos, 

minha mão foi se soltando, o olhar ficou mais sagaz e rápido e o desenho foi se 

desconstruindo. A conexão entre olhos e mão é tão intensa, que se tornam um único 

órgão. É a urgência de registrar uma sensação, o momento da respiração do modelo 

vivo. A vida. Como bem observa Osvaldo Fontes (2007 p. 32), “o olhar do desenhista 

não se concentra em contornos reconhecidos e traços eficazes, mas flutua segundo 

linhas de força não necessariamente visíveis, não necessariamente próximas”. Esse 

estado mental e físico, se torna mais evidente ao treinar o desenho cego, técnica que 

consiste em olhar apenas o modelo, ou objeto, sem olhar para o papel. Assim as formas 

ganham mais intensidade e identidade própria, sem a preocupação de alcançar a 

mimese, a mente relaxa e se une ao corpo de modo inebriante: é como dançar de olhos 

fechados. O resultado é muito mais interessante e intenso. Digamos, mais verdadeiro. 

Pois é o resultado da emoção do artista. Transcrevo Henri Maldiney citado por Osvaldo 

Fontes Filho, sobre o ato de desenhar do artista Pierre Tal-Coat (1905-1985):  

Seu olhar passava do motivo para o papel, do papel para o motivo, mas a partilha 

era desigual. Ficava muito mais tempo a seguir ao longe o motivo se desenhar do 

que controlar o seu desenho. Era lá no longe, um longe que de repente se tornava 

próximo, que o seu olhar, ao ritmo do motivo, mantinha-se num estado perpetuo de 

surpresa. Enquanto aqui a mão entrava em ressonância com ele. A operação 

comportava dois tempos. Havia em primeiro lugar uma tensão: a tensão do olhar a 

requerer todo o corpo, cujas sinergias culminam na mão. O olhar de sílex, todo de 

concentração, comunica à mão o seu rigor. Nem o olhar pestaneja, nem a mão 

treme. Preparada para tudo, mas transbordada para todos os lados, a mão mantém-

se alerta sem poder começar, nem ousar começar. É o primeiro momento. Depois, 

chega o segundo, aquele ao que os chineses chamam de “pulso vazio”. Anulada 

toda tensão do corpo, a mão deixa de conduzir para ser conduzida, conduzida em 

ressonância com o motivo...esse movente. O olhar induzido pelo motivo é um 

esboço motor, cuja transmissão do movimento da mão não é direta. Como não o é a 

relação de mundo a mundo entre o motivo e o desenho. Entre ambos acontece o 

instante do pulso vazio. Esta passagem ao vazio é uma passagem pelo vazio, pelo 
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nada. É mais uma passagem. Nesse vazio, o artista é intimado a desparecer ou a 

nascer para si próprio e, com ele, o mundo, sem que seu desejo seja cópia, mas 

metamorfose desse mundo (FONTES FILHO, 2007, p. 32). 

 Esse ato de desaparecer é um tipo de morte, por isso é tão doloroso, por isso 

muitos artistas sucumbem e desaparecem como artistas. Nascer como um novo artista 

também é doloroso, pois exige desapego do que se aprende, exige mente aberta e desejo 

por novos caminhos, o que provoca medo, por ser um caminho totalmente desconhecido 

e não sabemos onde nos levará tal caminho de aprendizagem e pesquisas,. Mas é 

gratificante, apesar da angústia inicial, a descoberta de um novo eu, um novo método e 

um novo trabalho.  

Assim, meus desenhos mudaram radicalmente. Desconstruídos, corpos vazados, 

corpos sem órgãos, como diria Deleuze. Eis um pouco de minha processualidade em 

imagens. São produções de 1999, momento muito produtivo, com idas e vindas na 

técnica, entre o realismo e a desconstrução.  

  

Fig. 54 Desenho 1. Carvão sobre papel A3. 

São Paulo, Maio de 1999.  

Fig. 55 Desenho 2. Pastel sobre papel  
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Fig. 56 Desenho 3. Pastel sobre papel sulfite 

A3. Junho de 1999. 

Fig 57 Desenho 4. Corante Suvinil sobre 

papel cartão A3. 1999. 

  

Fig. 58 Pintura 1. Corante suvinil sobre papel 

sulfite A3. Julho de 1999.  

Fig. 59 Pintura 2. Corante suvinil sobre 

papel sulfite A3. Julho de 1999. 

  

Fig. 60 Pintura 3. Corante sobre papel sulfite 

A3. Maio de 1999. 

Fig. 61 Pintura 4. Corante sobre papel sulfite 

A3. Julho de 1999. 
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Fig. 62 Desenho cego. Grafite sobre sulfite A4. 

Outubro de 1999. 

Fig. 63 Desenho cego e pintura. 

29cmx18cm. Esferográfica e corante sobre 

cartolina. 1999.  

  

Fig.64 Pintura cega 1. Modelo em movimento. 

Corante sobre papel, 1999. 

Fig. 65 Pintura cega 2. Corante sobre papel 

sulfite, 1999.  
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Fig. 66 Desenho-pintura 1. Esferográfica, 

carvão e corante sobre papel vergê. 1999. 

Fig. 67 Desenho-pintura 2.Esperográfica e 

corante sobre papel vergê. 1999. 

 

Fig. 68 Pintura. Corante Suvinil sobre papel vergê. 1999. 

 

 

Na dança, o processo de desconstrução é semelhante.  Aprendemos as técnicas 

clássica, moderna e outras, para desconstruir e criar nossa própria dança. Para quem 

deseja ser criador esse é o processo. Muitos desejam ser apenas o interprete, e isso 

também é válido. Já na pintura e no desenho artístico, é necessário ser criador.  
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Do desenho caminhei para a dança, criei algumas performances, mas a 

dedicação foi mais focada na dança contemporânea.  

 

5.Vivências do corpo [ou Vivências no palco] 

 Realizei muitas atividades na dança e nas artes plásticas, ao mesmo tempo em que 

trabalhava com pinturas decorativas para me sustentar. Em um pedaço de papel, 

encontro anotadas as conquistas realizadas em 2004.  Disponibilizo-a, aqui, não tanto 

como um modo de reorganizar minhas reminiscências, mas de tomar consciência de 

fatos e realizações que me foram sempre espontâneas, não planejadas.  

1- Trabalhei na editora Jd. Contemporâneo; 

2- Conheci vários artistas plásticos; 

3- Criei uma sequência coreográfica para o trabalho da Cláudia de Souza, que me 

desbloqueou para a criação; 

4- Conheci os bailarinos da Cia 2 do Balé da Cidade; 

5- Conheci Luiz Fernando Bongiovanni, Iracity Cardoso e Cássia Navas; 

6- Montei um grupo de dança (In-Pulso) e fizemos performances; 

7- Conseguimos espaço no CCSP para ensaiar e estamos unidos como grupo; 

8- Participei da oficina de Nelson Enohata e produzi um vídeo dança; 

9- Voltei a estudar inglês; 

10- Comecei a fazer aulas de pintura no atelier do Marco Rossi; 

11- Comecei a dar aulas de dança para o grupo In-Pulso; 

12- Entrei na Cooperativa Paulista de Dança; 

13- Estou posando para um artista, como modelo vivo. 

A aprendizagem sempre ocorreu em mim pelo corpo, não tanto pelo intelecto, como 

a escola exige. Daí a dificuldade de compreensão das coisas no estudo durante a 

infância. As vivências no desenho, pintura e fotografia, foram a base para a continuação 

de minha experiência artística e consolidação da aprendizagem sobre a vida. Como 

afirma Célia Gouvêa, “(...) o corpo é interdisciplinar”. (VANEAU, 2017, p.31). 

Tive o privilégio de passar por praticamente toda a história da dança ocidental nas 

oficinas culturais que frequentei. As primeiras aulas foram de balé clássico, logo em 

seguida e concomitantemente, fiz aulas de dança contemporânea, que misturavam 

diversas técnicas. Aos poucos fui passando pelas técnicas puras de Laban, Merce 

Cunningham, Martha Graham, Jose Limon, Doris Humphrey, William Forsythe, sem 

esquecer o aprendizado de contato e improvisação em Steve Paxton. Pude experimentar, 
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ainda, a dança clássica indiana Odissi, introduzida no Ocidente por Martha Graham 

(ANDRAUS, 2013 p.74-75).  

Com toda esta pluralidade de técnicas e vivências de movimentos e gestualidades, 

pude ter ferramentas para criar, improvisar e, mesmo, atuar como atriz em alguns 

momentos. Seria o corpo hibrido no corpo mestiço. Para Lourence Louppe, a 

“mestiçagem é a mistura de fontes culturais, interpenetração das formas e dos gêneros 

artísticos” (ANTUNES, 2000 p.27-28). A mestiçagem, a mistura de sangue e de raças, 

cria sujeitos mistos. O hibridismo realiza misturas entre elementos incompatíveis, 

interespécies, mutações aberrantes. Contudo, é o destino dos corpos que dançam. Pois é 

o resultado das exigências coreográficas e do treino dos corpos. Nesse período de 

transição da dança tradicional ensinada por um mestre para a dança de autor, “a 

construção de um sujeito através de uma determinada pratica corporal torna-se, então, 

quase impossível” (ANTUNES, 2000, p.31). Louppe explica que, por volta dos anos 

1980, houve a perda da linhagem no treino do corpo, a influência dos grandes mestres 

chegou mesmo a ser rejeitada. O bailarino se criava a partir de um treino constante, de 

técnica, filosofia e estética, em que havia referenciais simbólicos. Surge então, a dança 

de autores. Helena Katz nos dá mais pistas do que houve com a dança a partir dos anos 

80 e 90: 

“Não é somente (Ludovic) Burel que se preocupa com o que vem acontecendo 

com a dança, sobretudo aquela praticada a partir dos anos de 1990, a que foi 

ficando lenta e parada, porque foi assim que conseguiu responder às profundas 

transformações dos anos 1970 e 1980. Sem uma reflexão sobre a complexidade 

desses contextos, a conversa sobre a dança, que foi abrindo mão da música, do 

figurino, do cenário e dos passos que a ela eram associados, corre o risco de se 

transformar num programa de auditório que julga quem vai e quem não pode ir 

para o pódio da dança ” (KATZ, 2013, p.41). 

 

Nasci para a dança justamente nessa época de transição e transformação de 

linguagens, em 1991. Permaneci, porém, como aluna por bastante tempo, pois os 

dogmas religiosos ainda estavam muito presentes e isso foi um grande obstáculo que 

postergou minha profissionalização na dança. Quando finalmente me entreguei às artes, 

rejeitando totalmente as fantasias religiosas, os trabalhos foram surgindo. A tendência 

da época era dos coreógrafos ou diretores que pediam improvisos. Isso já acontecia nas 

aulas de dança contemporânea: muitos improvisos eram incentivados através de 
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exercícios teatrais, e do contato e improvisação. Depois de participar de tantas aulas 

técnicas, o improviso me ajudou a desconstruir os movimentos e a liberar a criatividade.  

   

  

 

 
  

 

 

 

Fig. 69. Workshop de improvisação de Tomi Paasonem. Fotos: Tiago Bartholo. CCSP, 

São Paulo, Dez. de 2008 
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Quando se dança, principalmente quando se improvisa, o expor-se é total. É 

como estar nu em público, de alma nua. Não há como esconder o que se é, por isso 

dançar me ajudou no autoconhecimento e autoestima, sem o que não há como ser artista 

ou estar no palco. Dançar me salvou da loucura deletéria que a religião estava 

provocando por bloquear minha personalidade. A dor foi canalizada para a poesia do 

movimento, e a raiva para o suor do esforço físico. Sobre a formação do bailarino, 

Martha Graham afirma: 

“A formação de um bailarino experiente leva cerca de dez anos. O treinamento 

é duplo. Primeiro vem o estudo e o exercício da técnica, que é a escolha na qual 

se trabalha o fortalecimento da estrutura muscular do corpo. O corpo é 

modelado, disciplinado, honrado e, com o tempo, adquire confiança. O 

movimento torna-se limpo, preciso, eloquente, verdadeiro. O movimento nunca 

mente. É um barômetro que revela as condições atmosféricas da alma a todos 

que conseguem entende-lo. (...) Em seguida, vem o cultivo do ser, do qual surge 

o que ele tem a transmitir. Isso não emerge do nada, mas sim de uma grande 

curiosidade” (GRAHAM, 1993, p.12). 

 

5.1 Alguns trabalhos: Éden Urbano 

Em quase todos os trabalhos profissionais dos quais participei, fui estimulada a 

criar. No grupo In-Pulso, formado por amigos que frequentavam as aulas de dança do 

CCSP, criamos “Éden Urbano (o paraíso não está perdido)”, baseado no livro Éden - 

Um Tríptico Bíblico, de Haroldo de Campos. Apresentamo-nos  em temporada de um 

mês na Casa das Rosas na Av. Paulista em abril de 2005, por ocasião do lançamento do 

livro em homenagem ao escritor que dá nome à casa, Espaço Haroldo de Campos de 

Poesia e Literatura. O diretor era Frederico Barbosa, poeta e professor de poesia de 

minha mãe nos cursos da casa na época. Através de minha mãe, Malba de Queiroz, 

também poeta, conheci o Fred e conversamos sobre a criação de um trabalho com o 

texto do livro de Campos. Criamos, então, uma peça de dança-teatro realizando uma 

simbiose do texto com a arquitetura da casa, o jardim, o movimento, a música e as 

luzes. Éramos em cinco pessoas, eu, Priscila Lima, Renato Rodrigues, Eduardo 

Fukushima e Luciano Ruas (músico). O processo de criação se iniciou pela leitura do 

texto e escolha das partes que entrariam no trabalho, essa parte realizamos em conjunto, 

mas a adaptação final foi minha, pois, devido à minha educação religiosa, conhecia bem 

o texto, inclusive lia um pouquinho de hebraico. O livro Éden não é apenas uma 

tradução de Haroldo de Campos do texto bíblico, é uma criação, recriação e transcriação 
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do original em hebraico do Gênesis e do Cântico dos Cânticos. O poeta concretista era 

profundo conhecedor da linguística de diversos idiomas, e, como poeta, brincava com as 

palavras, seus significados e morfologias.  

Após a decisão das partes do texto que trabalharíamos, fizemos leituras 

dramáticas, orientados por Renato Rodrigues, ator. Íamos criando imagens através das 

leituras feitas na Casa das Rosas. Tivemos total liberdade de ocupação do local para os 

ensaios.  

 
Fig. 70 Éden Urbano (o paraíso não está perdido). Foto: Ana Elisa Carramaschi. Casa das 

Rosas, São Paulo. Abril de 2005. 

 

5.2 Desequilíbrio e Equilíbrio 

O grupo Vidança, criado por Marcos Abranches, portador de deficiência física, 

(paralisia cerebral) dançava solos e tinha criado uma peça de dança-teatro chamada, 

Desequilíbrio e Equilíbrio. O grupo convidou Marcela Medeiros para participar da 

peça, e ela me chamou para integrar o grupo que faria uma temporada no teatro Sátyros 

2 na Praça Roosevelt em São Paulo em 2005. Eu e Marcela criamos várias sequências 

de dança para ampliar, adaptar e melhorar a peça. Nós duas nos adaptamos aos 

movimentos de Marcos, pois ele dançava de maneira singular por causa de sua 

deficiência física. O que tornou nossos movimentos muito originais. Movimentos 

distorcidos, tremidos, borrados e dramáticos. O subtexto era a história de uma pessoa 
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que não se encaixa na sociedade e por isso cria seu próprio mundo. As três pessoas do 

elenco eram um único personagem: o emocional, os pensamentos e o mundo real. 

Algumas palavras eram pronunciadas aos gritos, mas sem frases completas. O corpo em 

convulsão constante, se desequilibrava para obter seu próprio equilíbrio.  

 
Fig. 71  Desequilíbrio e Equilíbrio. Grupo Vidança. Foto: Ethel Shuña. Teatro Sátyros, São 

Paulo, 2005. 

 

O ano de 2006 foi bem agitado. Participei de três projetos muito interessantes, e 

cada um se somou ao outro em conhecimento dos processos criativos e experiência.  

5.3 Identidade 

Participei de oficinas com o coreógrafo e bailarino Luiz Fernando Bongiovanni 

no CCSP em 2004, 2005 e 2006. Bongiovanni havia feito uma carreira internacional 

como bailarino e estava de volta ao Brasil para investir na carreira de coreógrafo. Ele 

usava o método do coreógrafo americano William Forsythe, que por sua vez se baseia 

no método de Rudolf Laban. A criação dos movimentos se origina de várias diretrizes 

da geometria e da física. “Movimento é arquitetura viva no sentido de mudança de 

lugares e mudança de relações, arquitetura criada pelos movimentos humanos e feita de 

caminhos no espaço” (CORDEIRO,  HOMBERUGER, CAVALCANTI, 1989, p.9). A 

técnica consiste em nos vermos dentro de um cubo imaginário com três níveis de altura: 

o alto, médio e baixo. Através das partes do nosso corpo, forjamos alcançar, tocar ou 

resvalar cada ponto pré-determinado desse cubo. Através de dinâmicas de velocidade e 
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força, criamos movimentos cada vez mais complexos até desconstruir o movimento. É 

possível ficar no confortável do corpo ou nos contorcer totalmente. Fazíamos anotações 

no papel com diretrizes de Bongiovanni e, a partir das anotações, criávamos os 

movimentos. Tudo era muito cerebral e matemático, o esforço mental se aliava ao 

esforço físico para criar e realizar os movimentos, depois apresentávamos os resultados 

do trabalho para os colegas, o que exigia memória para rememorar a criação. Era, pois, 

sofrido criar. Por vezes, ficava angustiada de não sentir que havia criado algo 

interessante.  

Após o termino de uma oficina, Luiz Fernando formou um grupo, pois queria 

criar um trabalho chamado Identidade, parte de sua pesquisa da graduação em filosofia. 

O desafio foi construir uma dramaturgia a partir da criação de células coreográficas 

independentes e neutras. A partir de alguns experimentos com elásticos cruzados no 

palco, Luiz pediu que fizéssemos nossas sequências interagindo com os elásticos. 

Através desse teste, Bongiovanni me escolheu para criar um solo com minhas células 

coreográficas e adaptá-las aos elásticos. Uma célula de movimento criada baseada na 

caligrafia cursiva do meu nome “Thelma”, foi muito útil neste momento. Assim surgiu 

o “Solo dos Elásticos”, que se tornou o centro do trabalho Identidade, único solo 

dançado no silêncio, sem música, o som ouvido era o da minha respiração que gerava o 

ritmo da dança, ou a dança determinava o ritmo da respiração. Realizamos três 

apresentações deste trabalho. A estréia, no Espaço Cênico Viga, para pessoas da dança, 

amigos e familiares. Uma apresentação durante o IX Encontro Nacional de Pesquisa na 

Graduação em Filosofia da USP e outra apresentação num estúdio de dança Cláudia de 

Souza, onde eu fazia aulas de dança moderna (Graham). Na USP, dancei com o pé 

enfaixado, pois acabara de sofrer uma torção no pé direito. Sentia muita dor, mas não 

daria para não dançar, a apresentação ficaria desfalcada.  

Encerradas as apresentações agendadas o grupo se dispersou, pois todos estavam 

trabalhando pelo prazer de dançar, mas a falta de recursos tornou muito difícil continuar 

com o projeto.  Cada um precisou seguir seu caminho.  
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Fig. 72 Identidade - Solo dos Elásticos. Direção: Luiz Fernando Bongiovanni. Teatro Viga, São 

Paulo, 2006. 

 

5.4 Embriologia e Arte... 

Robson Lourenço, bailarino do Balé da Cidade e amigo de Bongiovanni, assistiu 

a um ensaio do Identidade na sede do Balé, e convidou a mim e algumas pessoas do 

elenco para participar de um projeto dele chamado Embriologia e Arte. Algum tempo 

depois, houve uma reunião com os participantes do projeto, na Estação Ciência da USP 

no bairro da Lapa. Era uma equipe multidisciplinar de artistas e profissionais da saúde. 

Os diretores do projeto, além do Robson, o Dr. Ricardo Ghelman, médico antroposófico 

e ex-professor de embriologia da USP. A princípio, tivemos aulas de embriologia na 

Estação Ciência pelo método da fenomenologia de Goethe, que busca a junção da arte e 

da ciência. Posteriormente, surgiram propostas de improviso de movimento a partir dos 

estudos. Assim correram três meses de workshop. No início de 2007, os ensaios se 

iniciaram na sede do Balé da Cidade, com sete bailarinas e os dois diretores do projeto. 

Havia uma verba para nossos salários. No início de cada ensaio, Ricardo Ghelman nos 

relembrava da formação de um órgão determinado e partíamos para improvisações para 

criar células coreográficas em duplas ou solos. Às vezes aprendíamos a dança de outras 
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e montávamos cenas. No final dos ensaios havia conversas sobre o trabalho do dia, as 

dúvidas sobre o processo de criação, e também sobre a embriologia, além de questões 

filosóficas. Algumas vezes, Robson nos dava tarefas para casa, pedia uma célula 

coreográfica para o dia seguinte. Assim, no ensaio seguinte cada uma apresentava sua 

dança sobre a formação do coração, por exemplo. E experimentos eram realizados, 

misturando as danças, partes de uma com outra. O início de uma célula de dança com o 

final de outra dança. A mesma dança com uma ou mais pessoas, e assim por diante. 

Houve improvisos com instrumentos musicais, quando levei uma flauta doce e um 

pandeiro para o ensaio. Aos poucos foram determinados certos movimentos e 

formações no espaço. Não havia contagem musical determinada, uma sentia o ritmo da 

outra e íamos juntas. Um músico comparecia aos ensaios para criar a música. E também 

havia equipe de produção para resolver questões burocráticas de transporte, figurino, 

documentos e pagamentos de cachês. Por fim realizamos duas apresentações, uma delas 

num congresso de medicina antroposófica.  

 
Fig. 73. Embriologia e Arte. Dança e ciência. Direção artística: Robson Lourenço; direção 

científica: Dr. Ricardo Ghelman.Vídeo: Alex Soares. São Paulo, Novembro de 2007 

 

5.5 Encontro com Célia Gouvêa: Corpo Incrustado 

Durante uma das aulas no CCSP, ouvi de alguns colegas que Célia Gouvêa 

estava fazendo testes para bailarinos no museu do Ipiranga e apenas deveríamos dançar 

uma pequena coreografia que soubéssemos. Eu já tinha ouvido a respeito da Célia: 

determinados nomes são bem conhecidos no metier da dança, mas não sabia muito 

sobre ela e nem sobre seus trabalhos. Mas sabia que ela fazia parte da história da dança 

contemporânea de São Paulo. Fomos, então, ao Ipiranga para fazer o teste, e dancei para 
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Célia e seu assistente, Ricardo Fornara, uma parte do meu “Solo dos Elásticos”. Eles 

gostaram muito, e entrei para o elenco juntamente com outros amigos. Assim, em 2006 

iniciamos os ensaios do Corpo Incrustado, projeto que visava ocupar espaços públicos 

com nossos corpos, nos moldando às arquiteturas existentes na cidade. 

“Associa, portanto a dança à cidade, aliando politica e poética, inscrevendo a dança na 

realidade urbana, social, paisagística. Aproxima o artista do cidadão, sensibilizando a 

população e desenvolvendo o exercício de funções perceptivas. Requer e provoca o 

estado de disponibilidade. O habitar inusitado de lugares conhecidos, desperta a 

curiosidade criativa.”5  

 

Ainda em 2006, criamos a primeira versão de Corpo Incrustado para a Virada 

Cultural, e dançaríamos nas escadarias do museu no Parque da Independência. Havia 

atores, bailarinos e performers no elenco de vinte pessoas, mais um músico que tocava 

um saxofone alto, improvisando. Por vezes, Célia nos aquecia com exercícios orientais 

para concentração. Isso ocorreu mais intensamente quando o trabalho já estava pronto, 

para unir o grupo numa única chave de concentração. Mas como todos já trabalhavam 

com o corpo, cada um tinha seu método de aquecimento. Eu alongava todo o corpo para 

não me machucar. Precisávamos ocupar aquele espaço enorme.  

No início, Célia nos pedia alguma solução de ocupação de um determinado 

espaço. Em outros momentos, ela já tinha algo em mente e nos dizia como fazer. O 

músico improvisava o som, que foi permanecendo, pois havia a criação e a partir de 

certo ponto, quando eram encontradas soluções estéticas, elas ficavam cristalizadas. E 

assim o trabalho foi criando corpo. Célia também escolheu a cor do figurino. Todos nós 

estaríamos de preto. Realizamos duas apresentações para a Virada Cultural de 2006, 

uma diurna e outra noturna. Saíamos do museu em fila indiana. Eu era a primeira da 

fila, por ordem de altura.  

Tempos depois, ganhou ressonância o termo site specific para denotar trabalhos 

feitos especificamente para um determinado espaço, geralmente um trabalho 

encomendado. No Brasil, esse estilo de obra iniciou-se nas artes plásticas, sendo 

                                                             
5  Fonte: http://www.celiagouvea.com/coreografias.html 

http://www.celiagouvea.com/coreografias.html
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bastante fomentado por volta dos anos 2010, através de editais de instituições públicas e 

privadas, como por exemplo, o CCSP e o Itaú Cultural.
6
 

 
Fig 74. Corpo Incrustado I. Foto: Ricardo Fornara. Museu do Ipiranga, São Paulo, Maio de 
2006. 
 

 
Fig .75 Corpo Incrustado I. Foto: Ricardo Fornara. Museu do Ipiranga, Maio de 2006. 

                                                             
6
 SITE Specific. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2020. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5419/site-specific> Acesso 

em: 19 jun. 2020. 
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Após a Virada Cultural de 2006, Célia Gouvêa contatou o elenco para o 1º 

Fomento a Dança da cidade de São Paulo, em 2007. Célia era a  grande articuladora 

para que se tornasse realidade o evento, pois já existia o Fomento ao Teatro. O projeto 

foi denominado Cidade,  com dois desdobramentos: a cena Corpo Incrustado, que 

apresentaríamos em outras arquiteturas,  e criaríamos uma peça chamada Massa.
7
 

Ocorreu que os projetos de Célia Gouvêa e de Robson Lourenço quase que se 

“esbarravam” nos mesmos dias e horários dos ensaios.  Eu não poderia escolher entre 

um ou outro projeto,  pois ambos eram muito pertinentes artisticamente e também seria 

uma maneira de conseguir viver exclusivamente da dança por algum tempo. Foi muito 

extasiante viver dançando nessa época, um sonho que se realizava. Então, para amenizar 

o problema, precisava sair alguns minutos antes do término do ensaio de  Embriologia 

na sede do Balé da Cidade, na Rua João Passaláqua, e correr para a Galeria Olido, na 

Av. São João, para o ensaio da Célia, que era rígida com o horário.  

 

Fig. 76 Célia Gouvêa, entrevista. 2015. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=765s>   

 

                                                             
7
 DOCUMENTÁRIO - A DANÇA NO ESPAÇO URBANO – CÉLIA GOUVÊA GRUPO DE DANÇA. 

Portal Mud. Youtube. 3 jul. 2015. 21min41s. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=145s> Acesso em: 28 maio 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=765s
https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=145s
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A princípio, Célia nos levou para diversos locais na cidade de São Paulo, para 

que improvisássemos a ocupação do espaço público. O primeiro local foi a Av. Sumaré, 

com a performance Privado Público. Célia sugeriu que fôssemos com roupas intimas 

pretas e fizéssemos movimentos cotidianos como escovar os dentes, tomar banho, 

passar roupa, se barbear, como se estivéssemos em casa. Ficamos na ilha da avenida, 

realizando diversas ações. Eu coloquei uma touca de plástico na cabeça e fiz as 

sombrancelhas, lixei as unhas e coisas semelhantes. Ricardo Fornara registrava tudo em 

vídeo. Depois voltávamos para a galeria Olido e discutíamos o que tínhamos feito. No 

ensaio seguinte, assistíamos ao vídeo para nos avaliarmos e para conversar sobre as 

ações. Também improvisamos na Praça dos Arcos na Av. Paulista, no Largo da 

Memória e no Vale do Anhangabaú. Foram pequenas apresentações e, finalmente, 

fomos para os locais onde nos apresentaríamos para a Virada Cultural de 2007 e para o 

Fomento à Dança, na Praça Ramos e nas escadarias do Teatro Municipal. 

Primeiramente, partimos para os ensaios na Praça Ramos onde há o chafariz com 

esculturas. Como várias pessoas do elenco do Corpo Incrustado I não estavam presentes 

por terem outros compromissos, havia pessoas novas no elenco. Inclusive um grupo de 

atores que fariam a commedia dell’arte com roupas de época, com figurinos de Ninette 

Van Vuchelen (Liège, Bélgica 1933) da peça Scapino, de Molière, e direção de Maurice 

Vaneau. Representavam seres do passado que circundavam os cidadãos do presente, nós 

do elenco com roupas contemporâneas. A coreografia estava marcada e era preciso 

relembrar e adaptar aos novos do elenco. Marcamos os movimentos na sala de ensaio e 

depois fomos para a rua ensaiar. Repetimos esse processo algumas vezes, até a 

coreografia ficar memorizada, e então ensaiávamos na rua o tempo todo. O início do 

horário dos ensaios era por volta das 17h e íamos até à noite. Usávamos várias camadas 

de roupas para rolar no chão sujo das escadarias, e algumas vezes havia moradores de 

rua nos assistindo. Houve uma ocasião, em que a polícia enquadrou algumas pessoas 

bem ao nosso lado, no ensaio. A princípio, Célia adotou um megafone para se 

comunicar com o elenco, depois usou um pequeno gravador de voz para fazer as 

correções. Quando nos reuníamos para conversar, ela rodava o gravador e se lembrava 

das correções. Então, repetíamos as sequências de dança novamente. Para mim, era 

difícil saber como estava o trabalho visto de fora, só pude ter noção, quando vi o vídeo 

do trabalho. Célia também nos deu textos sobre a commedia dell’arte e sobre o clown 

para lermos. Ela afirmou que o filme de Frederico Fellini, Os Palhaços, foi o estopim 

que acendeu a chama da criatividade na imaginação dela. De fato, com Célia Gouvêa, 
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aprendi que a dança é possível em todos os gestos do cotidiano, basta ter o timing 

teatral, um tempo idílico no gesto que o transforma num gesto ritual. Célia também nos 

mostrou  vídeos do trabalho de Maguy Marin, sua colega no Mudra, que se tornou uma 

criadora reconhecida na Europa. Assistimos May B (1981) e Unwelt (2004), 

coreografias que me tocaram profundamente ao revelarem o trabalho conceitual do 

gesto cotidiano e intensamente teatral. Também lemos a biografia de Maurice Vaneau, 

seu marido, que conheci em sua casa, já debilitado pela velhice. Só então soube da 

importância de Célia Gouvêa na história da dança contemporânea do Brasil, pela 

vanguarda de realizar espetáculos com interlinguagens artísticas na época da ditadura 

civil militar, com tanta propriedade artística no teatro Galpão na década de 1970. E 

também conheci a história de Maurice Vaneau, grande diretor de teatro, figurinista, 

desenhista, iluminador, que participou da época de ouro do Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC), com Cacilda Becker, Walmor Chagas e tantos outros grandes nomes 

do teatro brasileiro. Teatro que também frequentei por meses para aulas de balé com 

Cleusa Fernandes nos anos de 1998-99. Porém, nessa época, o Teatro já era decadente e 

estava fora de foco do circuito teatral.  

 

Fig. 77 Público Privado. Eduardo Fukushima, Thelma Shuña e Orlando Bayno. Av. Sumaré, 

São Paulo. 2007. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=765s> 

https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=765s
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Fig.78 Corpo Incrustado IV. Teatro Municipal, São Paulo, 2007. 

 

Fig.79 Corpo Incrustado III, Virada Cultural. Praça Ramos, São Paulo, 2007. 
 

Durante esse processo de trabalho intenso em dois projetos, minha mãe faleceu. 

Foi muito difícil lidar com tantos sentimentos contraditórios e intensos durante este 

período tão atribulado. Era a primeira vez que perdia uma pessoa tão próxima. Eu que 

trabalhava com o corpo e estava num projeto que abordava o tema da embriologia, tive 



83 
 

que lidar com a morte, morte do corpo da pessoa que me deu a vida e meu corpo. Levei 

três anos para elaborar tudo de uma maneira que pudesse me lembrar dela, sem chorar. 

 

Fig.80 Minha mãe dormindo no sofá. Esferográfica e corante sobre sulfite A3. São Paulo, 

1999.  

  

Fiquei afastada dos ensaios por uma semana, para tentar me equilibrar. Mas 

lembro que, dois dias após o enterro, eu estava pintando uma coluna de gesso na casa de 

uma cliente, realizando marmorização. Não poderia parar de trabalhar por muito tempo.  

Retomando os ensaios, já estava praticamente quase chegando a data da Virada 

Cultural. Célia escolheu o preto e o branco para o figurino, cada um trouxe o que tinha e 

Célia trouxe várias peças de roupa para complementar. Todos ganhamos um par de tênis 

preto e joelheiras. Enfim, fizemos duas apresentações na Virada Cultural 2007, uma 

diurna e outra noturna. Em seguida, transferimos os ensaios para as escadarias do Teatro 

Municipal e realizamos mais duas apresentações para o Fomento à Dança, uma diurna e 

outra noturna. O intuito dessas diversas apresentações em horários diferentes era 

alcançar o maior número de transeuntes e, também, porque o local se transforma de 

acordo com a luz, para que o cidadão usufrua e tenha um novo olhar para uma 

arquitetura conhecida. Para democratizar a dança, enfim. 
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Logo após a Virada Cultural, iniciamos o processo de criação de Massa. 

 

 

5.6  Na dança-teatro de Célia Gouvêa: Massa (2007) 

 

 

Massa é uma peça de dança-teatro de Célia Gouvêa. Criada em 2007, sua 

montagem, que integrava com a peça Corpo Incrustrado o projeto Cidade, foi 

possibilitada pelo Primeiro Fomento a Dança da Cidade de São Paulo, e se produziu 

no Teatro da Galeria Olido.
8
 

Massa questiona o que é dado a nutrir a população, políticas relacionadas aos 

alimentos e aos programas educacionais; e o efeito alienante que resulta nos 

indivíduos; pois a alimentação é deficitária de nutrientes necessários para o corpo, 

com excesso de açúcar, farinhas refinadas, componentes químicos conservadores e 

agrotóxicos. Quanto à educação brasileira, é notório que não educa e não forma 

indivíduos com pensamento crítico, mas adestra para o mercado de trabalho.  

A criação da obra aconteceu a partir das particularidades dos artistas do grupo, 

sua diversidade cultural e corporal, num modo de criação colaborativa entre a 

propositora e o elenco. Um único indivíduo que não estivesse presente ou que fosse 

outro, mudaria a peça. A coreógrafa explorou todas as potencialidades físicas e 

intelectuais de seus intérpretes-criadores a partir de improvisações propostas ao 

elenco. Parte do improviso foi selecionado, moldado e pensado cuidadosamente por 

Célia Gouvêa. Trata-se de uma obra multidisciplinar em que o corpo é o início, o meio 

e o fim, ou seja, o corpo é o propulsor da peça, seu motivo-chave; e sobre o qual 

elabora seus modos investigativos ao movimentar diversificada linguagem cênica, 

Massa entende expressar uma corporeidade em suas singularidades. 

                                                             
8
 DOCUMENTÁRIO - A DANÇA NO ESPAÇO URBANO – CÉLIA GOUVÊA GRUPO DE DANÇA. 

Portal Mud. Youtube. 3 jul. 2015. 21min41s. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=145s> Acesso em: 28 maio 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqsXscCURjo&t=145s
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Fig. 81 Massa, ensaio 1. Foto: Ricardo Fornara. Elenco: Mariana Duarte, Rafael Markhez, 

Thelma Shuña, Renato Vasconcelos, Orando Bayno, Priscila Lima e Alan Sherk. Galeria 

Olido, São Paulo, 2007 

 

Fig.82 Massa, ensaio 2. Foto: Ricardo Fornara. Galeria Olido, São Paulo, 2007. 

 

O processo criativo de Massa se deu a partir do modo multidisciplinar de 

produzir interlinguagens na obra cênica, processo intimamente ligado à formação 
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artística de Célia Gouvêa. Há elementos plásticos na entrada do teatro. Montagens, 

colagens, assemblage feitas com as embalagens dos alimentos utilizados em cena. No 

palco os mesmos elementos são utilizados como cenografia. Garrafas plásticas de leite 

circundam o palco, e também formam o mapa do Brasil, em seu centro, evidenciados 

pela iluminação. O elenco está vestido com roupas comuns do cotidiano, mas a paleta 

usada é de cores quase que primárias. Os movimentos são do cotidiano, porém 

elevados ao rito. Há um texto, que muitas vezes é cômico inserido de intensa ironia a 

respeito dos alimentos da cesta básica e da educação brasileira. Imagens inusitadas são 

formadas a cada momento. A dança está em cada pequeno gesto. Os artistas do elenco 

que tocam algum instrumento musical fazem a trilha sonora, juntamente com a trilha 

eletrônica. Em alguns momentos o som é feito por todo o elenco, ao se usar os 

elementos cênicos como percussão, ou através da fala ou outros sons produzidos pelos 

corpos. Há um hibridismo entre as linguagens.   

Detenho-me, aqui, em algumas informações sobre Célia Regina Gouvêa 

Vaneau, mais conhecida como Célia Gouvêa. 

5.7 Célia Gouvêa - Interlinguagens 

 

 

Fig.83 Célia Gouvêa. Foto: Maurice Vaneau. Década de 1970. 
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 Célia Gouvêa nasceu em Campinas – SP em 1949. Durante a infância iniciou 

estudos em dança clássica, dança moderna e piano. Na escola pública secundária, teve 

um primeiro contato com a filosofia, e posteriormente, incentivada por sua professora, 

inicia graduação em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Ao mesmo 

tempo, continua seu aprofundamento na dança moderna e improvisação com Ruth 

Rachou (1927-) e René Gumiel (1913-2006). Em 1970 interrompe a graduação e 

muda-se para a Bélgica. Inicia estudos na primeira turma do MUDRA-Centro Europeu 

de Aperfeiçoamento e de Pesquisa dos Intérpretes do Espetáculo, dirigido por Maurice 

Bejárt (1927–2007), curso que busca desenvolver o artista total, isto é, o artista que 

domina diversas linguagens artísticas. Em 1973 participa da fundação do grupo 

Chandra – Teatro de Pesquisa de Bruxelas. Em 1974 retorna ao Brasil com Maurice 

Vaneau (1926-2007), homem de teatro e multiartista belga, favorecendo ainda mais os 

processos de criação multidisciplinar com interlinguagens cênicas, “quando dança, 

palavra, música e elementos visuais encontram-se atravessados, ainda que a dança 

predomine”.(VANEAU, 2017, p. 202). Em 1974 criam um centro de dança no Teatro 

de Dança Galpão no bairro do Bixiga em São Paulo, estreando a peça Caminhada, 

marcando o início da parceria artística Gouvêa-Vaneau. Conjuntamente, a dupla de 

artistas concebeu o Grupo Teatro de Dança de São Paulo (anos mais tarde, seria 

chamado de Célia Gouvêa Grupo de Dança, do qual fizemos parte) sediado no Teatro 

Galpão, lugar reconhecido como polo criativo de vanguarda da dança contemporânea 

de São Paulo nos anos de 1970, cuja influência é sentida até os dias atuais. O casal de 

artistas cria diversas peças de dança-teatro e recebem vários prêmios durante os sete 

anos de Galpão. Célia Gouvêa é agraciada por algumas bolsas que lhe permitem 

aperfeiçoar sua arte nos EUA e Europa. Casa-se com Maurice Vaneau. No Brasil, 

Gouvêa recebeu bolsa Fapesp, CNPq, VITAE e Bolsa Virtuose para desenvolver 

trabalhos coreográficos em território nacional nas décadas de 1980 e 1990. Coreografa 

para companhias de dança renomadas no Brasil. Engajada politicamente, em 1995 

participa da fundação da Cooperativa de Bailarinos e Coreógrafos de São Paulo e em 

2006 incentiva, e de certa forma lidera, a criação da lei de Fomento a Dança de São 

Paulo juntamente a outros profissionais da dança. Em 2010 volta a cursar filosofia na 

Faculdade de São Bento, e em 2013 inicia doutorado na Universidade de São Paulo 

(USP), defendendo tese em 2018, relativa a suas obras criadas no período do Teatro 

Galpão e sua opção pelas interlinguagens cênicas, onde o corpo é protagonista. 

(GOUVÊA, 2012). 
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O Mudra, Centro Europeu de Aperfeiçoamento e Pesquisa dos Intérpretes do 

Espetáculo, foi determinante para o nascimento artístico de Célia Gouvêa. Na época 

em que Célia iniciava sua formação, era o único centro multidisciplinar renovador, 

dirigido por Maurice Béjart, profícuo artista francês da dança, envolvido com as 

vanguardas das artes visuais, dança, música e do cinema. Béjart criou o Mudra no 

intuito de retornar a um núcleo de trabalho menor de artistas e buscar o 

desenvolvimento do teatro total, tema que o conduziu ao Oriente e ao pensamento de 

AntoninArtaud. Após anos de trabalho intenso em grandes companhias de dança, 

inclusive a sua própria com mais de uma centena de profissionais, Bejart procurava 

um trabalho mais intimista, pessoal e prolongado. Quanto ao teatro total, era 

necessário formar “atores-bailarinos-cantores-percussionistas-acrobatas, criadores e 

intérpretes completos [...]”. Este caminho levaria à tragédia grega e ao teatro japonês, 

em que o artista atua, canta e dança. Esta pluridisciplinaridade envolve a fusão das 

diversas artes, e não apenas a somatória como na ópera: o cantor canta, o dançarino 

dança e o músico toca. Antonin Artaud defendia o teatro interdisciplinar, “feito de 

gestos, movimentos e rumores”. E também defendia o teatro direcionado aos nervos 

do espectador, para tanto, buscava “fontes primitivas, religiosas e metafísicas, 

imagens, ritual e alegoria”. Negando o teatro discursivo e literário procura causar 

sensações no público, “uma cultura orgânica baseada no espírito [...] banhando-se em 

todos os órgãos”. (VANEAU, 2017, p.17, 22, 29,83). Jussara Xavier diz que Artaud 

propôs um “corpo sem órgãos” como primordial para reconstrução de um novo 

homem, gerando um corpo novo e puro, impondo o poder de criação ao artista que se 

torna dono de seu desejo criador (XAVIER, 2011, p.44). “O desejo desejando o 

desejo”, é o que mantém o ser humano vivo. Esse desejo de busca não tem o objetivo 

de encontrar algo, mas sim de perder-se nesta busca. “Pois encontrar é a morte”. 

(LINS, 1999, p.48). 
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Fig.84 Maurice Béjart. Década de 1970. 

 

“A especialização separou o que já se encontra interligado, gerando um 

isolamento de saberes”. Gouvêa cita Ernest Gombrich, que diz que a própria vida é 

interdisciplinar, pois há ligações entre os saberes relacionados à intersubjetividade e 

ao ambiente. A artista acrescenta: “que também o corpo é interdisciplinar”. Segundo 

Merleau-Ponty, “eu sou meu corpo”. Ao contrário de Descartes, que negava o corpo, o 

fenomenólogo admite o entrelaçamento do sujeito com o mundo, guiando Célia 

Gouvêa “ao entendimento dos elementos principais do fazer artístico: o espaço e o 

tempo”. E como a artista os afeta e é afetado por eles. (VANEAU, 2017, p. 30, 31). 

Em sua tese, logo no início, Célia Gouvêa explica porque prefere o termo 

interlinguagem em lugar de multidisciplinar ou suas variantes com prefixos “pluri”, 

“extra”, “trans”, “intra” ou ainda, o prefixo “contra”. O prefixo “inter” indica 

reciprocidade e interação, além de remeter diretamente ao dramaturgo e pensador que 

inspirou as diretrizes educacionais do Mudra: AntoninArtaud. Ao invés de usar a 

palavra disciplina, que determina um conceito coercitivo, ou ainda no sentido 

foucaultiano, que remete à organização e estrutura correspondente a forma, Gouvêa 

prefere o termo linguagem que corresponde a um sinal sonoro ou não. “Toda emissão 
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é linguagem”, lembra ela. Além disso, o conceito de “interlinguagens” abrange não 

somente múltiplas disciplinas, mas também “a gama que vai do olhar muito interno ao 

muito externo [...]”, isto é, a pessoalidade, ou elemento psíquico, que compõem as 

“interlinguagens”. (VANEAU, 2017 p. 15, 17)  

Para Lúcia Santaella, há três tipos de linguagens que se constituem nas “três 

grandes matrizes lógicas da linguagem e do pensamento”: verbal, visual e sonora. A 

partir destas grandes categorias, são originadas todas as outras linguagens e signos 

criados pela humanidade ao longo de sua história. E há um processo de metabolismo e 

mutação das linguagens que se assemelha ao de um organismo vivo. As linguagens 

são moventes e voláteis, porém essas características não são percebidas porque nos 

currículos escolares e universitários as linguagens são classificadas e separadas em 

campos estanques. A literatura está separada das artes visuais, que estão separadas da 

música, do cinema, das artes cênicas, da fotografia e assim por diante. Contudo, na 

vida, a mistura e a promiscuidade entre as linguagem é a regra (SANTAELLA, 2005, 

p. 20, 27).  

A percepção do mundo acontece a partir dos sentidos do corpo. Para Antônio 

Damásio (1944), não existe percepção pura, de um único sentido ou canal sensorial. 

“A percepção depende de atividades em várias regiões do cérebro que formam 

imagens e geralmente envolve partes do cérebro relacionadas ao movimento”. A 

percepção relaciona-se com o presente e o ambiente. Não há isolamento dos sentidos, 

todos trabalham em colaboração. Além do que não existe percepção sem o mundo. “O 

corpo habita o espaço ao invés de estar no espaço e no tempo”. As consciências de si 

e do mundo estão interligadas. Para Merleau-Ponty, “o corpo está no mundo como o 

coração está abrigado dentro do organismo”. “A capacidade de pensar está 

necessariamente vinculada ao corpo e à percepção”. Portanto, o corpo é parte 

fundamental na produção do conhecimento, assume fenomenologicamente 

(VANEAU, 2017 p. 31, 39, 40). 

5.8 Depoimento pessoal: Massa 

A criação de Massa foi dentro do estúdio, ao contrário de Corpo Incrustado. 

Célia criou uma rotina nos ensaios, como geralmente se faz nas companhias de dança. 

Os trabalhos começam com uma aula de balé. Fazíamos aulas com Célia, pelo método 
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orgânico, que ela desenvolveu para tirar a rigidez dos corpos dos bailarinos clássicos. 

Muitas vezes nós do elenco dávamos aulas das nossas técnicas praticadas, como luta 

marcial, dança contemporânea, práticas orientais, balé clássico, danças do carnaval 

baiano, contato e improvisação, treino funcional.  Lembro-me de ter sido solicitada a 

dar aulas do método Martha Graham. Como se vê, a formação era muito eclética, 

englobando não somente o treino corporal, mas as diferentes visões da dança e do 

fazer artístico. 

Após as aulas, Célia nos propunha improvisações, por exemplo, usar as roupas 

como vetor da dança, ou dançar somente com os músculos das costas, ou, ainda, a 

partir de perguntas formuladas. Lembro de um ensaio em que sentamos em roda para 

conversar sobre a nossa infância, nossos sonhos, brincadeiras, situações marcantes. 

Terminada a conversa, ela pediu que fizéssemos improvisações sobre nossa infância, 

inserindo frases que tínhamos acabado de falar. Na improvisação do estúdio, eu fazia 

grand jetés e gritava que meu sonho era voar através da dança. Ou ainda, quando na 

escola caçoavam de mim por ser peruana. Esse improviso foi usado numa parte da 

peça em que estamos em fila indiana, amassando nossa massa corporal até chegar a 

um microfone, onde cada um falava de improviso uma frase qualquer. A minha frase 

foi: “Sou meio brasileira, e meio peruana. Na escola falavam pra mim: perú, glu, glu, 

glu, glu, glu, glu, glu...”. Numa outra ocasião, Célia nos pediu que manipulássemos os 

mantimentos e criássemos movimentos com eles. Assim surgiu a primeira parte da 

peça Massa, quando tirávamos os mantimentos do mapa do Brasil e os 

apresentávamos em nossos corpos, como uma oferenda. Em outro momento, Célia 

pediu que quem soubesse tocar algum instrumento musical levasse-o ao ensaio para 

improvisar. Levei minha flauta doce, que comecei a tocar na infância. Alan Sherk 

levou seu trompete, Mariana Duarte levou o acordeão, e Orlando Santos levou um 

apito. Improvisamos em determinados momentos do ensaio, e o som ficou fixo nestes 

mesmos momentos. Em outros momentos, o grupo todo produzia o som batendo os 

alimentos no chão, numa percussão. Essa parte foi bem difícil de acertar, pois nem 

todos tinham facilidade com o ritmo. Mas depois que conseguimos realizar com 

sucesso o procedimento, entendi que estava ali uma das partes mais impactantes da 

peça.  
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Em certos ensaios, Célia chegava com uma imagem pronta em sua mente e nós 

íamos executando, ou experimentando outras soluções até ela ficar satisfeita. Por 

exemplo, enquanto ensaiávamos uma cena, ela dizia que queria a retomada de uma 

determinada improvisação naquele momento, de uma dupla que já havia improvisado 

anteriormente. Ocorreu tal situação comigo e Alan Sherk, praticante de contato e 

improvisação. Então, quando Célia apreciava um improviso, era necessário guardá-lo 

na memória para repeti-lo quando necessário. Em outro momento, Célia surgiu no 

ensaio com um texto para Mariana Duarte. Um texto longo, que alinhavava a primeira 

parte da peça. Que abordava o tema da deficiência alimentar, principalmente sobre o 

açúcar como vilão da história. Um produto altamente viciante que contribuía para a 

desnutrição e doenças na população.  

 

Fig.85 Massa, ensaio 3. Foto: Ricardo Fornara. Galeria Olido, São Paulo, 2007. 

 

Fig.86 Montagem digital da obra de Tarsila do Amaral, Operários. Rafael Markhez. Único 

registro de uma obra da exposição do saguão do teatro. 2007 
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Fig.87 Os alimentos. Foto: Marcelo Maffei. Galeria Olido, São Paulo, 2007 

 

Fig.88 Massa. Foto: Marcelo Maffei. Galeria Olido, São Paulo, 2007 
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Fig.89 Massa. Foto: Marcelo Maffei. Galeria Olido, São Paulo, 2007 
 

Célia havia guardado dezenas de garrafas plásticas de leite, pois imagino que 

pensou em usar em algum momento, não sei dizer se nesta peça. Pois ela levou para a 

sala de ensaios as garrafas e pães, e os colocamos na boca de cena para ver como 

ficaria, uma garrafa e um pão, até completar a linha e fechar a boca de cena. Quando 

já ensaiávamos com os pacotes de mantimentos, ela nos propôs fazer esculturas com 

as garrafas. E assim fizemos, para finalizar a peça.  

Outra proposta de Célia, impactante para quem trabalhava com artes plásticas, 

foi a montagem de uma exposição na entrada do teatro, um corredor onde as pessoas 

fazem fila para ingressar na sala escura. Assim, fiz algumas montagens com as caixas 

de leite, de molho de tomate e milho em conserva. Eu as organizei em cores e certos 

padrões, as colei sobre placas de Eucatex ou papelão e as coloquei nas paredes. 

Também criei um objeto ao estilo de uma escultura cinética, usando as garrafas de 

leite. Furei as garrafas ao meio e as coloquei numa vara que ia do chão ao teto, e elas 

poderiam ser manipuladas pelas pessoas para criar formas variadas. Inspirei-me em 

Mary Vieira para criar essa escultura de plástico. Rafael Markhez também criou obras 

para a exposição, fez montagens fotográficas com a obra de Tarsila do Amaral, 

Operários, e colocou nossas caras nos rostos dos operários, além de fazer o desenho 

do mapa do Brasil no chão em giz para os ensaios, e posteriormente para a iluminação 

do palco. Um funcionário da Olido, Pepê da cenotécnica, deu a ideia de expor os 

manequins, que a Célia tem no acervo, na exposição de maneira inusitada. Partes dos 
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corpos de plástico penduradas no teto, um braço, um tronco, uma cabeça, uma perna, 

pareciam sair do teto. Quando terminamos, o resultado ficou muito interessante e 

divertido, e ajudava a introduzir o público ao tema da peça. 

Recebíamos visitantes, convidados de Célia para ver os ensaios e emitir 

opiniões. Uma delas foi Rose Akras, profissional da dança e performer radicada na 

Holanda, que iniciou sua carreira no grupo de Célia. Ela levantou questões sobre o 

final provisório da peça, que levou Célia a modificá-lo. Também recebemos Silvia 

Giraldi, que observava tudo, pois estava escrevendo um doutorado que resultou na 

tese ”Raízes da Teatralidade na Dança Cênica”, de 2009, onde reconstitui os registros 

documentais das obras de Célia Gouvêa e Sonia Mota, no sentido da teatralidade de 

seus trabalhos em dança. (GIRALDI, p.15). Tanto Rose quanto Silvia também 

ministraram algumas aulas de dança para o grupo, na parte inicial dos ensaios. 

Não sei por quanto tempo ensaiamos, sei que pareceu um longo tempo, mas 

para uma criação de peça tão complexa, com elenco de doze pessoas, o tempo foi 

curto. Apresentamos a peça em três noites de um fim de semana. Os objetivos do 

projeto foram alcançados e a verba findava junto com o projeto. Infelizmente, Massa 

não foi apresentado em outros lugares. Por falta de um produtor, a peça não foi 

vendida para continuarmos em cartaz. A falta de estrutura pesou sobre Célia, que tinha 

apenas um assistente, Ricardo Fornara, e que posteriormente precisou sair do projeto. 

Viviane Duarte, integrante do elenco, ficou em seu lugar. Um dilema muito comum 

entre os artistas da dança, cujas peças ficam em cartaz por pouquíssimo tempo, por 

falta de público e de incentivo da criação, circulação e manutenção dos grupos 

experimentais. Por isso, houve tanta luta dos profissionais da dança por políticas 

públicas de incentivo e fomento à dança. Políticas que estavam iniciando naqueles 

idos de 2006 e 2007, juntamente com a criação de espaços dedicados à dança, como a 

Galeria Olido, que além do teatro e da sala de ensaios, também possuía uma biblioteca 

dedicada ao tema.  
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Fig.90 Massa. Frame video: Alex Soares. Galeria Olido, São Paulo, 2007 

 

6. Conjuntura política 

Para compreender melhor o surgimento do projeto de Célia Gouvêa e sua luta 

pelo Fomento à Dança, vejo a necessidade de explicar um pouco o contexto político 

que motivou a toda a mobilização dos artistas da dança.  

A redemocratização do país trouxe a participação da sociedade civil 

organizada como atuante na construção de uma nova democracia. As décadas de 1970 

e 1980 foram um solo fértil para o nascimento de vários movimentos sociais, novas 

formas de atuação política que estavam brotando e novas pautas para inclusão da 

diversidade há muito desejadas, além do fortalecimento das organizações que já 

existiam, como os sindicatos, movimentos estudantis, partidos políticos, grupos 

culturais, grupos de esquerda e progressistas. Eram, então, forças ansiosas por justiça 

social e participação inclusiva. Esse cenário favoreceu a promulgação da Constituição 

de 1988, a Constituição Cidadã, que incentivava as decisões coletivas através da 

criação de espaços públicos para a participação da sociedade civil em debates e 

decisão de políticas públicas (CARVALHO, 2015, p.6). Há elementos na carta Magna 

da democracia representativa (representantes eleitos pelo voto) e democracia direta 

(plebiscitos e referendos), e outros mecanismos como Orçamentos Participativos, 
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Ouvidorias, mesas de diálogo, conselhos e conferências, regulamentados por decretos 

específicos. E, ainda, audiências públicas, planos diretores, e parcerias com 

organizações não governamentais (CARVALHO, 2015, p.7). O Estado é protagonista 

nas decisões que determinam a inclusão da sociedade civil na prática da política. E 

durante a década de 90 as decisões ficaram concentradas no poder executivo, por 

adotar políticas neoliberais. Somente a partir de 2003 houve movimentação para que 

desabrochasse a atuação civil em políticas públicas, pois o presidente Lula vinha 

justamente do movimento sindical. Houve uma reestruturação no Ministério da 

Cultura com a nomeação de Gilberto Gil, criando o Sistema Nacional de Cultura – 

SNC, tornando possível a colaboração descentralizada da sociedade civil. 

(CARVALHO, 2015, p.9). Em 2005, foi reestruturado o Conselho Nacional de 

Política Cultural por meio de decreto, que tem como finalidade propor a formulação 

de políticas públicas para o desenvolvimento e fomento de atividades culturais, 

através de debates entre os diferentes níveis do governo e a sociedade civil organizada 

(CARVALHO, 2015p.10). Tive a oportunidade de participar da II Conferência 

Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo em 2009, que é parte de uma das fases 

desse debate entre governo e sociedade civil. Assim, para que o Sistema Nacional de 

Cultura (SNC) fosse implantado, era necessário que Estados e Municípios criassem 

órgãos gestores de cultura, sistemas de financiamento para a cultura, além da 

implantação de órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, realização de 

conferências com participação de setores da cultura e sociedade civil, criação de 

sistemas de informações de estatísticas para a cultura, e formação cultural em diversos 

níveis e setores. A coordenação nacional dessa organização é do MinC, nos Estados as 

Secretarias Estaduais de Cultura e nos Municípios as Secretarias Municipais de 

Cultura. Assim, os braços para as articulações com a sociedade civil são os Conselhos 

de Políticas Culturais e Conferências de Cultura que ocorriam nas três instâncias da 

federação (CARVALHO, 2015, p.11). Para que todo este mecanismo funcione é 

necessário que haja aceitação e comprometimento de todas as instâncias federativas e 

todos os atores e instituições envolvidos. 
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Fig. 91 II Conferência Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo. Grupo dos 

profissionais da dança, 2009. 

Diante dessa conjuntura, a dança iniciou sua mobilização a partir de 1979, 

numa tentativa de organização para discutir a situação da dança no país. Somente em 

1975 a Funarte e o Serviço Nacional do Teatro (SNT) abarcavam a dança. O SNT vira 

Inacen em 1981, e mais tarde muda para Fundacen, em 1987. Assim, são criados o 

Festival de Arte da Bahia e o Concurso Nacional da Dança Contemporânea. O festival 

da Dança de Joinville nasce é a apoiado pela Funarte em 1983, e em 1985 é criado o 

Ministério da Cultura (MinC). Na década de 1990, surgem prêmios e programas de 

incentivo à dança, criados pela Funarte e pelo MinC após 1992, pois durante o 

governo Collor, todos os órgãos de cultura foram extintos (MATOS, 2017 p.100). O 

destaque nos anos 2000 foi o “Mapeamento Rumos Dança do Itaú Cultural”, primeiro 

levantamento de dados em todo o território nacional (CARVALHO, 2015, p.15). Em 

2004 é criada a Coordenação de Dança na Funart (Codança). Em 2005 são lançados 

dois grandes editais pela Funart, o Prêmio Funarte Petrobrás de Estímulo ao Teatro e a 

Dança, e o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna (MATOS, 2017. p.103).  

Também em 2005 são instituídas Câmaras Setoriais de Teatro, Dança, Música e Circo. 

Essas Câmaras se transformam em Colegiados Setoriais em 2007, esses Colegiados 
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fazem parte da estrutura do Conselho Nacional de Políticas Culturais, a autoridade 

máxima para o diálogo entre a sociedade civil, profissionais da cultura e poder público 

federal. Foi elaborado então, o Plano Nacional da Dança, concluído em 2009 e 

publicado em 2010, porém ainda não implementado. Em 2010, é criado o Fundo 

Nacional da Cultura e a dança é colocada no Fundo Setorial das Artes Cênicas, 

alterado para Fundo Setorial do Circo, Dança e Teatro (CARVALHO, 2015 p. 16-17). 

Em 2006, foi publicada a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, na qual revela 

a dança como a segunda expressão artística mais difundida no Brasil, “com 56,1% dos 

municípios brasileiros declarando possuir grupos de dança”, reafirmando a 

necessidade de políticas públicas específicas para a dança (MATOS, 2017, p.104).   

Infelizmente, em 2015, as atividades iniciais do Plano Nacional das Artes 

(PNA) foram interrompidas bruscamente, devido à grave crise política instaurada no 

país. Este plano seria um marco para as artes do Brasil, e também poderia ter 

contribuído para o fortalecimento e revitalização da Funart, no entanto, o órgão 

federal baseou a maior parte de suas ações em editais (MATOS, 2017,  p.105, 107).   

Em 2005, paralelamente ao Prêmio Funarte Petrobrás de Estímulo ao Teatro e 

a Dança, e ao Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, nascia o Fomento a Dança 

para a Cidade de São Paulo, em 18 de outubro. De acordo com o depoimento de Célia 

Gouvêa em entrevista (no Anexo I), a articulação dos artistas da dança se iniciou 

inspirada na mobilização dos artistas do teatro para o Fomento ao Teatro.  

Inicialmente, houve o movimento da Arte contra a Barbárie, articulado por artistas 

independentes que produziam teatro não comercial através de pesquisas voltadas ao 

coletivismo, tanto pelo processo criativo, quanto pelos temas abordados. Esses artistas 

acreditavam que tais obras deveriam existir pela necessidade de uma reflexão da 

sociedade pela arte e vice-versa. Para tanto, carecia um aporte estatal, pois o intuito 

não era o lucro e sim a reflexão, o desenvolvimento do teatro através da prática 

artística e da formação de artistas, profissionais e instituições que abraçassem a causa. 

Sem falar da formação de novos públicos através da facilitação do acesso aos 

espetáculos com preços populares e até gratuitos.  Até então, o único meio que existia 

para financiamento de produções artísticas era a Lei Rouanet, que dava prioridade 

para grandes espetáculos de artistas e grupos conhecidos pela grande mídia e que 

geravam grandes bilheterias (ROMEO, 2017 p 8-12). Por fim, após muita 
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mobilização, em 2002, foi criada a Lei de Fomento ao Teatro na Cidade de São Paulo. 

Um ponto muito importante é o contexto político e cultural do momento, através de 

laços de amizade do então vereador Vicente Cândido – PT e do diretor de teatro 

Marco Antônio Rodrigues, o vereador tornou-se uma espécie de procurador 

parlamentar do Arte Contra a Barbárie na Câmara de Vereadores. A ressaltar, ainda, 

que o ator Celso Frateschi dirigia o Departamento de Teatros da Secretaria Municipal 

de Cultura, e, posteriormente, foi secretário de cultura durante a gestão de Marta 

Suplicy do PT na prefeitura de São Paulo (ROMEO, 2017, p.19). 

Devido a suas próprias especificidades, os artistas da dança partiram para 

discussões mais direcionadas às necessidades da dança.  Surgiu, assim, o Mobilização 

Dança. Por um período de cinco anos se reuniram regularmente para discutir as 

necessidades e elaborar propostas de solução junto ao poder público
9
. Em 2004, foi 

apresentado um projeto de lei do Fomento a Dança da Cidade de São Paulo, por meio 

de três vereadores do PT, Tita Dias, José Américo e Nabil Bonduki, durante a gestão 

de Marta Suplicy. Com aprovação unânime na Câmara dos vereadores, a lei 14.071 foi 

sancionada pelo prefeito da época, José Serra. Porém, devido a alguns vetos, a lei não 

conseguiu ter o orçamento definido por lei como no Fomento ao Teatro. Razão porque 

em cada votação de orçamento é necessário que os profissionais da dança façam 

protestos e pressão para que o orçamento destinado ao Fomento à Dança permaneça, 

ou mesmo, que seja ampliado. Apesar disso, o Fomento à Dança foi financiado por 

cerca de dez anos. Houve uma única ameaça em 2009, quando pretenderam extinguir 

a lei. Então, uma grande mobilização dos profissionais da dança aconteceu, como 

nunca houve. Protestos em frente à prefeitura e no saguão da Galeria Olido 

mobilizaram os artistas. Estive pessoalmente nesse movimento. E confesso que senti 

profundo desrespeito por parte do poder público. Felizmente, retomaram os tramites 

determinados por lei para que a dança contemporânea continuasse sendo produzida 

(MACEDO, PEREIRA, 2015, p.2).  

Outras questões surgiram com o passar dos anos a respeito da lei de Fomento à 

Dança da Cidade de São Paulo, diversos debates a respeito, porque a lei não abrangia 

todas as linguagens da dança. Ela era dirigida à pesquisa continuada, produção e 

circulação da dança contemporânea. Mas o que é dança contemporânea? É a dança 

                                                             
9 Fonte: http://mobilizacaodanca.blogspot.com/. 

http://mobilizacaodanca.blogspot.com/
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feita atualmente? O que é pesquisa em dança e o que é um trabalho continuado? Além 

do que a demanda aumentou, cada vez mais grupos se inscreviam e houve muitas 

disputas, após a divulgação de cada resultado dos eleitos pelo fomento. Assim, ele foi 

acusado de elitista, pois grupos que trabalhavam com danças populares, urbanas e 

negras ficavam de fora por não serem consideradas danças contemporâneas. Assim, a 

Secretaria Municipal de Cultura, que nomeava quatro dos nove integrantes da banca, 

escolheu profissionais com conhecimentos específicos nas danças que se sentiram 

excluídas, para tornar o processo mais democrático. Outras questões foram sendo 

discutidas com o passar dos anos para dirimir as disputas e descontentamentos, e 

aperfeiçoar a execução da lei para que a dança fosse mais plural e para que o público 

tivesse acesso às produções  (MACEDO, PEREIRA, 2015, p.3-7). 

 No entanto, após onze anos de Fomento à Dança, em 2017 com a posse de 

João Dória como prefeito de São Paulo, ocorreu o corte no orçamento da cultura de 

43,5%, o maior de todas as pastas da prefeitura. A grande onda do neoliberalismo 

atinge em cheio a cultura da cidade de São Paulo. “Em 11 de Março de 2017, o edital 

do Fomento à Dança, que já estava em andamento, foi arbitrariamente revogado pela 

Secretaria Municipal de Cultura. E foi substituído por outro edital, que desconsidera a 

própria lei. Indo contra todas as conquistas da classe artística, conquistadas durante 

vinte e uma edições, a secretaria fez um grande corte em suas características 

fundamentais, sem consultar a população e nem os artistas, de maneira autoritária e 

unilateral”.
10

  

 

7. Conclusão (quase um desabafo) 

Aqui encerro o relato de minhas singelas vivências artísticas, cheias de 

incertezas, idas e vindas. Na arte não é possível ter certeza sobre a criação, a única 

certeza é a dúvida. A vida de um artista independente é de muita luta pela defesa e 

continuidade de sua própria arte, e pela sobrevivência física, pois não faz parte da 

cultura de massa. A respeito, analisa Umberto Eco: 

                                                             
10

 FOMENTO É LEI - FOMENTO É CULTURA. Fomento é lei 2017. Youtube. 30 mar. 2017. 2min11s. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QSuQAJoG7tA> Acesso em: 28 ago. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=QSuQAJoG7tA
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 “a cultura de massa não é típica de um regime capitalista. Nasce 

numa sociedade em que toda a massa de cidadãos se vê 

participando, com direitos iguais, da vida pública, dos consumos, da 

fruição das comunicações; nasce inevitavelmente em qualquer 

sociedade de tipo industrial.  Mesmo assim, a cultura de massa não 

suplantou a cultura superior, apenas se difundiu entre as grandes 

massas populacionais, que não tinham acesso aos bens culturais no 

passado” (2011 p. 44).  

Sendo a cultura de massa, propriedade de conglomerados econômicos com fins 

lucrativos, uma cultura divulgada pelos meios de comunicação, ela deve agradar mais 

que trazer problemas ou levantar questões difíceis, admite Eco. (2011, p. 49). Eis, 

pois, a questão que se levanta: como interessar  o poder público por uma produção 

cultural  que não vise o lucro? Penso que o poder econômico invariavelmente se atrita 

com toda arte reflexiva. Pois não é bom que o cidadão comum tenha consciência de 

sua situação alienada e precária, pois assim ele não será um consumidor voraz. Os 

artistas que não estão inseridos na cultura de massa são, de um modo ou de outro, 

sufocados pela luta que se impõe, aquela da sobrevivência. Por diversas ocasiões 

senti-me marginalizada, fora da sociedade, mesmo ao realizar um trabalho comercial 

como nas pinturas decorativas. Quando de um orçamento de pintura, vivenciei muitas 

vezes o desmerecimento do que cobrava. Por vezes, desejei ter vivido na época dos 

grandes mestres e ter sido um aprendiz de pintura, preparando as tintas e paredes para 

a pintura final. Quando participei do protesto em frente à prefeitura contra a extinção 

da verba do Fomento à Dança em 2009, senti-me tão desrespeitada e violentada que 

cheguei a pensar em parar de dançar. Ainda continuei por alguns meses na dança, mas 

como não consegui participar de novos projetos e estava me aproximando de 

completar quarenta anos de idade, decidi me dedicar somente à pintura, pois 

trabalharia para mim mesma e seria melhor remunerada. A dança contemporânea é 

muito carente de recursos e recebia pouco para viver. Logo após, fui chamada para 

pintar a Paróquia Cristo Jovem na Lapa de Baixo em São Paulo (2010), e permaneci 

neste trabalho por nove meses. Com o dinheiro recebido, retomei os estudos e em 

2012 entrei na UNIFESP à procura de novos caminhos. Durante o curso, compreendi 

que estava inserida num grande sistema, em que a cultura é muitas vezes utilizada 

para a propaganda do poder vigente, seja o poder religioso, político ou econômico. Por 

isso, os artistas que trabalham e produzem arte reflexiva e crítica são tão 

marginalizados. Além disso, estava num país da América Latina, a periferia do 

capitalismo. Durante as aulas de arte contemporânea, o profº. Pedro Arantes nos 
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mostrou tabelas do mercado da arte
11

, nas quais os artistas são ranqueados de acordo 

com o valor de suas obras. Esses artistas estavam em países considerados centrais, nos 

Estados Unidos e na Europa. Os dados realmente me chocaram, e percebi que não 

haveria como ter alguma dignidade como artista sem ter nascido numa família de 

posses e com conexões no meio artístico. Existem caminhos “certos” a serem 

seguidos, e um deles é sair do país para estudar e fazer uma carreira no exterior, tanto 

na dança, como nas artes plásticas, cinema e outras linguagens. Essa informação caiu 

como uma bomba sobre mim. Compreendi o porquê de tantos percalços em minha 

caminhada artística. 

Ainda surgiu a oportunidade de trabalhar em duas grandes obras de igrejas no 

Estado do Rio de Janeiro, com o artista italiano Marco Ulgheri, cuja obra mais 

conhecida é a História da Medicina no Hospital Santa Catarina na Av. Paulista, 

constituída de placas de bronze, e ainda, pinturas murais sobre a vida de Santa 

Catarina na capela e vitrais dentro do hospital. Por isso tranquei o curso na UNIFESP 

para trabalhar no Rio de Janeiro por 10 meses, com pausa entre um trabalho e outro. 

Após o retorno a São Paulo, continuei minha rotina de pinturas decorativas em 

residências e estudos da graduação. No entanto a pintura estava em decadência, estava 

mais difícil encontrar trabalho. Por algum tempo morei numa república e após ela se 

desfazer, mudei para Itanhaém, onde me dediquei aos estudos da graduação.  

Foi quando o contexto político e social do Brasil mudou de maneira muito 

estranha, pois aconteciam muitos protestos pelas ruas, e havia um descontentamento 

generalizado insuflado pela imprensa, e a percepção de uma clara divisão política 

entre a população. Por isso, paralelamente ao curso de História da Arte, iniciei estudo 

informal sobre política, para tentar compreender um pouco o que ocorria a meu redor. 

O que me levou a fazer uma disciplina de Sociologia do Trabalho e, posteriormente, 

Iniciação ao Marxismo com o prof. Henrique Amorim. Também fiz Iniciação ao 

Feminismo com a profª Lilian Santiago. Esses estudos me deram uma noção de todo 

um contexto político e social, pela qual me percebi numa conjuntura realmente 

                                                             
11 FRANCE PRESSE. Mercado de arte contemporânea se mantém em alta com venda de mais de 71mil 

obras no último ano. G1, 07 out. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/2019/10/07/mercado-de-arte-contemporanea-se-mantem-em-alta-com-venda-de-mais-de-71-

mil-obras-no-ultimo-ano.ghtml> Acesso em: 20 set. 2020.  
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complexa, e me fez ver a atividade artística de outra maneira. Fui tirada da alienação, 

saí da Matrix. Fiquei estupefata com toda esta visão, e de como levei tantos anos para 

saber que estava inserida numa sistemática de exclusão dos artistas independentes. 

Razão porque Marco e eu procuramos outra alternativa para viver fora das artes, pois 

o mercado mudou radicalmente, e se tornou impraticável viver de pintura e 

antiguidades. Após muitas dificuldades criamos a OVNI Surf & Skate. E nos 

encontramos nesta luta infinita em uma nova atividade, para a qual não fomos 

preparados, mas que se apresenta como única alternativa criativa de manter a 

independência de pensamento sem estar sob a tutela de um patrão. Criar nosso próprio 

produto e nossa empresa.  

 Resta assumir que, nesse balanço que termino de minhas vivências e 

experiências artísticas, percebo como passei pela vida tão ingenuamente, e como é 

importante a educação pública. Esta é, parece-me claro, essencial para uma 

democracia saudável. Não há outra alternativa. Somente um povo bem educado, pode 

fazer boas escolhas políticas e prosperar, não só economicamente, mas também 

culturalmente, ter saúde e ter oportunidade para ser o que deseja ser.   

 Portanto, um fato determinante em minha carreira foi o poder público, agindo 

diretamente através de políticas públicas de cultura e educação. Sem isso, teria sido 

impossível ter alguma formação, ou mesmo conhecimento básico. Desde o Centro 

Cultural São Paulo (CCSP), um equipamento municipal, até à Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), passando por diversas casas de cultura e programas e leis 

como o Fomento à Dança, a história registrada neste trabalho foi se fazendo. Por força 

mesma dessa experiência pessoal, considero a época atual desastrosa em termos de 

políticas culturais. Uma época em que o neoliberalismo avança de maneira 

avassaladora contra todas as políticas que abraçavam o mais pobre, e destrói 

instituições que caminhavam para o aprimoramento. Uma vez mais, reporto-me a meu 

caro Edgard Morin: 

 “(...) o sistema privado quer, antes de tudo agradar ao consumidor. 

Ele fará tudo para recrear, divertir, dentro dos limites da censura. O 

sistema de Estado quer convencer, educar: por um lado, tende a 

propagar uma ideologia que pode aborrecer ou irritar, por outro lado, 

não é estimulado pelo lucro e pode propor valores de “alta cultura” 

(palestras cientificas, música erudita, obras clássicas)” (MORIN, 

2002,  p. 23). 
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 Assim estávamos caminhando, quando entrei na Universidade. Infelizmente 

tudo mudou. Cortes na cultura, na educação e saúde são noticiados todos os dias. A 

pandemia revelou de maneira drástica que essa política neoliberal não funciona por 

total falta de empatia pelo social. O Estado deve estar presente para melhorar a 

condição dos mais vulneráveis, na saúde através do SUS, na educação através das 

escolas públicas e na subsistência pelo auxilio emergencial durante a pandemia. Além 

do caos causado pela desorganização ao tratar a pandemia como algo pequeno, a 

cultura perdeu um ministério, foi jogada como algo sem importância para uma pasta 

do turismo. Os artistas foram os primeiros a parar de trabalhar e serão os últimos a 

retornar ao trabalho.  Enquanto isso, vão vivendo de maneira indigna, ou são 

obrigados a realizar outros trabalhos para sobreviver. Situação agravada ao extremo 

em todos os sentidos para todas as áreas do conhecimento e da arte.  

A pandemia colocou uma lupa sobre diversas questões humanas e acelerou 

processos de digitalização. Sempre há alguma coisa translúcida, como sustenta Morin: 

 “[...] transparente ou refletidor que nos separa da realidade. Essa 

membrana invisível nos isola e ao mesmo tempo nos permite ver 

melhor e sonhar melhor, isto é, também participar. (...) participamos 

dos mundos à altura da mão, mas fora do alcance da mão. Assim, o 

espetáculo moderno é ao mesmo tempo a maior presença e a maior 

ausência” (MORIN, 2002 p. 71).  

Somos obrigados a nos isolar, a nos proteger e é bem visível que as pessoas 

não aguentam mais tal situação. O artista necessita do contato humano para produzir e 

para divulgar seu trabalho
12

. Muitos fazem lives pelas redes sociais para continuar seu 

trabalho. Mas até quando?
13

 

Apesar das dificuldades financeiras e da falta de experiência numa nova 

empreitada, encontro-me em uma posição privilegiada, apesar de tudo. Criamos um 

local que, além de comércio, é espaço cultural. Espero que de alguma forma possamos 

contribuir para minimizar essa situação através da cultura. Somos um grão de areia, 

                                                             
12 BOND, Letycia. Artistas buscam alternativas de sustento durante a pandemia. AGÊNCIA BRASIL, 

27 jun. 2020. Disponível em:  <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/artistas-buscam-

alternativas-de-sustento-durante-pandemia> Acesso em: 11 ago. 2020.  

13
 OLIVEIRA, Joana. Pandemia gera “cataclisma” na cultura, e artistas passam fome em meio a falta de 

políticas do Governo. EL PAÍS, 30 maio 2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/cultura/2020-

05-30/pandemia-gera-cataclisma-na-cultura-e-artistas-passam-fome-em-meio-a-falta-de-politicas-do-

governo.html> Acesso em: 11 ago. 2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/artistas-buscam-alternativas-de-sustento-durante-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/artistas-buscam-alternativas-de-sustento-durante-pandemia
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-30/pandemia-gera-cataclisma-na-cultura-e-artistas-passam-fome-em-meio-a-falta-de-politicas-do-governo.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-30/pandemia-gera-cataclisma-na-cultura-e-artistas-passam-fome-em-meio-a-falta-de-politicas-do-governo.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-05-30/pandemia-gera-cataclisma-na-cultura-e-artistas-passam-fome-em-meio-a-falta-de-politicas-do-governo.html
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mas quem sabe seja possível sobreviver a tudo isso com criatividade, cultura e 

inteligência. Sem arte não é possível viver, apenas vegetar.  
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ANEXO I – Entrevista com Célia Gouvêa [por Thelma Shuña, com vistas a 

seu T.C.C. , em 25/06/2020] 

Doutora no Programa de Pós Graduação da Escola de Comunicações e Artes da USP. 

Graduada em licenciatura pelo curso de Filosofia da Faculdade de São Bento (2012). 

Formada pelo MUDRA de Maurice Béjart, em Bruxelas/Bélgica (1970 – 1973). 

http://www.acervogouvea-vaneau.com.br/ 

1. Como surgiu a ideia de Massa?  

 

Junto com Corpo Incrustrado, peça de dança Massa foi um produto do Célia 

Gouvêa Grupo de Dança na primeira edição do projeto de Fomento à Dança da 

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em 2006 e executado no ano 

seguinte. Fruto de um longo percurso da classe de dança para a implantação de 

políticas públicas sólidas que apoiassem pesquisas continuadas em dança, o 

movimento espelhou-se no projeto de Fomento ao Teatro, conquistado em 2002. 

O primeiro passo foi o movimento Arte contra a Barbárie, entendendo-se 

barbárie enquanto modo de produção dedicado ao entretenimento despido de 

pesquisa de linguagem. No ano seguinte, formou-se o Mobilização Dança, 

responsável pela aprovação do Fomento à Dança, movimento esse em que tive 

forte participação. Ao ser contemplada pelo projeto, movia-me o pensamento de 

produzir em consonância com a cidade, tanto é que o projeto geral, que abarcava 

Corpo Incrustado e Massa, cujo título inicial era Ba,Be.Bi.Bo, numa alusão às 

sílabas que aprendemos no processo de alfabetização, era Dança associada à 

cidade. Queria tratar questões pertinentes à vida dos cidadãos, daí a opção por 

abordar as questões da alimentação e da aprendizagem. 

 

2. Como é seu processo de criação? Mudou com o tempo? 

 

 A partir da ideia inicial, vou tateando, propondo exercícios, algumas imagens já 

vêm nítidas, outras vão surgindo. Muitas vezes, as imagens aparecem antes das 

ideias, aí vou procurando alinhavá-las, entender o que as amarra, do que tratam. 

Outras vezes, vou projetando no espaço ainda sem saber responder às perguntas 

iniciais. Às vezes encontro, às vezes me perco. Aciono diferentes canais. Minha 

primeira montagem significativa no Brasil, Caminhada, em parceria com o 

multiartista Maurice Vaneau e que abriu o Teatro de Dança Galpão em 1974, era 

composta por três peças de dança em diferentes direções: a primeira 

introspectiva, a segunda uma colagem de textos e imagens, a terceira com uma 

narrativa. Prefiro e acerto mais na segunda opção, um exemplo é o Trem 

Fantasma, de 1979, uma profusão de imagens. Geralmente, há uma fase de 

improvisações junto ao elenco, depois construo. Sou considerada, pelos 

estudiosos de dança, uma das introdutoras principais do método da participação 

do elenco na criação, o que se manteve ao longo do tempo. 

 

http://www.acervogouvea-vaneau.com.br/
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3.  Sobre a crítica que fez a respeito da alimentação e da educação em “Massa” 

acredita que tenha mudado algo? 

 

Escolhi um tema difícil para ser tratado como linguagem de dança, porque 

concreto demais. No que toca à alimentação, houve gente do elenco que parou 

de comer açúcar, por exemplo. A temporada foi curta demais para avaliar 

reações do público. 

 

4. Quais as dificuldades de difusão de um espetáculo? 

 

O acordo inicial prevê um período de ensaios e uma primeira temporada. 

Depois, a tendência é haver uma debandada. Sempre aspirei a que o elenco se 

identificasse de tal modo à proposta, que iria querer prosseguir, mas isso é muito 

difícil. Difundir, manter o elenco, requer recursos, difíceis de encontrar. 

 

5. Pensa em remontar Massa? 

 

Massa deixou-me o gosto de algo inacabado. A fisicalidade, a parte corporal 

propriamente dita, não foi suficientemente desenvolvida, pois a temática 

propriamente dita tomou a dianteira. O que houve de melhor, no meu 

entendimento foram, de novo, as imagens: os spaghettis crus aplicados pelo 

Renato na cabeleira crespa do Allan, por exemplo. A ribalta ocupada 

sucessivamente por um litro de leite mais um pãozinho que bolei ali, num 

processo conceitual e que foi aproveitada por Thelma na exposição realizada no 

saguão. A melhor imagem, a mais forte, era a inicial: o mapa do Brasil recortado 

pela iluminação e o corpo negro e seminu do Orlando com os braços abertos, de 

costas, equilibrando mantimentos em latas e sacos, até começar a chacoalhar e 

cair e a entrada no mesmo espaço do Edu, equilibrando víveres com um ar 

sagrado, espiritualizante. Aquilo é como uma instalação e deve ser veiculado em 

vídeo, não mais como montagem cênica. 

 

 

6. Pretende criar outras peças com um elenco tão grande e diversificado? 

 

Para mim, a questão logística me sufoca, pois não tenho a veia de produtora e sou 

obrigada a desempenhar esse papel. Não me esqueço que, para a apresentação 

única que fizemos em Sorocaba, precisei preparar, juntar e apresentar uma 

papelada imensa. O Edu viu a pasta pronta e não queria acreditar que tinha feito 

aquilo sozinha. Estrutura é a palavra chave. Sempre careci de uma melhor 

estrutura. 

 

7. O que busca num intérprete? 
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Busco disponibilidade, abertura, entrega. Um corpo preparado, hábil, ágil 

também. O elenco era muito bom. Reúno pessoas diferentes, com preparos 

diversos, gosto da diversidade, enriquece. 

 

8. Tem algum outro projeto de dança? 

 

Se fizer uma lista, o número de peças de dança realizadas e as que foram apenas 

pensadas é equivalente, e olha que produzi bastante. Projetar é uma coisa, 

realizar, outra. 

 

9. Como está a dança em época de pandemia? 

 

Passamos por um momento de suspensão no tempo e espaço, e o melhor é 

vivenciar isso, ao invés de se agarrar a fiapos de normalidade. O melhor é deixar 

a dança flutuar em você e manter, sim, uma prática diária. 

 

10. Retomando uma pergunta que você fez em “Alavancas e Dobradiças”, o que 

é a dança para você? 

 

Um modo de conectar-se consigo, viver próximo ao seu eu profundo, o que torna 

o ser mais apto a estar disponível ao entorno. 

 

11. Poderia fazer uma crítica ao trabalho de Thelma? 

 

Thelma tem duas qualidades importantes para quem dança: força e flexibilidade. 

Tem também o talento de artista visual, se me lembro bem ainda tocava flauta, 

não é?, o que a torna uma multiartista, além de topar desafios e enfrentar 

situações novas, com dinamismo e competência. 
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ANEXO II–Entrevistas com elenco da peça  Massa 

 

Entrevista com Eduardo Fukushima (dançarino e coreógrafo) 

https://eduardofukushima.com/ 

 

1-Como entrou no grupo da Célia? 

Fui um dos selecionados em uma audição realizada por Célia Gouvêa em 2006 para 

compor o elenco de mais ou menos trinta dançarinos para a criação de “Corpo 

Incrustrado”, uma coreografia site specific para a fachada do Museu do Ipiranga para a 

primeira Virada Cultural de São Paulo. 

 

2- Como foi participar de “Corpo Incrustado” e “Massa”? 

Foi uma experiência maravilhosa e muito importante na minha vida. 

Depois do Corpo Incrustrado para o Museu do Ipiranga, Célia Gouvêa formou um 

grupo de mais ou menos vinte dançarinos para a continuação dessa mesma peça e para o 

aprofundamento da pesquisa entre dança e arquitetura. Recriamos o Corpo Incrustrado 

para a Praça Ramos e para a Fachada do Teatro Municipal de São Paulo. Foram meses 

em uma rotina de trabalho em espaços públicos, na rua, no centro de São Paulo em face 

a todos os acontecimentos e encontros que só a rua proporciona. Nosso estúdio era na 

rua. Nossos ensaios sempre abertos. Éramos em muitos. Foi uma experiência muito 

frutífera para pensar a dança em espaços públicos.   

 Massa foi uma criação para palco, para o teatro e um grande desafio logo após a 

experiência de tantos meses trabalhando na rua. Massa incorporou muito a vivência da 

rua em nós, dançarinos.  

Foram dois processos bem distintos, mas que se conectam e se apresentam como duas 

peças esteticamente muito diferentes.  

A Célia é uma maestra, uma grande artista. Uma grande honra e aprendizado ter 

habitado suas obras.   

 

3- Se identificou com o processo criativo da Célia? 

Sim, Célia é uma artista intensa e incansável, foi uma grande escola ter trabalhado com 

ela e seu modo de trabalho é muito diverso. Desde a improvisação a estudos de 

partituras coreográficas pré-concebidas em suas obras anteriores e partituras que 

criávamos. Ela é uma grande regente. 

 

https://eduardofukushima.com/
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4- Você trabalhou com Thelma em alguns projetos de dança, o In-Pulso com Éden 

Urbano, Identidade, e no grupo Célia Gouvêa. Como estes trabalhos contribuíram 

para sua carreira?  

Estava em início de carreira e foram trabalhos muito importantes para me descobrir 

como dançarino, criador e performer e decidir em seguir esse caminho. Cada trabalho 

com uma natureza específica de criação, muito importante para um jovem dançarino 

passar por diversos modos de se fazer dança. Todo processo de criação deixa rastros no 

corpo, compondo uma formação corporal que carrego até hoje, mesmo passados 15 

anos. Me descubro como dançarino e performer nesses trabalhos e sigo na dança até 

hoje. A Thelma foi uma das primeiras amigas que fiz na dança, em minhas primeiras 

aulas de dança no Centro Cultural São Paulo e na Oswald de Andrade e criamos 

juntamente com a Priscila Lima e o Renato Rodrigues o grupo In- Pulso, foi minha 

primeira experiência em dança em criação coletiva, descobrimos juntos como seria a 

performance Éden Urbano para a Casa das Rosas, uma junção entre dança, poesia e 

arquitetura. Identidade foi um processo com o coreografo Luís Fernando Bongiovani 

após sua oficina no Centro Cultural São Paulo onde entramos no universo de criação 

que seguia os princípios de composição do pesquisador e coreografo norte americano 

Willian Forsythe, bem importante para mim de conhecer essa maneira de composição. E 

no grupo da Célia Gouvêa onde foi um trabalho intenso de criação em espaços públicos 

e também para o palco e muito transformador de entrar em contato com o pensamento 

de uma coreografa tão importante na história da dança brasileira.  

 

5- Como é trabalhar com a Thelma? 

É maravilhoso, Thelma é uma multiartista, rigorosa e generosa. Me acolheu nos meus 

primeiros passos na dança.  

 

6- O que é a dança para você? 

Dança para mim é um lugar de muitas facetas. A brincadeira favorita quando criança. 

Um lugar onde me estudo. Um lugar de reinvenção de si. De criação. É uma experiência 

com o espaço tempo. Um lugar onde coloco em movimento minhas tristezas e alegrias. 

Dança é vitalidade. Rito. É um trabalho. É expor fragilidades. É quando a palavra não 

dá conta. Uma maneira de pensar. Um prazer. Meu dia a dia.  

Recebido em 27-06-2020. 
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 Entrevista com Mariana Duarte (artista, bailarina, aerialista) 

https://www.instagram.com/marianaduarte.emcena/ 

 

1- Como entrou no grupo da Célia? 

Primeiro conheci o trabalho da Célia Gouvêa como artista e em seguida, participei 

de workshops com ela, até que fui selecionada para integrar o projeto “Corpo 

Incrustado” e em seguida o espetáculo Massa. 

 

2- Como foi participar de Corpo Incrustado e Massa? 

Foram dois projetos bem desafiadores. Trabalhar com um elenco tão grande de 

pessoas e ainda bem diversas entre si não foi fácil. Célia, ainda que com assistente 

não dava conta de olhar pra todo mundo ao mesmo tempo. Também é de uma 

geração onde o diretor ficava com o projeto todo muito concentrado consigo 

mesmo, o que dificulta a compreensão do intérprete em relação ao trabalho como 

um todo. Mas ainda assim, eu gostei muito. Sempre fui fã do trabalho da Célia. 

3- Em Massa, seu papel foi muito relevante. Havia um texto grande para 

decorar. Já tinha trabalhado como atriz anteriormente? Se não, como foi o 

processo para decorar o texto? 

Então, naquele momento minha percepção era diferente da que tenho hoje.  Eu 

nunca tinha trabalhado com tanto texto assim, mas como o trabalho da Célia 

era  muito mais corporal do que textual, e o próprio texto tinha um caráter mais 

neutro não foi tão complexo assim.  Por outro lado, foi difícil decorar ingredientes 

aleatórios de um produto. Os termos eram muito técnicos.  Lembro que eu repetia 

sem parar até decorar. Tentei encontrar uma musicalidade nas palavras que 

pudessem me ajudar na sequência desses ingredientes 

4- Você se identificou com o processo criativo de Célia? 

Independente de ter me identificado com o processo criativo da Célia, eu me 

identifico com a linguagem dela, me identifico com a estética dela. Acho que foi 

mais por isso do que pelo processo.  

5- Esse trabalho te marcou de alguma forma, como artista ou como pessoa? 

Super me marcou. Foi nesse processo de trabalho com ela que conheci e fiz grandes 

amigos e amigas. Foi também muito divertido por um certo lado. Eu amo o caos da 

Célia e foi uma honra pra mim ter participado desse momento. Eu acho o Massa um 

trabalho genial. Uma pena enorme que ele teve uma vida tão curta. 

6- O que é a dança pra você? 

Essa pergunta é difícil! Pode ser muitas coisas. Pra mim não tem uma definição 

única. Acho que como artista é pra mim um meio de expressão e elaboração de um 

https://www.instagram.com/marianaduarte.emcena/
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discurso subjetivo. Também é exercício, uma forma de mexer o corpo e ativa-

lo.  Também é recreação. Às vezes a gente dança por puro prazer de pulsar junto 

com a música ou junto com um outro corpo. A dança pra mim faz parte de quem eu 

sou, sempre dancei e sinto que me expresso muito melhor com o gesto do que com 

as palavras. Dançar pra mim é existir. 

Recebido em 26 de Junho de 2020. 

 

 

Entrevista com Rafael Markhez (ator, dançarino, artista plástico)  

 

1- Como entrou no grupo da Célia? 

A partir de uma audição realizada no museu do Ipiranga para montagem do “Corpo 

Encrustado”, mas já havia um histórico de uma oficina realizada pela Célia no CCSP e 

dividi uma noite no Teatro João Caetano com um espetáculo de dança chamado 

“Imigrâncias”, sob direção de Cesar Volpe que   havia trabalhado com ela. Mas 

lembrando que minha passagem pelo museu e meu encontro com a Célia e Cesar foi o 

acaso que proporcionou e me modificou. 

2- Como foi participar de Corpo Incrustado e Massa sendo ator? 

Acho que dentro do trabalho da Célia ambas as coisas andam juntas: você é ator e 

bailarino.  Vindo do teatro você acaba tendo uma dinâmica diferente e outro olhar para 

o corpo e movimento.  A voz tem uma importância muito singular dentro dos processos 

de criação. Resumindo: foi muito importante, transformador, cheio de dificuldades, 

aprendizados e novos olhares. 

3- Se identificou com o processo criativo da Célia? 

Sinto que dentro do processo de criação muitas pessoas saíram no percurso, ou não se 

identificaram. A palavra não sei se é identificar, mas estar aberto para a troca e 

aprendizado. O que acho importante é que dentro dos processos de criação e apesar de 

saber bem o que queria, a Célia deixava espaço para sua ideia, seu corpo e sua história. 

Até porque eu não tinha um corpo “formado” dentro da dança. 

4- Como foi montar a exposição de “Massa” junto com Thelma? 

Foi muito tranquilo e de uma troca boa. Não tivemos nenhuma questão que possa ter 

prejudicado o trabalho, ou nossa relação enquanto artista ou pessoa. Criativa, 

responsável e com bom humor, uma baita artista que tenho muito amor apesar da 

distância.  

5- Esse trabalho te marcou de alguma forma, como artista ou como pessoa? 
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Ele foi imprescindível no meu caminho artístico. Foi nele que realmente me descobrir 

artista do corpo e do movimento e não consigo desassociar o artista da pessoa.  

6- O que é a dança pra você? 

O que não é dança? Quem não dança? Quando dança? Onde está a dança? Na minha 

perspectiva a dança está implícita e presente em todos corpos. O que difere é como nos 

relacionamos com ela e como essa relação intervêm no olhar do outro, no tempo e 

espaços. 

Recebido em 15 de Julho de 2020. 
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ANEXO III – Texto Massa, por Célia Gouvêa.  

.  

CENA 1 

Mariana- (Manuela e Priscila fazem coro): 

- Provimento, suprimento, sortimento, mantimento, sustento, complemento, fomento, 

merecimento, abastecimento, aprovisionamento, desenvolvimento, crescimento, 

acolhimento, ajustamento, aleitamento. 

Arroz, feijão, pão, macarrão, bolacha. (Pega a bolacha e lê). 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal 

hidrogenada, bicarbonato de amônia, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio. 

Virgem Maria! 

São designados aumento nos pesos de alguns itens pré-existentes para se obter elevação 

dos níveis de nutrientes específicos e proporcionalidade ótima entre carboidratos, 

gorduras e proteínas.  

O aporte energético, embora sob taxas apropriadas (71% da RDA) mostrou-se limítrofe 

ao ponto de corte (movimento), enquanto as proteínas (97,5%) colocam-se próximas às 

quantidades ideais de ingestão. 

Com maior acurácia, segundo os critérios expostos, a maioria dos minerais avaliados 

encontram-se em índices satisfatórios.  

Mariana e Solange: 

-Os resultados encontrados apontam para uma insuficiência quantitativa em relação às 

vitaminas A, C, B2 e B12 e aos minerais essenciais Ca, Mg, Fe, Zn, I e Se; e 

paralelamente a contribuição dos lipídios no total calórico, mostrou-se superior aos 

índices aconselháveis. Em decorrência, passam a coexistir simultaneamente quadros de 

subnutrição e de ingestão desbalanceada.  

Mariana:  

-Açúcar: doçura, suavidade, brandura. Bom para a pele (aplica no rosto): azeite, açúcar, 

10 minutos.  

Solange: 

-Mas contém aditivos como clarificantes, antiumectantes, precipitadores e conservantes. 

Superabundância de energia química concentrada.  

É descalcificante, desmineralizante, desvitaminizante, imunodepressor, e empobrecedor 

metabólico.  
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Seus efeitos são lentos... 

Mariana: lentos 

Solange: acumulativos 

Mariana: acumulativos 

Solange e Mariana: e insidiosos 

Solange: corantes 

Mariana: conservantes 

Solange: acidulantes 

Mariana: edulcorantes 

Solange: espessantes 

Mariana: espumíferos 

Solange: ou antiespumíferos 

Mariana: ou antiespumíferos 

A duas: antioxidantes, aromatizantes e flavorizantes. 

Mariana:  

-O ser humano não precisa de açúcar. Há 300 anos ninguém consumia açúcar. É pura 

energia química concentrada.  

 

CENA 2 

Alan (A): Massa do grego máza, do latim massa.  

Renato (R): Quantidade mais ou menos considerável de matéria sólida ou pastosa, em 

geral de forma indefinida.  

A: Massa 

R: Aglomerados de elementos da mesma natureza. 

A: Constituição, composição, quantidade, volume, grandeza fundamental 

R: M-a-s-s-a 

A: Grandeza que mede a inércia de um corpo, e que é igual a constante de 

proporcionalidade existente entre uma força que atua sobre um corpo e a aceleração que 

esta força lhe imprime.  
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R: Felipe 

A: Massa 

R: Massa é energia 

A e R: Massa é massa 

R: Razão entre a massa de átomo de um nuclídeo e 1/12 (um doze avos) da massa de 

um átomo do nuclídeo carbono.  

A: Mistura de farinha com água ou com outro líquido formando pasta. 

R: Comestível cru de farinha amassada, destinado a ser cozido.  

A: Qualquer iguaria feita com essa massa. 

R: Quantidade mínima de material físsil puro, com uma determinada forma geométrica, 

necessária para manter uma cadeia.  

A: Massa – número considerável de pessoas que mantém entre si uma certa coesão de 

caráter social, cultural, econômico, turba, multidão. 

R: alfabetização 

A e R: em massa 

(entrada Ba, be, bi) 

R: Massa de manobra. 

R: Bio 

A: massa 

R: o que é 

A: gera energia por meio de materiais de origem vegetal, como bagaço de cana de 

açúcar e lenha. 

R: vantagem 

A: utiliza fontes de energias renováveis 

R: desvantagens 

A: Destruição de matas nativas e danos ambientais decorrentes de monocultura da cana. 

A: Massa de um corpo medida num sistema de referência em relação ao qual ele está 

em repouso.  

R: Quociente do modulo do peso de um corpo pelo modulo de aceleração da gravidade 
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A: Massa de farinha de trigo em forma de canudinhos ou com outro feitio, da qual se 

fazem sopa e outros cozinhados. 

R: Macarrão, 35% de impostos. 

A: Substancia mole e pastosa preparada para um determinado fim. 

R: Matéria gelatinosa, constituída principalmente de melaço e cola animal. A que se 

define diante da inercia de um corpo.  

A: Iguaria feita de macarrão cozido ao qual se acrescenta manteiga, queijo e, por vezes 

molho de tomate ou qualquer outro molho. 

R: domingo 

A: Ma-car-ro-na-da 

R: Soma das massas atômicas dos átomos que constituem uma molécula.  

A: Relação entre a massa de uma molécula e a unidade unificada de massa atômica 

R: Massa cinzenta 

A: O rapaz tem muita massa cinzenta.  

Rafael (R) - testando o microfone: A-a-a. 

Ivana (I): A-a de amor? 

I: A de amizade! 

I: A de alegria. A de aconchego. A de Aleluia! 

I: Ateu. 

I: A de alcohól 

I: A de arroz? 

R: Ah! Planta da família das gramíneas  (oryza sativa), com cada espigueta provida 

apenas de uma flor de 6 estames e o fruto rodeados por duas glumelas ligadas. 

(Ivana sai) 

R: Largamente difundida na Ásia,  

(Priscila começa a falar) 

R: estendeu-se a cultura do arroz à África, América e mais recentemente à Europa, 

tornando-se ele importante base alimentícia humana e animal. Arroz. 

Priscila (P) e Ivana 
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P: Olha, quando você for fazer a pirueta arabesque, você deve olhar para a mão. Assim. 

Porque aí você vai conseguir fazer – suivi, suivi, suivi! (girando). 

P: (guiando Ivana) suivi, suivi, suivi! (girando) 

P: Assim, assim, assim! (abrindo espacate) 

Chegada Thelma (T) 

T: Assim, assim, assim, (movimentos de dança moderna – Martha Graham). 

R: (sussurrando em paralelo) Trepadeira anual, da família das leguminosas (pisum 

ativum) dotada de flores grandes, solitárias, rosas de corola alva, azulada ou roxa, e 

cujos frutos são vagens oblongas, lisas ou rugosas com numerosas sementes comestíveis 

(o fruto da ervilha).  

Manuela: B de banana, b de bebida, b de beijo, b de beleza, b de bosta, b de bunda, b 

de Brasil! 

Solange e Rafael 

S: Drupa elipsoide ou globosa, de cor vermelha, com escassa polpa adocicada. E duas 

grandes sementes.  

R/S: café/calado  

R/S: Calor/caloteiro 

R/S: Cio/cínico 

R/S: Conversa/ confronto 

R/S: carinho/ cólica 

R/S: curva/ coice 

R/S: Coração / calafrio 

R/S: Compaixão / calamidade 

R/S: confiança / corrupção 

R/S: Colorido / concorrência  

R/S: Começo / competição 

R/S: Comida / complicação 

R/S: Cozinha / calúnia 

R: Culinária 
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S: D de ... 

R: dar 

Thelma se aproxima abruptamente e toma o microfone de Rafael. 

T: “Veja bem, sexo é uma coisa que quase todo mundo gosta, e é uma necessidade 

orgânica, é uma necessidade da espécie humana e da espécie animal”. (Lula). 

Coro: Dado, dedo, dia, doida. 

Camila: D de dieta, dieta, dieta! 

Renato e Alan: Indivíduo mole, indolente, sem préstimo. 

Manuela e Eduardo: baba, bebe, bibi, bobo, buuu..shhhhh 

Coro: Bem molinho, devagarinho (várias vezes). 

 

CENA 3 

Eduardo, Alan e Orlando: Farinha, farinha, arroz, feijão, farinha. 

Eduardo: Arroz, feijão, salada, macarrão. 

Alan: Leite, pão, bolacha, macarrão.  

Orlando: Farinha de trigo, milho e ervilha. 

Alan: Desligado da massa. 

Mariana: Droga doce e viciante que dissolve os dentes e os ossos de toda uma 

civilização. No Brasil consomem-se cerca de 200g por dia por pessoas, o que é pouco 

comparado aos EUA: 400g em média por dia. Usando 200g por dia, em um ano 

teríamos 72 kg de açúcar ingeridos por puro prazer. Ou seja: docinhos, chocolatinhos, 

sorvetinhos, tortinhas, pudinzinhos, sucos ultra açucaradinhos, etc. 

85% das doenças modernas são provocadas pela má alimentação. O açúcar é 

considerado um produto antibiótico ou antivida, ele está diretamente ligado à causa ou 

ao favorecimento de doenças, como a arteriosclerose, o câncer, a asma, bronquite, 

distúrbios menstruais, infecções, pressão alta, prisão de ventre, diarreias crônicas, 

doenças do colágeno, doenças de autoagressão, etc. 

O poder bactericida dos leucócitos diminui muito quanto mais alta a taxa de açúcar no 

organismo. A célula de defesa de uma pessoa que não usa açúcar é capaz de destruir 

cerca de 14 bactérias invasoras, ao passo que se essa mesma pessoa ingerir 24 

colherinhas rasas de açúcar branco, o seu leucócito é capaz de destruir apenas uma 

bactéria.  
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Apesar da comprovação de que são substancias cancerígenas, verbas astronômicas são 

gastas por laboratórios interessadas em pesquisa do tipo: “Ainda não conseguimos 

provar que adoçantes sintéticos produzem câncer”.  

A publicidade e preços acessíveis estimulam o consumo de alimentos de baixa 

qualidade nutricional, apenas os cereais integrais, as frutas, os legumes são capazes de 

fornecer aquilo de que necessitamos. 

Há baixo custo e pouca qualidade, mesmo mal nutridas, as pessoas engordam.  

Maior a desnutrição infantil, maior a obesidade na adolescência.  

 

CENA 4 

Eduardo: Meu nome é Eduardo Fukushima Kuroiwa. Sou brasileiro, japonês, gago e... 

tô na dieta do chá verde.  

Rafael: Eu detesto comida natural. 

Solange: Às vezes eu tenho fome e não como. Às vezes eu como muito sem ter fome. 

Camila: Eu não como carne (morde o braço). 

Orlando faz um gesto. Levanta o nariz com o dedo. 

Thelma: Sou meio brasileira e meio peruana. Na escola falavam pra mim: Perú, glu glu 

glu, glu, glu, glu. 

Manuela: Eu não gosto da batata, batata da minha perna. Mas eu gosto da maçã, maçã 

do meu rosto. La pomme de terre de ma jambre.  

Alan: Vovô viu a uva (fica de cabeça pra baixo e tira a calça). 

Priscila: Quando eu tinha sete anos, minha mãe perguntou se eu queria fazer balé (faz 

um grand plié). Eu disse que sim. Mas eu nem sabia o que era balé.  

Ivana: Eu fui alfabetizada com a cartilha “Letrinhas Amigas”. “A cotia catou a paca na 

toca”.  

Mariana: (mostra os seios) Peito ou tórax, local em que se situam os pulmões, o seio 

feminino, o coração, os órgãos respiratórios, cada uma das glândulas mamárias e a 

gordura da pele que as recobre. Mama, peito, poma. 

Priscila e Solange 

Solange: O inventor do cálculo da massa corporal foi o astrônomo e o matemático 

belga Lambert Quételet, no final do século XIX. 

Manuela: (girando) Adoro as mulheres que giram! 
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Alan: (baixa as calças e gira) Vovô viu a uva de novo. 

 

CENA 5 

Solange: A palavra vitamina foi cunhada pelo bioquímico polonês Casimir Funk em 

1912, baseada na palavra latina vita (vida) e no sufixo “amina” que na química orgânica 

representam os compostos nitrogenados. O original inglês foi posteriormente 

modificado para “vitamin” quando se descobriu que nem toda vitamina é 

necessariamente amina. No português não houve tal alteração.  

Todo ser vivente deve comer uma folhinha verde todos os dias.  

Consumir dez, dez tipos diferentes de alimentos entre verduras, frutas e legumes: alface, 

tomate, chuchu, mandioquinha, berinjela, entre outros. Raízes, caules e frutos. Todos os 

dias. Todos os dias.  

Ivana enquanto distribui bolachas para o elenco e fala como uma professora (coro 

repete):  

- Sueli, suja e suada tomou sopa e comeu salame. 

- O remo do rei caiu no rio.  

- Matei a sede com suco na sala e caí no sono.  

- A faca do Fábio é afiada.  

- Zezé como azeitonas.  

- Zizi toca buzina. 

- Zozó faz zoada. 

- Zuzu tem boi zebu. 

- O cara careca faz careta.  

- Caiu barata na garapa do pirata. 

- Joaquim caiu no capim do jardim. 

Ivana fica séria: 

- Os negros construíram este país, mas são tratados como carvão.  

Ivana (continua como professora e coro repete): 

- A bruxa mexedeira achou um enxame.  

- Vovô toca violino à luz de vela.  
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- O girino reagiu, girou e fugiu.  

- O xale roxo da Xaxá mexeu e abaixou. 

- O bebe não é bobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


