
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP 

INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTE E CULTURA – IFAC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS – PPGAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSIONAMENTOS E APROXIMAÇÕES ENTRE ARTE E INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA: um estudo de caso da Cia de Dança Palácio das Artes (2000-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Mara Gomes do Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

2018 



 
 
 

 

Lívia Mara Gomes do Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSIONAMENTOS E APROXIMAÇÕES ENTRE ARTE E INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA: um estudo de caso da Cia de Dança Palácio das Artes (2000-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 

(PPGAC), do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal 

de Ouro Preto, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Artes Cênicas. 

 

Linha de pesquisa: Processos e poéticas da cena contemporânea. 

 

Orientador: Prof. Dr. Éden Silva Peretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

2018 

http://ppgac.ufop.br/index.php/docentes/9-docentes/43-prof-dr-eden-silva-peretta


 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todas as pessoas – bailarinos, artistas convidados, 

coreógrafos, diretores, professores, pesquisadores, ensaiadores, assistentes, 

produtores, técnicos, gestores, funcionários da Fundação Clóvis Salgado e 

público(s) – que, cada um a seu modo e em e com seu tempo, contribuíram 

para que a história da Companhia de Dança Palácio das Artes tomasse corpo 

e que seu percurso artístico se tornasse uma atividade profissional 

continuada. 



 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu pai, Gilson, e à minha madrasta, Cida, pela preocupação e apoio de sempre. 

Aos meus irmãos, Marquinho, Gilsinho, Nandinha e Bia, pelo carinho, honestidade e respeito. 

Ao sobrinho Marcus Vinícius, pela doçura, alegria e espontaneidade. Ao afilhado João Lucas, 

(in memoriam), por me ensinar o valor da vida.  À cunhada Vivian, pelo carinho. À tia Elci e 

à Vó Maria, pela ternura e delicadeza em cada encontro, mensagem e ligação. Obrigada por 

vocês estarem presentes mesmo com toda a distancia. Amo vocês. 

Agradeço a Gisele Milagres, pelo cuidado, generosidade e amor. Obrigada por deixar os dias 

mais alegres e saborosos durante o mestrado. Te amo! 

Agradeço imensamente a Ana Clara Buratto, Cérise Alvarenga, Liliane Rosa, Matheus 

Polaco, Igor Dreidy, Bruna Saraiva e Gisele Milagres, pela atenção, disponibilidade e carinho. 

Obrigada pelas leituras do meu texto e pelas conversas, gestos que contribuíram para que 

parte das reflexões e discussões contidas nesta dissertação tomassem corpo.  

Agradeço, com muito respeito, carinho e alegria, a confiança e a disponibilidade dos 

entrevistados: Alex Silva, Ariane de Freitas, Beatriz Kuguimiya, Carolina Alves, Cláudia 

Lobo, Cláudia Malta, Cristina Machado, Cristina Rangel, Cristiane Oliveira, Cristiano Reis, 

Ivan Sodré, Lina Lapertosa, Lucas Medeiros, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, Tuca 

Pinheiro e Sônia Mota.  

Agradeço a Raielle Pereira, Bruna Bacelete e Lívia Bacelete, pelo apoio e cuidado com as 

transcrições. Vocês foram maravilhosas! 

Agradeço a Alex Silva pela confiança e pelo apoio com a edição dos vídeos. Saudade grande 

de você! 

Agradeço à minha prima Larissa Ferreira, pelo companheirismo e carinho de sempre. 

Obrigada por deixar este trabalho mais poético.  

Agradeço a Pedro Romero, pelas constantes gentilezas. Obrigada pela ajuda com a tradução! 

Agradeço ao meu orientador, Éden Pereta, pela confiança e delicadeza em lidar com o tempo. 



 
 
 

Agradeço ao professor Paulo Maciel pela oportunidade do convívio e pela participação nas 

bancas de qualificação e defesa. Seu olhar atento, crítico e sensível foi muito importante. 

Obrigada pela leitura cuidadosa e caminhos apontados.  

Agradeço à professora Andrea Bergallo, pela contribuição e participação na banca de 

qualificação deste trabalho.  

Agradeço ao professor Arnaldo Alvarenga, pela disponibilidade, sensibilidade e participação 

na banca de defesa. Minhas sinceras admirações desde sempre.  

Agradeço aos professores Aline Andrade, Davi Oliveira e Ruben Caixeta, pelas provocações 

teóricas e metodológicas.  

Agradeço à Tânia Mara Meireles, pelo carinho e pelo trabalho de arquivo e memória que 

realizou com a CDPA. 

Agradeço aos amigos, parceiros de trabalho e irmãos de alma Tiça Pinheiro e Pedro Romero, 

pela amizade e intensidade dos nossos encontros.  

Agradeço aos amados Carlos Fernandes, Renata Massote, Cristina Rangel e Giovana Meireles 

pela compreensão do meu sumiço e pela amizade linda que cada dia está mais forte. 

Agradeço aos amigos e professores, Gabriela Christófaro e José Márcio Barros, pela 

integridade, amizade e por nossos reencontros e conversas.  

Agradeço aos parceiros de trabalho da Cia de Dança Palácio das Artes, pela dignidade, 

comprometimento e respeito com a profissão. Obrigada a todos vocês pela disponibilidade e 

atenção com esta pesquisa.  

Agradeço aos funcionários da biblioteca do Palácio das Artes/Fundação Clóvis Salgado, pela 

paciência em me mostrarem o acervo da Companhia. 

Agradeço a Márcia Neves, Marise Dinis e Rodrigo Antero, parceiros da Escola Livre de Artes 

– Arena da Cultura, pela compreensão e apoio na reta final da escrita desta dissertação. 

Agradeço aos amigos Lucas Medeiros, Mariângela Camarati, Alex Silva, Cristina Rangel, 

Éder Braz, Christiano Castro, Léo Garcia, Ariane de Freitas e Cristiano Reis, pelo 

companheirismo que transcendeu os palcos.  

Agradeço aos amigos de mestrado da UFOP, pelos momentos de aprendizado e de Barroco.   



 
 
 

Agradeço a Fiu Cunha, Winny Rocha, Emerson Pereira, Aninha Amaral, Sil Gomes, Benedito 

Camilo e Erika Vilhena, amigos de UFOP, por me acolherem e me aconchegarem em suas 

casas.   

Agradeço ao doidinho do Cristino Diniz, pela amizade, parceria e viagem (caronas).  

Agradeço a Maria Carol e Marcinha, duas loucas, pela alegria e companheirismo. 

Agradeço ao Gustavo, pelos vinhos e ao Léo, pela ternura.  

Agradeço à Ana Clara e ao André, pelo carinho e companheirismo na reta final dessa escrita. 

Obrigada por serem tão especiais! 

Agradeço a Danuza Menezes e Beth Leivas, pelo carinho e amizade especial. 

Agradeço ao Raimundo Sousa pela disponibilidade e cuidado com a revisão. 

Agradeço ao CEFEC, ao Espaço Livre, ao CEFAR, a Izabel Costa, ao Grupo Camaleão, à 

CDPA e ao Tambor Mineiro, por fazerem parte da minha trajetória artística. 

Agradeço ao curso de Ciências Sociais da PUC-Minas, pela oportunidade de desenvolver um 

olhar mais crítico e humano. 

Por último, e nem por isso menor, agradeço à minha mãe (in memoriam), madrinha dos meus 

sonhos e inspiradora da minha arte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS 

 

 

APPA – Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes 

CDPA – Companhia de Dança do Palácio das Artes 

CEFARC – Centro de Formação Artística  

CLMG – Coral Lírico de Minhas Gerais  

FCS – Fundação Clóvis Salgado 

OSMG – Orquestra Sinfônica de Minas Gerais  

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

OS – Organização Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RESUMO 

 

ESPÍRITO SANTO, Lívia Mara Gomes do Espírito Santo. Tensionamentos e Aproximações 

entre Arte e Instituição Pública: um estudo de caso da Cia de Dança Palácio das Artes 

(2000-2016). Ouro Preto, Minas Gerais, 2018. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – 

Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGAC), do Instituto de Filosofia, Artes e 

Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto, 2018. 

 

Esta pesquisa de mestrado buscou elaborar uma reflexão a respeito dos tensionamentos e das 

aproximações entre Arte e Instituição Pública a partir do contexto de uma companhia pública 

de dança. Para realização deste trabalho, foi feito um estudo de caso do corpo artístico estável 

de dança do Estado de Minas Gerais, gerido pela Fundação Clóvis Salgado – FCS, a 

Companhia de Dança Palácio das Artes – CDPA (1971). Para realizar este estudo, foram 

entrevistados 17 profissionais que atuaram entre os anos 2000 e 2016, período em que a 

CDPA desenvolveu diversos trabalhos artísticos autorais, inaugurando uma atuação artística 

distinta dos anos anteriores. Cabe salientar que o período de 2000 a 2016 compreende um 

recorte para fins de análise dessa pesquisa, o que não significa dizer que até a presente data a 

CDPA tenha mudado e/ou mantido seu perfil artístico. Essa data final refere-se, portanto, ao 

início da organização dos materiais – programas de espetáculo, documentos e entrevistas – 

colhidos (coletados) em campo e disponibilizados pelos acervos da CDPA e FCS. Com o 

objetivo de mapear e investigar as relações entre Arte e Instituição Pública no contexto desta 

Cia e tecer essa análise, foram convocadas abordagens teórico-metodológicas da antropologia, 

sobretudo ao que tange às estratégias de contato e inserção no campo de pesquisa, à 

valorização da alteridade, à realização de entrevistas e à utilização das fontes orais em 

pesquisa. Este trabalho optou também por um diálogo inter e transdisciplinar, especialmente 

entre as artes cênicas, a filosofia e a antropologia, correlacionando discussões sobre arte, 

história da arte, instituição pública, dança e sua institucionalização, assim como os 

cruzamentos entre limite, censura, transgressão, resistência, participação e autonomia para 

abarcar a ideia de mediação. A partir deste estudo, considerou-se nesta dissertação sobre 

tensionamentos e as aproximações entre Arte e Instituição Pública que, em relação às 

questões trabalhistas pertinentes aos diferentes formatos de contratação dos bailarinos, o 

contexto institucional público, ao não garantir as mesmas condições e direitos para este 

vínculo funcional, corrobora para a ocorrência de significativas disfunções. Nas entrevistas 

com os bailarinos, essas condições foram mencionadas como aspectos desfavoráveis à 



 
 
 

realização de trabalho em grupo, no qual todos exercem a mesma função e têm as mesmas 

atribuições. No que tange aos aspectos relacionados ao trabalho cotidiano de uma companhia 

de dança, a relação entre arte e instituição mostrou-se como garantia de infraestrutura para 

realização, desenvolvimento e manutenção de uma atuação artística continuada, transformada 

e formadora. A hibridez dos tensionamentos e das aproximações entre Arte e Instituição 

Pública revelou, além de uma capacidade de negociação, resistência e reinvenção dessa Cia, 

uma possibilidade provocativa de abordar as próprias instituições (CDPA e FCS) e suas 

narrativas – objetos e assunto de revisão e debate.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Dança Teatral. Companhia de Dança Palácio das Artes. Instituição 

Pública. Companhia Pública de Dança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

ESPÍRITO SANTO, Lívia Mara Gomes do Espírito Santo. Tensioning and Approximation 

between Art and Public Institution: a case study of Palácio das Artes Dance Company 

(2000-2016). Ouro Preto, Minas Gerais, 2018. Master Thesis (Performing Arts Master 

Degree) – Post Graduation Program of Performing Arts (PPGAC), of Institute of Philosophy, 

Arts and Culture of Ouro Preto Federal University, 2018. 

 

This MA research has tried to elaborate a reflection about tensioning and approximation 

between Art and Public Institution in the context of a public dance company.  To accomplish 

this research, a case study was conducted about the dance ensemble of Minas Gerais, 

managed by Fundação Clóvis Salgado – FCS, the Palácio das Artes Dance Company – CDPA 

(1971). In order to accomplish the study, we interviewed 17 professional dancers who 

performed at the company from 2000 till 2016, a time lapse when CDPA developed several 

authorial artistic pieces, beginning a new approach, distinctly from years before.  It is 

important to stress that this period 2000-2016 comprises a side view strictly for this MA 

research. It does not mean CDPA has changed or maintained its artistic profile. Therefore, this 

time gap refers by its own to the beginning of the material organization of this research – 

documents, interviews and show programs – collected by the researcher and founded in 

CDPA and FCS archives. Aiming to map and investigate the relationships between Art and 

Public Institution in the context of this Company and to accomplish this assay, a theoretical-

methodological approach of Anthropology was used mostly in what concerns contact 

strategies, insertion into this research field and endorsement of alterity, conduction of 

interviews and use of oral sources. This thesis has also chosen an inter and transdiciplinar 

dialogue with performing arts, philosophy and anthropology. It brings together discussions 

about art, art history, public institutions, dance and its formalization, as well as crossings 

about limits, censorship, transgression, resistance, participation and autonomy to fulfill the 

concept of mediation. From this study, it was considered in this dissertation about tensions 

and the approximations between Art and Public Institution that, in relation to the labor issues 

pertinent to the different forms of contracting of the dancers, the public institutional context, 

not guaranteeing the same conditions and rights for this functional linkage, corroborates for 

the occurrence of significant dysfunctions. In the interviewed dancers‟ point of view, all this 

conditions were mentioned as adverse aspects for a group work in which all of them have the 

same function. In the matter of aspects related to the daily work of a dance company, the 



 
 
 

relationship between art and public institution has showed itself to be a guarantee of 

infrastructure to work, develop and maintain a progressive, transformed and transforming 

career. The hybrid tensioning and approximation between Art and Public Institution revealed, 

besides the capacity of negotiation, resistance and reinvention of this Company, a provocative 

possibility to approach the very institutions (CDPA and FCS) and their narratives – objects 

and matter for review and debate.  

 

KEYWORDS: Theatrical Dance. Palácio das Artes. Dance Company. Public Institution. 

Official Dance Company. 
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[...] come ogni opera di poesia e di pensiero, non può essere conclusa, ma solo abbandonata 

(e, eventualmente, continuata da altri).  

[...] toda obra do pensamento e da poesia não deve ser concluída, mas sim abandonada, para 

que outros possam, talvez, continua-la (AGAMBEN, 2014, tradução nossa). 
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INTRODUÇÃO 

 

Minha formação como artista da dança vem sendo construída continuadamente entre 

os campos formal e não-formal dos cursos livres e profissionalizantes e através da experiência 

vivenciada tanto pela atuação em grupos e companhias profissionais de dança quanto pela 

atuação como professora. Minha relação com a Arte, em especial com a Dança, como área de 

conhecimento – portanto, propiciadora de diversas possibilidades de abordagem e atuação – 

faz com que eu me localize hoje não por um momento datado e um título reconhecido como 

documento, mas por percurso rizomático, sem origem clara e com muitos caminhos e 

atravessamentos. Afinal, como formar um artista da dança? Isso se ensina, se aprende? O que 

é preciso para se formar como bailarino? Sem entrar nessa discussão, sobre a qual caberia 

uma outra pesquisa, a intenção desta breve apresentação é compartilhar um pouco da minha 

trajetória de formação artística e profissional até a chegada à presente dissertação. 

Em Barbacena/MG, entre os 11 e 12 anos de idade, iniciei, oficialmente, meus estudos 

em dança no Centro Ferroviário de Cultura – CEFEC com aulas de balé e sapateado, e, aos 

15, vinculada também a outra escola de dança, chamada Espaço Livre, comecei a formação 

em dança clássica por meio do método da Royal Academy of Dance da Inglaterra. Foi 

também nesse momento que passei a ter os primeiros contatos com as técnicas somáticas e de 

improvisação em dança nas aulas de dança contemporânea. Quando digo oficialmente, quero 

apenas salientar que foram muitos momentos e situações cotidianas de dança que antecederam 

essa dança escolar e que foram vivências essenciais para que a dança se tornasse hoje uma 

escolha e um campo de atuação profissional.   

Dando continuidade à formação, em 2003, na cidade de Belo Horizonte, ingressei no 

Curso Profissionalizante em Dança no Centro de Formação Artística – CEFAR, do Palácio 

das Artes, escola abrigada pela mesma instituição estudada nesta pesquisa, a Fundação Clóvis 

Salgado – FCS
1
. A partir desse curso, que teve duração de três anos, estabeleço o meu 

primeiro contato com a FCS e minhas primeiras relações inter e transdisciplinares com outras 

áreas de conhecimento e linguagens artísticas. Na época, essa formação concedida pelo 

CEFAR comtemplava um universo diversificado de aulas, professores e de convivências entre 

os alunos dos cursos da Dança, Música e Teatro. Tive aulas de dança clássica, de repertório, 

de dança contemporânea, de danças folclóricas, de criação e composição, de metodologia e 

terminologia da dança, de história da dança, de musicalização, de teatro, de caracterização 

cênica, de anatomia, de antropologia cultural, cultura brasileira, elaboração de projetos e 

                                                           
1
 Para facilitar a leitura, no decorrer do texto, a Fundação Clóvis Salgado será abreviada como FCS.  
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produção cultural, além dos espaços destinados à criação e experimentações autorais
2
. Foi 

nesse período também que conheci os corpos artístico estáveis – Companhia de Dança 

Palácio das Artes – CDPA
3
, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais - OSMG e o Coral Lírico de 

Minhas Gerais – CLMG – e passei a acompanhar a cena cultural e artística da cidade e do 

país.  

Anos depois, em 2009, retornei à Casa para atuar como bailarina na CDPA, da qual 

faço parte até a presente data. Nesse intervalo entre a escola e a companhia de dança, atuei 

como bailarina no grupo Camaleão/BH, companhia privada, e como professora em diversas 

escolas e projetos sociais, tais como o Quik Cidadania (Nova Lima/MG). Hoje, além de 

bailarina da CDPA, atuo como professora da Escola Livre de Artes – Arena da Cultura (Belo 

Horizonte/MG).  

Paralelamente à formação e atuação artística, graduei-me em Ciências Sociais pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG (2011). Em meus anos de 

graduação, pesquisei sobre o envelhecimento na dança, especialmente sobre os impactos 

desse processo na vida profissional do bailarino. Por uma perspectiva sócio-antropológica, 

abordei essa temática a partir das elaborações sobre finitude, advindas das experiências 

individuais que bailarinos vivenciaram ao longo de suas carreiras. Considerei o processo de 

envelhecimento como um desenvolvimento multifacetado, no qual a percepção sobre o 

envelhecer é uma condição singular de cada pessoa, de cada trajetória, pois os sujeitos 

percorrem diferentes caminhos no curso da vida. Assim, nesse estudo, o envelhecimento 

mostrou-se como condição de possibilidade de renovar e afrouxar os padrões sociais 

cristalizados, implicando novas estéticas, novas apreciações e, consequentemente, uma 

abertura para novos olhares, métodos e abordagens ao que tange as questões ligadas ao ensino 

da dança. Por essa perspectiva, o envelhecimento é tido como possibilidade de permanência e 

longevidade e, ao mesmo tempo, de reelaboração da “ideia” de dança, de corpo e de tempo. 

Em outras palavras, com base nessa pesquisa, o processo de envelhecimento demonstrou que 

as possibilidades não se esgotam em uma resposta cronológica do que é o fenômeno corpo, 

nem que bailarino tem validade, uma vez que as experiências e os processos de maturidade do 

ser se dão no tempo, não no tempo cronológico, mas no tempo do próprio ser, um tempo 

histórico de experiências.  

                                                           
2
 Em decorrência das mudanças de gestão e das decisões políticas nos últimos anos, ressalto, com base no 

movimento Menos Palácio Mais Artes e como ex-aluna, que essa realidade de formação artística não é mais 

compartilhada entre muitos alunos, artistas, funcionários, professores e ex-professores vinculados a FCS nos dias 

de hoje.   
3
 Para facilitar a leitura, no decorrer do texto, Companhia de Dança Palácio das Artes será abreviada como 

CDPA. 
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Após a graduação, fiz uma especialização em Gestão Pública pela Faculdade de 

Políticas Públicas (FaPP), da Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG (2013). Nesse 

momento, meu foco esteve em entender a relação do artista com o mundo do trabalho, suas 

representações sobre essa realidade, seus contextos de precarização, informalidade e 

vulnerabilidade, e, do ponto de vista do Plano Nacional de Cultura (2010), mapear e analisar 

como a realidade do trabalhador artista foi tratada no corpo desse Plano. Além disso, entre os 

anos de 2012 e 2016, integrei a equipe de pesquisadores do Observatório da Diversidade 

Cultural – ODC, coordenado pelo professor Dr. José Mário Barros. Na oportunidade, 

trabalhei com políticas culturais, mapeamentos, redações de textos relacionados à temática da 

Mediação Cultural, entre outras atividades. No final de 2016, desliguei-me do ODC para me 

dedicar às atividades do Mestrado em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto – 

UFOP. 

Nesta dissertação, a minha fala, a minha escrita e o meu olhar partem desse contexto 

de atuação que é, ao mesmo tempo, transversal e complementar. Posso dizer que os objetos e 

campos de estudo têm pertencido ao bojo do universo artístico, universo no qual estou 

cotidianamente inserida e envolvida. Assim, o presente trabalho decorreu do meu interesse em 

investigar a dança e as instituições que a abrigam, em especial a dança realizada 

profissionalmente no contexto de instituições públicas. Em linhas gerais, apresento algumas 

problematizações acerca das minhas inquietações como artista, integrante de um Cia pública 

de dança, investigadora de assuntos pertinentes e fundamentais a essa pesquisa e professora 

de um projeto público de formação artística. Faz-se necessária tal apresentação, no intuito de 

aproximar e esclarecer os pontos pelos quais percorrem meu olhar nessa pesquisa. 

Atualmente, há diversos posicionamentos e entendimentos sobre a função, atuação e 

manutenção de companhias públicas de dança no Brasil. Falas que, por vezes, são orientadas 

por convicções políticas e/ou partidárias, por análises gerenciais e de gestão e, com raras 

exceções, pautadas, de fato, no que tange à reflexão acerca das possibilidades de uma atuação 

artística continuada e transformada, capaz de afrouxar e redimensionar os limites e os espaços 

que os próprios termos Instituição Pública e Cia Pública carregam. Comumente, a expressão 

instituição refere-se a um entendimento canônico de organização que implica as ideias de 

doutrina, fundamentalismo, conservadorismo, nomeação de herdeiros, coisa estabelecida e 

delimitada, permanência e território com leis e estatutos próprios. Desse modo, se a dança está 

atrelada a esse paradigma, o artista – tido rotineiramente pelo senso comum como um livre 

criador, liberto das pressões burguesas, que possui uma habilidade inata, um sentimento do 

belo e uma pulsão criativa, características que demarcam sua excepcionalidade e vocação – 
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estaria fadado à prisão, à submissão. Em ambos os casos, no contexto desta pesquisa, essas 

noções são demasiadamente pejorativas, que só obscurecem, enfraquecem e secundarizam o 

debate artístico e político a respeito da dança no contexto de uma instituição pública, além de 

dificultar que a própria instituição dança e a instituição que abriga dança se reformulem.  

Em síntese, o que geralmente tenho presenciado e acompanhado são falas que tanto se 

ancoram em uma visão externa ou muito distanciada da realidade cotidiana vivenciada no 

contexto de uma instituição pública quanto se limitam a uma ideia romantizada sobre uma 

suposta condição ideal de trabalho e produção artística. Somadas a essa percepção, são 

comuns falas que apresentam estigmas sobre o funcionalismo público, interpretando 

estabilidade e segurança como sinônimos de comodismo e ausência de proatividade. Não 

pretendo aqui, ingenuamente, afirmar a inexistência de atuação negligente de muitos 

servidores, mas é importante ressaltar que essa cultura depreciativa sobre o servidor público 

deriva de um contexto histórico complexo e multifacetado que merece um olhar mais 

cuidadoso e crítico ao ser abordado. Nesses aspectos apresentados, artistas tanto das 

instituições públicas quanto de fora delas podem reforçar e manter esse imaginário. Deste 

modo, revisitar narrativas sobre arte, em especial sobre a dança, por ser assunto do recorte 

desta pesquisa, mostra-se uma possibilidade de construir diálogos mais esclarecedores e 

significativos nos contextos que envolvem o debate sobre as políticas públicas de arte e 

cultura.  

Ainda a título de problematização, parece também que, no bojo das preferências dos 

dirigentes e das demandas de mercado, estamos presenciando, em especial no âmbito da arte 

contemporânea, um mal-estar nascido de uma “inquietação romântica
4
” que enquadrou 

determinados valores morais e estéticos como referências nas quais a beleza, a harmonia e a 

verossimilhança despontam como norteadores para o fazer artístico. No percurso desta 

investigação, ocorrem algumas indagações: como pensar a atuação de uma companhia pública 

quando ela produz algo fora do quadro ideal e formalista no qual ela foi engendrada? Como 

pensar, por exemplo, as possibilidades de atuação dos bailarinos que envelhecem dentro de 

uma instituição que ainda compreende a dança apenas pela reprodução das formas ideais? 

Seria o prenúncio da “morte” do atuante que envelhece? E, resgatando as problematizações 

anteriores, acerca dos estigmas que envolvem o funcionalismo público, cabe indagar, de 

maneira metafórica, se o personagem não condiz com a trama. Nesse caso, poderíamos 

pensar num epílogo da “morte” das companhias públicas?  

                                                           
4
 Termo utilizado por Dino Formaggio no ensaio “La questione dela „morte dell‟arte‟ e la genesi dela moderna 

ideia di artisticità”, presente no volume L‟idea di artisticità. Fragmento retirado do livro de Umberto Eco (2016), 

A definição da arte.   
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Quando se propõe vivenciar processos artísticos que ultrapassam uma visão 

convencional e formalista, na qual a reprodução de formas ideais é mais valorizada, leva-se os 

profissionais envolvidos a um horizonte desafiador. Em nome de um corpus instituído de 

modo hegemônico, de um discurso histórico que atravessa séculos e se reproduz em novos 

formatos e meios, das constantes construções de território-padrão
5
 e de subjetividade-elite

6
, a 

definição, a fixação e a rigidez dos limites (e da moral) sempre traçam, violentamente, uma 

fronteira (não visível, mas real) do não aceito, do escândalo, do indeferido, do fora, do “lixo”, 

do obsoleto. Fronteiras que certamente, pelo equívoco de polarizar, classificam e limitam os 

modos e fluxos de resignificar o mundo e, por que não, suas instituições. Parece que a 

eminência de retirar os símbolos (elaborações) do lugar desestrutura uma linguagem, isto é, 

um entendimento “pré-fabricado” de mundo. O icônico de “transver
7
” o território do 

“sagrado” evidencia atitudes de descaso, falta de investimento, censura, intolerância, 

preconceito e discriminação. De alguma forma, contaminou a escrita e os caminhos dessa 

pesquisa a ideia de transgressão (como poesia, “pegar delírio”), pois, ao convocar as 

potências de criação e resistência no campo
8
 das sensações

9
, esbocei uma “ideia” de 

“transver” o mundo (digo, o meu campo de estudo) e pensar em fissuras para um devir outro.  

Dito isso, este trabalho buscou elaborar uma reflexão a respeito dos tensionamentos e 

aproximações entre arte e instituição pública, tomando como estudo de caso a CDPA. Para 

realizar essa análise, estabeleci os anos de 2000 a 2016 como recorte temporal, período em 

que a CDPA desenvolveu diversos trabalhos artísticos autorais, inaugurando uma nova 

atuação artística e, consequentemente, outras relações institucionais. 

No que tange aos caminhos metodológicos, à primeira vista, esta pesquisa parece 

extremamente caótica em seu formato e discussão, pois uma espécie de “bricolagem” 

metodológica e temática salta aos olhos. De fato, é, pois, de alguma forma, este trabalho vem 

sendo construído com base nas qualidades do sensível – as estruturas são elaboradas a partir 

da organização dos fatos e resíduos dos fatos (LÉVI-STRAUSS apud CAIXETA, 2008) e da 

                                                           
5
 Território-padrão é uma expressão utilizada por Suely Rolnik para se referir à ideia de Modelo. Ver Rolnik 

(2002). 
6
 Subjetividade-elite é uma expressão utilizada por Suely Rolnik para se referir à ideia de fabricação de um 

comportamento “almejado” por uma sociedade de consumo como símbolo de status e pertencimento. Ver Rolnik 

(2002). 
7
 Expressão cunhada por Manoel de Barros. “A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força 

de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. Arte 

não tem pensa: o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo." (Manoel de 

Barros, Livro sobre Nada).  
8
 As potências de criação e resistência estão relacionadas aos processos de subjetivação de um sujeito para 

apreender o mundo enquanto matéria. Essas potências geram uma experiência de desestabilização. A potência 

criativa mobiliza uma nova configuração da existência, enquanto a potência de resistência luta para que essa 

configuração se afirme na existência. Ver Rolnik (2002). 
9
 Campo do afeto. 
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integração de elementos vindos de horizontes múltiplos (FORTIN, 2009). Assim, parece-me 

plausível optar por uma abordagem metodológica em que tanto a teoria quanto o material 

empírico conversam entre si e são afetados pela condição do encontro, pois, “sem isso, 

[ambos] continuariam mudos” (FORTIN, 2009, p. 86).  

A partir desse entendimento, ao me interrogar sobre as escolhas e caminhos 

metodológicos que conduziriam este estudo, não posso negar a seguinte reflexão: antes 

mesmo de atuar como pesquisadora, tornou-se impossível ignorar que, como artista da cena, 

estive emocional e intelectualmente envolvida nas colheitas (“coletas”) de dados. Ao invés de 

afastar e encobrir esse olhar que muito me sensibiliza e toca, principalmente como 

profissional da área, pareceu-me prudente integrá-lo às teorias que deram suporte à realização 

desse trabalho. Assim, como pesquisadora pertencente ao universo pesquisado, afirmo que 

meu olhar foi guiado por uma educação sensorial e intuitiva decorrente tanto da formação 

artística quanto da condição de “nativa
10

”, compartilhando da ideia/tese de que não há 

neutralidade
11

 em pesquisa, mas, sim, uma objetividade relativa
12

.  

Assim, ao falar de perto e de dentro, pois faço parte do campo pesquisado, convoco “o 

olhar antropológico”. Coloco-me a estranhar a rotina, a tornar o “familiar” exótico, a 

questionar o que aparentemente apresenta-se como “óbvio”. Como afirma Pavis, “[...] a 

estranheza é uma das formas de alteridade” (PAVIS, 2003, p. 258). Penso que esse exercício 

de estranhamento atrelado às estratégias de contato e inserção com e no campo, como prática 

(compromisso) e experiência (disponibilidade), mostra-se potencialmente capaz de incitar, 

                                                           
10

 A expressão “nativo” é comumente utilizada pela antropologia para designar “o observado”. Conforme 

Eduardo Viveiros de Castro (2002, p. 113), “O „antropólogo‟ é alguém que discorre sobre o discurso de um 

„nativo‟. O nativo não precisa ser especialmente selvagem, ou tradicionalista, tampouco natural do lugar onde o 

antropólogo o encontra; o antropólogo não carece ser excessivamente civilizado, ou modernista, sequer 

estrangeiro ao povo sobre o qual discorre. Os discursos, o do antropólogo e sobretudo o do nativo, não são 

forçosamente textos: são quaisquer práticas de sentido. O essencial é que o discurso do antropólogo (o 

„observador‟) estabeleça uma certa relação com o discurso do nativo (o „observado‟). Essa relação é uma relação 

de sentido, ou, como se diz quando o primeiro discurso pretende à Ciência, uma relação de conhecimento. Mas o 

conhecimento antropológico é imediatamente uma relação social, pois é o efeito das relações que constituem 

reciprocamente o sujeito que conhece e o sujeito que ele conhece, e a causa de uma transformação (toda relação 

é uma transformação) na constituição relacional de ambos.”  
11

 Com relação aos procedimentos e abordagens durante uma pesquisa qualitativa, a objetividade e a neutralidade 

são conceitos que permeiam a prática exploratória do estudo.  Em relação a estes conceitos, Boaventura de Sousa 

Santos (2005, p. 31-32) defende: “As ciências sociais críticas têm, pois, de refundar uma das reivindicações 

originais da teoria crítica moderna: a distinção entre objetividade e neutralidade. A objetividade decorre da 

aplicação rigorosa e honesta dos métodos de investigação que nos permite fazer análises que não se reduzem à 

reprodução antecipada das preferências ideológicas daqueles que as levam a cabo. A objetividade decorre ainda 

da aplicação sistemática de métodos que permitam identificar os pressupostos, os preconceitos, os valores e os 

interesses que subjazem à investigação científica supostamente desprovida deles. [...] nem a objetividade nem a 

neutralidade são possíveis em termos absolutos. A atitude do cientista social crítico deve ser a que se orienta para 

maximizar a objetividade e para minimizar a neutralidade.” 
12

 Termo utilizado por Roy Wagner (2010). Objetividade relativa refere-se ao fato de pertencemos a uma 

cultura; portanto, relativo abarca a ideia de que a assimilação ou compreensão de outra cultura envolva 

relacionamento entre duas variedades (VIVEIROS DE CASTRO, 2002). 
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diante do outro e do “familiar”, um esgarçamento e distanciamento do que se apresenta 

sempre como habitual e cotidiano. O “[...] ato de tornar o estranho em familiar sempre torna o 

familiar um pouco estranho. E, quanto mais familiar se torna o estranho, ainda mais estranho 

parecerá o familiar” (WAGNER, 2010, p. 39).  

Mas, afinal, quais seriam, efetivamente, as possíveis contribuições desse “olhar 

antropológico” que me “seduz”, me atravessa e me sensibiliza para uma pesquisa no campo 

das artes? Ao me indagar sobre isso, comecei por elaborar alguns atributos que considero 

como próprios das pesquisas na área de Humanas. Atributo primeiro: o objeto das ciências 

humanas e sociais é histórico. Ou seja, pertence a um contexto que é mutável, dinâmico e 

provisório. Atributo segundo: tanto o pesquisador quanto o objeto de estudo possuem 

consciência histórica. Atributo terceiro: existe uma identidade entre o sujeito e o objeto que os 

torna solidariamente imbricados e comprometidos. Em todos os casos, implica considerar que 

tanto o objeto quanto o pesquisador estão em permanente transformação e ambos interferem 

dinamicamente no conhecimento da realidade (do campo estudado). 

No caso das pesquisas que fazem uso de uma abordagem qualitativa, na qual não há 

generalidade estatística, mas informações cheias de detalhes e complexidades devido às 

diversas e singulares construções de mundo (incluindo a do pesquisador), a pesquisa torna-se 

o resultado dessa interação. Portanto, situacional, parcial e temporária. É apenas uma leitura, 

podendo haver outras (que também serão parciais e temporárias). Os resultados adquiridos 

nesse tipo de estudo dependem das concepções teóricas de abordagem, do conjunto de 

técnicas utilizadas para conversar e interagir com campo (realidade estudada) e também o 

potencial criativo do pesquisador para adequar seus procedimentos e para tecer sua escrita. 

Desse modo, em uma pesquisa qualitativa, o compromisso do pesquisador com o seu 

estudo é mais decisivo do que o cumprimento rígido das metodologias e técnicas 

utilizadas. Os procedimentos metodológicos são apenas veículos que oferecem certa 

objetividade e neutralidade, mas estes têm um alcance limitado, o que requer do pesquisador 

atenção, desapego e flexibilidade para fazer as adaptações necessárias.  

Diante dessa breve problematização metodológica, disponho os aspectos que tornaram 

referenciais norteadores e pontos de atenção e cuidado; são eles: a preocupação com a postura 

do pesquisador
13

, a possibilidade de construir e/ou adaptar métodos de investigação, o 

trabalho de campo, a valorização do testemunho oral e a importância da noção de alteridade. 

                                                           
13

 Sobre a postura do pesquisador, Eduardo Viveiro de Castro, no início do colóquio “Morte como um quase 

acontecimento”, fala sobre a atitude do antropólogo. Para o autor, é preciso que o antropólogo antes de olhar 

para dentro olhe para fora. E o mais importante que responder uma pergunta é passa-la adiante. Nas 

palavras do pesquisador: “O antropólogo, em certo sentido, é aquele que passa a pergunta adiante. [...] E quando 
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Pode-se se dizer que, durante todo o percurso desta pesquisa, estive em campo, com o 

campo e no campo, vivendo, ao mesmo tempo, uma intensa experiência etnográfica e um 

intenso cotidiano de trabalho artístico por ser bailarina pertencente ao grupo pesquisado. A 

partir dessa condição peculiar, indaguei-me sobre quais procedimentos metodológicos tomar 

para que o dia a dia do meu trabalho, como bailarina, não fosse interrompido pela atividade 

formal da pesquisa e vice-versa. Nesse momento, questionei sobre a especificidade da 

etnografia e como ela poderia me ajudar nesse contexto. Segundo José Guilherme Cantor 

Magnani (2009, p. 136), 

 

Etnografia é o método próprio de trabalho da antropologia em sentido 

amplo, não restrito (como técnica) ou excludente (seja como determinada 

atitude, experiência, atividade de campo). Entendido como método em 

sentido amplo, engloba as estratégias de contato e inserção no campo, 

condições tanto para a prática continuada como para a experiência 

etnográfica e que levam à escrita final. 

 

Para esse autor, o fazer etnográfico aponta para duas instâncias distintas, mas 

complementares e correspondentes: de um lado, a prática, e de outro, a experiência 

etnográfica. A prática etnográfica está relacionada ao programado, ao contínuo, enquanto a 

experiência etnográfica refere-se ao descontínuo e ao imprevisto. Essas duas instâncias, 

juntas, permitem uma prática “continuada e com atitude de atenção viva”. Essa atitude 

corresponde ao estar disponível e preparado para mediar e negociar os atravessamentos da 

experiência de campo com os objetivos iniciais estruturadores da pesquisa. Por essa 

perspectiva, no período deste estudo, meu exercício artístico e acadêmico consistiu em não 

separar, pretensiosamente, esses dois universos, mas, sim, atrelá-los ainda mais. Essa atitude 

intencional me proporcionou olhar para fora, para além das minhas próprias fronteiras, ou 

seja, me propus sair de uma preocupação “quase vaidosa” de lidar apenas com as minhas 

questões e me coloquei, efetivamente, a observar o meu entorno. Assim, percebi (e foi um 

aprendizado) que as minhas questões não eram necessariamente as questões do Outro ou as 

questões que eu imaginava serem do Outro, pelo simples fato de estarmos todos em um 

                                                                                                                                                                                     
ele passa a questão adiante ele fica prestando atenção menos ao modo como ela é respondida e mais ao modo 

como ela é, necessariamente, reformulada. [...] É muito comum se imaginar que os problemas da humanidade 

são essencialmente os mesmos e o que varia são as respostas que as diferentes culturas, as diferentes sociedades 

na história no espaço tempo dão as questões. [...] Não é verdade. As questões não são necessariamente as 

mesmas. Ao contrário, o que justamente distingue as culturas são os tipos de pergunta que elas fazem, as 

questões que elas se colocam. São as questões que se diferem, muito mais que as respostas. [...] Percepção súbita 

de que as pessoas não estão falando da mesma coisa que você, não estão preocupadas com as mesmas coisas que 

você. E todo problema do antropólogo é descobrir quais são as perguntas afinal que a vida daquelas pessoas está 

respondendo. A que perguntas a vida delas é uma resposta”.  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Zdz8U9_8YVU> Acesso em: 10 nov. 2017. 
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mesmo contexto de trabalho, não eram necessariamente dele. E foi em decorrência disso que 

me interroguei, inicialmente: Como as pessoas desse grupo efetuam e elaboram suas 

experiências e questionamentos? Quais são as questões coletivas desse grupo? Parafraseando 

Viveiro de Castro (2013), a que perguntas a dança dessa companhia é uma resposta?  

Desse modo, meu mergulho inicial neste estudo se deu pelas tentativas de vivenciar, 

de alguma forma, uma prática e experiência etnográfica no e com o campo que reconfigurasse 

a própria prática e experiência com esta pesquisa. Em outros termos, aliar e caminhar 

concomitantemente as experiências do campo com a teoria e a condição de “nativa” foi um 

exercício para me distanciar de um pensamento colonizado, anestesiado e naturalizado. 

Assim, de acordo com Clifford Geertz (1989, p. 7),  

 

Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura 

de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, 

emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 

convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamentos 

modelados. 

 

Mas, como ressalta Magnani (2009, p. 136), “[...] não é a obsessão pelo acúmulo de 

detalhes que caracteriza a etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em algum momento os 

fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo entendimento”. 

Desse modo, a proposta metodológica desta pesquisa consistiu, de alguma forma, poética e 

etnograficamente, em uma tentativa de investigação e escrita enquanto percurso performático 

de criação. Um percurso de investigação e escrita guiado pelas experiências de alteridade do 

campo, da natureza do objeto de estudo, do trabalho com as fontes orais e com métodos de 

investigação utilizados (diário de bordo, diário coletivo, registros em audiovisual). “Os dados 

de campo, como qualquer outro material empírico, oferecem ao artista pesquisador o prazer 

de um ato de criação [...]” (FORTIN, 2009, p. 86).  

Essa tarefa tratou, portanto, de uma tentativa árdua de criar e/ou adaptar estratégias e 

técnicas metodológicas que me proporcionassem modos variados para explorar tanto o objeto 

quanto a teoria e as diversas fontes orais, a fim de confeccionar uma escrita que, para além de 

uma função instrumental, ultrapassasse um lugar-matriz de manifestação territorial singular e 

se transformasse em uma escrita povoada (MARQUEZ, 2014). Assim, no lugar de uma mera 

escrita e leitura cartográfica
14

 de localização, ilustração e continuidade linear histórica, a 

                                                           
14

 De acordo com Renata Moreira Marquez, a ler Júlio Cortázar, o trabalho do cartógrafo compreende: “intenção 

individual, registro de efemeridades, territórios desdobráveis em outros territórios com formas pouco 

convencionais para um mapa” (MARQUEZ, 2014, p. 61). Para esta pesquisa, abordo como Cartografia a 
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partir das entrevistas de história oral, busquei outros caminhos de escrita e leitura que 

consideravam noções de movimento, ocupação e descontinuidade (MARQUEZ, 2014).  

Pelo impulso inicial da etnografia e acesso aos registros, documentos oficiais e 

informações disponíveis no acervo da FCS, este estudo entrou no “[...] terreno das diferentes 

versões e da subjetividade por excelência” (ALBERTI, 2004, p. 09), próprio da história oral. 

Desse modo, para tecer a análise desta pesquisa, foi utilizado o recurso da entrevista 

individual a partir de um roteiro semiestruturado (Apêndice D), modelo que se caracteriza por 

um eixo orientador (condutor) – neste caso, um roteiro de perguntas previamente preparado, 

adaptado e atualizado a cada entrevistado. Essa opção metodológica considera o indivíduo 

como valor, ou seja, a experiência histórica do entrevistado mostra-se como possibilidade de 

tornar o passado ou um contexto específico algo mais concreto. Mas, afinal, o que documenta 

uma entrevista de história oral? 

Conforme Verena Alberti (2004), em uma entrevista há uma ação interativa entre, no 

mínimo, duas pessoas – entrevistado e entrevistador – que resulta em ações de constituição de 

memórias. Para a autora, podem-se separar os vestígios do passado em “relato de ação” e 

“resíduo de ação”. Relato é o que informa uma ação passada. Resíduo de ação é o 

desencadeado a partir do relato de ação. Por ser endereçado, o relato contém um potencial de 

ação; dessa forma, ele é também resíduo de ação. Nesse sentido, “[...] tomar a entrevista como 

resíduo de ação, e não apenas como relato de ações passadas, é chamar a atenção para a 

possibilidade de ela documentar as ações de constituição de memórias” (ALBERTI, 2004, p. 

35). Assim, tem-se a ideia de que dados concretos (fixos, oficiais e “datados”) estão em 

constante processo de negociação com os dados vividos pelo indivíduo (mundo da 

experiência) a partir da situação de entrevista. “Conceber o passado não é apenas selá-lo sob 

determinado significado, construir para ele uma interpretação; conceber um passado é 

também negociar e disputar significados e desencadear ações” (ALBERTI, 2004, p. 33). 

                                                                                                                                                                                     
tentativa de povoar uma história (um recorte temático-temporal) não apenas pelos registros e falas institucionais 

(“perspectiva do lado vencido, oficial”), mas considerando os processos, as fontes orais e as referências das 

pessoas pertencentes ao campo estudado. Dessa forma, a ideia de cartografia, como ciência das qualidades e 

não, reduzidamente, da objetividade e quantidade, mostrou-se a esta pesquisa a título de provocação, uma 

postura criativa perante o objeto de estudo. Através do esforço criativo de produção de um conhecimento que se 

deixa contaminar por outras experiências do mundo, vindo de artistas que se dedicam a observar criticamente o 

seu entorno, a cartografia torna-se assim capaz de exercer, na prática ampliada de esquadrinhar e conhecer os 

espaços, o olhar indagador frente aos fatos naturalizados como dados e fixos e, consequentemente, torna-se 

capaz de fomentar o imaginário prospectivo para a potência coletiva e transformadora dos nossos espaços atuais. 

(MARQUEZ, 2014, p. 63). Ainda conforme a autora, ao interpretar Georges Perec, “por um lado, a operação 

cartográfica coleta, acumula e classifica cada lugar e cada forma existente num panorama desabitado; por outro, 

técnicas e poéticas de representação se ocupam em criar mundos” (MARQUEZ, 2014, p. 43). 
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Tomar como constituição de memória os resíduos da ação interativa, desencadeados 

por meio da comunicação estabelecida entre o entrevistado e o entrevistador, faz-nos lembrar 

que a condução do pesquisador “[...] é parte de seu próprio relato – científico, acadêmico, 

político, etc. – sobre ações passadas, e também de suas ações” (ALBERTI, 2004, p. 34). Isso 

implica a ideia de que o compartilhamento de relatos pode incidir influência sobre uma 

realidade e provocar mudanças. Mais: em uma entrevista de história oral, este momento, para 

além de obter mais uma versão sobre o passado do recorte pesquisado, pode permitir outros 

aprendizados sobre uma realidade.   

 

A experiência da alteridade [...] leva-nos a ver aquilo que nem teríamos 

conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em fixar nossa atenção no 

que nos é habitual, familiar, cotidiano, e que consideramos “evidente”. Aos 

poucos, notamos que o menor dos nossos comportamentos (gestos, mímicas, 

posturas, reações afetivas) não tem realmente nada de “natural”. 

Começamos, então, a nos surpreender com aquilo que diz respeito a nós 

mesmos, a nos espiar (LAPLANTINE, 2012, p.21). 

 

Por essa perspectiva, tais experiências mostram-se como possibilidade de interrogar e 

alargar o que se apresenta tácita e habitualmente concreto e estável. Trata-se de uma espécie 

de experiência de estranhamento que permitisse, a partir do extravio
15

, o reconhecimento de 

que algo, dentro de um contexto, foi alterado. Desse modo, ao se distanciar de um olhar, 

frequentemente vertical, de uma observação situada fora do “mundo da experiência” numa 

posição panóptica (MARQUEZ, 2014), tem-se, curiosamente, diante do Outro e de uma 

condição interativa posta pelo exercício da comunicação, um convite ao outrar-se. Na 

entrevista da história oral, tanto o entrevistador quanto o entrevistado são afetados e 

modificados pela experiência do encontro. Nesse sentido, compreender algo e/ou descobrir o 

que as entrevistas documentam será decorrente de uma postura hermenêutica, de um trabalho 

de interpretação das expressões de vivência do outro (ALBERTI, 2004). Vale lembrar que é 

impossível refazer o percurso do vivido, reconstituir um passado e/ou dar conta de uma 

interpretação completa. 

 

                                                           
15

 Por extravio considera-se aqui “a condição de busca pelo Outro e a recusa do Mesmo” (MARQUEZ, 2014, 

p.55). Digamos que é o desejo político pela experiência de alteridade e de descontinuidade. “Extraviar-se é 

perder-se para poder encontrar-se, distrair para poder concentrar-se, aventurar-se para poder voltar à casa. 

Extraviar-se é um ato de negar-se duplamente: aos sentidos geolocalizadores e aos sentidos dos nomes 

preestabelecidos às coisas, construindo nesse processo uma geolocalização e uma toxonomia próprias” 

(MARQUEZ, 2014, p. 55). 

 



28 
 

A história, como qualquer atividade do pensamento, opera por 

descontinuidades: [noção de que ao relatar] selecionamos acontecimentos, 

conjunturas e modos de viver, para conhecer e explicar o que se passou. [...] 

Como um filme, a entrevista nos revela pedaços do passado, encadeados em 

um sentido no momento em que são contados e em que perguntamos a 

respeito (ALBERTI, 2004, p.14-15).  

 

Assim, no contexto de um coletivo/grupo, tem-se no momento da transmissão de um 

passado a “noção de memórias em disputa”. Em outras palavras, “[...] há todo um trabalho de 

enquadramento e de manutenção da memória, que consiste em privilegiar acontecimentos, 

datas e personagens dentro de determinada perspectiva” (ALBERTI, 2004, p. 37). 

 Dentre as possibilidades de pesquisa a partir do recurso da história oral, esta 

metodologia, conforme apresenta Alberti (2004), pode ser utilizada para o estudo da história 

de instituições. Para a autora,  

 

Nesse universo, ela [a história oral] permite a reconstrução de organogramas 

administrativos, o esclarecimento de funções de diferentes órgãos, a 

recuperação de processos de tomada de decisão e investigação sobre o esprit 

de corps dos funcionários e sobre as relações entre diferentes gerações de 

trabalhadores. As entrevistas podem também ajudar a esclarecer o conteúdo, 

a organização e as lacunas de arquivos existentes nas instituições 

(ALBERTI, 2004, p. 25).  

 

Diante disso, com o objetivo de mapear e analisar as relações entre arte e instituição 

pública apresentadas por pessoas ligadas diretamente a CDPA, delineei como pergunta 

central: quais e como são percebidos os tensionamentos e as aproximações entre arte e 

instituição pública na perspectiva dos bailarinos e gestores vinculados a CDPA entre os anos 

de 2000 e 2016?  

Para realizar esta investigação, foi necessário pensar em um desenho de amostra que 

contemplasse o universo diverso que representa o período estudado para não criar um viés na 

análise. De acordo com os documentos e registros da CDPA/FCS, o corpo artístico da Cia de 

Dança é composto atualmente, em média, por 20 bailarinos. De 2000 a 2016, recorte temporal 

desta pesquisa, fizeram parte oficialmente do quadro funcional da CDPA: cinquenta (50) 

bailarinos; seis (6) estagiários; três (3) diretores, que a partir de 2016 passaram a ser 

nomeados como Regentes; e quatorze (14) diretores de trabalhos coreográficos. Conforme 

registro, em 2016 a Cia contava com 26 integrantes, sendo que: dezenove (19) exerceram a 

função de bailarino e sete (7) atuaram em outras áreas dentro da CDPA. A lista completa dos 

integrantes da CDPA está disponível nos anexos I, II e III e apêndice A desta pesquisa.  

Com o intuito de contemplar o recorte temporal do universo pesquisado e para fins de 
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nomeação e critério de seleção da amostra, considerei o ano de 2016 como ano referência (ver 

Anexo IV). Dessa forma, a amostra foi desenhada considerando tanto os bailarinos e gestores 

atuais quanto aqueles que já não fazem parte do corpo artístico, mas contribuíram para a 

trajetória histórica e artística dessa companhia. Assim, para a formação da amostra, foram 

considerados basicamente os seguintes pontos: o(a) entrevistado(a) deve ser ou ter sido 

bailarino(a) e/ou diretor(a) vinculado(a) à CDPA; o núcleo de entrevistados deve contemplar 

os diferentes tipos de contratação e vinculação trabalhista estabelecidos pela FCS; e os(as) 

entrevistados(as) devem  ter tempos distintos de permanência na CDPA, assim como períodos 

distintos de ingresso e/ou egresso. Para a construção da amostra não foi considerado o corpo 

técnico da CDPA – professores, assistentes, preparadores corporais, gerentes e produtores. 

A amostra foi composta por dezessete (17) pessoas, sendo: cinco (5) ex-bailarinos; 

sete (7) bailarinos; um (1) diretor de trabalho coreográfico
16

 (que também já atuou como 

bailarino dessa companhia); três (3) regentes
17

 (que também atuaram como diretores de 

trabalhos coreográficos); e uma (1) Diretora Artística
18

  (que também já atuou como bailarina 

dessa companhia). 

A partir do exposto, a presente dissertação está organizada em três capítulos, conforme 

descrito a seguir. No capítulo 1, Situando e problematizando o campo e objeto de 

pesquisa, contextualizo a constituição da dança teatral
19

 e seu processo de profissionalização 

e institucionalização a partir da história da cidade de Belo Horizonte. Ainda neste capítulo, é 

apresentada uma discussão sobre companhias públicas no Brasil, finalizando com a descrição 

e apresentação da FCS e da CDPA. Essas considerações se fazem necessárias, pois é preciso 

problematizar o surgimento das companhias públicas no Brasil para localizar e situar a CDPA 

no contexto da FCS. Nessa seção, os autores e pesquisadores utilizados como referencia são 

brasileiros, sobretudo, mineiros. Já no capítulo 2, Diálogos reais: narrações, apresento a 

análise de campo com base nas entrevistas realizadas e na leitura do material levantado em 

campo. A análise foi organizada em 4 (quatro) categorias, quais sejam: 1) Motivos para 

ingresso, permanência e desligamento da CDPA; 2) Concepções sobre o perfil artístico e 

processos criativos da CDPA;3) Discursos institucionais e Processos burocráticos 

                                                           
16

 Conforme registrado nos programas dos espetáculos (material de comunicação), essa categoria funcional tem 

outras nomenclaturas, que são utilizadas respeitando o interesse do profissional envolvido em cada projeto de 

criação.  
17

 O regente (antigo Diretor Artístico da CDPA) ocupa um cargo de gestor.  
18

 Conforme o Estatuto da FCS (2011), a diretoria artística é representada por um Diretor Artístico (gestor). Essa 

diretoria é responsável pelas gerencias de Articulação e Produção, de Gestão Artística, da Orquestra Sinfônica de 

Minas Gerais, do Coral Lírico de Minas Gerais e da Cia. de Dança Palácio das Artes. 
19

 Dança Teatral “é uma atividade, em que os principais intervenientes – bailarinos e coreógrafos – usam o 

corpo para estabelecer modelos de interacção (domínio das vivências sociais) e dar visibilidade a ideias, a 

valores e a símbolos (domínio das experiências culturais)” (FAZENDA, 2008, p. 272-273). 
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possibilidades de mediação; 4) A Dança como serviço público  Essa divisão foi estabelecida 

com o intuito de agrupar as discussões por eixos temáticos e como tentativa de compreender, 

a partir da interlocução e dos cruzamentos entre os eixos, os tensionamentos e aproximações 

entre as esferas artísticas e institucionais no contexto da CDPA. Em relação à parte empírica 

desta pesquisa e, por uma dimensão mais reflexiva e crítica, no Capítulo 3, Notas teóricas: 

reflexões sobre resistência e insurreição, o objetivo foi levantar uma literatura teórica em 

diálogo com a análise, a fim de sinalizar possíveis implicações e desdobramentos desse 

diagnóstico sem “encarcerar” a experiência na teoria. Nesse tópico, são utilizados referenciais 

teóricos como Michel Foucault, Marcel Mauss, Hans Belting, Suely Rolnik e Carmen 

Morsch. A pesquisa se encerra com as considerações finais.  

Além dessa estruturação, convido o leitor a explorar os anexos e os apêndices desta 

pesquisa, em especial os apêndices C, G e H, nos quais apresento algumas referências visuais 

e relatos poéticos do processo dessa dissertação. Trata-se de arquivos que contemplam vídeos-

pesquisa, catálogo de imagens (registro artístico da CDPA) e fragmentos do meu diário de 

pesquisa (nomeado de Apêndice-ITE). Os vídeos-pesquisa são edições que realizei durante a 

pesquisa de acervo, as fotografias utilizadas no catálogo são do acervo da CDPA e dos 

arquivos pessoais dos bailarinos e o Apêndice-ITE um compartilhamento de parte do processo 

desta pesquisa que aconteceu de forma paralela e poética.     
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CAPÍTULO 1 – Situando e problematizando o campo de pesquisa 

 

A partir dos estudos realizados por artistas e pesquisadores mineiros, sobretudo 

belorizontinos, tais como Arnaldo Alvarenga (2002, 2006), Glória Reis (2005, 2010), Tânia 

Mara Silva Meireles (2016) e Gabriela Christófaro (2010) sobre a história da dança em Minas 

Gerais, de documentos e programas disponibilizados pelo acervo da Fundação Clóvis Salgado 

e da análise sobre as companhias públicas no Brasil realizado pela pesquisadora Ana Cristina 

Teixeira (2010, 2011), de São Paulo, apresento uma síntese sobre os caminhos da dança 

teatral no contexto da cidade de Belo Horizonte até a institucionalização da dança com a 

criação da Companhia pública do Estado de Minas Gerais, Cia de Dança Palácio das Artes.  

 

1.1 Belo Horizonte: uma visão histórica  

 

É na cidade que se pode situar o tempo da mudança e o tempo da 

permanência. [...]. É na cidade que novas temáticas surgem e polêmicas são 

provocadas e onde se encontram possibilidades de alteração constante, de 

rupturas e continuidades, de diversidades e especificidades, de busca de 

tradições e identidades, de tensões e interações do local com o global. (REIS, 

2003, p. 20). 

 

Em 1893, o Arraial Curral d‟El-Rei, em Minas Gerais, foi escolhido como sítio do 

novo centro político-administrativo do estado, nomeado Cidade de Minas e, posteriormente, 

Belo Horizonte. A ideia de transferir a capital do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte 

estava ligada ao espírito modernista e aos ecos das tendências europeias, além da República 

recém-instalada no Brasil. O lema “Ordem e Progresso” dava gradação ao conjunto de 

esforços e discursos progressistas do escopo republicano aos empreendimentos modernistas 

rumo a uma nova realidade urbana que se distanciasse do recente passado “retrógado, arcaico 

e desordenado” que Ouro Preto representava no imaginário da época.  

Ouro Preto carregava os rastros e estigmas da “imprevidência dos construtores 

setecentistas, vivia sob o signo do caos, da desordem, da irracionalidade; [...] simbolizava a 

herança de um passado repugnante que deveria ser abolido” (NATAL, 2005, p. 1-2). Ouro 

Preto passou a ser considerada, na época, uma cidade sem planejamento racional, com uma 

infraestrutura precária que não condizia com seu status de capital. Assim, Belo Horizonte foi 

planejada para abrigar uma capital com outra estrutura urbana e com outros códigos de 

civilidade. “A cidade torna-se, então, signo de um novo tempo; há toda uma ideologia de 
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trabalho, desenvolvimento, intelectualismo, civilização, limpeza, higiene, beleza e elegância” 

(ALVARENGA, 2002, p. 56).  

Nessa perspectiva, a cidade de Belo Horizonte representava, no plano ideológico e 

estrutural, as expectativas modernas de mudança e avanço social e o lugar propício para 

efetivar os investimentos do progresso econômico, tecnológico, social e cultural da República 

em Minas. Ressoava-se, assim, no final do século XIX, a ideia de que a cidade seria o locus 

das concretizações do mundo moderno e a solução para o desenvolvimento social. Trata-se, 

em síntese, para retomar o subtítulo do livro Ordem e Progresso, de Gilberto Freire (2003), de 

um “[...] processo de desintegração das sociedades patriarcal e semipatriarcal no Brasil sob o 

regime de trabalho livre: aspectos de um quase meio século de transição do trabalho escravo 

para o trabalho livre; e da monarquia para a república”. Isso significa dizer que agora “[...] é a 

cidade que dá o tom e não mais a corte.” (BOURCIER, 2001, p. 148). 

Por esses apontamentos, “[...] a cidade constituiria a essência das condições modernas, 

o substrato das práticas e mentalidade modernas; a cidade demarcaria, ideologicamente, o 

local simbólico da civilização e da modernidade”. (NATAL, 2005, p. 04). Podemos elencar 

ainda, a partir de Freire (2003), que esse período de crescente urbanização correspondeu ao 

declínio da família patriarcal e ao avanço e representatividade das instituições, tais como 

Estado, Exército e Escolas. A cidade começa a ter outras formas de sociabilidade e a 

estabelecer outras relações de poder, autoridade, divisão do trabalho, pertencimento e 

exclusão. Isso nos remete a Argan, quando menciona que “[...] sempre existe uma cidade ideal 

numa cidade real” (ARGAN, 2005, p. 73). Nesse contexto, a cidade, ao buscar outras 

paisagens, circuitos e cenários, acaba por alimentar outros comportamentos, atitudes e 

padrões de vida. 

 

As obras de arquitetura, os atualizados traçados das ruas, praças e avenidas, 

com seus fluxos cada dia mais intensos de pedestres e veículos, traziam a 

modernidade aos olhos de todos, seja para expor conquistas materiais em 

distintos campos da atividade humana, seja para acentuar, embora não 

intencionalmente, as diferenças entre uma próspera burguesia – geradora e 

pronta a usufruir dos benefícios desse progresso – e a massa da população 

proletária, formada por pequenos comerciantes, simples funcionários e 

desempregados deslocados para a periferia dos grandes centros citadinos, 

onde a modernidade demorou muito a chegar. (ALVARENGA, 2002, p. 55). 

 

Segundo o planejamento original de Aarão Reis, Belo Horizonte foi planejada e 

estruturada para existir dentro das dimensões da Avenida do Contorno, que circundava toda a 

cidade. Essa condição dimensional estabeleceu desde sua fundação, em 1897, o espaço sub 
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urbis. Passa a existir uma cidade dentro da Avenida do Contorno e outra fora, em contraste 

profundo com a modernidade agenciada. Um planejamento que, segundo Alvarenga, 

 

[...] deixara de fora, alheios às benesses da modernidade – água encanada, 

luz elétrica, pavimentação de ruas e avenidas, belas praças e edifícios 

públicos, lojas e lazeres diferenciados, frutos das modernas tecnologias – a 

maioria dos estratos economicamente menos favorecidos, justamente aqueles 

que trabalharam para sua construção, e outros que aqui vieram tentar a sorte. 

(ALVARENGA, 2002, p. 57).  

 

A sociedade logo conviveu com uma modernidade excludente que desenhava a cidade 

e seus diferentes estratos sociais. De um lado, “dentro”, os privilegiados, aqueles que 

detinham o poder econômico e político; e do outro lado, “fora” (um entorno que expandia sem 

iniciativas do Estado), os desprivilegiados, os de baixa renda, a grande massa populacional. 

Esse desenho de planejamento da cidade acentuou as diferentes realidades econômicas, 

restringindo o acesso aos bens comuns e priorizando os interesses de uma elite em ascensão.  

Por essa perspectiva, as atividades e os espaços destinados ao lazer e à arte em Belo 

Horizonte
20

 foram, até 1940, concentrados dentro do traçado da Avenida do Contorno, 

contemplando apenas uma pequena parcela privilegiada da sociedade. O conservadorismo 

político e o retraimento cultural se faziam presentes no mecenato estadual da época. De 

acordo com Alvarenga (2002), ao ler Renato Ortiz (1994), 

 

No Brasil, o desenvolvimento do modernismo confunde-se com 

modernização e progresso, buscando-se, assim, uma rápida industrialização, 

prometedora de possível diminuição do estado geral de subdesenvolvimento 

do País. Porém, essa experiência de modernidade e desenvolvimento [...] não 

se fez acompanhar de um necessário espírito crítico, não resultando, 

portanto, em uma tomada de consciência sobre o que ela representa e ainda 

sobre os problemas que provoca (ALVARENGA, 2002, p.48-49). 

  

 Ainda na busca de situar o campo desta pesquisa no contexto da cidade, a tentativa de 

compreender esse novo significado de cidade vestido pela roupagem republicana e da 

                                                           
20

 A geometria e geografia da Capital de Minas foi inspirada na arquitetura europeia. A paisagem da cidade foi 

composta por elementos neogóticos, neocoloniais, neoclássicos, art nouveau e, prevalecendo a partir de 1930, o 

estilo art-déco (ALVARENGA, 2002).  Nesse contexto, Juscelino Kubitschek, como prefeito de Belo Horizonte 

e depois como governador do estado, promoveu rupturas na paisagem urbana da Capital e no circuito de 

deslocamento da cidade. Assim, figuras como Oscar Niemeyer, Burle Marx, Alfredo Ceschiatti, José Pedrosa, 

Zamoyski, Guignard, Amilcar de Castro, entre outros, imprimiram o pensamento o moderno das artes na estética 

urbana e no cotidiano da cidade. Temos o conjunto Arquitetônico da Pampulha (1942/1944), projeto de 

Niemeyer, com a Capela de São Francisco de Assis, o Iate Clube, o Cassino (hoje conhecido como Museu de 

Arte) e a Casa do Baile, os jardins de Burle Marx e as esculturas de Ceschiatti e José Pedrosa, o conjunto JK na 

Praça Raul Soares (1952), a Escolinha de Arte no Parque Municipal, que futuramente se consolidou como Escola 

Guignard, a implantação do Instituto de Belas Artes (1943), a Exposição de Arte Moderna (1944) inspirada na 

Semana de 22, a Revista Vocação (1951), a Revista Complemento (1956), o teatro de emergência, Francisco 

Nunes (1950), o Teatro Palácio das Artes (1968) (ARNALDO, 2002).  
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promessa de ordem e progresso que esse signo pretendia estabelecer e/ou efetuar, faço um 

recorte rápido sobre como essa atitude modernista pensou e repensou as narrativas sobre a 

arte e seu fazer, assim como construiu, desconstruiu e reconstruiu os espaços culturais que 

refletiram (e ainda refletem) no cotidiano e na vida cultural e artística da cidade.  

Focando mais diretamente nos espaços culturais, de acordo com reportagens de jornal, 

registros históricos e documentais de Belo Horizonte até a inauguração do Teatro Palácio das 

Artes, em 1968, a cidade, em nome da modernização, viu nascer e morrer (por demolição, 

esquecimento e/ou falta de investimento) diversos espaços chamados de “provisórios” e/ou de 

“emergência” destinados às apresentações artísticas. Segundo o pesquisador Arnaldo 

Alvarenga (2002, p. 69), “[...] a modernidade, articulada que está com o transitório e o 

constante fazer-se a si mesma, instaura uma dinâmica de transformação que também pode ser 

exemplificada pela história das casas de espetáculos e demais edificações da cidade.”   

Em seus estudos, Alvarenga (2002) relata que o primeiro teatro construído 

provisoriamente foi em 1895, período do arraial Curral d‟El-Rei. A construção se deu pela 

chegada de uma companhia europeia e, posteriormente, o espaço foi utilizado para a 

apresentação de outros grupos. Porém, como provisório, esse teatro não teve vida longa, 

sendo demolido em 1897.  Após a inauguração da Capital (1897), em 1899 um outro espaço 

foi adaptado em um dos prédios da atual Avenida Santos Dumont, mas, como não atendeu às 

exigências do meio social da época, rapidamente esse espaço caiu no esquecimento. Em 1900, 

na Rua da Bahia com Avenida Afonso Pena, foi construído o Teatro Soucassaux, mas, devido 

à morte de seu construtor e investidor, em 1904 esse teatro foi fechado e, em 1906, demolido. 

Nesse mesmo período, também foi criado o Teatrinho Paris, que encerrou suas atividades em 

1910 para se tornar um cinematógrafo
21

. 

Nessa fase, por comunicado oficial do município, a cidade foi notificada do projeto 

para a construção do novo Teatro Municipal, agora não provisório, com uma infraestrutura 

moderna, sob condução do arquiteto Edgar Nascentes Coelho. Sua inauguração aconteceu em 

1909. De acordo com Celina Borges Lemos (1998), “[...] este [teatro] passou a funcionar 

como a principal referência em termos culturais e políticos na cidade, já que, além de 

concertos e peças, lá ocorriam as grandes convenções políticas”. (LEMOS apud 

ALVARENGA, 2002, p. 64).   No entanto, a partir de 1930, o teatro foi considerado 

inadequado por conta do tamanho em relação ao porte e à demanda da cidade, além das 

diversas melhorias que precisavam ser realizadas. Em 1939 esse teatro foi vendido para ser 

                                                           
21

 “Invento do fim do XIX que consta de equipamento de fotografia e de projeção capaz de colher, em rápida 

sequência, uma série de instantâneos de objetos que se movem e de projetá-los numa sucessão igualmente rápida 

e intermitente de modo a produzir a ilusão de cenas em movimento”. (Dicionário Houaiss)  
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transformado em cinema, o Cine Metrópole, e demolido 1983. Logo após a venda, o teatro 

metrópole, em 1941, durante o mandato de Juscelino Kubitschek na prefeitura, inicia-se a 

construção do Teatro Municipal, hoje nomeado como Palácio das Artes. Durante seu período 

de construção, como forma emergencial e para atender à agenda cultural da cidade, foi 

construído o teatro de emergência Francisco Nunes (1950), o qual foi considerado o principal 

equipamento cultural da cidade até a finalização do Teatro Palácio das Artes, que teve sua 

inauguração somente no ano de 1968.  

Pode-se notar que os espaços para apresentações cênicas foram um problema que 

percorreu quase todo o século XX na cidade de Belo Horizonte (ARNALDO, 2002). Ainda na 

perspectiva do modernismo em relação à construção desses espaços culturais e suas 

intersecções com a produção cultural da cidade, de acordo com Cristina Ávila,  

 

A consolidação da modernidade [em Belo Horizonte] faz-se, assim, em 

passos tímidos. Precisa do poder político para constituir-se e de uma 

linguagem heterogênea, ao mesmo tempo nova e acadêmica, para que possa 

ser digerida. Assim, os caminhos traçados em favor da modernidade 

demonstram um espaço de atuação artística de difícil definição, ora tutelado, 

ora espontâneo e, mais que isso, um espaço irregular, no qual desvios e 

conformação estética sempre conviveram, senão de modo pacífico, ao menos 

tolerante. Os marcos modernos são, portanto, sinais, presenças, passagens e 

não movimento e revolução (ÁVILA apud ALVARENGA, 2002, p. 71).  

 

 Nesse sentido, se pensarmos que no espaço urbano a arte nasce junto com a cidade, a 

cidade torna-se “intrinsecamente artística” (ARGAN, 2005, p. 73). A história da cidade é 

também a história da arte dessa cidade. Tanto a cidade provoca e incentiva uma produção 

artística quanto produções artísticas, conservadoras ou experimentais, interferem no desenho, 

na ocupação e na expansão da cidade. Nessa direção, a cidade é lugar de construção, 

transgressão e transformação constante; lugar de constituição de tradições; lugar onde o 

conservadorismo e a vanguarda, o particular, o diverso e o universal, o local e o global, o 

indivíduo e o coletivo convivem e se cruzam, ora pela condição imposta pela geografia da 

cidade, ora pela resiliência política, ora pela contingência da vida. 

 

1.2 A Dança teatral na cidade 

 

 Antes de adentrar no percurso da dança pela história da cidade, faço brevemente uma 

contextualização sobre o termo Dança Teatral, termo que percorrerá a escrita desta 

dissertação. A partir de uma perspectiva antropológica, Dança teatral é uma nomenclatura, 
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abordada por Maria José Fazenda (2008), que permite organizar um conjunto de valores e 

prerrogativas que permeiam o universo da expressão e acontecimento dança. De acordo com 

a autora, a tomar como base o quadro teórico apresentado por Evans-Pritchard, “a dança 

assinala formas de organização social, através da forma como os indivíduos se colocam no 

espaço, movimentam e deslocam” (FAZENDA, 2014, p. 59). Essa concepção assinala a dança 

como locus expressivo para interpretação acerca de uma organização social, no que tange 

tanto às experiências vivenciadas em grupo quanto à consciência da individualidade 

provocada pela reflexividade do indivíduo (considerado por essa abordagem sujeito co-

criador de cultura). Essa perspectiva afasta a ideia de a dança ser apenas produto de uma 

determinada cultura, ou seja, dança estritamente como reflexo-influência de uma cultura.  

Fazenda (2014) utiliza também as concepções de Geertz sobre cultura expressiva 

como sistema de símbolos para discutir a dança enquanto sistema de significação. Desta 

perspectiva, “os indivíduos organizam o seu mundo, refletem sobre ele e exprimem as suas 

emoções” (FAZENDA, 2014, p. 62). Esse entendimento considera as experiências e visões de 

mundo e de vida dos atores sociais no processo de materialização da manifestação dança.  

Ainda a partir de Geertz, a autora utiliza o entendimento das construções significativas que 

envolvem e percorrem, de modo não explícito, o comportamento humano. Assim, referindo às 

condutas sociais, o interesse e a atenção recaem em observar e analisar menos as práticas e 

mais o que pode estar sendo enunciado, dito, comunicado.  

A partir dessas considerações, tomando como ponto de partida a estabilização de um 

conjunto de conceitos operatórios e epocais que identificam e distinguem os diferentes 

contextos de ocorrência da dança, a Dança Teatral caracteriza-se por algumas qualidades:  

 

A dança teatral estabelece uma separação entre intérpretes e 

espectadores; ocorre num lugar propositadamente preparado para o 

efeito, seja de forma definitiva, como um teatro, seja de forma temporária, 

de que são exemplos as estruturas móveis, entre outros modos de ocupação 

de espaços preexistentes; e, sendo uma forma expressiva com uma 

importante função comunicativa, é suscetível de gerar variadas 

interpretações em quem a observa. [...] A dança teatral é um continente 

da reflexividade, de leituras que as pessoas fazem sobre as suas próprias 

vidas e experiências, ou, parafraseando Geertz, “histórias que elas dançam 

sobre si próprias” [...]. A dança teatral é um universo de sentidos pelo qual, 

reiteramos, as pessoas representam as suas visões do mundo e, 

simultaneamente, materializam uma forma de experiência. [...] Na dança 

teatral, trabalhando-se com representações, a experiência pessoal, mas social 

e culturalmente situada, é reconstruída, manipulada e articulada através de 

diversos métodos de composição coreográfica ou de improvisação. Ou seja, 

a experiência vivida do sujeito é, na dança teatral, premeditadamente 

“reconstruída”, intensificada, ampliada ou torcida pelos mecanismos 
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artísticos (criação e composição dos materiais) e cânones estéticos 

(convenções estilísticas) [...] (FAZENDA, 2014, p. 69-71, grifos meus). 

 

Em suma, a dança teatral assinala um território que separa aqueles que praticam 

daqueles que assistem a ocorrência dança, ambos atuando deliberadamente de forma crítica e 

criativa por reportarem às suas experiências socioculturais e de mundo, assim como aos 

elementos referenciais que organizam e constituem uma ideia de espetáculo. A dança não é 

apenas produzida, mas também produtora, uma vez que carrega a potencialidade inventiva 

advinda da possibilidade da reflexividade dos sujeitos envolvidos, intérpretes e espectadores. 

Dito isso, segue-se um olhar para a dança teatral na cidade de Belo Horizonte. 

A dança teatral em Belo Horizonte, até meados de 1947, não era conhecida como uma 

prática profissional. Sua atividade estava atrelada aos divertimentos dos bailes nas décadas 

iniciais da jovem capital e às práticas escolares, sobretudo àquelas que enriqueciam as festas 

cívicas. Nesse período, a dança teatral foi introduzida e conduzida, pioneira e exclusivamente, 

por Natália Lessa
22

 (1906-1985). Seu trabalho, guiado de forma intuitiva e autodidata – pois 

não tinha conhecimento técnico adquirido de uma formação tradicional em dança –, foi 

apoiado na ginástica e nas danças populares (ALVARENGA, 2002). Sua atuação, 

basicamente voltada para a educação estética e para práticas lúdicas, garantiu as primeiras 

introduções da dança no contexto social da cidade, rompendo com preconceitos da época. 

Mesmo sendo protagonista da dança na cidade, seu trabalho não visava à profissionalização, 

panorama que se modificou com a chegada de Carlos Leite
23

 (1914-1995).  

O primeiro contato de Carlos Leite com Belo Horizonte foi em 1947, quando esteve de 

passagem com o Ballet Juventude (1945), grupo
24

 em que atuava como bailarino e diretor de 

cena. Em 1948, a convite de Astrid Hermany
25

 para criar a primeira escola de balé clássico, o 

Ballet de Minas Gerais
26

, hoje Cia de Dança Palácio das Artes, Carlos Leite se mudou para a 

capital. Carlos Leite foi da primeira geração da Escola
27

 de Bailados do Theatro Municipal do 

                                                           
22

 Natália Lessa é natural de São João da Chapada, distrito de Diamantina/MG (1906-1985).  
23

 Carlos Leite é natural de Porto Alegre/RS (1914-1995). De acordo com Alvarenga (2002) e Reis (2010), em 

meados de 1930, mudou-se para o Rio de Janeiro/RJ com a intenção de aperfeiçoar seus estudos em música 

(canto lírico) e de entrar na Escola de Arte Dramática. Nesse período, devido a um afastamento de saúde por 

conta das cordas vocais, entrou, em 1935, na Escola de Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tornando-

se o primeiro bailarino do Theatro alguns anos depois. Participou da criação do Ballet da Juventude (RJ) e do 

Ballet de Minas Gerais, atual Companhia de Dança Palácio das Artes.  
24

 Ver Reis (2010, p. 25-30). 
25

 Astrid Hermany contou com o apoio do Diretório Central dos Estudantes (DCE).  
26

 Desde sua criação, a escola Ballet de Minas Gerais atuou em diversos espaços da cidade até se fixar no 

equipamento Palácio das Artes em 1971. 
27

 Incentivada por Mário Nunes, crítico de teatro, inaugurou em 1927, no Rio de Janeiro, a primeira escola de 

balé do País, por iniciativa da bailarina e professora russa Maria Olenewa (1896-1965), sendo oficializada em 

1931 e denominada Escola de Bailados do Theatro Municipal, quando ligada ao teatro oficial, o Theatro 
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Rio de Janeiro. Sua chegada representou o início da tradição da dança clássica e de sua 

profissionalização na cidade: 

 

Com a chegada da técnica clássica, e consequente qualificação dos 

bailarinos, a ideia de profissionalização não é mais um fato estranho na vida 

de muitas pessoas, pois, se com Natália Lessa essa possibilidade era 

inexistente, a partir de Carlos Leite o antes dançarino e diletante pode 

ascender ao status de bailarino, ou seja, aquele formato por uma prática 

legítima e internacionalmente reconhecida como código estético, possuidor 

da necessária baliza distintiva entre o que simplesmente dança e o que baila 

(ALVARENGA, 2002, p. 102). 

 

Embora a dança teatral conquistasse, aos poucos, espaço e reconhecimento como 

atividade artística profissional na cidade, o balé, para o imaginário social da época, 

correspondia à ideia funcional, quase que exclusiva, de ser apenas uma educação nobre e 

erudita, não uma profissão respeitável e bem-vista para as mulheres. Os belorizontinos “[...] 

não viam com bons olhos a possibilidade de suas filhas – principalmente – se exibirem 

publicamente em danças nos palcos da cidade, à admiração de alguns e à maledicência ferina 

de outros” (ALVARENGA, 2002, p. 102). Para a elite, a dança, como profissão, poderia 

dificultar um possível casamento. Esse pensamento afetava diretamente na formação e na 

atuação profissional continuada do Ballet de Minas Gerais. Conforme Celso Brant, em 

matéria do jornal Estado de Minas (1954), citado por Alvarenga (2002), “[...] o casamento 

roubou ao Ballet de Minas Gerais muitos de seus mais promissores talentos”. 

No entanto, a partir das constantes apresentações do grupo em diversos palcos da 

cidade, o trabalho de Carlos Leite junto ao Ballet de Minas Gerais foi ganhando força e 

notoriedade através das qualidades técnica e artística apresentadas pelos bailarinos. Aos 

poucos, a dança passou a fazer parte da programação cultural dos belorizontinos, sobretudo da 

elite, formando um público e conquistando os olhares da imprensa, a qual contribuiu 

efetivamente para a visibilidade e reconhecimento do grupo. Como aponta Alvarenga, 

 

A imprensa passa a nomear os artistas mais destacados, assinalando seus 

progressos e conquistas; favorecidos por pertencerem ao único grupo 

constituído na cidade, tal fato acentua-lhes a visibilidade. As inicialmente 

ousadas moças, e também alguns moços, da sociedade vão sendo agora 

reconhecidos pelo seu trabalho, alcançando o status de artistas de mérito. 

Nomes como os de Sigrid Hermany – citada por Celso Brant como das 

                                                                                                                                                                                     
Municipal do Rio de Janeiro. A partir dessa escola, tem-se a primeira geração de bailarinos clássicos no Brasil. 

Entre os alunos está Carlos Leite (1914-1995). Em 1982, a escola mudou de nome e passou a se chamar Escola 

Estadual de Dança Maria Olenewa. Fruto dessa escola, que tinha por objetivo formar bailarinos para a 

composição de um corpo de balé estável, em 1936 se deu a criação da primeira companhia brasileira pública de 

dança – Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 
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Melhores do Brasil –, Vera Lúcia, as gêmeas Marlene e Marilene Martins, 

Dulce Beltrão e Angel Vianna frequentam cada vez mais os jornais, onde se 

sobressaem também os nomes masculinos de Klauss Vianna e Décio Otero, 

entre outros (ALVARENGA, 2006, p. 61). 

 

Pode-se dizer que até meados de 1970 a dança teatral em Belo Horizonte buscou 

respeitabilidade e legitimidade como campo profissional, tendo a dança clássica como método 

condutor e referência principal para sua projeção
28

.  

Concomitante a esse período de consolidação da dança como campo profissional, 

Klaus Vianna
29

 (1928-1992) iniciou a partir de 1950, uma revisão e releitura dos padrões e 

cânones que organizavam a produção coreográfica e o pensamento acerca de dança e corpo 

até o momento. Segundo Alvarenga (2002), iniciou-se uma nova tradição na dança integrada e 

ajustada com os princípios do modernismo brasileiro. Como aponta Alvarenga, 

  

Em que pese todo o arcabouço técnico que é dado ao bailarino com a dança 

trazida por Carlos Leite, junto com uma tradição que o sustenta, essa atuação 

tende a repetir um modelo importado, distanciando-se, portanto, de uma 

cultura nacional, cujas bases constitutivas plurais não favorecem, no corpo 

do bailarino brasileiro, uma ortodoxia já consagrada. Klauss Vianna procura 

flexibilizar os absolutos que tendem a formatá-la – a dança brasileira –, 

favorecendo a diferença, numa distinção que prioriza o nacional, o próprio, 

numa busca de afirmação cultural cuja primazia é o ser brasileiro, no que 

isso venha a implicar de bom ou de ruim frente aos padrões europeus 

importados pela dança (ALVARENGA, 2002, p. 113).  

 

Assim, mesmo mantendo o embasamento na técnica clássica, tem-se agora a 

preocupação com a expressividade do movimento e com a busca por uma subjetividade 

própria – inquietações que começaram a permear os procedimentos da transmissão da técnica 

nos processos de ensino/aprendizagem e na relação professor/aluno. Por essa perspectiva, 

pode-se apontar que o pensamento e condução de Klauss estavam voltados para uma vivência 

e prática em dança que corroboravam para que tanto o „fazer‟ quanto o „refletir‟ sobre o que 

se faz caminhassem juntos, gerassem conhecimento e renovassem a experiência pedagógica. 

Nesse momento, a dança moderna começou a ter seus primeiros braços em Belo Horizonte, 

período em que Klauss inaugurou uma escola de dança com sua esposa, Angel Vianna, e, 

posteriormente, o Balé Klauss Vianna (1958-1963). Nesse contexto
30

, consagrou-se um novo 

                                                           
28

 No repertório do Ballet de Minas Gerais havia coreografias de Michel Fokine, como “As Sílfides” e “O 

Espectro da Rosa”, récitas líricas com números coreográficos, como “Aída”, “La Traviata” e “Il Guarany”, além 

das criações coreográficas do próprio Carlos Leite, como “A Tocata e Fuga”, “Dança das Horas”, entre outras.  
29

 Klauss Vianna nasceu em Belo Horizonte/MG. De acordo com Alvarenga (2002), Klauss foi o primeiro aluno 

do sexo masculino do Carlos Leite na escola Ballet de Minas Gerais em 1948. 
30

 Calos Leite foi considerado um professor extremante rígido, autoritário e exigente. Há depoimentos de 

diversos alunos sobre as formas severas e intransigentes com que ele conduzia as aulas e os ensaios. Cabe 
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ciclo que revoga relações de submissão, por vezes autoritárias, rígidas e amedrontadoras, 

características que recaiam muitas vezes na figura do professor/maître
31

.  A atuação de Klauss 

foi uma atitude crítica acerca da tradição de dança instalada no Brasil no século XX. Ele se 

propôs a atualizar e revisitar a dança clássica e oferecer outros sentidos e leituras sobre o 

movimento, o mover, o ensino e a aprendizagem. 

Diante do exposto, podemos afirmar que a construção da dança teatral moderna em 

Belo Horizonte teve seu início com balé moderno de Klauss Vianna. Essa escola, além de 

reunir e compor um núcleo de jovens artistas com um espírito vanguardista que se firmavam 

através do convívio e diálogo com diferentes áreas e linguagens, formou uma geração de 

artistas que desempenharam um papel importantíssimo para a consolidação da dança moderna 

e sua continuidade e desdobramento na cidade: 

 
Entre 1959 e 1975, pode-se identificar no campo da dança em BH, uma 

concepção particular dessa arte. Uma determinada maneira de se pensar a 

dança, construída a partir de determinadas condições sociais de mudança, 

levadas a efeito por determinados sujeitos, possuidores de um modo 

particular de entender a dança. Estes, aos poucos não deixam de se distinguir 

pelos diferentes modos como utilizam suas ideias, tornando significativas 

suas contribuições sobre o pano de fundo geral do meio em que atuam 

(ALVARENGA, 2002, p. 129).  

 

De acordo com os registros de Alvarenga (2010) e Reis (2005), em 1963 Klauss Vinna 

e Angel Vinna se mudaram para Salvador/BA, quando Klauss passou a lecionar na Escola de 

Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A partida de Klauss estabeleceu uma 

“orfandade
32

” do ballet moderno em Belo Horizonte, “[...] fazendo com que a dança clássica, 

através do Ballet de Minas Gerais – agora o único conjunto organizado de ballet da cidade –, 

se firme como a Companhia Oficial do Estado, instaurando-se como polo único na sequência 

da tradição da dança em Belo Horizonte” (ALVARENGA, 2002, p. 154).  

Porém, nessa mesma época, dentre as pessoas que trabalharam com Klauss Vinna e 

puderam proporcionar a sedimentação da dança moderna em Belo Horizonte, destaca-se 

Marilene Lopes Martins
33

 (Nena), com a criação de sua escola, Escola de Dança Moderna 

Marilene Martins, em 1969, que, no final de 1970, passou a se chamar Trans-Forma Centro 

de Dança Contemporânea.  Segundo Marilene Martins, 

                                                                                                                                                                                     
ressaltar que, mesmo contrapondo-se à tradição conservadora e rígida de Carlos Leite, Klauss Vianna tinha 

muito respeito pelo trabalho desenvolvido por ele. Mais detalhes sobre os depoimentos, ver Alvarenga (2002, 

2006).  
31

 Palavra francesa que significa “mestre”.  
32

 Termo utilizado por Arnaldo Alvarenga (2002).  
33

 Marilene Martins foi aluna de Carlos Leite, Klauss Vianna e Rolf Gelewski; atuou como bailarina, diretora e 

coreógrafa do Trans-Forma.  
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Queríamos construir uma dança mais próxima de nós. [...] Algo ligado às 

nossas experiências, às nossas raízes, aos nossos corpos, ao nosso jeito 

peculiar de ser e mover. Uma dança mais sociável, mais humana [...]. Uma 

dança mais criativa, que partisse para a improvisação, estudo do movimento, 

da forma, do espaço, rítmica, uma didática que preparasse o bailarino para 

essa finalidade. Um estilo de dança que fugisse da formalidade, apostando 

em um caráter contemporâneo, mais próximo da realidade do país 

(MARTINS apud CHRISTÓFARO, 2010, p. 42).  

 

Trata-se de um período em que, na mesma época em que a Fundação Palácio das Artes 

incorporava o Ballet de Minas Gerais, dirigido por Carlos Leite, instituindo-o como 

Companhia Oficial do Estado, Marilene Martins fundou sua escola com abordagens não 

tradicionais e convencionais, promovendo outros contextos para fazer e pensar a dança.   

Segundo registros históricos e documentais presentes em programas de espetáculo e 

nas pesquisas dos autores consultados neste estudo, ressalto que tanto na Cia de Dança 

Palácio das Artes quanto no grupo Trans-Forma, apesar de distintos no que tange ao perfil 

artístico dos trabalhos coreográficos e às concepções acerca de dança, ambos contaram com 

artistas que vivenciaram, em algum período, a experiência como bailarinos nos dois grupos. 

Esse fato, arrisco-me a dizer, contribuiu para que, depois de 30 anos de uma trajetória clássica 

e neoclássica, a Companhia de Dança Palácio Das Artes (CDPA) rompesse com pilares 

tradicionalmente clássicos e iniciasse um percurso estético e artístico baseado na 

experimentação e pesquisa em dança. Nessa fase aparece o protagonismo dos bailarinos.  

 

1.3 A institucionalização da dança teatral e as companhias públicas de dança no 

contexto estatal: dicotomia artístico-burocrática 

 

Segundo mapeamento realizado entre os anos de 2010 e 2011 por Ana Teixeira 

(2011), podemos listar 19 companhias oficiais, representantes de estados ou municípios, 

distribuídas pelo Brasil. São elas: Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ, 1936), 

Balé da Cidade de São Paulo (SP, 1968), Balé Teatro Guaíra (PR, 1969), Cia. de Dança 

Palácio das Artes (MG, 1971), Balé do Teatro Castro Alves (BA, 1981), Balé da Cidade de 

São José do Rio Preto (SP, 1987), Companhia de Ballet da Cidade de Niterói (RJ, 1992), Balé 

da Cidade de Teresina (PI, 1993), Companhia de Danças de Diadema (SP, 1995), Companhia 

Municipal de Dança de Caxias do Sul (RS, 1997), Companhia de Dança do Amazonas (AM, 

1998), Balé do Estado de Goiás (GO, 1999), Balé da Cidade de Natal (RN, 2002), Cia São 

José dos Campos (SP, 2005), Balé da Cidade de Taubaté (SP, 2006), Companhia Municipal 
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de Dança de Belém (PA, 2006), Bailare – Cia. Municipal de Dança (Vacaria/RS, 2008), São 

Paulo Cia. de Dança (SP, 2008) e Corpo Estável do Polytheama (Jundiaí/SP, 2011). 

Recentemente, passou a compor também esse mapeamento a Cia Municipal de Dança de 

Porto Alegre (RS, 2014), totalizando 20
34

 companhias oficiais no Brasil até o momento.  

 Essas companhias, denominadas companhias públicas de dança, também chamadas 

recorrentemente de “companhias estáveis”, “corpos estáveis”, “corpos artísticos”, “corpos de 

baile”, são criadas em forma de lei, constituídas por um decreto, instaladas em fundações, 

autarquias, organizações sociais, centros culturais ou teatros públicos e sustentadas por 

dinheiro público (TEIXEIRA, 2011).  

De modo geral, esse financiamento pode ser proveniente dos orçamentos oficiais do 

Estado ou Município e/ou por meio de benefícios fiscais mediante leis de incentivo à cultura. 

No que tange à estrutura de funcionamento, essas companhias, por estarem vinculadas aos 

equipamentos gerenciados pelo poder público e à administração pública, adotam o que o 

Estado regulamenta por meio dos devidos dispositivos legais cabíveis a cada caso. Ou seja, 

há, a partir daí,um vínculo direto entre as pautas de cada gestão em vigor, suscetíveis à 

alteração direta e indireta em decorrência das mudanças de governo e aos preceitos 

mencionados nas leis de suas criações.  

Essa soberania administrativa, conforme aponta Teixeira (2010), configura um 

contexto em que as companhias não exercem autonomia
35

 de trabalho, organização e decisão, 

além de “instalar” um ambiente pesadamente burocrático, da ordem da oficialidade, que 

promove relações ruidosas, complexas e amedrontadoras entre artistas, diretores e 

representantes administrativos: 

 

As companhias mantêm-se determinando o status da companhia estável 

perante as demais produções de dança de cada localidade, comungando com 

os procedimentos das regras que as circunscrevem. A produção de arte em 

um ambiente em que prevalece a ausência das propriedades necessárias para 

a sua construção leva a supor a necessidade de uma redefinição a propósito 

do que vem a ser arte nesse tipo de ambiente (TEIXEIRA, 2010, p. 04). 

 

 Historicamente, segundo Teixeira (2010), fundamentada em Ivor Guest (1976), o 

formato de companhias públicas no Brasil é inspirado no modelo da dança centro-europeia, 

basicamente no reinado de Luís XIV (Rei Sol) na França, momento de criação da Academia 
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 Podem ainda existir outras companhias que não tenham sido apontadas neste mapeamento. 
35

 Consultando Peter Burger (2017) e sua discussão sobre o problema da autonomia na sociedade burguesa, a 

ideia de autonomia aqui está relacionada tanto ao processo institucional do qual estas companhias estão atreladas 

quanto à institucionalização da dança (que tem como marco inicial a corte de Luís XIV). Esses contextos 

impõem certa divisão do trabalho artístico no que tange à “produção material e a produção ideal”.  
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Real de Dança (1661) e da Academia da Ópera (1969). Tais fatos deram início à 

profissionalização da dança e, tempos depois, garantiram renda
36

 aos dançarinos das óperas. 

Nesse contexto, a dança testemunhou pela primeira vez, através de sua importância nos 

divertimentos da corte, a ideia de dignidade e respeito como profissão
37

. Para os teóricos da 

ciência crítica, numa visão materialista (BURGER, 2017), em decorrência da transformação 

econômica promovida pelos primórdios do capitalismo e da divisão histórica do trabalho, o 

surgimento da esfera social – Instituição Arte, no contexto da corte, como fenômeno 

independente em relação à sociedade (ideia de autonomia burguesa
38

) – pode ser 

problematizado como reflexo decorrente das relações de produção modificadas na época. Essa 

perspectiva teórica será desenvolvida no capítulo 3.  

As companhias de dança criadas sob o modelo apoiado na corte de Luís XIV já 

nascem vinculadas ao poder público e, portanto, têm natureza burocrática: suas atividades e 

produções artísticas dizem desse vínculo institucional e, principalmente, das relações e 

tensionamentos entre arte e poder. Nesse ponto, “importar” um formato de estrutura, 

funcionamento e dinâmica necessita (e, no ideal, requer) um trabalho árduo de adequação, 

avaliação e atualização de um modus operandi
39

, levando em consideração as distintas 

realidades nas quais essas companhias estão situadas e instaladas.  

Sobre essa questão, Teixeira (2011), a partir da leitura de Boaventura de Souza Santos 

(2006), chama atenção para a importância dos processos tradutórios entre culturas. Para a 

autora, a tradução, quando aplicada de modo a promover esclarecimentos e problematizações 

sobre os impactos – limites e possibilidades – que certas incorporações, agregações ou 

articulações podem gerar, aponta para uma perspectiva de mudança no bojo das companhias 

públicas. Nesse sentido, torna-se imprescindível o exercício de tradução nesse contexto; caso 

contrário, o universo artístico, aqui abarcando também a concepção de arte enquanto trabalho 

e o artista como trabalhador, ficará restrito à estrutura burocrático-administrativa que o 

envolve e que não abarca (ou ainda não compreende) as especificidades desse campo de 

conhecimento e atuação: 
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 A partir de um decreto real, tem-se em 1713 o regulamento do primeiro corpo de baile e uma escala de 

salários. Conforme Bourcier (2001), essa estrutura auxiliou o aperfeiçoamento da técnica, mas, devido à falta de 

renovação, a rotina acarretou uma fixação por um virtuosismo puro que, anos depois, em 1760, com Noverre, a 

dança seria motivo de revisão e caminharia rumo à expressão da sensibilidade. A saber, foi Jean-Georges 

Noverre que reuniu as noções sobre o “balé de ação” e fez do balé um gênero artístico completo, rompendo com 

os costumes herdados do balé de corte e o estilo de ópera-balé. 
37

 Ver Paul Bourcier (2001), em “História do Ocidente”, cap. 6 “O desabrochar e a morte da dança clássica”.  
38

 Pressuposto que sustentava a arte como algo especial e que, portanto, deveria estar separada do contexto 

comum da vida.  Ver Burger (2017). 
39

 Modus operandi é um termo em latim que significa “modo de operação”.  
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As companhias oficiais são projetadas por funcionários administrativos sem 

familiaridade com as questões relativas à natureza artística da dança 

profissional, o que termina por replicar, na estrutura funcional delas, 

principalmente das mais antigas, o modelo burocrático da administração 

pública (TEIXEIRA, 2011, p. 82). 

  

 Por esse apontamento, podemos concluir que o quadro de funcionários não 

familiarizados com o campo artístico interfere diretamente nos processos de comunicação, 

que, por sua vez, intervêm nas dinâmicas de negociação, mudança e construção. Esses fatores 

reforçam o engessamento de uma estrutura institucional e suas relações de poder. Nesse 

panorama, as companhias públicas carregam, conscientemente ou não, uma memória
40

 de 

uma “cultura” político-institucional elitista, “importada” e, ao mesmo tempo, controvérsias
41

 

que permeiam, historicamente, suas atuações, suas produções e seu pensamento artístico. 

Nesse caso, ressalto que o uso de aspas em “cultura” se deve ao cuidado, como argumenta 

Andre Figueiredo Stangl
42

, de não abarcá-la no escopo da “cultura que esconde a política das 

afirmações identitárias, nem a que se opõe a um abstrato conceito de natureza” (STANGL, 

2016, p. 181). Para Cunha, ao considerar os desdobramentos ontológicos que ultrapassam 

uma compreensão pautada somente no que tange ao plano simbólico, a “cultura” mostra-se 

como uma “rede invisível a qual estamos suspensos” e por meio do qual interpretamos e 

agimos gerando “efeitos específicos” (CUNHA apud STANGL, 2016, p. 181). 

Nesse ponto de vista, podemos dizer que as instituições, historicamente, trazem, além 

de uma memória “cultural”, uma cultura
43

 institucional que fornecem “modelos morais e 

cognitivos que permitem a interpretação e a ação” (HALL, TAYLOR, 2003, p. 198). Para a 

perspectiva “cultural” do neo-institucionalismo
44

, no âmbito da instituição, o comportamento 

não é absolutamente estratégico e instrumental, ou seja, pautado exclusivamente pelas normas 
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 “A memória, já se disse, é a presença do passado” (ROUSSO apud ALBERTI, 2004, p. 15). 
41

 De acordo com Stangl (2016), a partir da Teoria Ator-Rede, de Bruno Latour, a controvérsia mostra-se como 

possibilidade de expandir o olhar para além das pessoas envolvidas no debate e reconhecer outras camadas até 

então insignificantes ou apagadas. É como abrir as “caixas-pretas” e reconhecer que o meio e o entorno 

(tecnologias, espécies, locais, práticas etc.) circulam, participam da construção e da funcionalidade de uma rede.  

“A controvérsia é o momento ideal para revelar a circulação da agência, a mediação, as traduções entre 

actantes, a constituição de intermediários, as relações de força, os embates antes de suas estabilizações 

como caixas-pretas” (LEMOS apud STANGL, 2016, p.183, grifo meu). 
42

 Essa pontuação feita por Andre Figueiredo Stangl está em consonância com a fala de Manuela Carneiro da 

Cunha. De acordo com Cunha, falar sobre a “invenção da cultura” não é falar sobre cultura, e sim sobre 

“cultura”, o metadiscurso reflexivo sobre cultura. [...] a coexistência de “cultura” (como recurso e como arma 

para afirmar identidade, dignidade e poder diante dos Estados nacionais ou da comunidade internacional) e 

cultura (aquela “rede invisível na qual estamos suspensos”) gera efeitos específicos (CUNHA apud STANGL, 

2016, p. 181). 
43

 “A cultura sem aspas, diferentemente da “cultura”, pode ser entendida como um híbrido que tentamos 

estabilizar através de preconceitos, cânones, padrões estéticos, bom gosto, identidades, tradições, nacionalismos, 

etc” (STANGL, 2016, p. 181). 
44

 Ver Hall e Taylor (2003). 
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e regras previstas nos documentos oficiais e pelas informações relativas aos mecanismos de 

aplicação de acordos e, em caso de defecção, de penalidades, “mas [também] limitado pela 

visão do mundo própria ao indivíduo” (HALL, TAYLOR, 2003, p. 197). Por esse 

pressuposto, considerar a visão de mundo
45

 de um indivíduo como um valor é assumir uma 

postura não ingênua de restringir a interpretação à capacidade única de compreender 

corretamente discursos e textos como algo objetivo, modelo pretenso da comunicação 

tradicional. A interpretação não produz certeza demonstrável e completa; ela oferece leitura 

de construções (de mundo) e imagens (SANSEVERO, 2006). Essa abordagem conceitual-

metodológica será melhor desenvolvida no capítulo 2. 

A partir dessa concepção, é possível se questionar, para além do como as instituições 

de um modo geral afetam o comportamento e as escolhas dos indivíduos e uma série de 

categorias de percepção que dirigem uma prática profissional, e se perguntar como e quando, 

por intermédio das ações dos indivíduos, o comportamento estrutural-funcional das 

instituições são reconfigurados e repensados. Importa lembrar que a instituição não está fora, 

nem dentro do indivíduo que atua nela. Desse ponto de vista, segundo Sansevero, 

 

O indivíduo é concebido como uma entidade profundamente envolvida num 

mundo de instituições composto de símbolos, de cenários e de protocolos 

que fornecem filtros de interpretação, aplicáveis à situação ou a si próprio, a 

partir das quais se define uma linha de ação. Não somente as instituições 

fornecem informações úteis de um ponto de vista estratégico como também 

afetam a identidade, a imagem de si e as preferências que guiam a ação. [...] 

Em suma, as instituições resistem a serem postas radicalmente em causa 

porque elas estruturam as próprias decisões concernentes uma eventual 

reforma que o indivíduo possa adotar (SANSEVERO, 2006, p. 198). 

 

Esse apontamento está em consonância com o sentido de instituição que permeia a 

tessitura e o tom desta pesquisa. Aqui o léxico instituição abrange a ideia de “sistemas de 

normas inter-relacionadas que têm raízes em valores compartilhados e se generalizam por 

uma sociedade ou grupo social particular como suas formas comuns de agir, pensar e sentir” 

(SCOTT, 2010, p.112). A instituição é concebida como locus fundamental para abarcar e 

questionar as ideias de “estrutura social e de organização estrutural das atividades humanas” 

(SCOTT, 2010, p. 112). Dentre as várias concepções e correntes teóricas que discorrem sobre 
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 “Mundo não é algo [coisa]: „mundo faz mundo‟. É o lugar onde acontece o jogo de assumir ou abandonar as 

decisões essenciais da nossa história. [...] Mundo não é o que está diante, nem o que está dentro do homem. O 

homem é no mundo. Ou melhor: o homem é com, junto de um mundo.”. (SANSEVERO, 2006, p. 06). 
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instituição
46

 e suas implicações, recorro aqui à abordagem da teoria do conflito, enfoque que 

aponta para a relação inseparável das instituições com o poder que elas representam 

(“encarnam”).  Por esse ponto de vista teórico, conforme Scott,  

 

As instituições expressam as relações de poder de uma sociedade e sempre 

são, em maior ou menor grau, impostas por um grupo aos restantes. A 

situação em que há um consenso total sobre valores, normas e instituições é 

meramente um caso extremo, e é preciso reconhecer o papel desempenhado 

pelo poder e pelo conflito. Essa posição foi assumida pelos teóricos do 

conflito em sua concepção de que a regulamentação institucional do 

comportamento social pode ser vista como uma forma de hegemonia ou 

controle ideológico. Mais recentemente, Michel Foucault mostrou que é 

preciso compreender que o conhecimento discursivo compartilhado, por 

meio do qual as pessoas compreendem e definem seu mundo social, também 

encarna relações de poder. A ordem social é resultado da aplicação 

combinada de conhecimento/poder e não pode ser considerada o produto de 

apenas um deles (SCOTT, 2010, p. 114). 

 

No que diz respeito à administração pública, faço um pequeno parêntese para pensá-la 

a partir de sua relação com a política, ressaltando o que um espera do outro nos tempos atuais. 

De acordo com Weber (1967), ao se abarcar o conceito de Política, relacionando-se apenas à 

liderança, ou à influência sobre a liderança, na configuração do Estado, Política significa 

participação no poder ou luta para influir na distribuição, manutenção e/ou transferência de 

poder. O poder é aqui entendido como capacidade de impor vontades, de influenciar pessoas e 

de decidir, de fazer escolhas. Nessa perspectiva, o exercício Político traça um plano político 

de Governo que exerce influência direta sobre qual recurso será disponibilizado e onde será 

alocado de acordo com agenda de atuação proposta e delineia “o que” será feito em um 

Estado. E a Administração Pública, enquanto ciência e instituição delineadora do jogo, por 

sua vez, representa “a forma” e o “como” será feito (SANTOS, 1996).  

Nessa linha, corresponde à Administração Pública o conjunto de atividades que 

pertencem à coletividade estatal, e à Política a condição de possibilidade de articular e 

intermediar a relação entre Estado-Sociedade e a capacidade de promover a legitimidade de 

um Governo.  Em suma, como desafio, espera-se que o exercício da administração pública 

assegure a distribuição e a coordenação do trabalho dentro das diretrizes políticas de um 

Governo, de uma gestão.  

Diante disso, no contexto de uma companhia atrelada ao poder público, a 

administração pública corresponderá ao que qualifica o modo operacional de uma arquitetura 
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 De início, o termo instituição surgiu para abarcar o conjunto de costumes ou hábitos culturais de uma 

sociedade. Sobre a literatura acerca de instituição, destaco William Sumner, Helbert Spencer, Émile Durkheim, 

Talcott Parsons, Erving Goffman e Michel Foucault. Ver Scott (2010). 
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institucional delineada a priori no escopo das disputas políticas que construíram os planos 

políticos (as políticas públicas). Nesse contexto, o que está em jogo é a performance – a 

competência, o desempenho – dos atores (funcionários) e de suas capacidades de exercício da 

autoridade política no gerenciamento dos recursos e o cumprimento de metas. Isso indica que, 

para pensar uma mudança substancial e/ou em uma renovação no modelo burocrático que 

rege as estruturas funcionais dessas companhias, faz-se necessário e urgente compreender e 

convocar também o exercício político e cultural da comunidade artística do Estado e dos 

servidores que atuam como artistas dentro da esfera pública. A partir desse pensamento, a 

dança ganha uma dimensão muito maior, pois torna-se um exercício de cidadania e, portanto, 

um exercício político
47

 de construção direta da arena política e suas pautas. A atuação em 

dança se configura em outros espaços além da “cena”. Como pontua o artista da dança Tuca 

Pinheiro
48

, 

 

Produção de dança hoje não é só produção de espetáculos. É produzir 

cidadãos. É abrir espaço para que os artistas da dança também comecem a se 

interessar pela condução das políticas públicas de dança – entender como é o 

funcionamento disso e como isso se dá (PINHEIRO, 2018). 

 

Convocar o exercício da democracia e suas instâncias de diálogo e participação, 

mesmo que a passos lentos, significa pleitear que os planos políticos sejam desenhados de 

modo a serem mais coerentes com as reais demandas de uma sociedade e de sua realidade. E, 

quase que utopicamente, considerar os gestores e dirigentes
49

, assim como os artistas, como 

indivíduos em processo de formação. Ou seja, sujeitos à mudança e à revisão de suas próprias 

atuações e convicções, dada as circunstâncias colonizadoras e/ou massificadas que 

subordinaram as narrativas acerca da arte da qual eles tomam constantemente por referência 

para justificarem suas tomadas de decisão e atuação. Se pensarmos, a partir da consideração 

feita por Tuca Pinheiro
50

, que “[...] nem sempre a informação acompanha um processo de 

formação, porque o processo de formação, querendo ou não, ainda está muito voltado para um 

determinado nicho de mercado
51

”, alterar um panorama funcional e artístico no âmbito da 

dança pública, que é muitas vezes tolhido pela base que o constituiu, requer esforços 
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 Refiro-me como político ao exercício do cidadão em se manifestar. A política aqui não está no sentido 

partidário, nem panfletário, mas, sim, na perspectiva weberiana anteriormente proposta, referindo-se à 

construção delineadora da estratégia de atuação da Administração Pública sob a realidade social coletiva. 
48

 Entrevista com Tuca Pinheiro, em maio de 2018. 
49

 Os gestores e dirigentes são os representantes diretos das instituições públicas onde as companhias oficiais 

estão inseridas.  
50

 Entrevista com Tuca Pinheiro, em maio de 2018. 
51

 Entrevista com Tuca Pinheiro, em maio de 2018. 
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constantes de convivência, troca e tradução. Tomar consciência de um “contexto mecânico”, 

no qual informações são passadas de modo literal e não significativas, e o “conhecimento” é 

tratado como algo transferido, herdado e/ou simplesmente acessado/consultado e não 

constituído, pode desencadear um enfraquecimento nas atitudes passivas, conservadoras e 

inflexíveis presentes, comumente, em uma cultura institucional.  

Para isso, permitir o engajamento dos diferentes atores dentro do fluxo complexo que 

configura o desenho de uma instituição pública pode ser a possibilidade de atualização de um 

fazer-existir e de uma “tradução” – “O processo tradutório entre distintas culturas seria a 

chave para a consolidação de uma alternativa não hegemônica, entendendo a boa tradução 

como aquela que conduz a uma pluralidade de experiência e combinação de procedimentos 

em diversas vias [...]” (TEIXEIRA, 2011, p. 81).  

 Nessa perspectiva, informação e formação proporcionam, enquanto potência, 

possibilidade de uma experiência de interação e contaminação que podem desencadear, em 

momentos distintos, processos de revisão e debate no interior de uma própria estrutura 

institucional. Tais processos podem gerar melhorias, mas também acarretar enfrentamentos, 

disputas e ruídos; podem gerar expansão, mas também retraimentos, restrições e dispersões. 

No entanto, esses tensionamentos podem provocar alternativas, pressões e ações de modo 

mais significativo perante uma certa lentidão e obsolescência do pensamento burocrático 

público.  Se pensarmos nas companhias públicas de dança hoje, arrisco-me a dizer que sua 

“estabilidade” (ou não) – permanência/continuidade – está, de algum modo, atrelada a uma 

condição de impermanência, ou seja, à capacidade das diferentes atuações atualizarem (ou 

não), resignificarem (ou não) uma mesma estrutura todos os dias. Pensar o instável no âmbito 

dos “corpos estáveis” se faz necessário. Essas companhias precisam dialogar com seu tempo e 

com as pessoas e as coisas de seu tempo, para reforçar e/ou questionar sua condição e/ou uma 

tradição. Essa idealização das companhias públicas como lugar de redoma, na qual seus 

artistas e “uma certa” produção artística estão protegidos pelas “paredes” dos “palácios”, é 

uma ideia dotada de visões e inspirações hegemônicas, elitizadas e românticas; portanto, 

repleta de equívocos. Como diz Tuca Pinheiro
52

, “[...] o espaço que eu tenho para deixar que o 

coletivo me contamine é o espaço também que o coletivo abre para poder me receber”.   

Desse modo, ao contrário do que geralmente se pensa, segurança não é isolamento, 

mas convivência; resistência não é rigidez, mas pulsação; permanência não é fixação, mas 

movimento. Convivência para estabelecer e expandir os diálogos e buscar uma zona de 

pertencimento, na qual tanto a cidade possa se reconhecer nessa companhia quanto a 
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 Entrevista com Tuca Pinheiro, em maio de 2018. 
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companhia se reconhecer pertencente ao locus da cidade e do estado. Se hoje presenciamos 

uma discussão acerca da existência, funcionamento e formato das companhias públicas de 

dança, isso não pode acontecer pela ótica do engessamento e isolamento, mas, sim, por aquilo 

que circula e faz pulsar. Reforça Tuca
53

: “pensar a dança hoje é pensar um viés de intercessão 

[de atravessamento], de amadurecimento do que eu chamo de cidadania”. Em suma, para 

tecer uma reflexão sobre as companhias públicas de dança, faz-se necessário colocar em 

discussão as relações entre arte e poder, relações intrínsecas celebradas nos espaços 

institucionais. Tal discussão será melhor desenvolvida no decorrer da pesquisa.   

 Retomando as peculiaridades das companhias públicas, dada a natureza administrativa 

que as constituem, em sua maioria, podemos notar que questões relativas às dificuldades 

operacionais e às divergências de entendimentos perpassam, praticamente, todas elas. De 

modo geral, de acordo com Teixeira (2011), são problematizados os seguintes pontos: vínculo 

trabalhista e contratação de pessoal; morosidade nos processos; invisibilidade do artista; 

problemas orçamentários; comunicação precária com os superiores; falta de diálogo entre os 

setores; engessamentos; legislação obsoleta; atuação, longevidade e ociosidade do bailarino 

atrelado à idade, à condição física e ao “enquadramento” das propostas artísticas; carência de 

estrutura jurídica e administrativa; falta de representatividade e apoio da instituição nas causas 

trabalhistas; falta de investimento e apoio em novos formatos artísticos; entre outros.  

 Sobre o ingresso, contratação e vínculo de bailarinos aos “corpos artísticos” (elenco) 

dessas companhias, primeiramente, para exercer a profissão, o bailarino deve conter, até a 

presente data, o registro profissional como artista/bailarino emitido pela Delegacia Regional 

do Trabalho (DRT) e prestar concurso e/ou audição pública ou ser convidado pelo diretor 

artístico. O bailarino, quando vinculado a alguma “companhia estável”, será regido pela lei do 

servidor público de cada estado ou município. A saber, “[...] servidores públicos é a expressão 

para designar as pessoas que prestam serviços, com vínculo empregatício, à administração 

pública direta, autarquias e fundações públicas” (DI PIETRO apud TEIXEIRA, 2011, p. 83). 

 De modo geral, existem servidores estatutários (servidores em caráter de permanência, 

que tem o vínculo empregatício regido pelo estatuto do servidor), servidores temporários 

(contratados por tempo determinado, geralmente por projetos via termos de parceria) e 

servidores que ocupam cargos comissionados (regime de livre nomeação e exoneração dentro 

do Estado). Mesmo a profissão do bailarino sendo regulamentada
54

 na década de 1970 pela 

Lei nº 6.533/78 e pelo Decreto-Lei nº 82.385, em relação ao formato de contratação, a lei do 
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 Entrevista com Tuca Pinheiro, em maio de 2018. 
54

 Informações disponíveis em: www.jusbrasil.com.br/legislacao/111151/decreto-82385-78 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111151/decreto-82385-78
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funcionalismo público é a que rege e é aplicada para todas as áreas, sem distinção de profissão 

ou área. O que muda é o número do Documento de Arrecadação Fiscal (DAE) ou o tipo de 

vínculo. Existem também companhias que contratam bailarinos como prestadores de serviços, 

por projeto, sem vínculo trabalhista, e companhias regidas por organizações sociais com 

regime CLT – Consolidação das Leis Trabalho.  

 Para além da realidade ocupacional do quadro de funcionários administrativos não 

familiarizados com as questões artísticas, agravam-se questões como: invisibilidade e 

instabilidade do artista como trabalhador; precariedade da profissão dentro do estado; 

manutenção de uma legislação obsoleta, pois não se adapta ou não contempla às 

especificidades da natureza artística; descompasso entre as “urgências” e propostas artísticas 

com os procedimentos dos tramites burocráticos e demandas institucionais: 

 

No Brasil, as companhias oficiais, enquanto instituições culturais 

representantes do poder público no cenário nacional, pedem por 

fundamentais e indispensáveis ajustes em suas estruturas administrativas, 

jurídica e artística. E sem que essas mudanças sejam realizadas, será muito 

difícil a invenção de um novo papel para a sua atuação no contexto cultural 

do qual faz parte (TEIXEIRA, 2011, p. 84). 

  

Diante disso, como pensar, por exemplo, a continuidade e o investimento em uma 

companhia pública? Por que manter, ter e apoiar (ou não) companhias públicas de dança no 

Brasil hoje? O que se espera de uma companhia pública de dança? Quais seriam as “funções” 

e atuações de uma companhia pública de dança? Que dança ela faz ou deveria fazer? Que 

bailarinos ela tem ou deveria ter? Quais conflitos estas companhias vivem? Como é 

envelhecer dançando no contexto institucional? Bailarino tem validade? Existe carreira para o 

artista da dança em uma instituição? Quais são os limites e possibilidades de trabalhar com 

processos criativos no contexto de uma instituição pública que está submetida a mudanças de 

governo e suas descontinuidades políticas? Essas questões serão problematizadas no corpo 

desse estudo a partir das entrevistas realizadas com bailarinos, diretores e gestores que 

constituíram o perfil da Cia de Dança Palácio das Artes entre os anos de 2000 e 2016.  
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1.4 Fundação Clóvis Salgado – FCS 

 

Como citado anteriormente, em 1941, durante o mandato como prefeito de Juscelino 

Kubitschek na cidade de Belo Horizonte, momento áureo do desenvolvimento
55

 de Minas 

Gerais, inicia-se a construção do novo Teatro Municipal, atual Teatro Palácio das Artes, tendo 

o projeto original
56

 de Oscar Niemeyer e sua localização no Parque Municipal, região Central 

da cidade. Por questões políticas e orçamentárias do município, até meados de 1965 as obras 

desse teatro não haviam sido finalizadas. Esse panorama mudou quando, a partir de 1966, o 

governador Israel Pinheiro firmou o compromisso de terminar as obras do Palácio das Artes, 

dando início às negociações com o município e criando uma comissão Especial do Palácio das 

Artes – CEPA, presidida pelo engenheiro Pery Rocha França. Em síntese, o Estado de Minas 

Gerais assumiu a responsabilidade político-orçamentária desse equipamento artístico-cultural 

e o projeto original de Niemeyer, a partir da CEPA, foi adaptado e ampliado por Hélio 

Ferreira Pinto. Concomitante com a construção do teatro, mediante a Lei nº 5.455, de 10 de 

junho de 1970, durante o governo de Israel Pinheiro da Silva, deu-se a criação da Fundação 

Palácio das Artes – FPA. Em 1978, passou a ser denominada Fundação Clóvis Salgado – 

FCS, conforme apresenta a Lei nº 7.348.  

 O Palácio das Artes teve sua inauguração em 1971, mesmo ano que a Fundação 

Palácio das Artes deu início às suas atividades. Segundo documentos disponibilizados pelo 

acervo da biblioteca da FCS, a obra do Palácio das Artes foi uma velha aspiração popular e, 

por isso, configurou um projeto importante para o município e para o estado, pois a criação 

desse amplo complexo significaria mobilizar uma máquina promocional no setor da Cultura e 

propulsora de Arte. Para esse equipamento, estavam previstas diversas atividades no campo 

da arte, tais como: promoções da arte cinematográfica, artesanato mineiro, exposições de artes 

plásticas (permanentes ou não), espetáculos de teatro, ópera ou balé e récitas de câmara, 

ensaios de coros, corpos de baile, arte dramática, instrumento, canto, além de aulas de 

aprimoramento para os corpos estáveis, visitas ao público, acesso e pesquisa em biblioteca 

especializada em títulos artísticos, entre outras.  
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 Nesse período, por encomenda de Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Portinari, Guignard e Burle Marx 

encabeçam projetos e obras que tornaram Belo Horizonte uma cidade moderna.  
56

 Segundo documento avulso, sem nome e não datado do acervo da Biblioteca do Palácio das Artes, o projeto 

original previa um edifício voltado para o Parque Municipal e ligado à Avenida Afonso Pena por uma extensa 

passarela de concreto. Em 1966, 25 anos depois do projeto de Niemeyer, quando o governador Israel Pinheiro 

assumiu o compromisso de terminar as obras do Palácio das Artes, criou-se uma comissão Especial do Palácio 

das Artes – CEPA, presidida por Pery Rocha França. O projeto original foi adaptado e ampliado por Hélio 

Ferreira Pinto. Mesmo durante sua construção e término, o Palácio das Artes já servia de palco para 

apresentações.  
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Oficialmente, conforme documento registrado em Cartório de Imóveis
57

, o município 

de Belo Horizonte, somente em 1975, representado na época pelo Prefeito Dr. Oswaldo 

Pierucetti, outorga a doação
58

 do imóvel constituído pelas benfeitorias do Palácio das Artes, 

construídas ou em construção, bem como um terreno com área de 7.652,00m
2
, também 

localizado no Parque Municipal, para a implantação do projeto arquitetônico do Palácio das 

Artes, construídas ou a serem construídas futuramente. Ainda segundo esse documento, após 

a doação, competiu à Fundação Palácio das Artes a continuação e o término das obras de 

construção do conjunto Arquitetônico do Palácio das Artes, às suas expensas, bem como sua 

administração, conservação e manutenção. Assim, em conformidade com o Art. 1º presente 

no atual Estatuto disposto pelo Decreto
59

 nº 45.828/2011, a FCS “[...] tem autonomia 

administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público, prazo de duração 

indeterminado, sede e foro na Capital do Estado e vincula-se à Secretaria de Estado de 

Cultura – SEC” (MINAS GERAIS, 2011). Posto isso, em linhas gerais, a FCS faz parte da 

Administração Indireta (que é composta basicamente por Autarquias e Fundações), condição 

que a faz possuir relativa autonomia de gestão e níveis hierárquicos que independam do 

Governo central, com a capacidade de se autogerir e organizar a partir do orçamento que lhe é 

destinado dentro dos instrumentos de programação financeiro-orçamentária. O restante da 

Administração, como ministérios, secretarias etc., compõe a administração direta em si. 

Atualmente, a FCS administra os equipamentos Palácio das Artes e Serraria Souza 

Pinto e responde pelos três corpos artísticos do estado – Companhia de Dança Palácio das 

Artes (1971), Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (1976) e Coral Lírico de Minas Gerais 

(1979) –, além do Centro de Formação Artística
60

 e Tecnológica (CEFART) sediados no 

edifício Palácio das Artes. Esse equipamento abriga também uma biblioteca, três galerias, 

uma sala de cinema, espaço multimeios, uma lutheria, três teatros – João Ceschiatti, Juvenal 

Dias e Grande Teatro –, além de várias salas de ensaio, jardins externos, entre outros. 
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 Registro de Imóveis – 4º Ofício. Rua dos Goitacases, nº15 – 7º andar, Sala 714, Belo Horizonte/MG. 

Documento disponibilizado pelo Acervo da Biblioteca do Palácio das Artes.  
58

 Essa doação foi feita em observância às Leis Municipais nºs 1257, de 13/01/1966 e 1939, de 11/02/71; à Lei 

Estadual nº 4.214, de 13/07/1966; e aos convênios firmados entre a Prefeitura e a Fundação Palácio das Artes, 

respectivamente, em 06/09/1956 e em 19/02/1971. Informações retiradas em documento registrado no Cartório 

de Imóveis – Registro de Imóveis – 4º Ofício, Belo Horizonte/MG. Documento disponibilizado pelo Acervo da 

Biblioteca do Palácio das Artes.  
59

 Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45828&ano=2011> 

Acesso em: 18 maio de 2018. 
60

 Com a mudança de governo em 2015, a nomenclatura Centro de Formação Artística – CEFAR foi alterara 

para Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART.  

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45828&ano=2011
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Assim, em conformidade com Decreto nº 45.828/2011, constituem como finalidades 

previstas pelo Estatuto
61

 da Fundação Clóvis Salgado o apoio à criação cultural, além da 

importância de fomentar, produzir e difundir as artes e a cultura no Estado. Para isso, compete 

a essa instituição: 

 

I - administrar o Palácio das Artes, a Serraria Souza Pinto e demais espaços 

que lhe forem designados; 

II - programar, produzir, supervisionar e executar, direta ou indiretamente, as 

atividades artísticas e culturais relacionadas com o Palácio das Artes e 

demais espaços culturais; 

III - manter e gerir a programação artística, direta ou indiretamente, por meio 

de contratos, convênios ou instrumentos congêneres, com instituições 

públicas ou privadas, dos seguintes Corpos Artísticos: 

a) Companhia de Dança Palácio das Artes; 

b) Coral Lírico de Minas Gerais; e 

c) Orquestra Sinfônica de Minas Gerais; 

IV - planejar, coordenar e avaliar eventos e captar recursos junto a 

instituições públicas e privadas para sua realização; 

V - promover estudos, pesquisas e divulgação de atividades artísticas e 

culturais; 

VI - cooperar com órgão ou entidade, nacional ou estrangeira, na execução 

de programa ou atividade, visando desenvolver as artes e a cultura em Minas 

Gerais; 

VII - manter intercâmbio com instituições congêneres do País e do exterior; 

e 

VIII - manter cursos especiais para o ensino nas áreas da música, dança e 

teatro. (MINAS GERAIS, 2011, grifo meu). 

 

Sobre sua estrutura orgânica
62

, o funcionamento da FCS atualmente se orienta pela 

seguinte disposição/distribuição: 

 

I - Conselho Curador; 

II - Direção Superior: 

a) Presidente; e 

b) (Revogada pelo inciso VIII do art. 29 do Decreto nº 46.409, de 

30/12/2013) Dispositivo revogado: “Vice-Presidente;” 

III - Unidades Administrativas: 

a) Gabinete; 

b) Procuradoria; 

c) Auditoria Seccional; 

d) Assessoria de Comunicação Social; 

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças: 

1. Gerência de Planejamento Estratégico e Apoio à Gestão; 

2. Gerência de Controladoria Orçamentária e Contábil-Financeira; 
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 Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=45828&ano=2011&tipo=DEC> 

Acesso em: 10 dez. 2017. 
62

 Disponível em: 

<http://www.fcs.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&view=document&id=15&controller=document&Itemi

d=1307> Acesso em: 10 dez. 2017.  

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=45828&ano=2011&tipo=DEC
http://www.fcs.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&view=document&id=15&controller=document&Itemid=1307
http://www.fcs.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&view=document&id=15&controller=document&Itemid=1307
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3. Gerência de Suporte Logístico e Operacional; 

4. Gerência de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pessoas; e 

5. Gerência de Gestão de Projetos; 

f) Diretoria de Programação: 

1. Gerência de Articulação e Ação Cultural; 

2. Gerência de Artes Visuais; 

3. Gerência da Serraria Souza Pinto; 

4. Gerência de Cinema; e 

5. Gerência de Palcos; 

g) Diretoria de Marketing, Intercâmbio e Projetos Institucionais: 

1. Gerência de Marketing, Pesquisa e Projetos Institucionais; e 

2. Gerência de Parcerias, Visibilidades e Reciprocidades; 

h) Diretoria de Ensino e Extensão: 

1. Assessoria Artística e Pedagógica; 

2. Gerência de Ensino; 

3. Gerência de Pesquisa e Extensão; e 

4. Gerência de Produção Pedagógica e Artística; 

i) Diretoria Artística: 

1. Gerência de Articulação e Produção; 

2. Gerência de Gestão Artística; 

3. Gerência da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais; 

4. Gerência do Coral Lírico de Minas Gerais; e 

5. Gerência da Cia. de Dança Palácio das Artes. 

(MINAS GERAIS, 2011, grifos meus). 

 

Ainda sob consulta do Estatuto da FCS, cabe ressaltar que a composição do Conselho 

Curador é formada por membros natos, representados pelo Secretário de Estado de Cultura e 

pelo Presidente da FCS, e por membros designados, sendo um representante da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Gestão – SEPLAG, um representante do município de Belo 

Horizonte, um representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte e três representantes da 

comunidade cultural do estado. A partir do seu formato, podemos dizer que a criação desse 

Conselho, em sua justificativa e/ou intenção, visa à promoção, construção e efetivação de 

políticas artístico-culturais para a FCS que estejam em consonância e diálogo com as esferas 

estaduais e municipais e com os representantes culturais da sociedade civil. Segundo o Art. 4º, 

compete ao conselho curador:  

 
I - definir a aplicabilidade da política cultural do Estado às áreas de atuação 

e às competências da FCS; 

II - deliberar sobre o plano de ação anual e plurianual da FCS, bem como 

sobre seu orçamento e sua prestação de contas; 

III - deliberar sobre alienação e oneração de bens da FCS; 

IV - aprovar planos de expansão, racionalização e aperfeiçoamento das 

atividades da FCS, assim como alterações estatutárias; 

V - representar ao Governador do Estado em caso de irregularidade 

verificada na FCS e indicar, se for o caso, medidas corretivas; 

VI - julgar em grau de recurso, como instância administrativa superior, os 

atos do Presidente da FCS; e 

VII - elaborar seu regimento interno. (MINAS GERAIS, 2011). 
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Ressalto que, se o Conselho é a representação soberana da FCS, que abarca uma 

instância de participação e representação que convoca o debate e o diálogo entre diferentes 

membros e instanciais políticas, esse núcleo, ao realizar suas competências, atua na produção 

e circulação de perspectivas operacionais e artísticas, na medida em que suas diretrizes 

legitimam certos procedimentos, comportamentos, concepções e práticas. No entanto, 

conforme o modelo de estrutura orgânica apresentado anteriormente, mesmo o Conselho 

estabelecendo a priori uma “regência” geral da estruturação e funcionamento artístico-

institucional da fundação, ele também é atravessado pelo contexto artístico-institucional que o 

faz existir. Um atravessamento que pode tanto corroborar e fortalecer um discurso quanto 

questioná-lo. Trata-se, a partir da disposição do organograma funcional, de uma forma de 

descentralização e anonimato do poder.  

Segundo Foucault (1979, 2004), essa descentralização e o anonimato seria a chave que 

desloca justamente o poder de um único polo (centro).  Podemos dizer que o poder passa a 

permear toda a estrutura. Ou seja, ele não se exerce de uma maneira única, de um lugar único; 

não tem um lado que manda e outro que obedece simplesmente. O poder está distribuído e 

sendo exercido em rede. Desse modo, ao bambear os espaços “convencionados” para 

exercício do poder e ao convocar, direta e indiretamente, a participação (responsabilidade) da 

rede
63

 institucional para o “jogo do poder”, a atenção e a questão devem recair sobre o peso e 

medida das decisões e escolhas. Como o artístico se institucionaliza e a instituição cria uma 

dimensão artística? Nesse contexto, parece necessário e urgente reconsiderar que não há dois 

espaços fixos, estáveis e independentes, pois o artístico e o institucional estão em relação de 

codependência, constituindo um discurso e ambos atuam nele (e não a partir dele).  

Por essa perspectiva, tanto a atuação institucional quanto as produções artísticas e de 

conhecimento ligadas à arte tornam-se indissociáveis do contexto em que emergem, uma vez 

que assinalam e dão visibilidade às diretrizes e às formas de organização e formulação 

institucionais travadas em um campo (que se imagina) de negociação.  

Posto isso, cabe à unidade administrativa da FCS hoje, a partir do plano plurianual de 

ação governamental, desenhar seu programa e sua previsão de receitas e gastos para garantir, 

no contexto da atuação e produção artística da casa
64

, o desenvolvimento e a realização da 

programação artística dos “corpos estáveis”, por meio dos contratos, termos de parceria e/ou 

convênios com instituições públicas ou privadas. Por essa dinâmica e procedimento, tornam-

se finalidades da Diretoria Artística – DIART, direção a qual a companhia de dança esta 
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 Rede aqui refere-se à cadeia produtiva desenhada por uma estrutura institucional.   
64

 Casa – Termo frequentemente utilizado pelos funcionários da Fundação Clóvis Salgado para se referirem ao 

equipamento Palácio das Artes.  
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subordinada, “[...] definir diretrizes, planejar, supervisionar e avaliar a programação dos 

corpos artísticos”. Como atesta o Art. 33 do Capítulo VI, Seção IX do mesmo estatuto: 

 

Art. 33. A Diretoria Artística tem por finalidade definir diretrizes, 

planejar, supervisionar e avaliar a programação dos corpos artísticos da 

FCS, zelando pela qualidade técnica e artística dos mesmos, competindo-

lhe: 

I - planejar, programar, promover, supervisionar, monitorar e avaliar a 

programação dos corpos artísticos da FCS; 

II - estabelecer e manter permanente intercâmbio e articulação com 

instituições, produtores e artistas locais, regionais, nacionais e 

internacionais, visando ao aprimoramento constante, técnico e artístico, e à 

promoção da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Coral Lírico de Minas 

Gerais e Cia. de Dança Palácio das Artes; 

III - desenvolver estratégias e ações, em conjunto com a Diretoria de 

Programação e Assessoria de Comunicação Social, para divulgar e mobilizar 

o público a participar das atividades realizadas e apoiadas pela DIART; 

IV - desenvolver, implementar, monitorar e avaliar um programa de 

atividades didáticas e profissionalizantes para o público e jovens artistas, 

respectivamente; 

V - subsidiar a Assessoria de Comunicação Social da FCS com informações 

e dados para a promoção de todas as atividades da programação artística da 

DIART; 

VI - planejar e acompanhar o cumprimento de acordos de parcerias e 

convênios da FCS que envolvam os corpos artísticos; 

VII - supervisionar a execução das atividades artísticas realizadas pela 

DIART; e 

VIII - estimular, planejar e gerir iniciativas conjuntas com as demais 

diretorias. (MINAS GERAIS, 2011, grifo meu). 
 

  

Seguindo está organização institucional dividida hierarquicamente, na qual cada 

posição representa uma determinada influencia no poder, a função do Regente da CDPA 

(antigo Diretor), mesmo não tendo um cargo contemplado dentro do estatuto da FCS/2011, 

nem um regimento interno da CDPA atualizado que diz de suas atribuições e competências, 

exerce um papel de extrema importância dentro dessa estrutura.  Recai sobre ele, com o 

amparo direto do(a) gerente
65

 da CDPA, a importância de representar tanto a companhia, o 

seu fazer e suas propostas artísticas perante a instituição quanto a instituição, seu programa e 

planejamento artístico no contexto da companhia. O Regente está inserido diretamente no 

campo de negociação entre o artístico e o burocrático, mediando ideais, conceitos, 

especificidades e demandas. Nesse sentido, uma vez que o seu exercício pode possibilitar 

(oferecer e garantir) “chaves” para a compreensão e aproximação de contextos com naturezas 
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 Ainda nessa disposição estrutural/funcional, como braço administrativo do Regente, atua diretamente com ele 

o(a) gerente da CDPA. Conforme Art. 36 do Cap. V do Estatuto da FCS, em alinhamento com as diretrizes da 

Diretoria Artística, compete à gerência planejar, executar e avaliar as atividades administrativas e de produção 

referentes à manutenção da companhia.  



57 
 

conceituais e operacionais distintos, o Regente estaria no campo da tradução, para 

retomarmos Teixeira (2011). Isso nos indica que o que está em jogo não é apenas o 

comunicado ou enunciado, mas o exercício constante de intermediação desses universos a fim 

de torná-los reconhecíveis, próximos, atualizados e pertencentes a uma mesma ideia de 

“totalidade
66

”. Tomando por totalidade
67

 algo vivamente experimentado e reconhecido como 

“global” e/ou “universal” por aqueles que fazem parte de um mesmo contexto que está sendo 

construído e constituído diariamente, pois uma totalidade nunca está dada e fixa (MAGNANI, 

2009). Essa concepção corrobora o entendimento “[...] de que o todo fornece sentido às partes 

e vice-versa” (ALBERTI, 2004, p. 17). Trata-se, portanto, de pontuar que as partes formam 

um todo, mas o todo não representa o somatório das partes. O todo será o desdobramento dos 

processos de mediação e dos entendimentos firmados continuamente nos espaços de 

negociação e (con)vivência. O todo, como espaço que engloba inúmeras possibilidades 

interpretativas, será o resultado dos constantes atravessamentos e acordos oriundos dos 

diálogos entre as partes e das disposições funcionais desenhadas pela instituição. Isso mostra 

que nenhuma interpretação e função (cargo) dá conta de uma totalidade “generalizante”, mas, 

em um sentido hermenêutico
68

, pode interferir no movimento de atualização de uma estrutura 

e de sua ideia de totalidade.  

Dito isso, torna-se importante pontuar que tanto o discurso artístico não está fora e 

deslocado da instituição quanto o discurso institucional não está separado e desconectado do 

fazer artístico. No contexto da FCS, ambos são e estão no próprio discurso constituído 

constantemente por eles, e, no caso específico da CDPA, ambos habitam e constituem ao 

mesmo tempo esse “corpo artístico”. É justamente a tensão (o hibrido) entre o institucional e 

o artístico que configura essa companhia pública. 

Por essa perspectiva, para fins de análise desta pesquisa, a FCS deixa de ser pensada 

pela hipótese repressiva e autoritária, suposição que opera a partir da lógica binária do poder, 

ou seja, lógica que pressupõe que de um lado está o que manda e do outro o que obedece, e 
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 Ver, a respeito da Totalidade, Magnani (2009). 
67

 Totalidade “tanto como recorte de fronteira quanto como código de pertencimento [...] o que não significa, 

evidentemente, ausência de conflitos”. (MAGNANI, 2009, p. 137-138). 
68

 O termo “hermenêutica” foi empregado pela primeira vez por Johann Conrad Dannhauer (1603-1666), no livro 

“Hermenêutica Sacra” (1654). Nessa época, século XVII, hermenêutica era basicamente uma técnica 

interpretativa utilizada para a exegese de textos bíblicos e jurídicos. Depois, com Friedrich Schleiermacher 

(1768-1834), há uma transformação da hermenêutica, pois o exercício de interpretação se expande para outros 

contextos. Em ressonância com a postura de Schleiermacher, Wilhelm Dilthey (1833-1911) busca nas ciências 

humanas a noção de compreensão a partir do movimento do sujeito de se colocar no lugar do Outro. Hoje, a 

hermenêutica está fortemente associada a Hans-Georg Gadamer (1900-2002), devido ao seu regaste da tradição 

hermenêutica e de sua sistematização com fins de “vivificá-la e elevá-la ao horizonte de nossa existência atual”. 

Esse projeto hermenêutico gadameriano ganhou potência ao ser “articulado com o campo de realização da arte.” 

(GADEMAR, 2010, Prefácio). 
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passa a ser ponderada a partir de uma concepção que compreende a descentralização do poder 

justamente por considerar as relações e formas de comunicação que se dão em rede no 

contexto institucional.  

  

1.5 Cia de Dança Palácio das Artes - CDPA 

   

Como apresentado anteriormente, no Brasil as origens da dança artística e acadêmica 

estão ligadas às tradições europeias
69

, decorrentes, sobretudo, da vinda da família real 

portuguesa no século XIX e das companhias operísticas nas quais pequenos quadros de dança 

eram contemplados. Nessa época, segundo Alvarenga (2006), raramente se apresentavam no 

Brasil companhias excepcionalmente de dança. Estas, quando apresentavam, eram de forma 

independente, por conta própria, a partir da mobilização de bailarinos integrantes desses 

grupos. No século seguinte, muitos bailarinos, principalmente russos, vieram para o Brasil e 

aqui permaneceram, entre eles a bailarina Maria Olenewa, natural de Moscou.  

 Com o intuito de introduzir a Cia de Dança Palácio das Artes no contexto da 

institucionalização – formalização e profissionalização – da dança no Brasil, tomo como 

ponto de partida a primeira escola oficial de bailados no Brasil, a Escola de Bailados do 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, criada por Olenewa, em 1927. Essa escola é 

considerada por Roberto Pereira (2003) um marco para estudar o balé Brasileiro, pois, além 

de formar no país as primeiras gerações de artistas da dança que garantiram a disseminação da 

formação e profissionalização da dança em outros estados, sua criação esteve intrinsicamente 

ligada ao anseio de uma pauta nacionalista
70

, ideologia do Estado Novo (1937). Sobre esse 

segundo aspecto ressalto, de modo sucinto, que, com a tentativa de construir e legitimar uma 

identidade nacional – e, no caso da dança, de acordo com Pereira (2003), de criar um balé 

brasileiro –, a ideia de dança recaía em uma concepção importada através do balé romântico, 

mas “[...] que ansiava por ser traduzida num novo país, numa nova cultura” (PEREIRA, 2003, 

p.16).   

Em outras palavras, a constituição do balé brasileiro se ancorou em uma perspectiva 

romântica e nos conceitos de “representação social” ou de “autenticidade nacional”.  Eixos 

                                                           
69

 Conforme a literatura e os diversos livros de história da dança, o balé tem origem monárquica e aristocrática, o 

que rapidamente nos faz remeter aos elementos que estruturam a ideologia e os valores sociais e culturais 

presentes nas cortes. 
70

 Nessa época, a cidade do Rio de Janeiro, enquanto capital federal, era vista como a síntese da nacionalidade e 

colocada como símbolo de modernidade no Brasil.  
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que tiveram, no período do Estado Novo
71

, força ideológica devido ao contexto de forte 

nacionalismo político, patrocinado pela política do Estado
72

 e desenvolvida por intelectuais, 

artistas e políticos da época. Conforme cita a antropóloga Fernanda Arêas, no prefácio do 

livro A formação do balé Brasileiro, de Roberto Pereira, “[...] tudo se casava perfeitamente 

com a ideologia do Estado Novo, na medida em que [a dança] transformava o negro e o índio 

em história, mas em história simbolizada, distante, mítica, cívica, ufanista” (PEREIRA, 2003, 

p.12). Assim, pode-se olhar para esse momento e movimento artístico e político a partir das 

“[...] trilhas que partem de um ufanismo repleto de referências simbólicas, em processos 

românticos de um olhar estrangeiro, para conceber sempre em caráter de homenagem, um 

revestimento de arte àquilo que pode representar, para os brasileiros, o seu próprio país”. 

(PEREIRA, 2003, p. 19). Isso nos indica que, sob influxo de uma ideologia de Estado e de 

uma relação entre o nacionalismo
73

 e o pensamento romântico, tem-se na primeira metade do 

século XX o início do processo de formação e institucionalização da dança clássica no Brasil. 

 Fruto da primeira geração da Escola de Ballet e da atuação profissional no Corpo de 

Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Leite foi o responsável pela formação e 

profissionalização da dança em Belo Horizonte. Com ele tem-se a criação da primeira escola 

de dança na capital (1948), depois nomeada de Ballet Minas Gerais (1951), hoje Cia de Dança 

Palácio das Artes.  A partir da ótica de uma cidade moderna, Carlos Leite representava o 

símbolo de inovação afinado com as novas dimensões de desenvolvimento no país.  

 Convidado pelo governador Juscelino Kubitschek para trabalhar no local onde 

aconteciam as obras de construção do edifício Palácio das Artes, Carlos Leite, juntamente 
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 A saber, nesse período, compreendido pela era Vargas (1930-1945), o poder da União sobre os estados 

federados caracterizava o pilar de construção de um estado nacional política e administrativamente centralizado. 

Nesse contexto, a cultura foi pensada em termos políticos como estratégia de construção de identidade do 

Estado-Nação e controle. O Governo Vargas implantou uma atuação sistemática do Estado na cultura, a partir de 

medidas que objetivavam a institucionalização do setor cultural, criando legislações para o cinema, a 

radiodifusão, as artes cênicas e para as profissões culturais, além da criação de inúmeros organismos culturais. 

Como exemplo, deu-se a criação, em 1939, do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), departamento 

responsável por controlar os meios de comunicação e promover a propaganda do regime (CALABRE, 2007, 

RUBIM, 2012). Nesse período, o grande veículo de comunicação foi o rádio, que, além de notícias políticas e de 

informações veiculadas pelo programa Hora do Brasil, transmitia músicas ufanistas, como, por exemplo, as 

músicas de Ari Barroso, Carmem Miranda e Francisco Alves. No campo popular da dança, temos a presença de 

Carmem Miranda, representando a “Baiana”, imagem carregada de “estereótipos”. 
72

 “Nesse projeto, a tarefa era, entre outras, a de „conformar mentalidades e criar o sentimento de brasilidade‟”. 

(PEREIRA, 2003, p. 284). 
73

 No final da primeira metade do século XX, tangenciando a produção de dança na época, tem-se a criação do 

bailado brasileiro, desenvolvido por Eros Volúsia, ex-aluna de Maria Olenewa.  Eros foi influenciada pela dança 

e pelo pensamento de Isadora Duncan e seus trabalhos coreográficos continham elementos de diversas danças 

típicas brasileiras, como lundu, maxixe, danças indígenas, entre outras. Sua dança suscitava as seguintes 

questões no contexto da época: “qual é o corpo? Aquele que arredonda a energia bruta do negro? Era essa a 

imagem com que o Brasil, em seu ufanismo, gostaria de ser identificado?”. (PEREIRA, 2003, p. 284).  
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com o Ballet Minas Gerais, ocupou o prédio em 1966
74

, ainda com condições precárias para 

sua instalação
75

.  Em 1971, com a inauguração do Grande Teatro Palácio das Artes, o grupo 

foi incorporado à Fundação Palácio das Artes e adquiriu o status de Corpo de Baile da mesma 

instituição, o primeiro e único grupo
76

 público do Estado. Porém, somente em 1973 os 

bailarinos foram, em um primeiro momento, efetivados como funcionários sob o regime CLT. 

A partir de então, todos os que integram a Cia de Dança de Minas Gerais,  hoje designada Cia 

de Dança Palácio das Artes, de acordo com o “Regimento Interno
77

” disponibilizado pela 

comissão de bailarinos, têm suas atividades e profissão regidas pelo Estatuto dos Servidores 

Públicos civis do Estado de Minas Gerais. Conforme publicado pelo Art. 1º do Capítulo I das 

Disposições Preliminares desse Regimento, 

 

Art. lº - As atividades da Cia de Dança de Minas Gerais regem-se por este 

regimento, pelas normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos 

civis do estado de Minas Gerais, pelo Decreto nº 82.385 de 05 de outubro de 

1978, que regulamenta a profissão de artista e pela Portaria nº 011/98 da 

Fundação Clóvis Salgado. 

 

 Ainda conforme esse documento, a CDPA, ao se tornar corpo estável da Fundação 

Clóvis Salgado, fica subordinada diretamente à Superintendência dos Corpos Artísticos e à 

Diretoria Artística da FCS, que, por sua vez, está subordinada à secretaria de Estado da 

Cultura de Minas Gerais. Dessa forma, a CDPA foi constituída para ter consonância com a 

política cultural do estado e estar em estreita conformidade com os princípios e diretrizes da 

FCS, foram estabelecidos os seguintes objetivos para esta companhia, conforme disposto no 

Art. 5º do Capítulo II de seu regulamento interno:  

  

Art. 5º - São objetivos da Cia de Dança: 

1 – proporcionar espetáculos de dança de alto nível; 

2 – dar apoio às montagens da FCS, priorizando o calendário da Cia; 

3 – divulgar e informar sobre a prática da dança; 

4 – incentivar a consciência cultural e artística da população; 

5 – potencializar a educação cultural no Estado; 

6 – representar artístico-culturalmente o Estado de Minas Gerais dentro do 

próprio estado, no Brasil e exterior; 

7 – estimular e contribuir com a pesquisa, a reflexão e a criação na área de 

dança. 
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 Dois anos após instauração da ditadura Militar. 
75

 Ver Reis (2010).  
76

 A criação de um corpo de dança oficial correspondia aos anseios e planos do Estado de ter um grupo de dança 

próprio (REIS, 2010). 
77

 Conforme Marcio Alves (atual gerente) e a comissão de bailarinos da CDPA, existem várias versões não 

datadas e não publicadas do Regimento Interno da companhia devido ao documento não ter valor legal. Em sua 

ausência, prevalece a Lei do Servidor Público de Minas Gerais. 
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8 – assessorar a secretaria de Cultura e a FCS com informações sobre dança. 

 

 A partir desse documento, tem-se uma estrutura de companhia desenhada para orientar 

um percurso artístico/funcional subordinado a uma instituição ligada ao poder público. No 

entanto, não existe nenhum regimento da CDPA aprovado, datado e publicado oficialmente. 

Mas, de alguma forma, as tentativas de consolidação, atualização e vigência de um estatuto 

interno, conduziram as especificidades das funções e atividades ligadas ao fazer artístico 

desse grupo. 

De acordo com o acervo da CDPA (programas dos espetáculos existentes e 

disponíveis), com os arquivos da FCS disponibilizados pela biblioteca e com os anexos dessa 

pesquisa, esse percurso artístico contou, desde sua inauguração em 1971 até os dias de hoje, 

com a participação em média de 300 artistas, entre eles bailarinos, coreógrafos, diretores
78

 

(que na designação atual seriam nomeados como regentes), diretores dos trabalhos artísticos, 

coreográficos, ensaiadores, Maitres e professores. Pessoas que contribuíram, cada uma ao seu 

modo, para a dança tornar-se, no contexto belorizontino e institucional, uma atividade 

profissional respeitada, além de colaborarem para a consolidação e continuidade dessa 

companhia. Destaco também a vasta e diversa produção artística que compõe seu repertório, 

com produções que transitam desde montagens clássicas até as criações contemporâneas. 

Conforme Meireles (2016), a trajetória artística da CDPA até 2013
79

 pode ser lida por três 

etapas, nomeadas por ela como Movimentos I, II e III, sendo eles:  

 
MOVIMENTOS I – Experiência Formativa e Estruturante – 1971-1985. 

[...] refere-se aos primeiros anos de estabelecimento da Companhia, que, 

uma vez institucionalizada, investe em ações de formação profissional de 

bailarinos, instituição de seu corpo de baile e composição de seu repertório, 

tempos de grandes desafios, nos quais todos buscam aprender o que, 

literalmente, significa ser uma Companhia Estatal de Dança. A transição dos 

Movimentos I para o próximo caracteriza-se por uma demanda que cresce e 

toma corpo – a busca por uma identidade (coletiva) da Cia.  

MOVIMENTOS II – Consolidação e Maturidade Artística – 1986-1999. 

Uma vez constituída há mais de uma década, a Companhia continua em 

atividade, transformando-se aos poucos em uma Companhia contemporânea 

de dança, mantendo um repertório eclético. Tal período se caracteriza pelo 

fim da repressão política e início da liberdade de expressão, quando este se 

constitui em tempos de experiências de produções férteis, com a presença 

significativa de um coreógrafo residente, que teve sua formação profissional 

inicial na própria instituição – Escola e Companhia –, e a ela retorna como 

Coreógrafo Diretor. Consolida-se um trabalho amadurecido e afinado entre 
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 Diretores (hoje nomeados de Regentes) da Cia de Dança Palácio das Artes: Carlos Leite (1970), Hugo 

Delavale (1976), Eduardo Helling (1980), Dariuz Hockmann (1984), Jean Marie Dubrul (1985), Marjorie Quast 

(1988), Patrícia Avellar e Tíndaro Silvano (1989), Lina Lapertosa (1998), Cristina Machado (1990), Sônia Mota 

(2010), Cristina Machado (2014) e Cristiano Reis (2015 - atualmente).  
79

 Ano em que a autora iniciou a sistematização dos dados para a análise.  
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Direção, Coreógrafo e contexto artístico-cultural contemporâneo. A 

transição destes para os Movimentos III realiza-se de maneira clara e 

determinante, na qual a CDPA encontra características próprias que a 

distinguem de outras companhias oficiais.  

MOVIMENTOS III – Reflexão-Pesquisa – Trajetória Consubstanciada 

– 2000-2013. Quatro décadas se passaram e a Cia segue initerruptamente seu 

trabalho, diversificando-se, o que propicia a consubstanciação de uma 

trajetória fértil em experiências. Atinge-se uma identidade artística em que 

se veem obras de características contemporâneas como a coautoria na 

criação artística compartilhada, nas quais a CDPA afirma seu perfil artístico, 

em sintonia com o estado da arte da dança contemporânea do gênero dança 

teatral. (MEIRELES, 2016, p. 52-53). 

 

 Segundo a autora, a primeira fase – experiência formativa e estruturante –, que 

compreende os anos 1971 a 1985, refere-se à trajetória da constituição estatal da dança e da 

consolidação da companhia como um “corpo de baile” reconhecido por seu trabalho 

qualificado. Isso somente foi possível devido às ações efetivas realizadas, sobretudo, por 

Carlos Leite, no que tange, de um modo geral: à pedagogia destinada à formação tanto de 

artistas quanto de público, à capacitação de estudantes e profissionais; período também 

voltado para o aprimoramento técnico e artístico, para o amadurecimento profissional e 

entendimento dessa profissão e para o valor do intercâmbio (circulação por festivais), por 

conta da experiência que o contato com outras produções artísticas proporcionava. Sob a 

direção de Carlos Leite, que, por desacordo com a nova política
80

 dos dirigentes da casa
81

, 

afastou-se do cargo e se aposentou em 1986, dedicando-se à escola de dança da Fundação 

(CEFAR), a companhia dançou várias coreografias e relançou alguns clássicos de balés 

conhecidos mundialmente. Podemos destacar: 

 

O Lago dos Cisnes, O Espectro da Rosa, Grand Pas de Deux de Don 

Quixote. [...] Coreografias assinadas por Carlos Leite [...] Zephiros, O 

Nascimento de Athena, Uirapuru, Tocata e Fuga, A noite de Walpurgis, 

Visão Fugitiva, Volata, Batuque, Poema Sem História, La Valse, La Vallée 

des Cloches, Águas Primaveris, Venusberg, Pássaros Tristes, Salomé, Ela e 

Ele, Dança do Sabre e Les Petits Riens (REIS, 2010, p. 47).   

 

 A segunda fase – Consolidação e Maturidade Artística –, abarcada entre os anos 

1986
82

 e 1999, refere-se: à continuidade do “corpo artístico” através de sua consolidação e 

maturidade artística e técnica; ao investimento da técnica da dança clássica como meio para 

explorar novas criações coreográficas e não apenas como finalidade exclusiva para dançar 
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 Nesse período, houve uma mudança conceitual, resultando em outra lógica de pensamento (concepção) e 

organização de grupo - de “corpo de baile” para “Companhia de Dança”. Ver Alvarenga (2006, p. 85-86).  
81

 Nomenclatura muito utilizada pelos artistas e funcionários da Fundação Clóvis Salgado.  
82

 Pós-ditadura. 
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balés; à introdução da dança moderna, destacando a técnica Martha Graham
83

, como 

possibilidade de abarcar outras expressões artísticas; à inclusão do método de 

condicionamento físico Pilates como suporte para o trabalho técnico de dança; à reformulação 

do seu perfil artístico e a estabilidade de seu percurso estético a partir dos coreógrafos 

residentes; e, por fim, à conquista de uma estrutura operacional mais ampla, aliada à uma 

equipe artística afinada – alcances que cooperaram tanto para o fortalecimento do trabalho 

artístico quanto para a melhoria da qualidade das produções artísticas. Nesse período, o 

repertório era composto por obras neoclássicas, contemporâneas e de trechos de Balé de 

Repertório (MEIRELES, 2016).  

 A terceira fase – Reflexão-Pesquisa: Trajetória Consubstanciada – estudada por 

Meireles (2016), a partir do recorte temporal de 2000 a 2013, compreende o momento em que 

a companhia, com o apoio da FCS
84

: adota uma gestão artística compartilhada entre Direção 

(presidência) e companhia nos processos de criação; mergulha em uma outra busca conceitual 

e estética, diferente dos anos anteriores; aposta no formato de direção artística
85

, ao invés de 

coreógrafos residentes ou convidados; incentiva a investigação e o laboratório artístico;  segue 

“a linha do bailarino pesquisador, aberto a múltiplos estímulos formais, fazendo uso de uma 

aparente desconstrução dos códigos de dança reconhecíveis, embora estes estejam subjacentes 

e assimilados pelos os bailarinos desse Corpo Artístico” (MEIRELES, 2016, p. 416); e por 

fim, explora um perfil artístico que a distingue das demais companhias oficiais do país. Nesse 

período, destacam-se obras coreográficas que contemplam os bailarinos como coautores e 

cocriadores dos trabalhos.  Cabe ressaltar que, na transição da fase II para a fase III, nomeadas 

poeticamente pela autora de movimentos II e III, vários bailarinos deixaram a CDPA. Segundo 

depoimentos concedidos para esta pesquisa, na época, muitos bailarinos não queriam investir 

e/ou trabalhar com esse “novo” perfil artístico e formato de companhia, no qual a criação e as 

proposições não recaíam sob a figura exclusiva e centralizadora do coreógrafo.  

 Posto isso, aplico o recorte feito por Meireles (2016) e faço uso de sua concepção 

acerca da fase III – “movimentos III” – e o estendo até 2016, período em que inicio os 

primeiros diagnósticos dos dados colhidos em e no campo, para tecer a análise desta pesquisa. 

De acordo com as considerações apresentadas acima, e que serão desenvolvidas no capítulo 
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 Esta técnica foi introduzida na CDPA por Dudude Herrmann. Ver Meireles (2016). 
84

 Nesse período, em sua segunda gestão, a FCS estava sob a presidência de Mauro Werkema. Conforme 

atestado pelos entrevistados desta pesquisa e pelos documentos disponíveis (programas dos espetáculos e 

reportagens de jornal), Mauro inaugurou um espaço para discussões e reflexões entre Direção da CDPA e 

Presidência, indagando sobre quais rumos esta companhia desejava seguir.  
85

 Em linhas gerais, nesse formato, o diretor fica responsável pela concepção e coordenação da obra, contando 

com a colaboração e coparticipação tanto dos bailarinos durante o processo de criação, quanto da equipe artística 

envolvida.  
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seguinte, o período escolhido, de 2000 a 2016, compreende a fase em que a CDPA, desde sua 

criação, em 1971, começou a trabalhar com processos artísticos que envolveram etapas de 

pesquisa, laboratório, criação e montagem.  De acordo com Meireles, essa fase representou 

uma aposta e um investimento na “[...] experimentação constante, [período] o qual pode ser 

nomeado como reflexão-pesquisa (expressão retirada do Programa Coreografia de Cordel, de 

2004)” (MEIRELES, 2016, p. 302).  

Ressalto que, no intervalo entre 2000 e 2016, a CDPA vivenciou diversos processos de 

criação colaborativos com diferentes diretores e em momentos político-institucionais 

distintos. Tais fatores nos fazem pensar que não há, no contexto dessa Cia até o momento, um 

método próprio e único de trabalho, pois tanto as conduções quanto a equipe técnica e 

artística envolvida, os instrumentos disponíveis e os modelos de gestão foram distintos nesse 

período. Trata-se, portanto, de uma mudança substancial no modus operandi, ou seja, no 

modo de produção artística dessa companhia em relação aos períodos anteriores – 

Movimentos I e II. Essa fase sinalizou a exploração de outros caminhos de investigação, 

modos de colaboração e parceria, formatos de organização do trabalho – mudanças que 

impactaram nos produtos e/ou nos processos de criação. Como outra diferença em relação a 

outros períodos, destaco a abertura da dramaturgia
86

, uma vez que a proposição artística do 

grupo não esteve baseada e orientada na montagem de um “texto
87

” já elaborado (isto é, um 

repertório ou uma coreografia)
88

, mas em criar trabalhos autorais a partir das vivências 

colaborativas e coletivas do próprio grupo. Para isso, os bailarinos exerceram a função efetiva 

de criadores durante o processo de criação e passaram a assinar como coautores das obras 

produzidas. Essas características tornaram os processos de criação mais democráticos e 

horizontais, distanciando-se da tradição hierárquica, centralizadora e vertical da estrutura 

funcional ligada aos anos anteriores dessa companhia
89

.  

Conforme os arquivos disponibilizados pela FCS e conversas com os artistas da 

CDPA, o período selecionado refere-se ao momento em que o processo colaborativo, já 
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 Conforme Patrice Pavis (2007), a dramaturgia Clássica, historicamente elaborada no século XVII a partir dos 

preceitos da poética aristotélica, “tornou-se uma expressão que designa um tipo formal de construção dramática 

e de representação do mundo, assim como um sistema autônomo e lógico de regras e leis dramatúrgicas. [...] A 

partir do momento em que este modelo dramatúrgico [com ações limitadas e organizadas em torno de um 

acontecimento central e da resolução de seu conflito] cristalizou-se em uma forma canônica [...], ele bloqueou 

qualquer inovação formal ou qualquer nova apreensão da realidade. Não é de se estranhar, portanto, que ele seja 

violentamente rejeitado por novas estéticas: no século XIX, pelo drama romântico [...], no início do século XX 

pelos movimentos naturalista, simbolista ou épico” (PAVIS, 2007, p. 115). Para uma discussão mais 

aprofundada sobre a dramaturgia na dança, ver Hercoles (2005).   
87

 Libreto. 
88

 Conforme Hercoles, “a dramaturgia de agora não cabe em definições por escola, estilo, etc, uma vez que se 

constrói no tempo real da criação [...]” (HERCOLES, 2005, p. 10). 
89

 Até meados de 1999, a CDPA contava com um perfil artístico que correspondia ao modelo estrutural/funcional 

que previa as categorias de primeiros bailarinos, solistas, corpo de baile e a figura central do coreógrafo. 
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utilizado por diversos grupos de teatro, passou a ser incorporado pela Cia de Dança como 

ferramenta para o desenvolvimento coreográfico de seus trabalhos e como provocação para 

repensar a própria estrutura institucional que a abriga, a gerencia e realiza sua gestão. A saber, 

em linhas gerais, a expressão processo colaborativo, segundo Antônio Araújo (2006) e Luiz 

Alberto Abreu (2003), refere-se a processos de criação em que se busca a horizontalidade das 

funções artísticas e a quebra dos territórios privativos de criação. A criação é construída de 

forma partilhada, na medida em que todos os envolvidos no processo têm igual espaço 

propositivo. Nessa perspectiva, no contexto institucional, vertical, com papéis e funções bem 

demarcadas, esse formato colaborativo pode oferecer um risco às expectativas, às narrativas e 

formatos artísticos já consagrados e reconhecidos como “Arte”. Os processos colaborativos 

lidam com a imprevisibilidade e podem não garantir, a priori, um resultado que corresponda 

às metas estabelecidas por uma gestão. No entanto, não se pode afirmar que uma hierarquia, 

com funções delimitadas segundo os papéis que cada sujeito ocupa na estrutura, seja 

impeditiva de um processo de trabalho parceiro. Não podemos cair, equivocadamente, na 

lógica binária e pensar que somente do lado de “fora” da instituição a prática colaborativa 

possa acontecer.   

Sobre esse formato, perfil artístico e contexto institucional em que a CDPA está 

inserida, Meireles (2016) afirma que, do ponto de vista estrutural/funcional, essa mudança do 

modo de produção potencializou a força do singular e do diverso presente tanto no indivíduo 

quanto no grupo, e as criações passaram a ter outros contornos estéticos e, portanto, políticos. 

Em decorrência desse processo, podemos mencionar os seguintes pontos na produção artística 

da companhia durante esse período: a diluição das fronteiras entre as linguagens artísticas e 

áreas de conhecimento; a exploração de outros suportes de apresentação, uma vez que 

buscaram deslocar os espaços “consagrados” de atuação e compartilhamento; e uma aposta de 

rompimento com a noção clássica de dramaturgia e de corpo ideal para a dança. Para 

promover essa experiência e prática artística, outros procedimentos foram incorporados em 

sua rotina de trabalho a partir da necessidade apontada por cada processo de criação, tais 

como: etapas de pesquisa (conceitual, histórica e/ou teórica) relacionadas às criações, trabalho 

de campo, práticas de improvisação e composição, dinâmicas de compartilhamento das 

investigações levantadas nos laboratórios de pesquisa, técnicas somáticas, oficinas e 

conversas de curta duração com profissionais convidados, entre outros.  Esses procedimentos 

reconfiguram, a cada processo, a rotina de trabalho e os profissionais envolvidos, o que nos 

indica que há uma preocupação em adequar o treinamento (formatos de aula, preparação, 

aquecimento) e o laboratório ao processo de criação.  
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 Esse formato que a CDPA passou a desenhar a partir do ano 2000 estabeleceu e 

sustentou, de algum modo, um perfil artístico de companhia que até a data fim do recorte 

temporal desta pesquisa – 2016 – “orientou” uma continuidade de trabalho e processo 

artístico, agregando bailarinos e diretores que compartilhavam e apostavam, cada um a seu 

modo, nesse modelo de proposta. Devido às diferentes compreensões acerca do trabalho 

desenvolvido por essa companhia e aos interesses institucionais da FCS, que, por sua vez, 

alteram a cada mudança de governo/gestão, vale ressaltar que durante todo esse período a 

CDPA esteve em constante negociação com as direções e seus representantes institucionais. 

Postas essas considerações, importa dizer que esta pesquisa de mestrado não se trata 

de um estudo aplicado a uma prática artística e a uma atuação institucional implicada a uma 

política de governo
90

. Na medida do possível, de modo tangenciado, pode ser isso também, 

mas não como foco de discussão e análise.  

Retomando o objetivo desde estudo, busco, no capítulo seguinte, tecer uma reflexão a 

partir das narrativas constituídas por profissionais que, entre 2000 e 2016, estiveram 

vinculados diretamente a CDPA, a fim de acessar os modos como estes concebem suas 

experiências com os processos de criação em dança, com as diferentes direções e gestões e 

com o institucionalismo que permeia suas vivencias artísticas e burocráticas. Trata da 

constituição de narrativas a partir da experiência de cada artista. Essas narrativas sinalizam 

certos arranjos, escolhas e atuações e proferem, ao mesmo tempo, arquétipos e transgressões. 

Diante disso, retomo a pergunta norteadora desta pesquisa, a saber: quais e como são 

percebidos os tensionamentos e aproximações entre arte e instituição na perspectiva dos 

bailarinos e gestores vinculados a Cia de Dança Palácio das Artes entre os anos 2000 e 2016?  
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 Políticas de governo referem-se aos ciclos das eleições, ou seja, a uma política marcada pela descontinuidade, 

ausência, autoritarismo e instabilidade. Por esse motivo, instituições ligadas ao poder público estão sujeitas a 

mudança de gestão a cada governo. 
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CAPÍTULO 2 – Diálogos reais: narrações 

 

Este capítulo foi construído com base nas entrevistas realizadas com bailarinos, 

diretores e gestores vinculados à Cia de Dança Palácio das Artes. A presente análise se 

orientou pela criação de 4 (quatro) categorias, que serão apresentadas mais adiante. 

Retomando a discussão sobre o uso de fontes orais apresentada na introdução desta 

dissertação, vale voltar a atenção para as “armadilhas” da memória “oficial”; quero dizer, 

salientar que dentro de um contexto institucional pode haver todo um trabalho de 

enquadramento, manutenção e polarização de uma memória “dominante”. Com isso, o 

trabalho desta análise não recai em destacar os processos de rememoração e esquecimento, 

mas, a partir de uma ação interativa entre entrevistador e entrevistado, visa explorar as 

possibilidades de tomar as memórias constituídas como ação e acontecimento, uma vez que 

se formam dentro de um contexto em que há uma pluralidade de memórias em disputa. 

Conforme interpretação de Alberti, a ler Portelli, 

 

“estamos lidando com uma multiplicidade de memórias fragmentadas e 

internamente divididas, todas, de uma forma ou de outra, ideológica e 

culturalmente mediadas”. Essa diversidade constitui, portanto, a melhor 

alternativa para evitarmos a polaridade simplificadora entre “memória 

oficial” e “memória dominante” (PORTELLI apud ALBERTI, 2004, p. 39). 

 

Desse modo, para este capítulo, torna-se importante sublinhar que não tenho a 

pretensão de reconstituir um passado, nem de remontar uma história. É preciso não cair nessa 

expectativa, ilusão e fascínio de refazer o percurso do vivido para “desvendar” as arestas, 

fissuras, hiatos e silêncios que habitam um presente (ALBERTI, 2004).  Pode-se concluir 

então, por uma perspectiva crítica e no foco dado, a utilização dessa metodologia, que assim 

compreende a especificidade da história oral: “[...] sua grande riqueza está em ser um terreno 

propício para o estudo da subjetividade e das representações do passado tomados como dados 

objetivos, capazes de incidir (de agir, portanto) sobre a realidade e sobre nosso entendimento 

do passado” (ALBERTI, 2004, p. 42). 

Portanto, no que tange ao que uma entrevista individual pode documentar, destaco que 

a memória se refere aqui à experiência de um sujeito e a narrativa sobre essa memória pode 

indicar pistas que revelam tensionamentos de certos enquadramentos de uma memória e de 

uma história oficial contada pelos arquivos produzidos por encomenda. Isso sem perder de 

vista que na história das experiências pessoais todas as narrativas concebidas são válidas, pois 

são versões. Assim, a memória, como fato (ação e acontecimento) e como “arquivo 



68 
 

provocado
91

” (fonte produzida depois do acontecido), pode incidir sobre uma realidade, 

ocasionar mudanças e resignificar um passado e uma realidade (ALBERTI, 2004).  

 

[...] acreditamos que a principal característica do documento de história oral 

não consiste no ineditismo de alguma informação, nem tampouco no 

preenchimento de lacunas de que se ressentem os arquivos de documentos 

escritos ou iconográficos, por exemplo. Sua peculiaridade – e a da história 

oral como um todo – decorre de toda uma postura com relação à história e às 

configurações socioculturais, que privilegia a recuperação do vivido 

concebido por quem viveu (ALBERTI apud ALBERTI, 2004, p.16). 

 

  

O título – Diálogos reais: narrações – constitui uma expressão síntese que combina 

ao mesmo tempo o vivido e o concebido na relação interativa entre entrevistador e 

entrevistado. Afinal, “só é possível recuperar o vivido pelo viés do concebido” (ALBERTI, 

2004, p.17). Conceber o passado é uma ação; e uma ação só pode ser transmitida se narrada. 

Digamos que, por uma atitude hermenêutica, em uma entrevista o movimento de se colocar 

no lugar do outro pode, além de alargar os nossos próprios horizontes, contribuir para o 

trabalho de linguagem, uma vez o entrevistador seleciona e organiza o material coletado de 

acordo com o sentido desenhado a priori
92

 por um recorte temático de pesquisa.  

 

O trabalho de transformar lembranças, episódios, períodos da vida [...], 

experiências, enfim, em linguagem não “traduz” conhecimentos e ideias 

preexistentes. Ao contrário: conhecimentos e ideias tornam-se realidade à 

medida que, e porque, se fala. O sentido se constrói na própria narrativa; por 

isso se diz que ela constitui (no sentido de produzir) racionalidades 

(ALBERTI, 2004, p. 79).  

 

Por essa perspectiva, o trabalho de linguagem do pesquisador/entrevistador não advém 

de representar uma realidade preexistente: ela também produz “[...], pois a ideia da linguagem 

como ação confere a ela um estatuto de produtora de realidade” (ALBERTI, 2004, p. 79). Nesse 

sentido, conforme Lutz Niethammer, citado por Alberti (2004), a análise apresentada é um 

texto (instrumental teórico) que utilizou os seguintes componentes para a constituição de seu 

corpo: interação social entre entrevistador e entrevistado; várias versões e informações, pois 

foram 17 pessoas (distintas) entrevistadas; e histórias. As “histórias [...] são o grande tesouro 

da história oral, porque nelas se fundem, esteticamente, declarações objetivas (podemos dizer: 

os acontecimentos) e de sentido” (NIETHAMMER apud ALBERTI, 2004, p. 84). O 
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 Nomenclatura utilizada por Jean-Jacques Becker e citada por Alberti (2004).  
92

 A priori no sentido de ser anterior à experiência da entrevista. 
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entrelaçamento desses componentes que, como pontuou Latour
93

 (2016), podem também 

repousar versões contraditórias e conflitantes, mostra-se nesta pesquisa uma possibilidade de 

ampliar os diálogos e olhares para o contexto da Cia de Dança Palácio das Artes no que diz 

respeito à pergunta central que norteou essa pesquisa: quais e como são percebidos os 

tensionamentos e as aproximações entre arte e instituição pública na perspectiva dos 

bailarinos e gestores vinculados à Cia de Dança entre os anos 2000 e 2016?  

Com o intuito de traçar uma contextualização do universo pesquisado e de situar as 

diversas falas que dão voz a esse texto – análise –, escolhi, para abrir (entrar) o campo, três 

(3) depoimentos dentre os dezessete (17) para tecer as primeiras considerações sobre uma 

experiência profissional com a dança teatral na Cia de Dança Palácio das Artes. Em seguida, 

apresentarei a análise organizada por categorias. Na tentativa de compartilhar com o leitor 

uma vivacidade experimentada no contexto das entrevistas, apresento as discussões em um 

formato textual de perguntas e respostas e, em alguns momentos, como um diálogo. Em cada 

categoria, não serão apresentadas falas de todos os entrevistados, por identificar, durante a 

transcrição das entrevistas, que alguns depoimentos abordam conteúdos e questões que são 

comuns ao grupo. Com essa escolha, intenciono a feitura de um texto mais fluido e objetivo. 

Ao final de cada categoria, teço análises considerando as vozes dos entrevistados.  

A divisão em categorias foi estabelecida com o intuito de agrupar as discussões por 

eixos temáticos e como tentativa de compreender, a partir da interlocução e dos cruzamentos 

entre os eixos, como os tensionamentos e aproximações entre as esferas artísticas e 

institucionais são desenhadas no contexto da CDPA. São elas: 1) Motivos para ingresso, 

permanência e desligamento da CDPA; 2) Perfil artístico e processos criativos da CDPA; 3) 

Discursos institucionais e Processo Burocráticos: possibilidades de mediação; 4) A Dança 

como serviço público. 

Adentremos! 

 

2.1 Primeiras considerações sobre experiência profissional com a dança teatral na Cia de 

Dança Palácio das Artes: indícios do contexto  

 

Serão utilizados os depoimentos de Mariângela Caramati, Ivan Sodré e Cristina 

Machado, escolhidos em função do período de ingresso, tempo de permanência, cargos 

ocupados, funções exercidas e modalidades de contratação. A tentativa é apresentar ao leitor 
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 Lautor (2007, 2016) refere-se à cartografia das controvérsias científicas e técnicas, e seus questionamentos 

repousam acerca da objetividade de relacionar em uma escrita diversas opiniões e versões que podem ser 

também, opiniões conflitantes e versões contraditórias.  
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indícios do contexto da CDPA, com foco em situar o processo de transição dos chamados 

Movimentos II para o Movimentos III (MEIRELLES, 2016) a partir da fala dos próprios 

entrevistados.  Esse momento compreende a passagem de uma trajetória artística marcada por 

coreógrafos residentes para um perfil de trabalho de criação com ênfase na autoralidade do 

grupo e de cada bailarino. Refere-se, portanto, ao recorte de análise proposto pelo trabalho, de 

2000 a 2016. Com fins de facilitar a leitura, peço licença para apresentar os depoimentos e 

categorias em um fluxo contínuo, como em uma conversa. Para evitar os grandes recuos, os 

depoimentos estão apresentados no corpo do texto, em itálico. As inserções entre colchetes 

trazem informações tanto para complementar quanto para sintetizar a fala dos entrevistados, a 

partir do contexto da entrevista. 

 

2.1.1 DEPOIMENTO 1: “Seus” primeiros anos (1989-1999) e o fim do Movimentos II  

 

Mariângela Caramati
94

   

 

Eu nunca sonhei em ser bailarina. Eu nunca tive este sonho. [...] Então foi assim: 

desde os 5 anos eu faço dança, balé [...]. Eu era uma bailarina clássica dentro de um 

contexto que eu tinha um físico interessante e tudo. Aí, fui ficando. [Quando entrei na CDPA] 

tinha ainda um lugar bem hierárquico, ainda resquício da dança clássica, mas era um 

ambiente mais dentro do que eu gostava [comparado ao Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro]. [No Municipal do Rio] era assim: se eu alguém ia passar [o ensaio, a variação], eu 

tinha que aprender o papel desse alguém, mas essa pessoa não ensinava [passava, 

compartilhava] nada. Essa pessoa fazia apenas o mínimo para que você aprendesse. [...] A 

relação era muito assim. Não se passava um papel [a gente “pegava” um] [...] um ambiente 

de competitividade, [...] perverso.  

Na CDPA [...] a hierarquia também existia, mas não era tão forte. [...] Mesmo não 

sendo uma companhia de dança clássica, parece que uma companhia de dança nasce com 

todo um contexto, uma memória, que não tem como fugir muito disso. Então, mesmo que 

velado, a competitividade existia e existe. [...] Os primeiros anos foram [...] de enlouquecer. 
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 Mariâmgela Caramati, 50 anos, é bailarina, atua na Companhia de Dança do Palácio das Artes desde 1989. 

Pontualmente, atuou também como ensaiadora. Possui vínculo como servidora pública em cargo efetivo. 

Conforme período de admissão, essa bailarina atuou nos anos anteriores ao recorte dessa pesquisa, na fase 

nomeada por Meireles (2016) como Movimentos II, período dos coreógrafos residentes.  Participou e vivenciou 

também de todo o período tomado como referência para realização dessa análise, o Movimentos III (MEIRELES, 

2016), fase da horizontalização dos cargos e da consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. 

Entrevista realizada em 14/03/18. 
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Tinha hora que eu falava “Gente, eu vou ficar louca!”. Minha mãe falava: “Pelo amor de 

Deus, larga esse negócio. Esse negócio está te enlouquecendo!”. Porque eu era de sair de lá 

e que eu começava a chorar, ia pra casa chorando. Eu sempre fui muito bem fisicamente. 

Bem apresentável dentro de uma dança [risos]. Então, havia muitas expectativas em cima de 

mim. Que hoje eu percebo que era muito mais um desejo das pessoas do que o meu próprio. 

Porque eu tinha muitas facilidades. Então as pessoas falavam assim: “Você pode muito mais, 

você pode muito mais, você pode muito mais, muito mais, muito mais, muito mais!”. Então 

isso foi bem desgastante. Têm uns 30 anos que eu estou na CDPA e deve ter uns 10 que eu 

venho trabalhando isso de uma melhor forma. Porque isso me apavorava, me travava. [...] Às 

vezes eu ficava burra, perdia a coreografia, começava esquecer as coisas. E quando 

mandavam assim: “Mariângela, mostra isso.” Eu nunca fui desse lugar, dos olhares estarem 

voltados para mim. Isso sempre me tirou muito mais do que me colocou. Tem pessoas que são 

movidas a isto, eu não.  

[...] Na CDPA eu descobri que eu não precisava ser a melhor, mas eu também não 

precisava ser a pior. Eu podia estar em qualquer lugar [fazer qualquer papel] que eu não 

deixaria o meu potencial. Gostava de estar em outros lugares só para tirarem os olhares 

sobre mim, entendeu?  Eu pensava assim: “Me deixa aqui quieta, vou fazer um corpo de 

baile”. Isso era visto como uma pessoa desinteressada, sem ambição. Escutava assim: “Mas 

você não quer chegar a primeira bailarina?”. E foi tudo muito rápido, de corifeia fui para 

solista, que logo depois fui para primeira bailarina
95

. O que também foi muito complicado 

porque eu nunca tive postura de primeira bailarina. E até eu entender isto foi bem difícil 

(CARAMATI, 2018). 

 

E como era a postura dessa “primeira bailarina”? 

  

Tem um mito sobre a primeira bailarina. O arquétipo da primeira bailarina vem 

constituído de muitas coisas que eu não me encaixo. Eu tinha o físico, tinha a beleza da 

bailarina, fisicamente falando. [...] Ao acompanhar as primeiras bailarinas, eu comecei a 

pensar assim: “Gente, eu tenho problema. Porque elas [as primeiras bailarinas] não falavam 

de dor, elas não choravam, elas nunca enlouqueciam?”. Eu era de falar, de colocar a cara e 

uma primeira bailarina não podia se abrir [expor] demais. [...] Eu tinha essas coisas de 
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 Corifeu refere-se ao bailarino que dança no corpo de baile (grupo de bailarinos que dançam juntos) podendo 

executar solos; solista é aquele bailarino que executa pequenos solos; e, o primeiro bailarino é aquele que ocupa 

o nível mais alto e de destaque em uma Cia de estrutura hierarquia e dança sempre os principais papéis, ou seja, 

é sempre o protagonista de uma história.   
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falar, verbalizar. Aí eu percebi que era um lugar muito solitário, porque ninguém fazia isto. 

Você acha que alguma primeira bailarina falava “Eu não estou aguentando”? Não, isso não 

existia. Não tinha esse lugar. [...] Logo depois a Cristina Rangel entrou também como 

primeira bailarina, foi melhor, porque ela também não fazia muito parte desse arquétipo 

(CARAMATI, 2018).   

 

Como foi lidar com as expectativas desse estigma de “bailarina 

perfeita” em uma companhia pública? 

  

Muitas pessoas colocavam uma expectativa em mim que eram delas: “se eu fosse 

você”, “Se eu tivesse essa perna”, “Se eu tivesse esse pé”, “Seu eu tivesse isso”. Hoje eu já 

lido assim: “Filho, se você tiver. Sinto muito que você não tem”. Porque eu já consigo lidar 

melhor [me proteger, distanciar] com esse desejo que é do outro [e não meu]. Dentro de uma 

companhia isso é muito natural. Um diretor deseja que você faça tudo – maravilhosamente e 

perfeitamente – lindo mesmo. Porque é o “natural” dessa carreira. Aí, seria natural você 

querer isso também. [Fica aquela atmosfera de um padrão de comportamento e conduta, meio 

assim] “Como é que você não vai querer chegar à primeira bailarina?” “Então o quê que 

você está fazendo aqui?” “Você vai passar sua vida em um corpo de baile?” [Nesse 

imaginário sobre um ideal de dança e de bailarino], passar a vida em um corpo de baile não é 

visto com bons olhos [risos]. Essas coisas [ideias de – desenvolvimento, avanço, ápice, 

reconhecimento, importância – absorvidas de um modelo hierárquico] foram tomadas muito 

como modelo [referência] e na CDPA isso também existia [não vamos ser ingênuos] 

(CARAMATI, 2018). 

 

Digamos que, quando se tem um modelo, uma espécie de quadro ideal 

a ser seguido, o que para você se mostrava como desafio e conflito? 

 

A aprovação (CARAMATI, 2018). [Neste contexto, ter “aprovação”, “sucesso”, é como 

“garantir” um pertencimento e uma continuidade em um determinado grupo ou contexto 

artístico – ideia que confere ao Outro (o instituído, a instituição) a função de validar, 

qualificar e nomear uma determinada atuação e desenho artístico]. 
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Como era a estrutura e divisão dos cargos e funções nessa época e 

como foi sua relação com esse formato?  

 

Era assim: na base o corpo de baile, depois os corifeus, solistas e primeiros 

bailarinos. Na época éramos cinco primeiras bailarinas, umas sete (7) ou (8) solistas, uns 

cinco (5) ou seis (6) corifeus e o corpo de baile, que nem se constituía enquanto corpo de 

baile, mas enquanto cargo mesmo. Porque a gente também fazia corpo de baile, a gente 

revezava. Mas tinham as funções e nos espetáculos era sempre assim: os primeiros bailarinos 

fazendo os papéis de mais destaque. Quando alguma bailarina não estivesse dançando como 

primeira bailarina, a gente substituía uma outra ou ficava de stand-by, caso alguma se 

machucasse [...] Depois do corpo de baile tinham também os estagiários.  

[...] Nessa época a gente fez muita coisa legal. [...] Trabalhamos com muitos 

coreógrafos, entre eles o Tíndaro Silvano, que eu considero um “puta” coreógrafo, o Luís 

Arrieta, uma pessoa que tinha muita rigidez nas coisas, mas um artista maravilhoso. [...] 

Quando você vai conseguindo sair um pouco desse lugar do medo ou do pavor da rigidez, 

você começa ver um outro lado e você começa a usufruir disso tudo, começa a curtir. Então, 

eu sou muito grata por tudo que vivi nesse período. Acho que eu fui conseguindo fazer uma 

transição – de começar a ter prazer. Prazer não no puro prazer pelo prazer, mas daquilo ser 

prazeroso e de pensar que eu tinha que ter distanciamento mesmo [...]. 

 Enfim, eu acho que foi muito interessante essa coisa de não ter o arquétipo da 

primeira bailarina dentro de uma companhia. Mas isso só aconteceu porque foi possível ali 

dentro [e com aquelas pessoas]. [...] Digo interessante porque foi dando [reconstruindo, 

reconfigurando] um lugar de primeira bailarina a partir do momento que a Cia contava com 

bailarinas que não tinham aquele perfil já formatado, em todos os sentidos [– de estar sempre 

pronta, bem, disponível, feliz, inabalável...]. Essa coisa que é bem própria do balé clássico. 

Sabe, assim: “Posso estar morrendo, mas eu estou linda e maravilhosa”. Mas o que mais me 

chamava atenção era o fato de não ter troca [diálogo] entre a gente [principalmente entre as 

primeiras bailarinas], nem no camarim. Depois de um tempo eu entendi que não era verdade 

que aquelas bailarinas não sentiam nada [dor, cansaço, tristeza, insegurança, frustação, 

medo...], elas é que não dividiam nada, não falavam (CARAMATI, 2018).   
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Como o pensamento “hierarquizado” permeava o dia a dia, o 

cotidiano do trabalho da Cia e as relações entre os bailarinos? E como 

foi trabalhar nesse contexto?  

 

A aula de clássico, por exemplo, as primeiras 5 pessoas da fila eram as primeiras 

bailarinas. Depois vinham os solistas, depois os corifeus, depois o corpo de baile. E era 

assim. Isso também me cansava. Porque todo dia você tinha que ser a primeira bailarina 

mesmo. Você não podia ter um dia que “Nó, não vou ficar na primeira fila porque hoje não 

estou bem”. [Quero dizer que nesse modelo] você é colocado como exemplo [o tempo todo]. 

Essa coisa do exemplo é o que eu falo do arquétipo que a dança clássica tem e que a maioria 

das companhias que a gente conhece adoram cultivar. Aí fica difícil sair [arriscar, mudar]. 

Ser diferente. Ousar (CARAMATI, 2018). 

 

Será que esses arquétipos tidos como modelo impulsionaram certas 

preferencias, expectativas e demandas? 

 

Com certeza.  Porque alimenta, alimenta esse lugar. E eu acho que sobre isso, no meu 

modo de ver, a Companhia de Dança Palácio das Artes vem tentando avançar [distanciar]. 

Não que o outro modelo não seja interessante. Não estou falando mal de uma companhia de 

dança clássica, nem sou contra o seu tipo de funcionamento. É que esse modelo serve para 

uma determinada técnica ou pensamento. [...] Mas existem outras formas e modelos. [...] Eu 

penso que muito mais do que estar em destaque [ser o principal, o exemplo] é poder 

contribuir [para que a história de um grupo se mantenha viva e pulsante]. [Por exemplo] Eu e 

Rangel não tínhamos postura de primeiras bailarinas. [...] A gente falava coisas assim... “Eu 

estou sentindo dor”, “Estou cansada”, “Estou morta hoje”. Não é chegar e falar diretamente 

com o diretor, mas [simplesmente] conversar com o colega [falar do cotidiano do trabalho, da 

vida, entre outras coisas]. Na verdade, a gente ficava de doida [pausa e risos]. [...] a gente 

juntava com todo mundo e o nosso negócio era corpo de baile, corifeu [gargalhada]. E 

geralmente a gente estava com a turma lá de baixo – era o final do ônibus, “entendeu”? 

Coisas que, geralmente, nessa hierarquia não aconteciam, pois as primeiras bailarinas vão 

na frente e coisa e tal. [...] Na Cia, acho que [esse nosso comportamento], de alguma forma, 

trouxe, indiretamente, novidades [provocações] e outras formas de estar [e de relacionar com 

o outro e com os modos e formatos de fazer dança]. [...] [Gosto de acreditar que] a gente [de 

alguma forma]  foi abrindo o velado, os lugares de fragilidades. E claro que também existiam 
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outros bailarinos com essa inquietação e também com outros questionamentos (CARAMATI, 

2018).  

  

2.1.2 DEPOIMENTO 2: “Seus” primeiros anos (1999-2001) e a transição dos 

Movimentos  II para o Movimentos III 

 

Ivan Sodré
96

  

 

[...] a saída da Patrícia ainda era um lugar fervilhando, era um assunto ainda. Um 

dos aspectos que eu me recordo, é que tinha uma tendência dela transformar a Companhia 

em um perfil mais clássico. Ter esses lugares de hierarquia, de primeiro bailarino, solistas... 

Eu acho que isso começou a ter uns atravessamentos estranhos na Companhia e os bailarinos 

questionaram isso. [...] Os bailarinos não podiam encostar [na parede], não podiam sentar, 

tinham que ficar em pé, tinham que trabalhar o tempo inteiro. Tinha uma demanda que hoje a 

gente poderia nomear talvez de: um nível, um grau de eficiência, um corpo eficiente. [Na 

época] tinha uma tendência também da Patrícia fazer a Companhia dela, personificar a 

Companhia na pessoa. Isso é um grande problema. Às vezes, nas Companhias públicas, os 

diretores personificam neles como se eles fossem os proprietários daquilo. A gente tem na 

história alguns nomes que a gente poderia usar isso como exemplo. [...]  

Então, naquele momento havia uma insatisfação da direção da casa [e de alguns 

bailarinos] em relação a isso. [...] quando eu entrei [em 1999] a Companhia estava nesse 

meio tempo. A gente passou 99, por exemplo, remontando o trabalho do Tíndaro. A 

Companhia dançava [também os trabalhos do] Luís Arrieta, Oscar Arrais e Rodriguinho 

[Rodrigo Giése]. Só que havia com a Cristina Machado uma tentativa também da gente fazer 

outras coisas também. E o Mauro Werkema provocou um pouco a Companhia nesse lugar. 

[...] A conduta era assim: vamos tentar ver um outro caminho, onde esses bailarinos 

possam construir um pouco mais de autonomia criativa, que a ideia não fique apenas 

centrada na figura do coreógrafo. Porque esse é o diferencial, que eu sinto. Quando um 

bailarino dança a coreografia de um coreógrafo, o processo passa pelo corpo do bailarino, 

mas a ideia esta na referência do coreógrafo, não está na referência do corpo do bailarino. E 

a gente queria que a ideia também se referenciasse no corpo do bailarino. Do nosso corpo. 
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[Nesse momento] o Mauro Werkema veio com a proposição de Minas Gerais. Ele queria que 

a gente falasse sobre Minas Gerais. [...] Então, a gente aproveitou essa ideia trazida pelo 

presidente da FCS [para exercitar essa nova proposta artística]. [...] Trouxemos a Graziela 

Rodrigues. Foi quando a companhia foi a Ouro Preto fazer pesquisa de campo.  

[Entre o Céu e as Serras
97

] foi um primeiro start. [...] tanto é que o Entre o Céu e as 

Serras mescla.  Você vê que tem estruturas bem coreográficas. Estruturas de coreografia que 

eu digo é assim: um passo, depois outro, depois outro e assim por diante. Um trabalho ainda 

muito frontalizado, com essa relação de centro. [...] E também de haver ali [no Entre o Céu] 

uma pouco dessa estrutura de primeiro bailarino, solistas, corpo de baile.  

Quando eu entrei eu era corpo de baile, meu “crachazinho” era de corpo de baile. 

Tinha o crachá dos solistas e o “crachazinho” dos primeiros bailarinos. [...] Quando eu fiz 

audição vários bailarinos fizeram audição comigo, porque eles estavam tentando galgar um 

cargo a mais, porque esse cargo ganhava mais também. [...] Enfim, tinha tudo isso. E [ao 

mesmo tempo] a Companhia buscando um outro modo de trabalho. [...] não se desconstrói 

algo da noite para o dia, né? (SODRÉ, 2018). 

 

Me fale um pouco de como foi vivenciada essa mudança de perfil 

artístico. 

 

[...] não foi fácil, mas tinha algo que era maior que todo mundo ali e que ninguém 

sabia explicar. Mesmo com as resistências de um e de outros, que era extremamente natural, 

não é um juízo de valor, porque você mudar um entendimento de mundo, ou, pelo menos, 

alterar ele um bocado, [não é tão fácil]. A Cristina Machado foi muito importante nesse 

sentido, porque ela tinha isso nela. Ela era uma bailarina que queria coisas diferentes. [...] 

Então ela foi uma pessoa muito importante nesse sentido. E isso ficou [apareceu], por isso 

que o Entre o Céu e as Serras [mesmo com os recursos tradicionais de coreografia presentes 

no trabalho] você nota alguma coisa ali e diz: uai! Tem um negócio ali que a gente não sabe o 

que é, mas que pega e é o que encanta. Porque mesmo a gente fazendo uma estrutura 

coreográfica [convencional], tem um lugar ali que você vê que aqueles corpos ganham uma 

outra potência. [...] Quando terminou o Entre o Céu, houve a grande pergunta para a 

Companhia: “Nós vamos investir nisso ou não vamos?” A grande maioria, sem saber, 

claramente, quis. Para outros foi uma coisa assim: “Eu quero ir para o mundo experimentar 

outras coisas”, “Se a Cia for investir nisso eu não quero. Eu não quero trabalhar com 
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[processo de] pesquisa que eu tenho que criar. Eu quero um coreógrafo que venha criar pra 

mim.” [Nessa época] a gente perdeu uns cinco (5) bailarinos.  

[...] Quando a Companhia começa a tentar ampliar, ela não está inventando a roda. 

O que a Companhia começou a fazer – as perguntas e as questões que ela foi levantando 

sobre a questão da produção artística – o mundo já pensava há muito tempo. Isso já são 

questões que permeiam a dança há muito tempo.  

 

Como você percebeu a repercussão dessa mudança fora da CDPA? 

 

Em Belo Horizonte, quando a Companhia começa a fazer isso, muitos bailarinos 

começaram a ver uma possibilidade também de poder criar sozinhos, de ver que é possível 

fazer isso. Eu me lembro de bailarinos me dizendo: “Nossa, a gente vê vocês e vê a 

possibilidade de está fazendo isso”. E nós já tínhamos, por exemplo, a Cia de Dança 

Primeiro Ato que investigava, mas era uma companhia privada. Mas quando você vê uma 

companhia pública fazendo isso, talvez você se sinta no direito de, porque é público, isso 

socializa mais, isso reverbera mais no social. Assim, talvez [risos].  

Quando a gente começou a viajar pelo Brasil e apresentar esses trabalhos, baseados 

na improvisação, o próprio processo com a Graziela do BPI – Bailarino Intérprete Criador, 

o Brasil começou a ver a Companhia do Palácio das Artes com um outro lugar, com uma 

outra qualidade. [...] Eu tenho amigos do Rio de Janeiro que falam assim: “Ivan, eu nunca 

dançaria na sua companhia, porque eu não quero criar, eu preciso de ter um coreógrafo”. 

“Como é que vocês conseguem fazer isso?”. Eles acham dificílimo.  

 

2.1.3 DEPOIMENTO 3: Entre os palcos e a direção – a constituição do Movimentos III 

 

Cristina Machado
98

 

 

Quando eu entrei na Companhia, eu estava numa fase de vida que eu queria viver de 

dança. Eu não queria ter outra profissão, eu queria conseguir viver de dança e não queria 
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ser professora de dança. [Nessa época] eu fazia muita aula. Passei por [algumas] 

experiências no Trans-forma, Núcleo Artístico, Primeiro Ato, Gerais Companhia de Dança, 

mas em nenhuma desses lugares, a não ser o Primeiro Ato, que eu tinha carteira assinada, eu 

tive uma garantia salarial e o meu objetivo realmente era estar em alguma companhia que 

remunerasse. Na época no Brasil, as companhias que eu tinha interesse em trabalhar era o 

Corpo, como todo mundo, o Balé da Cidade de São Paulo e própria Companhia do Palácio, 

mas a CDPA tinha um perfil muito clássico e eu não era uma bailarina clássica, nunca fui. O 

perfil dos grupos que falei eram de companhias mais modernas e contemporâneas.  

[...] Nessa época, o Palácio, um pouquinho antes de eu fazer a audição, tinha muito 

mesmo o perfil de uma companhia clássica. Eles dançavam nas pontas, os balés eram 

neoclássicos, as bailarinas que dançavam lá eram bailarinas que tinham tido uma formação 

essencialmente clássica. Eu me interessei quando a Marjorie Quast [hoje diretora do Grupo 

Camaleão] começou a dirigir a CDPA [...]. Em sua direção ela montou um repertório que 

deu outra cara para a Cia. [...] E foi quando fiquei muito interessada pela Companhia. 

Então eu entrei para o Palácio. Além da perspectiva salarial, [...] eu também me 

identifiquei com linguagem da Cia. Eu acho que eu tinha uma linguagem física, corporal e 

uma formação muito próxima daquilo que a Cia estava fazendo e era uma possibilidade de eu 

conseguir viver de dança. Bom, aí você começa a viver na Companhia a sua e a vida dela.  

A vida da Companhia é assim: são essas mudanças de gestão, são mudanças de 

bailarinos mesmo, que alguns entram e outros saem, ou permanência de muitos por muito 

tempo. Ao longo dos anos, eu comecei a viver na Companhia e comecei a ver, enquanto eu 

dançava, como a CDPA transformou. De um momento, onde estava muito claro o trabalho da 

Majorie, a Cia logo depois passou a ser dirigida pelo Tíndaro, que é um coreógrafo e que 

estabeleceu uma “cara” [perfil] dele, um corpo dele ali na Companhia. [...] A gente tinha 

pouca improvisação e os trabalhos [coreográficos] eram bem mais estruturados. Mas era 

uma linguagem que, de uma certa forma, me identificava com ela. Então era uma Companhia 

que eu fiquei por muito tempo porque eu gostava do trabalho, mas fui vivendo também as 

transformações dela.  

Depois a Patrícia Avellar assumiu a direção, o Tíndaro saiu e a Companhia começou 

a trazer, de novo, as remontagens de balé de repertório. Isso como bailarina me 

desestimulou, porque balé de repertório nas pontas, definitivamente não era minha 

linguagem e eu nem teria físico para dar conta de um recado de tanta excelência, assim, 

como a gente almeja. Tenho comigo que, quando vamos assistir um repertório queremos ver 

bailarinos de excelência naquela técnica. Então nesse momento eu comecei a falar, “Ah, eu 
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acho que não é mais o meu lugar na Companhia”, aí eu falei com a Patrícia e ela me 

convidou para ficar na produção da Companhia um tempo. Porque ela também achava que 

isso seria só uma fase, exatamente por falta de grana. Essa situação de montagens e 

remontagens de balés clássicos seriam situações fugazes.  

[Nesse período, devido ao incêndio no Palácio das Artes (1997)] o foco de criação e 

de investimento nos corpos artísticos dilui um pouco. Enquanto estava todo esse movimento 

de recuperação do Palácio, a gente começou a apresentar no foyer. A gente estava vivendo 

uma crise e imaginei mesmo que aquilo [dançar repertório] não fosse durar muito tempo. Mas 

não foi assim. A CDPA ficou mais de um ano dançando repertório e remontando balés 

clássicos. Aí eu comecei a ver que podia não ser o meu perfil, não me identificava, 

artisticamente não era meu lugar e os bailarinos que estavam chegando na Cia gostavam um 

pouco disso. [...]  

Eu acho lindo, mas não para eu estudar e dançar profissionalmente. Não foi nunca a 

minha escolha, foi apenas como aprendizado e fiz muito balé para poder fazer audição. [...] 

Então, o balé clássico entra na minha vida como bailarina e artista mais como suporte, para 

eu poder entender o que faz um bailarino profissional no Brasil [...] e também para me 

ajudava em outras coisas, mas nunca ele tinha sido a primeira escolha.  

[...] E eu queria viver de dança, mas não tinha perfil de bailarina independente. Eu 

nunca pensei em ser uma solista, por exemplo. Eu nunca tive essa coisa muito autoral, [...], 

eu queria ficar dançando com outras pessoas. Então, a Companhia me supriu até esse 

momento e aí eu fui para parte de produção mesmo com muita vontade de sair do palco. Não 

foi nada sofrido, foi uma decisão muito tranquila e foi uma conversa também muito tranquila 

com a Patrícia. Não estava em acordo, nem em desacordo, eu só não estava me identificando 

e eu não poderia ser uma artista de cena se eu não me identificasse com o trabalho. E foi 

assim que aos poucos fui saindo dos palcos e fui vivendo esse lado de produção. [...] Foi 

quando eu comecei a gostar de luz, dos arquivos de cenografia e de figurino. Entender que 

aquilo tudo tem um processo de arquivamento que começa desde o planejamento. Foi lindo. 

São coisas que eu comecei a ter gosto de fazer e eu tinha um diálogo muito fácil com as 

pessoas porque eu tinha sido bailarina. 

[...] Quando houve a transição de direção da Patrícia para Lina Lapertosa, foi uma 

fase muito areia movediça, em todas as situações, porque não tinha ninguém chefiando. A 

Lina estava lá dentro do estúdio e saía de vez em quando [para representar 

administrativamente a CDPA em alguma]. [Era uma situação provisória], ela assumiu para 

não deixar o lugar vazio. Então exigiu de mim, que estava ali do lado de fora, um pouco mais 
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de atenção e empenho até para salvaguardá-la. [...] Nesse momento, [me convidaram para 

assumir a direção da CDPA e eu achei que poderia dar conta]. Aceitar ser diretora da Cia 

era, para mim, também uma transição. A gente [CDPA] tinha pensado na época que isso 

seria uma coisa de no máximo um ano, para gente ter calma, sossego e fôlego para pensar 

em quem poderia vir dirigir a Cia (MACHADO, 2018).  

 

Por que permaneceu? 

 

O fato de eu continuar tem a ver com a gestão que estava lá na época. Durante essa 

transição com a Lina, quando recebi o convite para dirigir a CDPA, quem estava na 

presidência da FCS era Mauro Werkema. Nesse momento, eu tive mais contato com a 

presidência, o que me exigiu um discurso mais elaborado para defender ou não alguma coisa 

da Companhia. Isso tem a ver com a capacidade de conectar o artístico da Companhia com a 

o administrativo-burocrático da FCS. [...]  

Com o Mauro Werkema, tivemos uma época de grande diálogo com a casa. Ele abriu 

muito, deu tempo para a gente [Cia] discutir. A gente tinha diversos seminários. O Entre o 

Céu e as Serras surge de uma vontade do Mauro e da gestão de fazer uma coisa mineira. [...] 

[As produções têm] um pouco do perfil das pessoas que estão na gestão. Então, nessa época, 

[...] a questão foi: “Vamos fazer um trabalho mais voltado para as nossas raízes mineiras?”. 

Bem tradicional mesmo. E aí abriu uma série de possibilidades, convidando pessoas para 

alimentar todo esse projeto e a motivar vocês [Cia]. Nesse momento, entre 1999 e 2000, o 

processo colaborativo estava muito em voga e era uma coisa que me atraía bastante, porque 

a gente tem muito contato com o Grupo Galpão, e eu via aqueles processos de criação 

nascendo daquela forma e eu falava: “Gente, a dança tinha que nascer desse jeito também”.  

De uma forma ou de outra, acho que o primeiro espetáculo, que foi o Entre o Céu e a 

Serras, a primeira criação mesmo da Companhia, ele trouxe várias pessoas, pessoas que não 

eram coreógrafas. A Cia estava acostumada ao coreógrafo trazer as coisas prontas. Aí nesse 

contexto havia questionamentos assim: “Quem será o coreógrafo?”. Porque tem que ser 

alguém também da pesquisa. A gente foi tentando encontrar pessoas que pudessem estar nos 

oferecendo um pouquinho mais de ferramenta para entender o caminho que a gente queria, 

inclusive, de trilha-lo, porque não era apenas um interesse pontual para o espetáculo, 

entende?  

E foi um ano bem rico de pesquisa, de conhecimento, de discussão, inclusive, me senti 

muito motivada a estar nesse lugar [de direção], porque aí tinha diálogo. A gente [CDPA] 
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tinha vontade de descobrir outras coisas, e a gente podia falar, a gestão estava aberta para 

isso. Então, o fato de ter ficado também foi por isso, porque houve um acolhimento, escuta, 

interesse e diálogo por parte da Casa. O Mauro queria muito que a Companhia desse certo, e 

acreditava muito em uma Companhia com mais autonomia [criativa] e que não viesse mesmo 

só um coreógrafo [para exercer essa função].  

[...] O Mauro propunha uma transversalidade e com isso ele tentava ver se a 

Companhia se abria para outros diálogos para não ficar somente no balé clássico. Ele não 

era contra o balé clássico, mas eu acho que a questão [a provocação que ele fazia] era 

[trazer a voz do grupo] o exercício da fala e do posicionamento da Cia. Ela não queria que o 

bailarino fosse só aquela pessoa que recebia uma informação [e calado a executava]. [...] 

Então, essas discussões foram muito ricas.  [...] Aí eu percebo que muitas pessoas não 

queriam mais aquele formato de companhia anterior. E acho que a Companhia não tinha 

mais essa vocação para estar com balé de repertório e, se tivesse [e quisesse continuar], ela 

teria que se reestruturar para isso. Reestruturar em todos os sentidos, tanto em seu corpo 

artístico, quanto em seus aparatos de cenografia e figurino para balé de repertório de 

excelência. Você vai fazer as coisas pela metade?  Não faz sentido uma Companhia pública 

ser mantida dessa forma. O seu staff todo teria que ser mudado também, entende? 

[Com as inquietações dessa época] a Companhia estava buscando mais autonomia, 

um repertório descolado das questões de ópera, embora o Mauro sempre quisesse que os três 

corpos artísticos estivessem juntos, que fosse ópera ou em balés montados juntos. Isso é bom, 

mas também prenderia a Companhia. A Companhia ficaria só ali com aquele repertório 

difícil de viajar, difícil de estar solta para que o mundo conhecesse esse corpo estável como 

Companhia de Dança, e não apenas a uma Companhia de repertório ou Companhia ligada 

aos três corpos artísticos. Inclusive, esse era um posicionamento nosso, de Companhia. Nesse 

período, a gente fez muita ópera também, tivemos que fazer muita ópera, mas, ao mesmo 

tempo, tivemos a oportunidade de ir criando esse lugar de autonomia. Então era assim: sede 

aqui e oferece aqui e recebe ali, oferece aqui e recebe ali (MACHADO, 2018).  

 

Como você percebe que esse investimento e pensamento artístico 

pautado nas concepções de autoria e autonomia criativa alterou o 

cotidiano de trabalho da CDPA? 

 

[...] a gente começou a trabalhar dentro da linguagem mais contemporânea, 

aprofundando no exercício da linguagem mais moderna da época. Para isso, a nossa rotina 
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exigiu um pouco mais de improviso, de pessoas diferentes para dialogar; exigiu também uma 

forma diferente de assistência. Foi uma série de coisas que [mostravam] que também teriam 

que ser aprofundadas. Vamos dizer, assim: se a gente está indo para esse lugar, então vamos 

aprofundar, tudo tem que se adequar a esse lugar. Algumas coisas foram mudando. Horário 

de trabalhar, por exemplo. Se em um processo de criação eu preciso fazer uma pesquisa de 

campo e ela é em outra cidade, eu tenho que dar conta de levar as pessoas para essa cidade. 

Se o negócio funciona à noite a Companhia tem que ir à noite para lá. Então, até as cargas 

horárias, elas ficaram um pouco alteradas em função de pesquisa e não de apresentação. Ou 

seja, em função de um outro tipo, de uma nova dinâmica de trabalho. Se as palestras existiam 

no horário da aula, a aula não poderia acontecer. O bailarino, ao abrir mão dessas coisas, 

mostrava uma certa insegurança: “Poxa, estou deixando de fazer aula”, “Vou perder 

forma”. 

Então, vamos dizer assim, foi, sobretudo, uma discussão interna [do grupo]: que lugar 

é esse da pesquisa e para onde leva as pessoas? A gente foi caminhando aos poucos.  Ao 

mesmo tempo que aprofundávamos em uma pesquisa, a gente segurava um pouquinho e 

depois em um lugar um pouco técnico, para as pessoas não ficarem muito inseguras e 

comprarem a ideia de fato (inclusive, dentro da própria Cia). A coisa caminhou muito nesse 

sentido. E muito sem referência de outras companhias públicas. Fomos acertando e errando 

muito. Tivemos muitos acertos e muitos equívocos. Mas sempre abrindo discussões de coisas 

que foram maravilhosas e outras que nos levaram a lugar nenhum também [risos]. Mas 

exatamente porque não tínhamos muita referência e porque a Cia, na verdade, não é de 

ninguém, porque a Cia não tem dono. Em uma Cia é assim, a gestão chega e você tem que 

estabelecer um diálogo para ver se consegue manter aquele processo ali e o bailarino que 

chegava tinha que entender que a Companhia estava nesse processo de diálogo. Então cabia 

a mim, vamos dizer assim, azeitar as permanências ali no dia a dia desse cotidiano da 

Companhia [...](MACHADO, 2018).  

 

Como foi trabalhar com outras propostas e ferramentas artísticas 

dentro da FCS? 

 

Às vezes chegavam pessoas para visitar a Cia e ela estava deitada, conversando, todo 

mundo conversando [risos]. E aquilo causava alvoroços internos na instituição: “Nossa, os 

bailarinos não estão mais dançando”. Então, digamos assim, a gente estava quebrando 

muitos paradigmas. Sobre o bailarino estar criando, a gente chegou a ouvir: “Ah, o bailarino 
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quando envelhece ele começa a criar, é por isso que vocês estão criando?”. As perguntas 

vinham e eram nesse nível, entende? É verdade, as pessoas estão envelhecendo; é verdade, 

pode ser que as pessoas que envelhecem buscam por outras formas de se expressar 

diferenciadas de um certo “seis, sete, oito para qualquer coisa”. Não é mentira, mas, assim, 

até cuidar disso, de sair de um lugar que é preconceituoso, de assumir isso como uma 

verdade, sem denegrir a imagem das pessoas que estavam lá, e também da própria dança 

moderna contemporânea, foi bem difícil. Aquele lugar, historicamente, traz outras 

referências. [...] Em Minas Gerais, [...] o FID [teve um impacto muito importante], pois 

[fortalece e insere] a dança contemporânea na capital e no estado. Mas [como Cia Pública] 

você não consegue ter um diálogo pleno com esse lugar [da cena independente e autoral], 

porque existia [existe] um preconceito por ser uma Cia oficial, pública, entende?  

Na minha época, parece que a Cia vivia entre dois mundos, ela estava, realmente, 

numa transição. Por isso que a gente chegou em um momento de discutir de não ser mais 

uma companhia, talvez a gente tivesse que ser um núcleo criativo, talvez fosse um lugar de 

residências, talvez não fosse mais esse formato companhia. Enfim, a gente viajou na 

“maionese”, tentando entender o que estava acontecendo (MACHADO, 2018). 

 

E por que saiu da direção? 

 

[...] Eu acho que eu saí porque eu já realmente estava bem cansada. Não é fácil viver 

em diálogo constante, tanto com a criação e bailarinos em criação, quanto também com a 

instituição. As relações, elas vão também se desgastando, seja ela a mais maravilhosa que 

for. Chega uma hora que você vê que os pontos de vista começam realmente a mudar. Assim 

como os corpos se transformam na vida, eu acho que também, cada corpo individual que 

estava sendo fortalecido ali dentro, individualmente, também foi se modificando. E aí ou elas 

grudam ou eles racham, então é meio assim, entende?  São processos normais sem problema 

hoje [risos] (MACHADO, 2018).  

 

Cris, onde pulsa a sua dança, sua inquietação? 

 

[...] Minha formação é contemporânea, eu estudei no Trans-forma [...]. Eu venho de 

um lugar que tem um arejamento, um arejamento de linguagens, de ideias. [...] Meu lugar é 

da pesquisa, meu lugar é da performance. Eu venho do Trans-forma, eu venho de outros 

lugares. Meus coreógrafos referência eram assim... [silêncio e sorrisos] Eu adorava a 
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Dudude coreografando. O meu espaço de criação era nutrido de outra forma, não que eu não 

gostasse dos coreógrafos, gosto muito, mas tinha uma inquietação minha – pessoal e artística 

–, que era deste cruzamento entre as [diversas áreas de conhecimento e linguagens artísticas]. 

Eu acreditava na dança com mais suportes, com mais diálogo com as coisas (MACHADO, 

2018). 

 

2.2 Categorias de análise 

  

Neste momento, as categorias de análise e seus eixos temáticos e objetivos serão 

apresentados. Como nos depoimentos, a intenção é estabelecer uma conversa fluida. 

Entretanto, como em uma mesma categoria aparece a fala de entrevistados distintos, o uso dos 

recuos para citações foi retomado, para que não haja dúvidas quanto à autoria das falas. Ao 

final de cada categoria, procuro fazer um parágrafo síntese dos principais pontos abordados.  

São elas: 

Categoria 1: Motivos para ingresso, permanência e desligamento da CDPA – O 

objetivo desse eixo foi abordar os interesses e motivações que sustentaram e/ou sustentam o 

vínculo com a CDPA e abordar os questionamentos levantados sobre a perspectiva de atuação 

como artista da dança dentro do contexto institucional. Categoria 2: Concepções sobre o 

perfil artístico e processos criativos da CDPA Para esse eixo, o objetivo foi abranger as 

percepções que os entrevistados têm sobre o perfil artístico e processos criativos dessa 

companhia entre os anos de 2000 e 2016. Categoria 3: Discursos institucionais e Processos 

burocráticos possibilidades de mediação: O objetivo desse eixo foi explorar os 

entendimentos e relações que os profissionais envolvidos com a CDPA têm com os discursos 

institucionais e processos burocráticos que vivenciaram na FCS. Além disso, procurou 

apresentar alguns olhares dos diretores (regentes), gestores e bailarinos para a atividade 

artística. Categoria 4: A Dança como serviço público – Nesse eixo, o recorte esteve em 

mapear as compreensões sobre o que seria um serviço público de uma companhia de dança 

estatal e o que se espera de uma Cia Pública de Dança.  
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2.2.1 CATEGORIA 1 – Motivos para ingresso, permanência e desligamento da CDPA  

 

Lina
99

, o que te levou à CDPA? 

 
[...] Eu estava na escola [da FCS], era aluna do Carlos Leite e já 

estava estagiando na Cia, que era corpo de baile na época. O meu 

sonho era entrar para esse corpo de baile. A CDPA era a única 

Companhia oficial que tinha em Belo Horizonte (LAPERTOSA, 

2018). 

 

A CDPA mudou muito desde sua entrada (1980)?  

Por que permaneceu nessa Cia? 

 
[...] porque eu gosto de dançar, porque a Companhia foi indo para 

um caminho que era o que eu estava querendo também [...]. Se a 

Companhia tivesse continuado no clássico eu não estaria aqui hoje, 

[...] primeiro pelas condições físicas e depois porque também eu não 

estava mais querendo dançar clássico de repertório. [...] Tive sorte 

do meu desejo estar acompanhando, mais ou menos, com o caminho 

que a Companhia estava tomando [...]. Acho que eu fui feliz 

(LAPERTOSA, 2018). 

 

Carol
100

, o que te aproximou da CDPA e o que te fez 

distanciar? 

 

 [...] na verdade foi uma grande coincidência porque não foi 

exatamente uma escolha. Eu vim para Belo Horizonte quando eu 

tinha 16 anos para dançar. Na época que eu fiz a audição aqui, eu 

estava no experimental do Primeiro Ato e foi, tipo, eu acho, a 

segunda audição da minha vida. [...] Quando eu vim fazer a audição 

na Companhia eu nem conhecia a Companhia direito [...] eu não 

sabia direito o que era a Companhia, que tipo de trabalho ela fazia 

[...] No primeiro momento foi maravilhoso porque com 18 anos de 

idade eu tinha um trabalho em uma Companhia de dança. E um 

segundo momento eu me apaixonei pelo tipo de trabalho que a 

Companhia desenvolvia, que era trabalhar com processo de criação, 

algo que ainda não tinha vivenciado. [...] A Companhia foi na 

verdade a minha grande escola. Quando eu saí [...] eu já estava na 

Companhia há quase 7 anos, e eu ainda era muito jovem. [...] Eu 

sempre tive curiosidade de morar fora do país, de experimentar outro 
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 Lina Lapertosa, 64 anos, é bailarina. Atua na Companhia de Dança do Palácio das Artes desde 1980. 

Pontualmente, atuou também como assistente, professora e diretora interina. Possui vínculo como servidora 

pública em cargo efetivo e está em processo de aposentadoria. Lina foi membro da Escola de Ballet de Minas 

Gerais (aluna, professora, bailarina). Conforme período de ingresso na CDPA, essa bailarina vivenciou todos os 

perfis artísticos da CDPA, momentos organizados por Meireles (2016) como Movimentos I, II e III, sendo I a 

fase de experiência formativa e dos balés de repertório, II a fase dos coreógrafos residentes e III a fase da 

horizontalização dos cargos e da consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista 

realizada em 26/02/18. 
100

 Caroline Alves, 30 anos, é bailarina. Atuou na Companhia de Dança do Palácio das Artes de 2005 a 2012. 

Ocupou o cargo de provimento de comissão de recrutamento amplo. Conforme período de ingresso e egresso, 

essa bailarina atuou sob as direções artísticas de Cristina Machado e Sonia Mota, direções localizadas no 

Movimentos III (MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos cargos e do investimento e consolidação do 

bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista realizada em 23/01/18.  
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tipo de trabalho, outras formas de trabalhar [...]. Eu convivi, durante 

esses 7 anos, com uma grande parte de bailarinos que já estavam na 

Companhia há muitos anos, há 15 anos, há 20 anos. Isso também me 

influenciou para essa escolha de sair (ALVES, 2018). 
 

Alex
101

, até esse momento, o que te fez permanecer nesse 

grupo, nessa companhia? 

 
Primordialmente as propostas de trabalho e a reunião de pessoas de 

outras áreas para discutir esse lugar [CDPA e FCS] – o que vem a 

ser Dança e o que vem a ser dança profissional.  [...] Isso era muito 

instigante. [...] Parece que você conseguia fazer uma revisão o tempo 

inteiro desse lugar – que lugar é esse – de uma maneira diferente dos 

moldes tradicionais que a dança profissional se constituiu até então. 

[...] E aí, eu achei incrível essa maneira de conduzir, de proporcionar 

encontros, que foi principalmente no período da Cristina Machado. 

Isso fazia com que o nosso envolvimento com a dança se tornasse 

outra coisa. [...] Então, era doloroso, trabalhoso, mas sempre pensar 

no próximo trabalho dava uma vontade de querer ficar e ver como 

ele ia se dar. Além disso, eu permaneci e lógico pela garantia de ter 

um trabalho fixo, assim, com uma renda mensal (SILVA, 2018). 

 

Beatriz
102

, que sentimento você tem ao pensar na sua trajetória 

na CDPA e como tem sido trabalhar nesse Cia hoje?  

 
Ultimamente eu ando muito frustrada, assim, com a idade que eu 

tenho, porque eu não tenho mais o vigor, eu não tenho mais, eu não 

quero mais também fazer certas coisas mesmo, eu acho que meu 

corpo até aguenta, mas eu não tenho mais o desejo de, não me 

interessa mais nem ver nem fazer certas coisas muito vigorosas só da 

estética e ter esses trabalhos assim de aprofundamento, para trazer. 

Eu sinto falta de recolher tudo que eu aprendi ao longo dos anos, que 

é muita coisa, tudo que eu alimentei, sabe, de envolver cem por 

cento e, assim, isso é demorado, é lapidação, é um trabalho. É isso 

que eu queria fazer, esse mergulho de descoberta, de novas 

possibilidades mesmo, e eu gostaria de ter esse espaço ali, mas já 

estou ficando desanimada. Também, não dá para negar que a gente 

tem um salário, tem uma estabilidade de alguma maneira, eu tenho 

uma família e isso tudo influencia de você continuar. A gente está 

vendo a dificuldade hoje em dia, a dança no Brasil é difícil demais 

você conseguir sobreviver disso. E é o que eu mais gosto de fazer, 

porque eu dou aula também e eu poderia largar o Palácio e dar aula e 
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 Alex Silva, 43 anos, é bailarino. Atuou na Companhia de Dança do Palácio das Artes de 2000 a 2017, ocupou 

um cargo de provimento de comissão de recrutamento amplo. Conforme ano de ingresso e egresso, este bailarino 

atuou sob as direções artísticas de Cristina Machado, Sônia Mota e Cristiano Reis, direções localizadas no 

período do Movimentos III (MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos cargos e do investimento e 

consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Este bailarino atuou durante todo o período tomado 

como referência para realização dessa análise. Entrevista realizada no dia 09/02/18. 
102

 Beatriz Kuguimiya, 46 anos, é bailarina. Atua na Companhia de Dança do Palácio das Artes desde 1992. 

Nos 3 (três) primeiros anos de trabalho foi contratada via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e desde 

1995 ocupa um cargo de provimento de comissão de recrutamento amplo. Conforme período de ingresso, essa 

bailarina atuou tanto nos anos anteriores ao recorte dessa pesquisa, na fase nomeada por Meireles (2016) de 

Movimentos II, período dos coreógrafos residentes, quanto participou de todo o período tomado como referência 

para realização desta análise, o Movimentos III (MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos cargos e da 

consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista realizada no dia 12/04/18. 
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eu acho que sairiam elas por elas, mas eu gosto de dançar; então eu 

ainda considero dançar o meu trabalho, é o que eu escolho fazer 

(KUGUIMIYA, 2018). 

 

Diante do contexto apresentado pelos depoimentos acima e a partir das entrevistas 

realizadas nesta pesquisa, as motivações para dançar na CDPA estão atreladas à possibilidade 

de atuação como bailarinos profissionais no que tange tanto às questões artísticas quanto às 

questões de estabilidade e algumas garantias trabalhistas. Para cada entrevistado, esses 

sentidos se alteram conforme sua própria trajetória pessoal e artística. A CDPA funcionou 

como uma continuidade para Lina, aluna da escola da mesma instituição, que pôde 

desenvolver sua carreira como num fluxo (que poderia ser mais habitual) entre escola e 

companhia profissional da FCS (o que também aconteceu com esta pesquisadora). Por estar 

há tanto tempo na Companhia, Lina viveu todos os Movimentos (MEIRELLES, 2016) e seu 

depoimento revela sua compreensão de que houve certa congruência entre seus desejos e 

anseios pessoais como bailarina e as transformações de concepções e propostas artísticas da 

própria Cia. Lina permanece e reconhece também as mudanças na CDPA como possibilidade 

de uma atuação profissional continuada, haja vista que se a Cia estivesse dançando balés de 

repertório ou propostas coreográficas muito vigorosas, focadas na execução técnica, ela não 

teria continuado devido tanto ao seu desejo quanto às suas possiblidades físicas.   

Beatriz também permanece. Sua fala revela a existência de motivações diversas para a 

permanência. A primeira, que parece mais relevante, é a possiblidade de continuar a ter uma 

carreira como bailarina profissional, apesar dos diversos conflitos que essa escolha traz para 

ela, como relatado. A identidade de bailarina parece, em alguma medida, sobrepor-se à de 

professora, que ela também exerce. A motivação da estabilidade financeira, da possiblidade 

de proporcionar alguma segurança à família, também pesa em sua escolha. Entretanto, a 

questão de ser bailarina parece mesmo o fator determinante, pois ela mesma reconhece que 

dar aulas traria um retorno financeiro próximo ou igual ao seus honorário como artista. 

Carol e Alex não pertencem mais à CDPA. Alex concedeu a entrevista justamente no 

seu processo de desligamento e, em sua fala, parece que esse lugar da distância ainda está se 

concretizando. Ele permaneceu por dezessete anos, por motivações artísticas e também pela 

questão da estabilidade, ainda que incompleta pela modalidade de contratação, trazida pela 

CDPA. Já para Carol, a CDPA parece ter funcionado como uma um lugar de 

profissionalização, que a fez entrar em contato com outras possiblidades de criação e 

vivências em dança não experimentadas até então pela jovem ingressa de apenas 18 anos. Ela 

permaneceu por sete anos e foi vivenciar a dança em outro país. Sua fala revela que, em 
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alguma medida, não queria ser uma profissional que esteve em uma mesma companhia por 

muitos anos, como ela via acontecer com vários colegas de trabalho da CDPA. Ela sai ainda 

muito jovem, aos 25 anos.  

 

2.2.2 CATEGORIA 2 – Perfil artístico e processos criativos da CDPA 

 

Alex, para você, o que impulsionou e sustentou esse perfil 

artístico da CDPA, focado mais na experimentação e na criação 

autoral do grupo, a partir de 2000?  

 
A Cristina Machado foi uma grande provocadora, talvez a principal, 

de mudar um pouco a lógica de funcionamento da Cia. Ela trouxe essa 

repercussão do bailarino que cria e, aliado a isso, ela trouxe Graziela 

Rodrigues, que eu acho que teve um papel fundamental para essa 

configuração que se deu da Companhia no período da Cristina 

Machado. Creio que se não tivesse tido a intervenção da Graziela a 

Companhia teria ido para um outro caminho. Talvez com essa 

discussão do bailarino que cria, mas com pouca profundidade. Eu 

ressalta o trabalho da Graziela, porque foi uma coisa que me marcou 

muito; eu nunca tinha vivenciado algo tão profundo e tão 

transformador. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando. A gente 

revê uma relação com a dança num nível muito profundo [...] você 

entra num estado quase hipnótico, você faz um inventário da sua vida, 

da sua relação com a dança, você observa o mundo de outra maneira e 

sua criação é decorrente a isso. Eu ressaltaria que esse modo de fazer 

ou essa possibilidade que a Graziela apresentou modificou o jeito de 

fazer dança e de pensar Dança dentro da Cia. [...] E isso deu eco para 

os trabalhos que seguiram depois. Então, mesmo a gente não fazendo 

mais o trabalho da metodologia dela em si, acabou que, de uma certa 

maneira, sempre voltava alguma prática ou reflexão sobre o bailarino 

que cria e sobre o bailarino que pesquisa. Foi o período mais forte e, 

talvez, o período que não teve tantas questões relacionadas ao 

financeiro. Foi um período que ainda havia orçamentos para a 

realização das obras. Então, volto a falar, como a Cristina Machado 

permaneceu muito tempo e muito propositiva, existiram muitas 

produções com diferencial interessante, sobretudo, em relação ao 

tempo dos processos e à construção dos espetáculos. Isso era uma 

defesa que ela fazia e uma defesa que os bailarinos também se 

propuseram a fazer diante das políticas da Casa [FCS], porque a Casa 

não concordava com essa ideia de ficar um ano, um ano 

experimentando, pensando sobre um trabalho, encontrando outras 

pessoas de outras áreas. Foi o período que mais me marcou e que 

aponto como o mais produtivo (SILVA, 2018). 

 

Como você percebe a relação dos bailarinos com os processos 

de criação?  

 
O que eu percebia era assim: iniciava um projeto, um processo e de 

alguma maneira algumas pessoas [bailarinos] se expulsavam dele ou o 

processo te expulsava de uma certa maneira. Sua participação ia ser 

menor ou maior, dependendo do seu envolvimento. [...] Isso era 
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conflitante demais. Porque isso faziam as pessoas refletirem, por 

exemplo, se era esse caminho mesmo que elas queriam. Aí tinha uma 

parcela de bailarinos que não queria se envolver em ser bailarino 

criador, porque dá muito trabalho, pois é um outro tipo de 

envolvimento. Ou seja, não é mais só aquilo de você chegar, fazer a 

aula que está programada, passar o ensaio que está programado e ir 

embora. [como criadores] Era uma coisa que não tinha fim, era 

infinito. Antes de chegar [no trabalho] você já estava pensando sobre. 

Aí tinham as reflexões: que aulas fazer? Como aquecer? Olha que 

mudança interessante! A gente estava pensando a rotina [...] A gente 

saída do trabalho com tarefas pra fazer em casa; então era uma coisa 

que você ficava envolvido 24 horas.  E eu acho que o artista ele é 

artista 24 horas. Nesse sentido, um outro aspecto bonito foi perceber 

que não tem uma separação entre arte e vida (SILVA, 2018). 

 

Rangel
103

, como você relataria a transição de perfil artístico 

vivenciado no período dos coreógrafos residentes para a fase 

em que se passa a investir no bailarino como criador? 

[...] A gente não sabia onde iria dar isso, a gente foi vivendo. [...] As 

coisas eram mais coletivas. Nas reuniões nós decidíamos tudo juntos, 

não tinha mais essa hierarquia, não tinha mais o primeiro bailarino, 

não tinha mais o solista, não tinha mais o corpo de baile, não tinha 

mais o papel do diretor. [...] O grupo começou a pensar junto para 

produzir as coisas. [...] Então, até 1999 trabalhei, exclusivamente, 

como intérprete e para desenvolver minha técnica, minha capacidade 

de produzir o que o outro imagina.  Deixar meu corpo como 

instrumento. De 1999 em diante, [...] os trabalhos já começaram a 

exigir uma autoralidade. Então você tinha que colocar o seu. [...] A 

gente começou a trabalhar muito mais em grupo, as oficinas, as 

vivências, os laboratórios... tudo era em grupo, só não era nos 

momentos de uma pesquisa mais individual (RANGEL, 2018).  

E como foi trabalhar com outras ferramentas e formatos de 

criação? 

Com a Graziela Rodrigues, tinha essa coisa de pisar no milho, nas 

pedras. A primeira coisa que ela tentava era de fazer a pessoa enraizar. 

Para a Graziela tem que ter contato do o pé com o chão. Imagina, eu 

era uma bailarina neoclássica, minha relação com o chão era outra. 

Porque tem uma diferença. Do clássico para o moderno, o chão, nosso 

contato e relação com o chão é bem diferente. [...] Ela trabalhava 

também com imaginação. A gente tinha que fechar os olhos e 

imaginar coisas e o que você fazia com seu corpo não tinha que ser 

belo ou perfeito, mas apenas a reação das suas emoções. [...] Então, 

                                                           
103

 Cristina Rangel, 53 anos, ingressou na Companhia de Dança do Palácio das Artes em 1994 como assistente 

de coreografia e, de 1995 até 2014, atuou como bailarina e, pontualmente, como assistente e coreógrafa da 

mesma. Durante todo esse período, ocupou um cargo de provimento de comissão de recrutamento amplo e seu 

afastamento das atividades da Cia foi decorrente da incapacidade laborativa. Conforme período de admissão e 

egresso, essa bailarina atuou tanto nos anos anteriores ao recorte dessa pesquisa, na fase nomeada por Meireles 

(2016) de Movimentos II, fase dos coreógrafos residentes, quanto participou e vivenciou de quase todo o período 

tomado como referência para realização dessa análise, o Movimentos III (MEIRELES, 2016), fase da 

horizontalização dos cargos e da consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista 

realizada no dia 17/01/18. 
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assim, a pessoa tinha que criar raiz, estar enraizada para ela poder 

criar algo, para ela poder florescer igual uma árvore. Na época, a gente 

tinha que pegar barro, amassar o barro com a mão. Eram coisas que eu 

nunca tinha feito como bailarina; nunca ninguém me pediu para 

amassar barro com a mão, pisar no milho, na pedra, fechar os olhos e 

imaginar (RANGEL, 2018). 

 

Você poderia compartilhar alguma experiência de uma criação 

sua a partir dessa vivência? 

 
Em Coreografia de Cordel

104
, eu fiz o personagem que dançava só 

com o Lado Direito. [...] Me inspirei no Seu Manoel, que era um 

homem da terra, um homem rude, um homem que trabalhou a vida 

inteira fazendo a mesma coisa, com o mesmo lado, a enxada, sabe? Eu 

como bailarina, fiz isso também. Quantas vezes a gente só fazia uma 

coisa para o lado direito? Quantas vezes eu fiz o mesmo movimento, 

repeti milhões de vezes o mesmo movimento, me desgastando e ao 

mesmo tempo com esperança. Entende? O que mantém uma pessoa 

em pé? [...] No final de toda a minha sequência eu falava uma oração: 

“Com Deus eu deito, com Deus eu levanto, com a graça de Deus e do 

Divino Espírito Santo...”. Eu como bailarina vivia aquela repetição, 

aquele cansaço, aquela labuta, mas o cara da terra também vivia, ele 

também era obrigado, ele também não podia ficar sentado com a 

bunda no chão e não fazer nada. Ele tinha que repetir aquele 

movimento de cavar a terra. Ele tinha que fazer aquilo ter o resultado 

que ele queria. Era a mesma coisa eu, eu me sentia uma bailarina da 

terra. [...] Seu Manoel era do Vale do Jequitinhonha e o Vale e aquele 

povo de lá, eles não têm nada. Uma luta para sobreviver. [...] Aí eu 

ficava pensando, o que faz aquela gente levantar e ir trabalhar? [...] E 

foi isso que eu levei para a criação do Lado Direito. “Eu vou dançar 

só com o Lado Direito” (RANGEL, 2018).  

 

Cláudia Lobo 
105

, Como bailarina da CDPA, você se sente 

criadora? 

 
De uma maneira muito diferente do que eu já fui fora daqui. [...] Acho 

que é delicado, às vezes isso acontece aqui, as pessoas 

experimentaram criadores, aí fica sempre uma comparação com outro 

processo. Eu também vivi isso, de compar. [...] Só que eu tive a 

oportunidade aqui de redescobrir o que poderia ser eu criadora aqui e 

renovar a pergunta, porque eu acho que isso tem que ser uma 

pergunta, renovável: “o que é ser criadora a cada momento da sua 

vida?”. E da maneira como eu fazia, eu já tinha uma ideia pré-

estabelecida, eu já sabia o que era. [...] Antes eu criava o meu 

trabalho, da minha maneira, eu regia, eu autodirigia. E aqui não é para 

eu realizar a minha criação. [...] (LOBO, 2018).  
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 Ver os apêndices B, C e G. 
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 Cláudia Lobo, 51 anos, atuou como assistente de direção e como ensaiadora na Companhia de Dança do 

Palácio das Artes no período de 2007 a 2014. Desde 2015, passou a exercer a função de bailarina na Cia, 

ocupando, em todos os casos, cargo de provimento de comissão de recrutamento amplo. Conforme ano de 

ingresso, essa bailarina atuou sob as direções artísticas de Cristina Machado, Sônia Mota e Cristiano Reis, 

direções localizadas no período do Movimentos III (MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos cargos e do 

investimento e consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista realizada em 13/03/18. 
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E como você percebe os lugares construídos e desconstruídos 

pela CDPA na FCS? 
 

Uma noção que eu não tinha, e passei a ter, é que esse perfil artístico – 

que parece existir e se manter por conta própria desde 2000 – não foi 

uma escolha da Casa, mas [de um certo grupo de pessoas] e a Casa 

deu e/ou dá essa permissão. Ainda que esteja no estatuto da Casa que 

a pesquisa, a vanguarda, (porque têm essas palavras no estatuto) [...], a 

Companhia só conseguiu existir até agora com essa proposição porque 

pôde dizer: “Olha, está previsto isso e almejamos esse lugar, queremos 

ocupar esse lugar”. Mas, a meu ver, a Companhia deixou um buraco 

dentro da Casa quando fez essa escolha artística [buraco no sentido da 

ideia de dança formada pela atuação artística da Cia nos anos dos 

Movimentos I e II]. Acho que isso explica o espaço que o Balé Jovem 

teve. O Balé Jovem era o balé jovem da Companhia anterior, a meu 

ver. Porque era um lugar que ocupava aquela ideia de dança dentro de 

uma Casa ainda muito tradicional. Então a Casa precisava mesmo de 

alguém [de um grupo] que ocupasse esse lugar, para a própria 

economia dela como um todo (LOBO, 2018).  

 

Cristiane, como você enxerga o trânsito entre diferentes 

linguagens artísticas na CDPA?  

O hibridismo de linguagem artística me afetou profundamente, tanto 

que eu fui cada vez mais enveredando para o universo da performance 

artística. A qualidade da presença, a arte conceitual junto daquilo que 

eu estou propondo. Tirando a dança desse lugar acessório, de 

movimento pelo movimento, que pode ser muito interessante, mas que 

não é o perfil da companhia. [...] Então, eu destacaria esse período que 

havia essa interdisciplinaridade, esse hibridismo de linguagem, que 

tem a ver com entendimento de mundo e pelo tipo de alimento que se 

comia ali (OLIVEIRA, 2018). 

Sônia
106

, quando você chegou na CDPA, que Cia você 

encontrou? 

 
A minha primeira experiência com a Companhia foi dirigindo o 

trabalho “22 Segredos” [...]. Foi excelente, maravilhosa, sem 

compromisso, porque eu não tinha que estar em contato com as 

dificuldades burocráticas de uma instituição. Eu vim como convidada 

e usufruí dos prazeres de você estar em uma instituição onde tem sala 

de ensaio, tem os ensaios, tem a música, tem tudo, assim à sua 

disposição. Então eu achei que para quem é uma profissional 

independente, como eu sempre fui, que é quase um luxo e um 

privilégio estar dentro de um teatro, o Grande Teatro do Palácio das 

Artes. [...] Então eu convidei a equipe artística do meu jeito, foi uma 

experiência muito gratificante. [...] Depois a Cristina Machado me 

estimulou a aceitar o convite para assumir a direção, porque era um 

momento da vida dela que ela preferia se ausentar e como viu que 

tinha dado certo o processo do encontro comigo e com a Companhia. 
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 Sônia Mota, 70 anos, atuou na Companhia de Dança do Palácio das Artes em 2009 como coreógrafa e de 

2010 a 2013 como Diretora Artística (Regente). Ocupou o cargo de provimento de comissão de recrutamento 

amplo. Entrevista realizada em 16/04/18. 
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[...] Aí quando eu entrei [como diretora] na Companhia [...] foi um 

choque total. [...] Na época fiz um questionário com todos os 

bailarinos sobre o que eles achariam de trabalhar dentro de um 

processo de autonomia. E parece que essas palavras autônomo e 

autonomia, dentro da Companhia foi quase que cancerígena. [...] Do 

meu ponto de vista, essa autonomia que eu fui exercitando com eles 

[CDPA] foi muito conflitante. [Reservarmos um momento antes das 

aulas, dentro da carga horária de trabalho, para um aquecimento 

individual] uns queriam participar e outros não. Então... era para cada 

um sozinho fazer seu aquecimento. [...] A entrevista que eu fiz antes 

com cada um e todos defenderam a necessidade de serem autônomos, 

de terem autonomia, voz ativa, de participarem das decisões. Na 

prática isso não aconteceu; isso é a minha visão. A parte artística 

então ficou muito prejudicada, porque nesse período que eu entrei na 

Cia como diretora, por mais que a Cristina já tivesse traçado o perfil 

da Companhia nesse sentido, do trabalho e pesquisa de campo, da 

autonomia dos bailarinos coreografarem e tudo mais. [...] Eu tive em 

quatro anos, quatro diretores artísticos [gestores] diferentes e todos 

eles me questionando o perfil da Cia, quando eu achava que já existia 

um perfil que a Cristina [Machado] trabalhou dez anos. A Companhia 

Palácio das Artes que eu aceitei vir dirigir era uma Cia que fazia 

pesquisa de campo, que os bailarinos tinham autonomia criativa e que 

não precisavam de coreógrafo de fora para coreografar, que vocês 

mesmos traziam os materiais e o que precisavam era de uma direção 

[regente], de uma organização cênica, mas não de um coreógrafo. [...] 

Sobre a instituição [FCS] eu sentia uma contradição, uma não 

aceitação. Uma não aceitação, mas não uma fala clara e definitiva, 

“não, não é assim que a gente quer”. [...] A Cia iria fazer quarenta 

anos; então eu falei: “Vamos fazer a biografia?” Foi quando fizemos o 

“Zona Zero Quatro”. Na época, por conta de uma mudança de política 

no governo, não podia dizer que a CDPA estava fazendo quarenta 

anos em propaganda, propaganda pública do prefeito e não sei o quê. 

A Cia foi meu primeiro choque. [...] Eu já achei isso um absurdo, mas 

engoli, foi o primeiro sapo que eu engoli [...]. (MOTA, 2018).  

 

Cristina Machado, como você avalia o processo 

vivenciado pela cia a partir de 1999? 
 

Na construção dos trabalhos [espetáculos], houve [há] uma 

consolidação, pois os trabalhos vão consolidando etapas [momentos, 

marcos] de um processo [uma trajetória]. Um espetáculo consolida 

aquele processo daquele momento e daquelas pessoas que pensavam 

daquele jeito, entende? [...] Eu acho que nesse caminhar da CDPA, 

eles [os trabalhos] refletem para mim um desafio que eu coloquei na 

Companhia e acho que a maioria topou. Mesmo que houvessem 

resistências, mesmo que a resistência fosse até minha, às vezes, ou da 

própria instituição, conseguimos deixarmos ser levados por uma coisa 

que falava mais alto [...]. Então, quando a gente chamava alguém para 

ter algum atravessamento de alguma fala, algum vídeo, até 

documentário as vezes, ou uma pessoa que deu uma entrevista que 

muda tudo para você. A gente, eu levei uma vez uma entrevista de 

física quântica né. Então, assim, tudo isso era para quê? Para a gente 

poder ficar um pouco mais confortável nesse lugar sem líquido, sem 

referência. Saber que transitar nisso pode ser o melhor dos mundos. 

Por que disso, a hora que você também consegue organizar um pouco 
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as coisas, pode sair disso tudo um resultado maravilhoso. É possível 

criar algum resultado; a gente não precisa ficar só na pesquisa. [...] O 

que quero dizer com isso tudo é que pode parecer que não é nada, mas 

você, quando conseguindo entender um caminho, você compreende 

que as coisas não nascem de uma hora para a outra numa companhia. 

Como também não nasce de uma hora para outra num Diretor de 

companhia. [...] Por mais que seja intuitivo você tem que experimentar 

algumas vezes para ver aonde vai dar. Então, eu acho que a pérola foi 

essa. Quantas chances a gente teve de ficar aos trancos e barrancos, 

dentro do possível, com tanta gente fazendo essa Companhia se 

transformar. Passar por um processo de transmutação quase assim 

entende (MACHADO, 2018).  

 

Ao que tange as percepções que os entrevistados têm sobre o perfil artístico e sobre 

processos criativos da CDPA entre os anos 2000 e 2016, há um consenso que compactua com 

a proposta de Meirelles (2016) em nomear a existência dessa transição de um modelo de 

trabalho focado em um coreógrafo residente para um modelo mais autoral, focado no 

bailarino-criador e também em práticas mais coletivas e colaborativas de criação. Entretanto, 

a percepção sobre esse perfil artístico e sobre os processos variam muito, de acordo com a 

natureza da vivência de cada entrevistado.  

Rangel relata ter vivido esse processo de transição de forma bastante intensa. Em sua 

compreensão inicial, havia uma certa dicotomização entre o bailarino que interpreta em 

relação àquele que cria, revelada pelo uso da expressão que seu corpo era instrumento da 

dança, na fase do Movimentos II. Entretanto, ao vivenciar as possiblidades trazidas pelo 

Movimentos III, em que ela explicita os processos de Coreografia de Cordel e o trabalho com 

Graziela Rodrigues, fica evidente como a experiência de deixar de ser apenas o instrumento 

para se transformar em autor foi transformadora para ela.  

Alex também traz em sua fala essa ideia de transformação do bailarino, referindo-se à 

mudança de postura em relação ao próprio ofício. Se antes, de alguma forma, ele poderia ser 

passivo e cumprir um cronograma estabelecido por outros com definições previas de aulas, 

ensaios e apresentações, agora, para criar, ele precisa estabelecer uma outra forma de 

envolvimento com o fazer diário. É necessário trazer propostas, experimentar outras 

possiblidades, arriscar, expor-se, refletir e discutir modos de fazer, inclusive da própria rotina 

da CDPA.    

As reflexões de Cláudia Lobo sobre o que é ser criadora também são pertinentes para o 

contexto da CDPA, uma vez que definir um conceito único de criação ou uma única forma de 

criar seria limitar as possibilidades e criar novas formas para engessar o trabalho. A liberdade 

artística se relaciona diretamente com a capacidade de questionar e se reinventar, o que é 

comum tanto à CDPA como aos próprios bailarinos. A escolha da CDPA pela 
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interdisciplinaridade também merece ser destaca. Trazida por Cristiane Oliveira, é também 

uma marca do período estudado na pesquisa, no qual os diálogos entre linguagens artísticas 

foram amplamente estimulados e podem ser vistos em trabalhos diversos
107

.  

Retomando a discussão sobre compreensões do perfil artístico da CDPA, Sônia Mota 

revela um contraste de seus entendimentos, em virtude da sua experiência em funções 

distintas vivenciados por ela. Na figura de diretora coreográfica do espetáculo 22 Segredos, 

experimentou o que seria um lado ideal. Sem possuir vínculos diretos com a FCS e como 

figura de diretora convidada de um trabalho, pôde usufruir da estrutura proporcionada pela 

FCS, com salas de ensaio, teatro próprio e a rotina já estabelecida de uma companhia 

profissional. O diálogo com a instituição era mediado pela Diretora da Companhia (na época 

Cristina Machado), o que a fez ter uma determinada compreensão da CDPA e de seu perfil 

artístico preservada pela distância do contexto administrativo da FCS.  

Em seguida, Sônia assumiu a direção da CDPA, ocupando o cargo de Cristina 

Machado. E revelou ter sido um choque o que encontrou. Agora não havia mediações e ela 

entrou em contato com a realidade burocrática da FCS e com os questionamentos que a 

instituição tinha em relação à Companhia. Com a grande troca de gestores que vivenciou 

como Diretora da CDPA, percebeu como o lugar que artisticamente a CDPA vinha 

construindo e que parecia sólido, fruto de um trabalho de cerca de dez anos, era mal 

compreendido ou até mesmo não compreendido pelos novos (e também antigos) gestores. 

Claudia Lobo fala também sobre o que ela nomeia de “buraco” na relação entre a 

CDPA e a FCS, gerado pela transição entre os Movimentos II e Movimentos III. A CDPA, ao 

assumir esse lugar de criação e sustentar isso, distanciou-se do perfil dos demais corpos 

artísticos (OSMG e CLMG) que se mantiveram lineares nas suas propostas
108

. Esse lugar da 

CDPA foi construído (e continua sendo), entre negociações, resistências e flexibilizações, mas 

não necessariamente correspondeu aos interesses e ideais das gestões sobre o que é ou deveria 

ser uma companhia de dança pública. Entretanto, no período analisado, esse perfil de criação 

autoral foi sendo sedimentado com ajustes, conflitos, percalços e estratégias de negociação, 

mas mantendo-se firme ao propósito inicial.  A fala de Cristina Machado sintetiza um 
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 Por exemplo, como Coreografia de Cordel, Transtorna, Entre os Céus e as Serras, Se eu pudesse entrar na 

sua vida, 22 Segredos, Primeirapessoadoplural, Nuvens de Barros e outros. Ver Apêndices B, C e G. 
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 Com relação a essa diferenciação entre os Corpos Estáveis, no contexto dessa pesquisa, a OSMG e o CLMG 

não são criadores no sentido do desenvolvimento de trabalhos artísticos autorais, mas preservadores e intérpretes 

de obras. Ressalto que, embora existam, são raras as obras construídas especificamente para e/ou pela OSMG e o 

CLMG. É nesse sentido que se percebe uma grande diferença entre o perfil artístico da CDPA em relação à 

atuação da OSMG e do CLMG.  
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pensamento sobre esta consolidação, reconhecendo a existência e a necessidade da construção 

de um percurso artístico e institucional para que isso acontecesse. 

 

2.2.3 CATEGORIA 3 – Discursos institucionais, processos artísticos e burocráticos: 

possibilidades de mediação 

 

Lina, tomando como referência esse período que a CDPA tem 

investido em trabalhos artísticos mais autorais, como você 

percebe os diálogos entre diretores (regentes) e gestores da 

FCS?  

 
Eu, sinceramente, [...] acho que [...] tirando o Mauro Werkema, 

nenhum deles [presidentes] comprou, acreditou e deu ênfase e apoio 

suficiente para gente [...]. Estamos conseguindo até hoje porque a 

gente faz um bom trabalho, [...] mas percebo que eles não acreditam. 

Eles não dão o apoio que poderiam [...]. E a Cristina [Machado] 

entrou no barco com o Mauro e foi muito bom. [...] Mauro nos 

estimulava. Nós tínhamos palestras, a gente ia para o Mazagão, a 

gente ia para a Casa do Conde. A gente agitava, não ficava preso só no 

4° andar [...]. Fomos para o Vale do Jequitinhonha [...] para Ouro 

Preto, para o Belo Vale [em Noivas de Cordeiro] fazer pesquisa de 

campo.  Para mim isso é um alimento [...]. Agora o que me marcou na 

Sônia [Mota], foi o período criativo que a gente teve, pelo menos eu 

tive. Ela dava oportunidade para gente pesquisar, discutir, fazer 

grupos [...]. Já com o Cristiano Reis [...] eu acho que está coincidindo 

com uma fase muito difícil, administrativa e financeiramente falando. 

Então, percebo que está difícil para ele conduzir [...]. O jeito que ele 

está levando é de ceder algumas coisas que não são escolhas da 

Companhia para atender à direção, à presidência da Casa. E eu não 

gosto disso. [...] eu não quero mais dar passo para trás [...]. E não 

aguento mais ficar a mando de diretor artístico e de presidente. [...] 

acho que esta sendo um momento difícil para o Cristiano como diretor 

(LAPERTOSA, 2018). 

 

 Alex, quais são as suas percepções sobre as três direções 

(regências) da CDPA no período de 2000 a 2016? 

 
[...] eu achei incrível essa maneira de conduzir e de proporcionar esses 

encontros [referindo-se a ter profissionais de outras áreas dentro do 

processo de criação], que aconteceu principalmente no período da 

Cristina Machado. Isso fazia com que o nosso envolvimento se 

tornasse outra coisa. Assim, em relação à dança. [...] O período da 

Sônia Mota [...] também foi muito produtivo. Eu acho que a Sônia 

Mota tinha uma natureza provocadora. Ela é uma pessoa muito 

envolvida no que faz [...] Mas eu senti que [...] ela quis aproveitar 

todo um legado que estava no nosso discurso – do bailarino que cria. 

[...] Com a Sônia [...] não teve orçamento, o orçamento era mais 

apertado. E a Companhia começou a pensar que isso era uma 

responsabilidade dela [...] por ela não ter uma experiência como 

gestora de projetos. [...] No entanto ela teve muita escuta, no sentido 

do que a gente poderia fazer e/ou dar continuidade, só que de uma 
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outra maneira [...]. Eu acho que juntou um orçamento apertado com 

uma “classificação” de que ela não tinha competência para lidar com 

questões de orçamento – correr atrás de projetos, aprovar projetos, 

entre outros –, e isso foi uma coisa que se misturou muito e talvez 

prejudicou muito a atuação dela como diretora na Companhia. [...] 

Apesar de tudo isso, foi um momento que a Companhia produziu 

muito [...] buscou muitas maneiras de atuação. [...] revisitamos muita 

coisa que a gente já tinha feito. [...] Ela ajudou a Companhia a 

condensar [...] e a fazer uma síntese de coisas que a gente tinha vivido 

ali dentro. [...] Mas isso não era bastante, não era suficiente [...]. Penso 

que isso continuou fragilizando a Companhia e talvez a expôs. [...] 

Pensando nos dias de hoje [2018] eu acho que [...] a CDPA está 

distanciando desse período primeiro [período relativo à direção da 

Cristina Machado] e também distanciando do segundo [relativo à 

direção da Sônia Mota] e se tornando algo que eu ainda não sei 

definir. [...] Mas é um período aonde percebo que a Casa quer 

direcionar muito a criação artística da CDPA, mas de uma maneira 

voltada para um jeito tradicional de fazer dança, com um discurso de 

atender o público leigo que tem uma ideia e estereótipo do que é 

dança [...] parece que o bailarino criador está saindo de cena e começa 

[...] uma coisa mais próxima do bailarino objeto [...] Aí volta os 

moldes antigos [...] só que atualizados [colocados] no discurso 

democrático. [...]. Eu acho que trabalhar em cima de encomendas não 

tem muito espaço para reflexão, no sentido sobre um discurso artístico 

do ato de criar, [...] da relação que o bailarino estabelece com essa 

criação [...] (SILVA, 2018).   

 

Lucas 
109

, como você se sente enquanto sujeito portador de fala 

na CDPA e FCS? 

A gente se posiciona pouco. É medo mesmo. O medo da questão 

empregatícia, questão disso aqui ser seu emprego também. E o seu 

emprego ser a sua arte também, gera algumas outras coisas. Gera um 

posicionamento. Gera um lugar de fala. Ou de não fala, de silenciar. 

Por isso que eu acho que eu consigo talvez lidar um pouco melhor 

aqui com a Instituição, por conseguir ter outros lugares de fala fora 

daqui. Acho que se eu dependesse só daqui pra ser o meu lugar de fala 

eu não estaria nada bem. Já não estou bem mesmo negociando tanto. 

[...] Mas é engraçado como a esperança sempre está perto. Sempre 

tenho a esperança de que as coisas vão melhorar. [...] Minha esperança 

interna é que esta Cia volte a fazer trabalhos em que a alteridade 

importe muito. Que a gente faça pesquisa de campo. Que a gente 

mergulhe em outras realidades. Que a gente consiga extrapolar um 

pouco nossas barreiras de bailarino, de linóleo, de bailarino do Estado, 

de que para eu dançar tem que estar assim ou assado, de que tem que 

ter horário “X” e que não sei o que. Eu não acho que a gente tem que 

ser um louco, sem organização, nada disso. Mas eu acho que é tanta 

coisa, que aí você fica louco para ter seus trinta minutos de distância 
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 Lucas Medeiros, 27 anos, é bailarino. Ingressou na Companhia de Dança do Palácio das Artes - CDPA como 

bailarino estagiário e atua profissionalmente na mesma desde 2010, ocupando o cargo de provimento de 

comissão de recrutamento amplo. Conforme ano de ingresso, esse bailarino atuou sob as direções artísticas de 

Sônia Mota, Cristina Machado e Cristiano Reis – direções localizadas no período do Movimentos III 

(MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos cargos e do investimento e consolidação do bailarino como 

criador e coautor das obras. Entrevista realizada no dia 26/03/2018. 
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[momento do intervalo] dessa instituição e da atividade do estúdio 

para simplesmente poder comer [com fome ou não] e descansar 

(risos). Não é? Porque a gente cansa de ficar nessa instituição 

também. Cansa fisicamente [mental e emocionalmente] porque a 

gente... é no corpo. Porque eu tenho que fazer aquela coreografia lá, 

que eu não acredito, mas é a demanda. E eu tenho que engajar o meu 

corpo nisso. Não posso só escrever um papel e mandar dinheiro e falar 

“resolve aí”. Né? Tem que ser aqui, ó! [Batendo a mão no peito]. É 

aqui [no corpo] que eu tenho que responder a esta instituição e dar 

resposta à instituição (MEDEIROS, 2018).  

 

Alex, quais peculiaridades desse grupo você considera uma 

variável determinante para se pensar nas ideias de permanência 

e rotatividade de bailarinos na CDPA?  

 
A sensação que eu tive, durante muitos anos, que a Companhia foi 

pouco rotativa. Quando eu entrei na Companhia [2000], tinham saído 

uns cinco bailarinos que já estavam lá há bastante tempo, eu acho, não 

sei dizer exatamente quanto. Mas a minha geração, as pessoas que 

entraram comigo, permaneceu um bom tempo, com exceção de alguns 

bailarinos que saíram por querer outras propostas artistas [...]. 

Recentemente, eu senti que essa mudança de contratação e de muitos 

regimes de trabalho proporcionou uma rotatividade maior (SILVA, 

2018).  

 

E para você, qual tem sido o grande conflito dessa companhia?  

Eu acho conflitante os vários regimes trabalhistas e, talvez, mais 

conflitante ainda, o fato da CDPA ser uma companhia que reuniu 

vários bailarinos com diferentes propósitos [dentre eles, o percurso 

relativo aos cargos estruturados hierarquicamente no formato de 

companhias de repertório] e no meio do caminho ter unificado esses 

diferentes propósitos em um modelo artístico em que o bailarino 

exerça e tenha a mesma função e importância, criar e dançar. Digamos 

que a Companhia não foi criada com essa proposta. Isso gerou 

conflitos [...]. Algumas pessoas aderiram essa proposta ao longo dos 

anos, e as que saíram, eu acho que foi, justamente, porque não 

entendiam e/ou não gostariam de trabalhar dessa forma. [...] Além 

disso, a questão dos regimes ficou mais séria porque agora são pessoas 

exercendo uma mesma função, porém com diferentes vínculos 

trabalhistas.  Com isso, o salário, por exemplo, é diferente entre os 

bailarinos [...] e a questão de ter plano de carreira ou não só agravou, 

porque como não tem concurso público, os cargos daqueles que são 

efetivos vão morrer com essa pessoa. Já os cargos comissionados, que 

é um problema antigo do Estado, também, estão diminuindo e sendo 

substituídos pelos contratos temporários. [...] Mas, enfim, de maneira 

geral eu acho conflitante porque são muitas diferenças realizando uma 

mesma função e isso reflete no dia a dia do trabalho, no entusiasmo da 

pessoa, na forma de tratamento. Os mais antigos parecem ter mais 

direito a certas coisas que, inclusive, por terem criado uma ideia disso. 

Até a geração dos comissionados, de alguma maneira, também 

criaram uma ideia que pertence a eles. E, de alguma maneira, os 

[bailarinos] que estão ficando agora no novo regime de contrato, esse 

contrato que dura três meses, se permanecerem na Cia também vão 

criar um tipo de vínculo, uma espécie de Direito, mesmo que ele não 
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seja explícito ou não seja legítimo. Acredito que, se continuar assim, a 

próxima geração dessa Cia [...] vai estar fragilizada ainda mais. Então, 

o ideal é que todo mundo estivesse em um mesmo regime, 

equiparando [para cima] o máximo para não ter perdas. [...] Então, 

acho que esse contexto fragiliza o grupo e reflete na própria produção 

artística. [...] Pensa comigo: como um bailarino contratado por três 

meses reivindica alguma coisa? Eu acho que os efetivos podem, mas 

estão aposentando e os comissionados ainda têm alguma força, mas 

também as pessoas já estão se desvinculando, como eu, por exemplo. 

E quem tá chegando agora sabe-se lá quanto tempo fica. [...] Por isso 

que eu estou falando que reflete muito na atuação artística da Cia, 

porque um trabalho com previsão de duração de 3 meses, sem 

garantia, este bailarino terá uma atuação política bem diluída (SILVA, 

2018).  

 

Lina, você se sente privilegiada por trabalhar em uma Cia 

Pública de dança? Por quê? 

 
Tem pontos positivos e negativos. O fator positivo [...] é de ter uma 

boa infraestrutura, ter um salário [...] Mas a dificuldade [...] é que a 

gente não tem autonomia [administrativa] [...] a gente fica muito 

submetido a algumas mudanças de governo. [...] Politicamente, eu 

sinto que a gente não é reconhecido por nenhum governador.  E olha 

que a gente [CDPA] é uma Cia oficial, do governo do estado de Minas 

Gerais [...]. E o presidente daqui [FCS] será sempre uma indicação do 

governador [...]. Parece que a gente não representa nada para eles 

(LAPERTOSA, 2018).  

 

Como você se sentia dentro da CDPA, para criar?  
 

Eu me sentia completamente segura e livre para criar porque eu tinha 

estabilidade financeira, que é um grande problema na vida dos artistas 

independentes. [...] Isso lá dentro era uma coisa resolvida, eu não tinha 

esse problema, eu não tinha que pagar para fazer aula, que depois eu 

me vi alijada disso, assim, sabe? Eu tinha o ambiente, eu tinha o 

alimento que eram as aulas, os profissionais que eu tinha contato e eu 

tinha o meu salário todo mês para pagar minha água, minha luz, meu 

telefone, minha comida (OLIVEIRA, 2018). 

 

Lucas, como você percebe a Instituição no seu trabalho? 

 
[...] ela me ampara me dando o meu salário.  E eu acho que o resto, eu 

tenho percebido, cada vez mais, as camadas que uma instituição tem 

pra dentro e para dentro de si, e para fora e para fora de si. Que me 

obriga, por exemplo, a participar de uma ópera. E dançar de toureiro 

numa coreografia com recortes bem clássicos. De linguagem bem 

clássica.  Que é uma coisa que eu jamais escolheria. E às vezes, a 

percebo também, nas minhas fragilidades. Porque não fui escolhido 

[em um trabalho tradicional e clássico] porque eu tinha as habilidades. 

Dentro desse contexto, eu tenho que me dispor e tentar captar [reunir] 

tudo que eu tenho para poder estar bem em cena. Então, às vezes, eu 

sinto a instituição ou essas negociações institucionais nesse lugar [...] 

atravessando também as nossas pessoalidades (MEDEIROS, 2018). 
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Cristiane, como você percebe a dimensão público-burocrática 

na CDPA? 

À medida que a CDPA vai sendo afogada por problemas que não são 

de ordem artística, mas que são de ordem burocrática, a burocracia 

mata o sujeito. A burocracia mata a subjetividade; ela é um universo 

antagônico. [...] Até quando você vai sempre criar a partir dessa crise 

burocrática? Por que você não pode criar a partir do canto do 

passarinho que é lindo e da célula molécula que fica fluorescente? 

Então o meu subject vai ser sempre crise institucional? [...] Eu acho 

que esse mote de criação tem que mudar. Os artistas precisam de 

espaço e de alimento para criar com base em outras coisas que não são 

os seus problemas particulares, nem os seus problemas enquanto 

companhia, nem o seu problema enquanto uma companhia dentro de 

uma instituição. Acho que precisa transpor esse problema 

(OLIVEIRA, 2018).  
 

Como você percebe a precariedade na CDPA? 

 
A precariedade está no vínculo de contratação de pessoas. Se eu me 

machuco e tenho vinte anos de casa, como eu me aposento? E se eu 

me aposento, eu vou ganhar menos, então eu fico lá, aguentando, 

porque eu tenho que aguentar porque eu não vivo com menos do que 

eu já estou vivendo. E aí você não cria espaço para novas pessoas ou 

se cria de uma maneira muito equivocada. Isso impacta a produção 

artística. Não tem gente velha não sabe dançar ou criar, não é isso, não 

é isso. Tem haver com a postura que eu tenho ali e o meu nível de 

disponibilidade para exercer aquela tarefa, que é uma tarefa de 

trabalho. [...] Então você tem uma precarização dos recursos, da 

infraestrutura, da política e aí ficar ali mediando isso.  Onde que fica a 

arte nesse lugar? (OLIVEIRA, 2018).  
 

Cristiano
110

, a partir de sua experiência como bailarino da 

CDPA, como você vê sua atuação como Regente? 

Essa gestão que eu estou sendo Diretor [Regente], a Casa comprou a 

ideia da CDPA ser uma Cia de bailarinos criadores. Igual em outras 

gestões. Claro que têm [a interferência dos fatores] econômicos e de 

gestão de cada momento [Gestão] que definirá o quanto isso vai ser 

mais ou menos efetivo. Por exemplo, anos de 2003 e 2004, o projeto 

de montagem de “Coreografia de Cordel” foi super caro. [...] Ele tem 

várias fases [desdobramentos]. Digamos que assim, atualmente, a 

Fundação não faria nem a primeira parte dessa pesquisa. Ela não teria 

condições de apoiar isso [...]. [Essa condição política] impacta muito 

no nosso trabalho, porque vai limitando esse processo artístico, do 

bailarino-criador. [...] Mas de um modo geral [...] Todas as gestões 

tentaram entender o que viria a ser bailarinos criadores e o que é uma 
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 Cristiano Reis, 41 anos, atuou como bailarino na Companhia de Dança do Palácio das Artes de 2000 a 2015, 

e de 2015 até a presente data (2018) atua como diretor artístico (Regente). Cristiano ocupa um cargo de 

provimento de comissão de recrutamento amplo. Conforme ano de ingresso, como bailarino vivenciou as 

direções artísticas de Cristina Machado e Sônia Mota, direções localizadas no período do Movimentos III 

(MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos cargos e do investimento e consolidação do bailarino como 

criador e coautor das obras. Como diretor (regente) sua gestão está localizada também no Movimentos III. Tanto 

como bailarino quanto diretor, Cristiano atuou durante todo o período tomado como referência para realização 

dessa análise. Entrevista realizada no dia 11/04/18. 
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Cia que cria seus próprios espetáculos, mas que tinha um diretor 

coreográfico e um Regente. [...] Então, as pessoas que estão a frente 

da Instituição FCS, elas tentam captar esse contexto artístico [esse 

funcionamento que foge da lógica das outras Cias Públicas de Dança 

no Brasil]. Assim, [quero dizer], elas tentam, se esforçam.  Nesse 

contexto, o trabalho do diretor da Cia [regente] de Dança é muito 

importante, fundamental. Ele vai lembrando e tentando validar e 

efetivar no contexto dessa instituição [algumas escolhas estéticas e 

pensamento artístico da CDPA]. [...] Porque o que eu vejo é 

exatamente isso, Coreografia de Cordel, por exemplo, foi o auge de 

processo de pesquisa e criação que a Cia vivenciou. [Foi o mais 

alargado, com mais investimento, apoio], foi o mais profundo, amplo 

e com mais profissionais envolvidos. Tínhamos até rubrica para 

custear o deslocamento de espaço e para trabalhar em outros lugares, 

para viajar e para poder fazer pesquisa [...]. [Essa experiência] ficou 

na memória das pessoas. Com o passar dos anos, com o andar da 

carruagem, o passar do tempo, os recursos só foram diminuindo. [...] 

Então, assim, o investimento nesse tipo de projeto artístico teve 

oscilações devido ao pensamento das diferentes Direções [Gestores e 

Regentes] e da falta de investimento da Instituição. Porque não 

adianta só o Diretor [regente] querer validar um projeto. A Casa [FCS] 

tem que acatar. [...] Esses entendimentos [os discursos e as narrativas 

institucionais sobre arte] precisam sempre ser renovado, ainda mais se 

houver olhar muito tradicional das pessoas que chagam na FCS 

(REIS, 2018). 

 

Essa categoria é a que apresenta a maior variedade de posicionamentos entre os 

entrevistados, que oscilam entre uma discussão sobre as possíveis, interferências da Gestão da 

FCS nos processos criativos dos espetáculos da CDPA, sobre a influência das relações entre 

bailarino versus FCS versus burocracia versus criação, sobre as diversas relações de trabalho 

existentes na companhia e sobre suas implicações dentro do próprio trabalho e também na 

vida pessoal de cada um dos envolvidos. 

Um primeiro recorte possível é a questão do tempo e do recurso financeiro dentro da 

FCS. Dentro das falas, é possível notar um reconhecimento que nos projetos iniciais do 

Movimentos III, como o Coreografia de Cordel, havia uma compreensão diferenciada de 

tempo e uma disponibilidade e interesse financeiro por parte da instituição em promover e 

incentivar um projeto daquela magnitude, com tantas etapas e desdobramentos, sem a pressão 

de se produzir um resultado (espetáculo) rapidamente. 

Parece que havia uma rede de possibilidades que permitiu que tal situação ocorresse: 

havia recurso, compreensão por parte da gestão, paciência para aguardar resultados, 

investimento em outros modelos de pesquisa, como a de campo. Com o tempo, especialmente 

na gestão atual, parece que o encurtamento dos recursos faz com a lógica seja, em alguma 

medida, invertida. A ideia do processo autoral e criativo mantém-se presente em boa parte da 
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produção da CDPA, mas os tempos e expectativas por resultados são outros. Os tempos não 

são dilatados. Ou contrário, precisa-se produzir, criar e apresentar em tempos cada vez mais 

curtos. Mas, como estimular e permitir a criação e o devaneio artístico, se o calendário diz que 

é preciso estar em cena e que não há mais tempo para investigação? 

Nesse sentido, alguns bailarinos sentem que a pressão da instituição interfere 

diretamente nos processos vivenciados. O tempo da criação não necessariamente é o tempo do 

Estado ou dos Termos de Parceria assinados com instituições mantenedoras
111

, do 

cumprimento da meta, do espetáculo realizado, da plateia cheia e satisfeita. Como lidar com 

tantas variáveis? Como dançar uma ópera com perfil de movimentação clássica e ainda se 

sentir criativo? Como equilibrar os anseios pessoais, da CDPA e da própria instituição? As 

respostas variam numa mesma entrevista, de acordo com a pergunta feita, trazendo 

contradições da própria instituição e do ser humano. O salário e a remuneração fixa são, ao 

mesmo tempo, a corrente e a libertação. Se, por um lado, o peso da instituição interfere na 

criação e precisa-se de resiliência para lidar com ela, por outro, há um reconhecimento da 

dificuldade do trabalho enquanto artista autônomo no país e de uma certa liberdade que uma 

remuneração mensal traz para o artista criador. 

A complexidade da instituição e das respostas trazidas mostram que os tensionamentos 

entre Arte, Instituição e Artistas Criadores são muitos e que compreendê-los é também 

entender parte da história da FCS, da CDPA e dos próprios participantes da pesquisa. O 

tempo da instituição pública e as suas limitações de gestão e autonomia criam situações que 

não foram necessariamente previstas. As diferenças salariais da CDPA, as diferentes 

modalidades de contratação, a ausência de concursos públicos e de um plano de carreira 

adequado evidenciam a necessidade e urgência de conseguir adequar e tornar mais justos a 

gestão dos recursos humanos da CDPA. 

 

2.2.4 CATEGORIA 4 – A Dança como serviço público 

 

Cristina Machado, como você percebe esse descolamento da 

CDPA do perfil artístico desenhado pela FCS para os três 

corpos artísticos?  

 
As Cias Públicas de Dança nasceram de um pensamento de época, 

dentro de um contexto que os corpos artísticos eram corpos artísticos 
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 Desde 2016, a FCS tem assinado Termos de Parceria com a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes – 

APPA, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. O Termo que se refere à CDPA tem por 

objeto apoiar as realizações da Fundação Clóvis Salgado que envolvam a participação dos três corpos estáveis da 

FCS. Mais informações estão disponíveis em: https://www.appa.art.br/ Acesso em 28 jul 2018. 
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de Teatros.  Só que as coisas foram mudando. [...] Você manter um 

corpo artístico era um pensamento de balé, vinha da vontade de incluir 

a dança como mais uma linguagem que abarcava a presença da ópera 

nos Teatros. Esse é um pensamento europeu; não era nem o nosso 

pensamento. [...] Com relação às óperas, pensa comigo, é muito tempo 

de ação e pensamento que um bailarino despende para ficar tantos 

períodos do dia e de temporada com um discurso de pé de página só, 

entende? Nesse contexto, a linguagem Dança é muito pouco 

aproveitada. Então, não é à toa que em as Companhias começam a ter 

vida própria para poder enfim, criar seu próprio repertório 

(MACHADO, 2018).  

 

Claudia Malta
112

, como você compreende uma Companhia 

Pública de dança hoje? 

 
Por enquanto a discussão está começando, em toda instituição de arte 

pública [...] com o advento das OSCIPs, das OSs, da dificuldade do 

Estado de manter-se na sua atividade básica e ainda atuar em outras 

áreas. Então hoje eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. 

Eu estou refletindo sobre a existência da arte no serviço público. Qual 

é a nossa obrigação, qual é a obrigação do Estado, o que o Estado teria 

que manter ou não, o que ele teria que fomentar ou não, o que é 

política pública ou não na área da arte? (MALTA, 2018). 

 

Por que manter uma Cia Pública de Dança? 

 
Eu acho importante nem tanto pelas pessoas [bailarinos] de uma Cia 

[...] mas pela função pública mesmo, de dar acesso às pessoas. Afinal, 

não é só saúde, educação, segurança... Sei que as Companhias 

privadas também fazem isso, mas tem gente que não tem dinheiro para 

pagar um ingresso para o espetáculo da Cia de dança “X”. Também 

sei que têm vários espetáculos gratuitos e que são financiados com 

dinheiro público via as leis de incentivo. [...] Mas manter uma cia 

pública de dança é uma forma [entre várias] de cultivar a arte de uma 

maneira pública. Mas [o ideal] eu acho seria ter outras, ter muitas. [...] 

É importante o Estado gerir uma Cia. Tem uma importância cultural e 

social nisso. As pessoas [os cidadãos] precisam saber que o Estado 

tem uma Cia pública [tem três corpos artísticos estáveis] e que elas 

podem assistir à espetáculos dessa Cia mesmo não tendo acesso a 

outros espetáculos. Isso gera uma consciência cultural, [...] uma 

consciência social de que a cultura é importante. Se o Estado oferece 
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 Cláudia Malta, 60 anos, atuou como bailarina da Companhia de Dança do Palácio de 1973 a 1978 e 1981 a 

1985. Dos anos seguintes até os dias de hoje (2018), com alguns intervalos, atuou em diversos departamentos da 

Fundação Clóvis Salgado, tais como: no Centro de Extensão Cultural, no CTP – Centro Técnico de Produção, no 

CEFAR – Centro de Formação Artística, na Superintendência dos Corpos Estáveis (com a mudança de 

nomenclatura passou a ser Superintendência de Produção, hoje Gerência de produção) e na Diretoria Artística 

(setor administrativo). Atualmente ocupa o cargo de Diretora Artística (diretoria responsável pela gerência dos 

três corpos artísticos e pelas gerências de articulação e produção e de gestão artística). Possui vínculo como 

servidora pública em cargo efetivo. Conforme período de ingresso na FCS, Cláudia vivenciou e atuou como 

bailarina no Movimentos I  e em cargos administrativos acompanhou e vivenciou os Movimentos II e III, sendo I 

a fase de experiência formativa e dos balés de repertório, II a fase dos coreógrafos residentes e III a fase da 

horizontalização dos cargos e da consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista 

realizada nos dias 09 e 12/04/18. 

 



103 
 

isso como um dos seus serviços básicos, [...] gera uma valorização de 

várias coisas. [...] Eu acho super importante as pessoas se apropriarem 

desse equipamento do Estado [Palácio das Artes] como delas também. 

Então, as pessoas podem contar com os acessos ao cinema, música, 

dança, canto [artes plásticas e visuais, formação e apreciação artística, 

biblioteca, entre outros].  Ali seria um espaço para isso, sem precisar 

pagar sempre por isso (MEDEIROS, 2018).  

 

Paulo Chamone
113

, como você percebe sua trajetória dentro de 

uma instituição pública de dança? 

  
Ter ficado trinta anos naquela instituição é raro. [...] Em muitas 

companhias, a carreira de trinta anos para um bailarino é uma 

raridade, exceção na verdade. Em outros setores, essa permanência 

está ligada geralmente a você não exercer a mesma função a vida 

inteira, e no nosso caso, em não fazer sempre a mesma coisa. [...] 

Então, assim, eu só consegui ficar mesmo, porque a gente pode 

experimentar outras coisas, tínhamos uma certa “autonomia criativa” 

[para experimentar], entre aspas (CHAMONE, 2018). 

 

Cristiane Oliveira, para você, o que compete uma Instituição 

Pública? 

A instituição pública [...] é o lugar ideal para ser feito um trabalho de 

pesquisa de longo prazo, que não precisa ficar presa aos fluxos do 

capitalismo de produção. A companhia de dança não tem a obrigação 

de produzir um balé por ano [...]. Porque ela tem que fazer um bom 

uso da sua estabilidade. Eu sei que hoje não está tanto, mas em 

natureza ela seria. O estado é o lugar da experimentação, tanto é que a 

gente tem bolsa de estudos para pesquisadores trabalharem com a 

inovação. Quer algo mais ligado a inovação do que a Arte? Então 

assim, não precisa justificar muito. A natureza do fazer artístico 

implica tempo dilatado para uma boa produção. Às vezes pode ser 

rápido, isso varia, mas ela devia ser um lugar por excelência do 

trabalho como pesquisa, em parte (OLIVEIRA, 2018).  

 

Para você, por que manter uma Cia Pública de Dança? 
 

Acho que elas têm que ser compreendidas como um patrimônio 

material e imaterial. Ela faz parte da identidade do país. Na 

diplomacia cultural, por exemplo, a cultura é um meio de gerar 

relações amistosas com outros países. A cultura, a arte, elas sempre 

são um viés de estabelecer uma relação de harmonia, de encontro, de 

diálogo. [...] O que eu questiono não é necessariamente um formato 

[de Companhia] com vinte e dois bailarinos. A estrutura é super 

necessária só que dentro do contexto que a gente tem hoje, em função 
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 Paulo Chamone, 51 anos, é bailarino. Atuou na Companhia de Dança do Palácio das Artes de 1989 até 2016. 

Durante todo esse período, ocupou um cargo de provimento de comissão de recrutamento amplo e seu 

afastamento das atividades da Cia foi decorrente da incapacidade laborativa. Conforme período de admissão, 

esse bailarino atuou nos anos anteriores ao recorte dessa pesquisa, na fase nomeada por Meireles (2016) como 

Movimentos II, período dos coreógrafos residentes. Participou também de todo o período tomado como 

referência para realização desta análise, o Movimentos III (MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos 

cargos e da consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista realizada em 04/04/18. 
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de sobrevivência e de ajuste, tem que se pensar uma estratégia 

diferente, porque se não fica precário. Eu quero ser grande, mas eu 

não aguento ser grande e aí vai precarizando as relações de trabalho. E 

a qualidade artística consequentemente vai junto, porque uma coisa 

não se sustenta sem a outra (OLIVEIRA, 2018).  

 

Ariane de Freitas
114

, qual a importância de se manter um 

trabalho de criação colaborativa numa companhia pública de 

dança? 

 
Hoje a gente tem muita Cias Públicas que reproduzem estéticas 

estrangeiras e/ou, também, reproduzem o pensamento de uma única 

pessoa, que, no caso, é o coreógrafo. [...] Não estou questionando a 

qualidade do trabalho de um coreógrafo e tudo. Mas, mobilizar várias 

pessoas para fazer parte de uma mesma criação, onde todos são co-

autores, onde todos têm voz, eu acho isso uma preciosidade. Uma Cia 

Pública que se propõe a criar com seus elementos, com seus 

bailarinos, com as pessoas que trabalham nela, exigirá, sem dúvida, 

uma troca de conhecimento, o que é maravilhoso e transformador 

(FREITAS, 2018). 

 

A discussão da Dança enquanto serviço público permeou parte significativa das falas 

dos entrevistados. Entretanto, os sentidos atribuídos à ideia do que é público e dos objetivos 

para se manter uma companhia estatal variam consideravelmente. Existe um entendimento de 

que manter uma companhia pública é importante para própria área da dança. Um 

reconhecimento da especificidade de um trabalho que, na maior parte das vezes, acaba 

conseguindo ser feito apenas nesse cenário proporcionado pelo próprio Estado. Manter uma 

companhia privada de dança no Brasil continua sendo um grande desafio. Os mecanismos de 

fomento nem sempre são eficientes ou necessários para suprir as demandas básicas e muitas 

vezes, ao se retomar as trajetórias dos grupos e companhias, percebe-se a existência de 

lacunas nas suas produções, processos de interrupção e retomada, que em muitos casos, 

referem-se às dificuldades de gestão e principalmente, de verba adequada para manter a 

produção de forma continuada. Essas questões podem interferir diretamente nas produções 

artísticas de quem sobre estes revezes e em, de alguma forma, está sempre lutando para 

sobreviver. 

Em contrapartida, uma companhia como a CDPA, que completa em 2018 o número de 

47 aniversários de trabalho ininterruptos, revela que, apesar de todas as questões e problemas 

enfrentados, conseguir esta marca em um país como o Brasil é um feito a ser considerado. 
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 Ariane de Freitas, 36 anos, é bailarina. Atua na Companhia de Dança do Palácio das Artes desde 2004, 

ocupando um cargo de provimento de comissão de recrutamento amplo. Conforme ano de ingresso, essa 

bailarina atuou sob as direções artísticas de Cristina Machado, Sônia Mota e Cristiano Reis, direções localizadas 

no período do Movimentos III (MEIRELES, 2016), fase da horizontalização dos cargos e do investimento e 

consolidação do bailarino como criador e coautor das obras. Entrevista foi realizada no dia 31/01/2018.  
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Além da continuidade dos trabalhos proporcionados pela estrutura estatal e pela infraestrutura 

disponível por estar abrigada em um complexo cultural como o Palácio das Artes, os 

apontamentos feitos que se referem a própria dança vão além. Por que manter uma companhia 

pública para dançar apenas papeis secundários em óperas? Não menosprezando o trabalho da 

dança em óperas, é preciso reconhecer que, na maioria delas, ela não é a protagonista. 

Desenvolver um repertório próprio e sair do escopo de ser apenas mais um corpo artístico a 

serviço da ópera, é reconhecer a potência criativa e de resistência da dança enquanto arte. Não 

que a CDPA não vá participar das óperas produzidas pelas FCS, que são, inclusive, pontos de 

tensão para alguns bailarinos, mas que reconhecidamente integram a estrutura artística 

desenhada pela instituição. 

O tempo é outro divisor entre uma companhia pública e uma privada. Percebe-se o 

entendimento de que na companhia pública deve haver espaço para criações mais dilatadas. É 

função do Estado investir e incentivar a pesquisa e a criação de formas de dança que, não 

necessariamente, encontrariam condições de se manter nas demandas do mercado 

consumidor. Nesse entendimento, a ideia de sentido público vem colada à ideia de inovação e 

pesquisa. Nesta concepção, não deve ter a obrigatoriedade de produzir em larga escala e de 

apresentar resultados palatáveis ao chamado grande público. 

Entretanto, há um nó entre expectativa e realidade. Como visto no tópico de análise 

anterior, estes tempos estão cada vez mais curtos e escassos, mesmo em uma companhia 

pública. Há menos dinheiro e boa parte dele está sendo gestado por uma instituição parceira, 

via Termo de Parceria. Esta possui metas e prazos a cumprir. Caso não os cumpra, poderá não 

ter seu Termo renovado e a CDPA ficará, provavelmente, em uma situação financeira 

delicada, pois precisa daquele dinheiro para manter seu planejamento e parte dos 

colaboradores. Nesse sentido, a lógica da iniciativa privada atravessa em cheio esse 

entendimento do que é e para o quê deve servir uma companhia pública de dança, 

estabelecendo um modelo híbrido de gestão que traz inúmeros desafios e que requer muitos 

ajustes, como apontado anteriormente. 

Nas falas, aparece a ideia da companhia pública como um espaço de construção de 

uma carreira de longevidade na área, o que também não é muito comum nas companhias e 

grupos privados. A possiblidade de permanecer e, assim, desbravar e criar novas formas de 

estar na dança também se faz presente. Assim como a valorização de trabalhos artísticos feitos 

de formas mais coletivas e colaborativas em um ambiente público, neste caso referindo-se 

especificamente à CDPA. 
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Surge também a perspectiva da necessidade da manutenção de uma companhia pública 

no que tange o cumprimento de um papel social da arte e dança.  A CDPA, neste caso, é vista 

como uma possiblidade de democratização do acesso à dança em um país que tem tantas 

dificuldades nesse sentido, que se iniciam, inclusive, numa precariedade do ensino de arte na 

educação básica e que se estende aos desafios de entendimento e valorização da arte e da 

cultura enquanto bens e às idas de forma regular à espetáculos e instituições culturais. É uma 

questão bem mais complexa que não cabe aprofundar aqui. 

Dessa forma, não há um sentido único na compreensão da importância e necessidade 

da manutenção de uma companhia pública de dança. Entretanto, a multiplicidade de 

entendimentos revela a própria diversidade abrigada na companhia, que é uma das suas 

características principais no período analisado. Perceber essas divergências e, também, 

entendimentos complementares, possibilita perceber como esta temática é complexa e ainda 

requer o desenvolvimento de muitas pesquisas e reflexões.    
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CAPÍTULO 3 – Notas teóricas: reflexões sobre resistência e insurreição 

 

Com o objetivo de desenvolver uma reflexão crítica, estimulada pelas questões e 

apontamentos levantados no decorrer desta pesquisa, principalmente durantes as entrevistas, 

este capítulo apresenta um percurso teórico baseado em conceitos e discussões desenvolvidas 

por diversos autores. Dentre as principais discussões e conceitos abordados, destacam-se: 

poder, discurso, transgressão e insurreição, em Michel Foucault; as teses sobre o fim da 

história da arte, de Hans Belting; as concepções sobre técnicas corporais e imitação 

prestigiosa, de Marcel Mauss; as abordagens sobre percepção e sensação, processos de 

subjetivação e as potências de criação e resistência, de Suely Rolnik; e as práticas artísticas 

autoreflexivas, participativas e críticas presentes na concepção de intermediação, 

desenvolvida por Carmem Morsh. 

 

3.1 Um elogio à transgressão 

 

Etimologicamente, conforme o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), a 

palavra transgressão vem do Latim transgredi, “ir além, ultrapassar limites, violar”, sendo que 

o prefixo trans significa “através, além” e o radical gradi, “pisar”. Como imagem, em 

geologia, a transgressão é o “avanço do mar sobre áreas litorâneas”. Em outras palavras, 

devido à elevação do nível do mar, é o movimento de avanço da água em direção à costa e, 

consequentemente, à sua ultrapassagem – ultrapassagem como ação de passar de uma parte a 

outra, de atravessar um limite, uma fronteira. Sinônimo também de violação, de infração, de 

descumprimento de uma lei, de recusa, de insurreição, de embaralhar os códigos. Essa água 

que cobre a areia, ao avançar, encobrindo também suas fronteiras – e, em um momento 

seguinte, retomando a sua condição de não cessar de recomeçar –, talvez seja, 

metaforicamente, a “experiência da finitude e do ser, do limite e da transgressão” do homem 

moderno mencionada por Foucault em Préface à la transgression (FOUCAULT, 2009). 

Frente à perspectiva humanista em torno da temática sobre a estética, Michel 

Foucault
115

 (1926-1984), a partir de 1960, propõe uma análise crítica dos fenômenos de auto 

representação da linguagem e de suas formas de reduplicação, trazendo para o campo de 

                                                           
115

 Michel Foucault (1926-1984) foi o filósofo e professor que apresentou novas ideias, dentre elas o conceito e a 

prática da investigação (ou inquérito – enquête), desenvolvendo uma arqueologia do saber filosófico a partir das 

práticas de subjetivação ocorridas nas relações de poder.  Grande parte de suas obras foram registros de aulas, 

seminários e conferências dadas por ele. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1926
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
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discussão a literatura e as artes. Foi nesse período, em 1963, que Foucault publicou na 

revista
116

 Critique, o artigo Préface à la transgression (Prefácio à Transgressão), em 

homenagem ao autor Georges Bataille. Tal texto pretendeu “fundar uma hetereologia, ciência 

da experiência-limite, experiência da transgressão dos limites, do gasto e do excesso” 

(MOTTA, 2009, p. 12).  

Nesse texto, Foucault buscou libertar a linguagem da forma soberana do discurso 

filosófico, de uma experiência de contradição, ou seja, do pensamento dialético. E foi na 

imagem do olho extirpado ou revirado trazida por Bataille em Le bleu du ciel, in L‟expérience 

intérieure – imagem ligada à morte de Deus e a sexualidade em pura transgressão – que 

Foucault encontrou na “linguagem despedaçada” e o “desfalecimento do sujeito falante” que 

daria luz à sua discussão sobre a experiência de transgressão. 

Prefácio à transgressão assinala tanto uma crítica ao apriorismo, no sentido kantiano, 

quanto uma Ontologia. No rastro nietzschiano, “um pensamento que pensaria a finitude e o 

ser” (FOUCAULT, 2009, p. 35). Assim, a finitude do ser não é pensada apenas pela “fronteira 

interior” de um mundo partilhado instituído pela ética – confundida com uma moral –, reino 

dos valores normativos que ditam discursos e técnicas de uma suposta “proteção” e o cuidado 

de si. Mas, ao contrário, a finitude do ser está para o reconhecimento do limite, limite da lei, 

limite da linguagem, e, por conseguinte, sua relação de força de violação com a fronteira. “A 

transgressão visa o fora, a um espaço além dos limites do ser” (SARDINHA, 2010, p. 190). 

Como um gesto relativo ao limite, a transgressão se manifesta na passagem
117

. Isso 

nos indica que limite e transgressão não possuem, separadamente, sentidos em si. 

Diferentemente da linguagem dialética, são instâncias interligadas e mútuas. Percebemos que 

“a transgressão não opõe nada a nada. [...] nem triunfa sobre limites que ela apaga. [...]Nada é 

negativo na transgressão. Ela afirma o ser limitado, afirma o ilimitado no qual ela se lança, 

abrindo-o pela primeira vez à existência” (FOUCAULT, 2009, p. 33). Trata-se, portanto, de 

um imperativo de libertar a ideia de transgressão de uma moral; moral dos gestos, moral do 

sujeito falante ou, para voltarmos a Kant, uma descodificação de qualquer tipo de “metafísica 

dos costumes”, em nome de um fora, como dirá Foucault (2015) em seu belo texto sobre 

Blanchot
118

. De “libertá-la do que é o escandaloso ou o subversivo” (FOUCAULT, 2009, p. 

33). Um esforço de aliviar a palavra transgressão da potência do negativo. Ou seja, potência 

muito reforçada pela divisão dualista e polarizada do “mundo ético” (FOUCAULT, 1994) que 
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 “Préface à la transgression”, Critique, nº 195-196: Hommage à G. Bataille, p. 751-769, agosto-setembro de 

1963. 
117

 Passagem como uma ética de si aberta sempre ao fora, para uma língua despedaçada.  
118

 “La pensée du debors”, Critique, nº 229, p. 523-546, junho de 1966 (Sobre M. Blanchot.) 
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compreende, grosseiramente, o comportamento a partir de dois polos: de um lado, a 

“temperança e o equilíbrio”, e de outro, o “escândalo e a subversão”. Essa lógica, a lógica dos 

contrários, entende as coisas como: Verdade ou delírio?  Sadio ou doente? Acordo ou Norma? 

Sacrifício ou servidão? Censura ou Crendice? Desviante ou Disciplinado? Entre outros. 

Sobre isso, com base na obra História da Sexualidade e da Loucura, Foucault (1997) 

problematizou os modos de atuação do poder sobre o corpo e os processos de subjetivação por 

meio da disciplina e da regulação, demonstrando como a relação entre os sujeitos é uma 

relação de produção de enunciados. E assim, na pretensão de consolidar uma “ética moral
119

” 

apoiada pelos discursos da ciência, religião e política, prestados às conveniências dos donos 

do poder, indivíduos eram classificados de acordo com condutas que refletissem sua 

racionalidade e sobriedade. Dessa forma, o indivíduo “define sua posição em relação ao 

preceito que respeita, estabelece para si um certo modo de ser que valerá como moral dele 

mesmo; e, para tal, age sobre si mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, 

aperfeiçoa-se, transforma-se” (FOUCAULT, 1994, p. 28). A “bem” dizer, configura a 

disciplina como meio eficiente de dominação. Trata-se dos modos de subjetivação e formas 

de comportamento, segundo Foucault:  

 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. 

A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de 

utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um 

lado uma “aptidão”, uma “capacidade" que ela procura aumentar; 

(FOUCAULT, 2004, p. 119). 

 

Nesse sentido, ao relacionarmos disciplina, ética e moral na perspectiva da 

transgressão, podemos dizer que a transgressão consiste justamente no que escapa a essas 

práticas de assujeitamento. Ou seja, de corpos dóceis a corpos aberrantes; de obediência a 

potência; da sexualidade aprisionada à intensidade do desejo; da linguagem ordenada ao caos 

da literatura mal-dita. Universo que talvez explique o fascínio de Foucault (2015) por 

Bataille
120

 e vários outros escritores, como Roussel, Kafka.  

                                                           
119

 Foucault (1994) estabelece distinção entre moral e ética. Ética seria um “conjunto de valores e regras de ação 

propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a 

família, as instituições educativas, as igrejas, etc. [...]  Por moral entende-se igualmente o comportamento real 

dos indivíduos em relação às regras e valores que lhe são propostos [...]. (FOUCAULT, 1994, p. 26). 
120

 Anos depois de escrever o texto em homenagem a Bataille, “O pensador do Exterior” (1966), ele forja o 

conceito de “estética da existência”. 
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À luz de Marcel Mauss
121

 (1872-1950), a partir da análise das técnicas corporais
122

, 

nome dado ao estudo no qual ele apresenta uma exposição e descrição detalhada das maneiras 

pelas quais os homens utilizam seus corpos, ao mesmo tempo, como objeto e meio técnico; 

esse corpo dócil (Foucault) que adquire hábitos pode ser visto como um corpo treinado a 

partir de um saber específico, denominado técnica. Como menciona Mauss, a técnica corporal 

é “um ato tradicional eficaz” (MAUSS, 2003, p. 407), pois é possível, por meio dela, 

comunicar (compartilhar e fazer manutenção de) uma tradição. Por meio de uma cadeia de 

enunciados – gestos, palavras, modos (FOUCAULT, 1979) –, a transmissão de uma tradição 

é realizada pela técnica e, logo, pelo corpo. Em resumo, técnicas corporais adquiridas 

correspondem a “um sistema de montagens simbólicas” feito por indivíduos pertencentes a 

uma sociedade, grupo e/ou instituição (MAUSS, 2003, p. 408). Nesse sentido, Mauss ilustra:  

 

Olhemos para nós mesmos, neste momento. Tudo em nós todos é imposto. 

Estou a conferenciar convosco; vedes isso em minha postura sentada e em 

minha voz, e me escutais sentados e em silêncio. Temos um conjunto de 

atitudes permitidas ou não, naturais ou não. Assim, atribuiremos valores 

diferentes ao fato de olhar fixamente: símbolos de cortesia no exército, de 

descortesia na vida corrente (MAUSS, 2003, p. 408). 

 

Por essas constatações, Mauss problematiza um saber ligado puramente à ordem da 

hereditariedade e apresenta um corpo que parte de uma ordem fisiológica, psicológica e 

social. Trata-se, portanto, de codificação, categorização, normalização que “lentamente 

[como] uma coação calculada percorre cada parte do corpo, [...] torna-o perpetuamente 

disponível, e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos [...]” (FOUCAULT, 2004, 

p. 116). Tem-se, com isso, um corpo “naturalmente cultural”, ressoando ao adestramento e 

“docilidade”, para ficarmos no léxico de Foucault: “É dócil um corpo que pode ser submetido, 

que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2004, 

p.118). A partir disso, podemos formular a hipótese de que o corpo se torna a materialidade de 

um discurso que se configura na aproximação e tensionamento entre as ideias de limite e 

transgressão. É a matriz através do qual os enunciados percorrem como códigos, montam e 

encarnam o discurso de docilidade; por conseguinte, é também o locus onde o transgredir 
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 Marcel Mauss (1872-1950) foi o sociólogo e antropólogo que marcou a sociologia e antropologia social 

contemporânea. Sua obra é marcada pela confluência das ciências psicológicas e sociais, contribuindo para o 

“alargamento da razão humana” (STRAUSS, 2003). Além disso, foi o primeiro a trabalhar o corpo em uma 

perspectiva antropológica. Publicou, entre outros ensaios, Ensaio sobre a Dádiva. Forma e razão da troca nas 

sociedades arcaicas (1925), As técnicas do corpo (1934), Uma categoria do espírito humano: a noção de 

pessoa, a de “eu” (1938).  
122

 Nesse ensaio, Mauss exemplifica, a partir de uma documentação sobre as mulheres de maori, na Nova 

Zelândia, como o corpo adquire hábitos e não, em um pensamento simplista, que existe uma “maneira natural” 

de agir e movimentar. 
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opera pressionando a máquina de assujeitamento e seus limites – como o olho infernal de 

Bataille. Nesse sentido, resgatando a ideia da dança teatral, a dança aqui não é vista como um 

reflexo determinado de uma cultura – de um pensamento ou organização social – como forja a 

concepção dicotômica, mas sim como “uma prática cultural em ato através da qual os atores 

sociais atualizam as suas visões de mundo e da vida” (FAZENDA, 2014, p. 64) formulando-

as e instaurando-as a partir do movimento – indivíduo, experiência e reflexividade – que pode 

ser compreendido, aqui, como movimento de transgressão. Essa concepção corrobora o 

entendimento de que a cultura é “uma realidade simultaneamente incorporada e construída 

pelos corpos em movimento” (FAZENDA, 2014, p.64) e o poder, nesse sentido, é 

remodelado. 

De acordo com Foucault, distanciar da lógica que polariza o entendimento do poder e 

que imprime a ideia do exercício direto do mais forte sobre o mais fraco, do dominante sobre 

o dominado, do estado sobre a sociedade, da mente sobre o corpo, entre outros, para essa 

pesquisa, transgressão será justamente suspender a lógica binária do poder para fugir da ideia 

de “vítima” e de “denúncia”, da dialética do opressor/oprimido. Assim, ao invés de empregar 

a chave explicativa clássica do pensamento binário, no qual as coisas existem em si mesmas e 

não em relação, a provocação do subtítulo um elogio à transgressão se pauta em tomar 

apontar as modalidades nas quais como o poder é exercido, sua forma descentralizada e 

anônima, ou seja, em rede (FOUCAULT, 2004). Tal concepção aponta para as novas relações 

de poder e formatos de enunciação. 

Dito isso, chamo atenção para o discurso não é algo que “eu” falo e escuto, como um 

simples conteúdo; o discurso é algo que se constitui, que se cria. “Nós
123

” não estamos fora 

do discurso, estamos no discurso. Seja para reforçá-lo, questioná-lo, reivindicá-lo, contestá-lo, 

subvertê-lo, ou seja, existe uma ação de interação (mediação) com a constituição do discurso. 

Essa noção embaralha tanto os pontos de origem e comando quanto os espaços fixos e 

estáveis estabelecidos pela ideia de permanência e obediência instituídos pela moral. 

Reconhecer a fronteira do reino dos valores normativos
124

 e distanciá-la dos comportamentos 

guiados pela lógica binária da polarização é uma possibilidade de convocar as posturas de 

passagem – potência de criação, autonomia, participação, resistência e descodificação. 

Diante do exposto, como pensar, por exemplo, a arte do ponto de vista dos discursos 

que a envolvem? A quem serve a manutenção de determinados discursos e comportamentos 

“estáveis demasiado estáveis”? Suponhamos que a arte, em especial a dança teatral, 
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 “Nós” aqui se refere ao homem.  
124

 O reino da norma é o reino da tristeza. Aquilo que nos inflige. Algo que nos prende e nos separa da nossa 

“potência de existir”. 
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proporcione, em algum grau, libertar o corpo, o sujeito e a tradição dos discursos dominantes 

e da lógica esquizofrênica do capital (em que ocupamos um lugar dentro de uma estrutura 

social de produção e consumo). Eu me arriscaria a dizer que a arte, em tantos sentidos outros, 

permite a criação de outras realidades para que outros mundos e outras leituras sobre o mundo 

possam ser possíveis. A possibilidade de novos possíveis: outros corpos, outros modos, outros 

gestos; um infinito bailar de outramentos. A arte como modo de expressão de uma insurreição 

refém. Eis o meu elogio à transgressão. Eis meu olho em Bataille enviesado por Foucault. 

 

3.2 Invenção refém e a arte como esfera de insurreição 

 

Partindo do entendimento de corpo “como um sistema vivendo em contínuos 

correlacionamentos com os ambientes por onde circula e, nesse correlacionamento, formula 

hipóteses sobre este mundo” (BANANA, 2012, p. 24), proponho pensar: o que o sujeito 

experimenta em seu corpo é sua experiência de e com o mundo. Nesse caso, a arte afeta o 

sujeito da experiência ao mesmo tempo em que sofre a interferência dessa interação. 

Conforme Eleonora Fabião (2009, p. 238), “o corpo é definido pelos afetos que é capaz de 

gerar, gerir, receber e trocar. [...] Corpo não é separado de suas relações com o mundo posto 

que é exatamente uma entidade relacional”. Ou seja, as informações estão, ao mesmo tempo, 

no corpo e no mundo como instâncias interligadas e mútuas. Nesse sentido, podemos pontuar 

que “a dança exprime visões do mundo e materializa formas de experiência” (FAZENDA, 

2014, p. 71). Mas, afinal, o que convocamos para conhecer o mundo que nos apresenta? 

“Quais os valores e ideais que emergem dos padrões do movimento e da interação que na 

dança se estabelece entre as pessoas [?]” (FAZENDA, 2014, p. 71). A dança materializa 

performaticamente a experiência vivida ao mesmo tempo que atribui sentido a experiência 

materializada. 

Conforme Suely Rolnik (2002), a experiência do sujeito com o mundo acontece por 

dois modos: um como desenho de uma forma, outro como campo de forças. O primeiro opera 

através da percepção e refere-se à qualidade de reconhecer a cartografia de códigos culturais 

que permite associações e experiências que se traduzem em representações concretas 

(auditivas, visuais etc.). Esse processo de subjetivação é uma experiência que se organiza 

segundo o princípio do familiar. O segundo modo atua pela sensação e refere-se aos novos 

afetos e à capacidade de expressão e não de representação. O processo de subjetivação, nesse 

caso, é uma experiência de desestabilização, da ordem do desconhecido, do estranho. Essas 

experiências referem-se às potências de criação e resistência convocadas para apreender o 
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mundo enquanto matéria intensiva. A potência criativa, relacionada ao afeto artístico, é 

mobilizada para “criar uma nova configuração da existência, uma nova figuração de si, do 

mundo e da relação entre ambos”. Já a potência de resistência “luta para que essa 

configuração se afirme na existência e inscreva-se no mapa em vigor” (ROLNIK, 2002, p. 

02). É na associação dessas duas experiências que a subjetividade se torna “laboratório vivo 

onde universos se criam e outros se dissolvem”, garantindo a continuidade da vida e sua 

expansão (ROLNIK, 2002, p. 01). Expansão enquanto potência de diferenciação. Para isso, 

essa potência mobiliza a força de invenção para destruir mundos e construir outros, e a força 

de resistência para garantir a mudança (ROLNIK, 2002). Cabe ressaltar que são 

configurações efêmeras devido ao processo contínuo de subjetivação do constante devir 

outro
125

. 

Nesse contexto, os processos de subjetivação seriam as variações do exercício dessa 

experiência de se relacionar com a alteridade do mundo. Segundo Rolnik, no que tange à 

lógica capitalista, o modo de subjetivação ligado ao campo de forças (sensação/afeto artístico) 

passa a ser desacreditado e enfraquecido. Diante da esfera de produção acelerada do mercado, 

as antigas formas se tornam obsoletas e perdem seu sentido e novas formas de existência são 

inventadas para, temporariamente, trazerem a ideia de pertencimento. É uma experiência de 

“vertigem permanente” que se organiza segundo o princípio de identidade. Torna-se um 

processo que afeta a subjetividade de tal modo que é possível compreendê-la como uma 

“subjetividade cega às forças da alteridade do mundo”. As formas são “fabricadas” e 

consumidas sem acesso ao campo das sensações. Ou seja, as potências de criação e resistência 

são desconectadas, impedindo que a potência de resistência situe “por quais configurações de 

mundo se deve lutar” (ROLNIK, 2002, p. 04). A invenção é instrumentalizada e sequestrada. 

Recai sobre esse processo um estado de impotência criativa e crítica que reforça uma 

alienação e uma subjetividade refém.  

Trata-se de uma política de subjetivação do (bio)capitalismo, que convoca e mobiliza a 

força de invenção para produzir e reproduzir formas e comportamentos. Em uma perspectiva 

foucaultiana, trata-se de uma potência de invenção roubada, sequestrada, domesticada, refém, 

que, por sua vez, formata e disciplina as experiências de subjetivação.   

Tomando como base essas considerações, podemos interpretar que as subjetividades 

são “capturadas” a serviço da lógica capitalista e atraídas para os “territórios fabricados”, que 

Rolnik (2002) denomina de territórios de existência homogeneizados. Territórios nos quais, 
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 O processo contínuo de força de invenção é “carregado” pela intensidade do devir; nesse caso, sempre um 

devir-outro, pois não se trata de representação ou composição, mas sim de criação intensiva. 
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para pertencermos e permanecermos neles, é imprescindível consumirmos. Nesse contexto, 

situar dentro desse território-padrão-modelo significa pertencer ao território disputado da 

subjetividade-luxo. E o contrário, estar fora dele, no território da subjetividade-lixo, significa 

a condição de humilhação, exclusão, miséria.   

Retomando Marcel Mauss (2003), poderíamos estabelecer a seguinte relação: o 

território das subjetividades-luxo, território da “fabricação-padrão”, da representação e dos 

comportamentos de reprodução e consumo, correspondem ao que Mauss batizou de imitação 

prestigiosa. Para ele, “os indivíduos imitam aquilo que obtém êxito e que é bem-sucedido em 

seu entorno cultural” (GOIA, 2010, p. 57). É precisamente deste prestígio, “ato ordenado, 

autorizado, provado, em relação ao indivíduo imitador, que se verifica todo o elemento 

social” (MAUSS, 2003, p. 405). Em outras palavras, é desse prestígio que se verifica um 

saber sujeitado. Em síntese: uma sociedade imita (reproduz) um modelo que obtém êxito e 

reconhecimento no entorno cultural. Esse modelo – pacotes de subjetivação – é vendido, 

consumido, como símbolo de reconhecimento, pertencimento e status, fortalecendo eficaz e 

disfarçadamente uma condição do saber sujeitado
126

.  

 “Se esse regime se alimenta da força de criação, é evidente que a arte não escapa dele 

e, mais do que isso, ela é certamente um de seus principais mananciais. Como fica então a arte 

nesse cenário?” (ROLNIK, 2002, p. 5).  A partir do campo e objeto de estudo desta pesquisa, 

é possível se questionar também: o que seria o território das subjetividades-luxo e lixo no 

contexto da FCS e da CDPA? A Cia de Dança, enquanto corpo artístico-institucional, tem 

utilizado sua potência de criação e resistência para atender a qual território de subjetividade?  

Se no começo desse subtítulo o questionamento incidia sobre o que convocamos para 

conhecer o mundo que nos é apresentado agora, interrogo: o que convocamos para 

transformar o mundo que nos apresenta? O que mudou no enunciado? Podemos dizer que é a 

intensidade de deslocamento e a capacidade de transgredir, para lembrar Foucault. 

Como dito anteriormente, o campo de forças (sensação/afeto) promove uma 

experiência de subjetivação do sujeito que o impulsiona a criar e/ou estabelecer novas e outras 

cartografias do sentido. De acordo com Rolnik, a arte é um laboratório propício para isso. 

Mas o que pensar da arte na sua interface com a cultura da fetichização, que fortalece 

determinados padrões estéticos a serem seguidos (“imitados”) e a desconecta da potência de 

resistência para enfrentar a condução mercadológica do capitalismo? Isso já dissera Theodor 

Adorno, tantos anos atrás, no mais que debatido tema da “indústria cultural”. 
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 Em alguns momentos no texto, o termo sujeitado será substituído por assujeitado por ficar mais próximo do 

termo em francês usado por Foucault. 
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Nesse sentido, a arte, em princípio, pode colaborar como um espaço possível para o 

exercício do sensível nas suas potências de criação e resistência e gerar deslocamentos e 

reconfigurações na cartografia de existência de um sujeito e/ou grupo. Mas pode também não 

ser e continuar sendo um laboratório-padrão do exercício do mesmo sensível. Ou seja, do 

reforço, da subjetivação-luxo, da percepção “fabricada”, do sensível anestesiado. Se 

considerarmos a arte como possibilidade de mobilizar as potências de criação e resistência 

que, por sua vez, tornam-se condição de possibilidade de transformar um território-padrão, 

tem-se um processo de emancipação da subjetivação-refém do sujeito diante à alteridade do 

mundo. Segundo Rolnik, 

 

A prática artística consiste em atualizar sensações, trazê-las para o visível e o 

dizível, produzir cartografias de sentido, e que a sensação é a presença viva 

no corpo das forças da alteridade do mundo que levam ao desmoronamento 

as formas em vigência da realidade de si e do mundo, podemos afirmar que 

atualizar essas forças é “socializar sensações”, comunicando a um coletivo 

as novas composições de forças que o afetam e o fazem derivar para novas 

configurações (ROLNIK, 2002, p. 11). 

 

 Por essas palavras, ressoa a ideia de que a arte incide diretamente nas políticas de 

subjetivação, promovendo, silenciosamente, um efeito de “contágio”, no seu entorno, que é 

favorável para ativar experiências sensíveis e de fuga frente à cartografia dominante. Em 

suma, são práticas que podem promover e estimular uma certa potência “poético-política”, 

uma outra tessitura sensível da estética, necessária para estremecer a cartografia da realidade 

de sujeitos e coletivos. 

 

3.3 A institucionalização das narrativas unificadas e o enquadramento da arte: o fim da 

história da arte e a cultura atual segundo Hans Belting – conceitos emprestados 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que o discurso do museu institucionalizou a história 

da arte. Uma história que passou a enquadrar certos objetos dentro de um campo e a definir, 

portanto, o que estava dentro da Arte e o que estava fora da Arte. Ou seja, o mesmo 

enquadramento que institucionalizava, criava uma cadeia enunciativa sobre o que seria, ou 

não, a Arte. Nesse contexto, eram os quadros, as pinturas, as esculturas – objetos criados 

artesanalmente – que definiam esse campo e oficializavam uma narrativa unificada. Essa 

história se tornou problemática quando determinados objetos deslocados do mundo comum 

(do mercado de objetos manufaturados) passaram a ser introduzidos no espaço institucional 
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do museu. No bojo dessa discussão, sublinhava-se: o que seria fronteira e não fronteira do 

mundo comum? Um objeto manufaturado pode ser arte? Só é arte o que se enquadra na 

história da arte?  

A título de exemplificação, de modo pontual, tomemos a provocação feita por Marcel 

Duchamp em 1917 ao colocar uma fonte (mictório) na galeria. O que Duchamp produziu 

enquanto questionamento
127

? Ele não estava preocupado em dizer se aquele objeto era um 

objeto de arte, mas, sim, disposto a lançar a questão: o que define um objeto como objeto de 

arte? O que separa o objeto comum do objeto artístico? A instalação de Duchamp mostrou 

que não é mais algo do objeto, sua manufatura, que confere sua artisticidade. Afinal, aquela 

fonte não foi pintada, esculpida, desenhada por um artista. O que definiu aquele objeto como 

obra de arte foi o discurso da instituição, do museu. Por esse contexto e por essa provocação, 

a arte perde sua dimensão ontológica e passa a ser explicada e definida pela instituição – as 

galerias, os colecionadores, os Marchands. Ou seja, por esse contexto, o objeto artístico perde 

seu caráter “em si” em nome do discurso da instituição. 

Partindo dessa síntese, esse subtítulo apresenta uma discussão sobre a arte e o fim da 

história da arte na esfera das artes visuais. Ressalto que a escolha por esse assunto se baseou, 

exclusivamente, nas discussões desenvolvidas por Belting (2012) acerca dos termos 

enquadramento, crise e narrativa. Dessa forma, o intuito, no decorrer deste capítulo e na 

conclusão, será estabelecer um paralelo dessa discussão com os mitos de fundação da dança, 

suas narrativas e institucionalização a fim de retomar e problematizar novamente o tema e 

objeto de estudo desta pesquisa. 

A partir das teses desenvolvidas pelo historiador alemão Hans Belting (1935) entre os 

anos 1983 e 2003 sobre o fim da história da arte, no âmbito das artes visuais, a provocação 

exasperada consistia em indagar se a Arte e a narrativa sobre ela eram adequadas uma à outra. 

Inicialmente, faz-se importante salientar que o discurso acerca do “fim da história da arte” 

apresentado por Belting (2012) não atrelava o “fim” à extinção, seja da disciplina ou da 

produção artística, mas, ao contrário, referia-se à crise da narrativa histórica da arte. Ou seja, 

o que se aponta como “fim” é a narrativa, não o tema ou objeto da narrativa. 

 

O fim da história da arte não significa que a arte e a ciência da arte tenham 

alcançado o seu fim, mas registra o fato de que a arte, assim como o 

pensamento da história da arte, delineia-se o fim de uma tradição, que desde 
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 Sobre a atuação e trabalho desenvolvido por Duchamp, cabe ressaltar que, no contexto das artes plásticas e 

visuais, foram muitas as provocações lançadas por ele – provocações que não só desmitificaram a artesania do 

fazer artístico, mas também deslocaram espaços instituídos e consagrados para a produção e circulação de arte.  



117 
 

a modernidade se tornara o cânone na forma que nos foi confiada 

(BELTING, 2012, p. 33). 

 

  Nessa afirmativa, o que está em jogo é a crise da linha narrativa da “antiga história da 

arte”, da “história dos estilos”, dos grandes modelos ancorados no discurso da arte autônoma, 

portadora de leis próprias, de uma história liberta das histórias. Ou seja, de uma história da 

arte como ocorrência datada, desassociando a correlação viva existente entre homem e 

história. De acordo com Belting, a sustentação de uma história da arte universal, a saber, 

história ocidental, sobretudo, eurocêntrica, “passa a existir” quando: 

 

[...] em determinado momento para uma finalidade precisamente delimitada. 

[...] No conceito está presente tanto o significado de uma imagem como a 

compreensão de um enquadramento: o acontecimento artístico, como 

imagem, no enquadramento apresentado pela história escrita da arte 

(BELTING, 2006, p. 8). 

 

Logo, a discussão e a produção artística se ajustaram ao que se encontrava no 

enquadramento adequado “da história da arte”. “O ideal contido no conceito de história da 

arte era a narrativa válida do sentido e do decurso de uma história universal da arte.” 

(BELTING, 2012, p. 35).   

Assim, conforme o autor, em meados do século XIX, a “era da história da arte” 

coincide com o nascimento do Museu, espaço que reunia e expunha apenas a arte já inserida 

na história da arte. Com esse advento, tem-se a separação da “arte e vida”. O que “significa 

que a arte não se encontrava na vida, mas, por assim dizer, em si mesma: no museu, na sala de 

concertos e no livro” (BELTING, 2012, p. 37). Com isso, a “era da história da arte” instituiu 

determinados padrões e formas a serem seguidas e, consequentemente, enquadradas.  

 

[...] o enquadramento tinha uma importância tão grande quanto a própria arte 

que ele capturava. Somente o enquadramento fundia em imagem tudo o que 

ela continha. Somente a história da arte emoldurava a arte legada na imagem 

em que aprendemos a vê-la. Somente o enquadramento instituía o nexo 

interno da imagem. Tudo o que nele encontrava lugar era privilégio como 

arte, em oposição a tudo o que estava ausente dele, de modo muito 

semelhante ao museu [...] (BELTING, 2012, p. 36). 

 

No entanto, na pós-modernidade, instaura-se um contexto sintomático no qual alguns 

artistas se afastam dos chamados “quadros rígidos” dos gêneros artísticos. Isto é, de um 

enquadramento que limitava o que poderia tornar-se arte. Desse modo, a tese na qual a arte “é 

entendida como imagem de um acontecimento que encontrava na história da arte o seu 
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enquadramento adequado” passou a não se sustentar mais (BELTING, 2012, p. 35). O que 

está em jogo agora é o enquadramento.  “É como se o „desenquadramento‟ da arte se seguisse 

uma nova era de abertura, de indeterminação, e também de uma incerteza que se transfere da 

história da arte para a arte mesma” (BELTING, 2012, p. 37).  

Nesse contexto, com relação ao público, acreditava-se que, por esse enquadramento, o 

observador é conduzido a um olhar rígido e a manter uma distância da obra que o condiciona 

a um comportamento passivo. Assim, diante da obra artística contemplada pelos 

enquadramentos e, portanto, exposta nos espaços eleitos para exposição e feitura, o ato de 

observar carregava, conforme Belting, a imagem da postura do homem “culto” diante da 

cultura “feita” ou transmitida pelos filósofos e artistas. A observação e a assimilação cultural 

tornam-se sinônimo da capacidade silenciosa desse observador em descobrir, conhecer e 

compreender uma produção artística. Diferentemente desse comportamento passivo, mas 

submetido agora a uma ideia de formação – reprodução e desenvolvimento técnico, mudanças 

que corroboraram também para o argumento sobre o “fim da arte” –, hoje, o observador 

participa de uma apresentação interativa, como um espetáculo coletivo. De acordo com o 

autor, isso quer dizer que: 

 

Com a formação desaparece também a paciência para o exercício cultural 

obrigatório e surge o desejo pela cultura como entretenimento, que deve 

causar surpresas em vez de ensinar, que deve desencadear um espetáculo no 

qual participamos de algo que não mais compreendemos (BELTING, 2012, 

p. 38). 

 

O que, até o momento, estava em consonância com as virtudes da história da arte, ou 

seja, dos mandamentos da arte autônoma, “agora multiplicam-se projetos de exposições que 

preparam a cultura (ou a história) sobre determinado tema para o visitante curioso e não para 

um leitor de um livro” (BELTING, 2012, p. 39). Dito isso, outro apontamento importante 

apresentado pelo autor foi o estatuto da arte como subconceito da cultura. Essa condição tanto 

concedeu à arte autonomia em seu próprio terreno quanto a ausentou de assumir outras tarefas 

da cultura. “Exatamente nisso consistia o orgulho de uma cultura que se permitiria tolerar 

livre e que agia segundo os próprios interesses” (BELTING, 2012, p. 39). Esse contexto 

mudou quando, no interior da cultura, a arte foi ideologizada e politizada. A cultura passou a 

utilizar a arte como mediação para se reafirmar e a colocou no posto de testemunha.  
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As novas ideias para exposições confirmam a ocorrência de um 

deslocamento na relação entre cultura e arte que contribuiu com mais um 

argumento a favor do „fim da história da arte‟ (BELTING, 2012, p. 38). 
 

No tensionamento entre o discurso da arte e a linguagem da arte, Belting adverte que 

artistas, historiadores e críticos da arte não tiveram a mesma percepção da história da arte, 

mesmo implicados de modo semelhante. Nesse sentido, o autor aponta para uma produção da 

história da arte que esteve atrelada exclusivamente, durante longo período, à aliança entre o 

artista e aquele que escreve sobre arte (e posteriormente, seleciona).  

 

O primeiro era responsável pelo futuro, o outro pelo passado. A história que 

dava (ou tirava) a razão a uns foi escrita pelos outros, o que também não é 

mais verdade, de que a estratégia mercadológica dos galeristas decide sobre 

o que, na sequência, se tornará história da arte (BELTING, 2012, p. 40). 

  

Essa relação ganha novos contornos, substituindo os intérpretes de arte pelos 

consultores de investimentos.  A relação de “validação” e “sucesso” de uma obra de arte passa 

do escritor de arte e das curadorias dos museus para a qualidade de mercadoria nas galerias. O 

reconhecimento da obra está na sua qualidade, enquanto produto de venda e na capacidade de 

ser colecionada em bancos e expostas nas paredes dos gabinetes.  Nessa relação, “o sucesso 

da arte depende de quem coleciona e não de quem a faz” (BELTING, 2012, p. 42). De acordo 

com Belting, esse “sucesso” (boom) ainda se torna maior com o mercado de planejamento das 

editoras. “O mundo da história da arte tornou-se muito grande, tão grande que só pode ser 

entendido por meio de um dicionário” (BELTING, 2012, p. 43). 

A partir do panorama exposto, retomando ao começo do texto, na era da história da 

arte o que perde o enquadramento e/ou aquilo que não se enquadra mais dentro dos padrões 

contidos como válidos e universais apresenta uma ameaça à “moldura” instituída na narrativa 

unificada do discurso controlado do museu. Essa ameaça é o que Belting aponta como fim. 

Numa perspectiva foucaultiana, um fim (decorrente de gestos transgressores) que evocou 

outros discursos e, logo, outros enquadramentos. Nessa premissa, o fim da história da arte 

estaria, ao mesmo tempo, para o fim de uma estrutura narrativa e para a continuidade dos 

processos de ruptura e transformação que resultariam em outros modelos, modos e formas. Ou 

seja, o fim e a continuidade dos processos de ruptura e transformação no campo da arte não 

garantem que as novas narrativas se tornem novamente reféns. Atingimos, então, o “estágio 

final provisório no qual se esmaece a lembrança do sentido anterior e a norma cultural de 

uma história da arte única e obrigatória” (BELTING, 2012, p. 43, grifo meu). 

A título de reflexão, será que a arte que está no museu hoje é produzida nos moldes 
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desse fim, ou o recorte dado pela curadoria é que impõe o modelo, antecedente à produção? 

Qual o papel e o valor do artista nessas intervenções? Pode-se pensar que a curadoria, junto 

com o Museu, cooptou esse fim, e transformou tudo em um novo enquadramento? Parece, de 

modo geral, que tudo é como antes, mas de modo diferente. Novamente, a título de reflexão, 

como a dança pode ser pensada nos moldes desse fim?  

 

3.4 A importância do “revoltar-se” 

 

A partir de uma aproximação com a perspectiva foucaultiana, especialmente com as 

ideias desenvolvidas sobre as relações de poder realizadas a partir dos discursos de verdade, 

intento, com este tópico, apresentar a importância do “revoltar-se” como processo de 

emancipação do sujeito frente à condição das práticas do saber assujeitado. Em outras 

palavras, dar continuidade e desdobramentos aos apontamentos de Hans Belting (2012) sobre 

o fim da história da arte, porém com outros contornos e atravessamentos teóricos. 

Para Michel Foucault, a característica principal das sociedades são as relações de 

poder realizadas a partir dos discursos de verdade. Esses discursos de verdade são geradores 

do saber-poder. No plano histórico, esse saber-poder, exercido no corpo pela vigilância, pelo 

controle e pela “necessidade” de utilidade produtiva é o que as instituições realizam a partir 

do saber clínico. Tais discursos se apresentam na representatividade de diversos desejos e 

interesses, cada um deles com suas particularidades. Mas o que a pesquisa tem como objetivo 

é a possibilidade de pensar os modos como o poder é definidor das relações de produção no 

fazer artístico.  

Foucault não investiga o poder com a pretensão de achar o destinatário ou autor da 

relação, nem o porquê da relação interna entre agentes, mas, sim, fazer uma arqueologia-

genealogia do saber e do poder, apontando como as formações culturais e sociais estão 

formatadas conforme alguns padrões de normalização impostos por instituições, quer sejam 

elas para punir, controlar, vigiar e assujeitar. O autor desvela o poder que não acontece 

sozinho, nem tem destinatário. Está entre as relações – as compõe –, é gestado e gerado por 

ele próprio, de forma implícita, mas viva. “O poder não para de questionar, de nos questionar; 

não para de inquirir, de registrar; ele institucionaliza a busca da verdade, ele a profissionaliza, 

ele a recompensa” (FOUCAULT, 1999, p. 29). 

Para ele, existem múltiplas formas de dominação que não estão centralizadas apenas 

no Estado, mas em suas extremidades, como, por exemplo, na educação, na família, na Igreja, 

nas empresas, enfim, dominações que ocorrem nas relações interpessoais. Para Foucault, a 
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dominação não é só a dominação global, aquela delimitada pela soberania jurídica e pela 

instituição do Estado. Ela acontece em todos os lugares. 

Poder, para Foucault, funciona em cadeia, ou seja: “ele se exerce em rede e, nessa 

rede, não só os indivíduos circulam, mas estão sempre em posição de ser submetidos a esse 

poder e também de exercê-lo” (FOUCAULT, 1999, p. 35). Como consequência desse poder 

difuso que circula em rede na sociedade, os indivíduos têm suas personalidades conduzidas e 

assujeitadas por instituições de normalização, aqui vistas como núcleo de poder e verdade, 

determinando o controle da conduta e do valor social.  

Esses poderes se tornam efetivos e fortes, uma vez que são codificados por meio dos 

símbolos e da linguagem que adentram na própria maneira de pensar, agir e sentir dos 

indivíduos, garantindo a manutenção desses poderes, mesmo sem a presença das instituições.  

 

[...] em qualquer sociedade – múltiplas relações de poder perpassam, 

caracterizam, constituem o corpo social; elas não podem dissociar-se, nem 

estabelecer-se, nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma 

circulação, um funcionamento do discurso verdadeiro. [...]. Somos 

submetidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercer o poder 

mediante a produção da verdade (FOUCAULT, 1999, p. 29). 

 

Assim, ao contrário do poder autoritário que oprime, a questão mais pontual é a 

produção do saber, não por meio do confronto, mas por via do consenso por consentimento. 

Não é autoritário porque trabalha com o discurso da verdade, que se mantém e gesta a partir 

da sobreposição da relação contínua de saber-poder. Esses saberes conduzem a pensar e agir 

em conformidade com cada época e lugar. 

  Nessa perspectiva, a arte, independente da linguagem artística e do suporte utilizado, 

assim como as demais manifestações culturais, reflete as diversas dimensões das relações de 

poder. Trata-se dos micro poderes presentes nas instituições e de seus efeitos de dominação, 

de suas táticas, estratégias e técnicas para colocar “esses grandes funcionamentos e os 

próprios corpos com sua materialidade e suas forças” (FOUCAULT, 2004, p. 11). A partir 

dessas considerações, é possível se perguntar: o que o fim da história da arte (Hans Belting) 

significaria à luz de Foucault? 

 Arrisco-me a fazer analogias. Poderia afirmar que a arte, no contexto apresentado por 

Belting, tornou-se “vítima” de um discurso histórico de verdade (provisório, mas de uma 

hegemonia contínua, cíclica e não linear) com grande eficiência e abrangência, que classifica, 

controla, estigmatiza e enquadra. Isto significa que, dentro de um modelo orientado por uma 

imagem social de arte compartilhada, circulam símbolos que provocam sentimentos de desejo, 
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identificação ou rejeição. Dessa forma, o “fim” pode ser pensado como capacidade de 

construir um pensamento crítico acerca dos “saberes assujeitados”, aquele saber conduzido e 

controlado pelas instituições de sequestro
128

 – neste no caso, da história da arte ocidental, 

datada e situada na história como universal. O saber assujeitado, “a história” da história da 

arte, pode somente a partir de uma visão crítica e rebelde, contrária às convenções 

estabelecidas pelos meios produtores de saber-poder, apresentar e demonstrar outras 

possibilidades de construção de identidade, história e arte. Dessa forma, o “fim” mostra-se 

como um movimento de “desenquadramento” perante um saber-poder estabelecido. O fim é o 

apontamento de passagem, mudança e/ou ruptura. Momento de pura transgressão, como nota 

Foucault na obra de Bataille. 

Dentro desse “fora do quadro”, o que está em jogo é o ataque a uma técnica, a uma 

estrutura de discurso, a uma forma de poder. E isso não significa dizer que as condições de 

possibilidade de uma revolução – insurreição refém
129

 – excluam “novos” e outros saberes da 

qualidade de se tornarem novamente reféns perante outros “discursos de verdade” e formas de 

“dominação”.  

 A preocupação principal desta reflexão foi salientar como discursos hegemônicos 

sobre “a ideia de Arte” impactam em uma história da arte. Esses discursos podem conduzir e 

alienar a produção e recepção em arte, além de corroborar certas diretrizes que determinam 

condições de validade sobre o que é Arte, reafirmando conceitos que atendem o saber 

normativo das instituições. Essa concepção reforça cada vez mais a urgência da aparição de 

um pensamento outro do artista. Da arte como lugar privilegiado para uma guerrilha contra os 

discursos normativos, do fazer artístico como um infinito esburacar os enunciados, 

desarticular os gestos e cantar o silêncio.  

 

3.5 Instituição de arte como objeto de revisão e debate 

 

Sob influência de uma perspectiva de cunho crítico, ativista e colaborativo, em 1999 

foi fundado o coletivo Kunstcoop, na cidade de Berlim, por Carmen Mörsch e mais seis 
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 Michel Foucault relaciona as instituições sequestro às formadoras da sujeição. 
129

 Conforme Adalberto Arcelo (2004), insurreição refém significa revolução, rebeldia. No artigo A Insurreição 

Refém, o autor apresenta como o artista Basquiat mostra sua insurreição refém a partir da demonstração do 

pensamento crítico artisticamente produzido e contrário à formação do pensamento sujeitado. “Em sua arte 

encontra-se uma homenagem permanente aos espíritos rebeldes, um chamamento à própria força para resistir à 

opressão da normalização, seja através da afirmação e busca da identidade, da expressão estética, da diferença e 

da inclusão. A representação do terrível, do decomposto e fracionado liga-se ao contexto da art-noise, em que se 

renuncia à perfeição, aos avanços técnicos e a uma perspectiva central e iluminada em prol do ruído, do 

desconforto e do susto. Depara-se com uma forma de expressão que exerce um estilo de ignorância com o 

objetivo de sufocar a ingenuidade controlada” (ARCELO, 2004, p. 13). 
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amigos, com o intuito de provocar nas instituições promotoras de exposições a tarefa de 

refletir sobre suas atividades, exposições, coleções e pesquisas. A quem elas serviam? A 

quem elas representavam? Esses foram os primeiros questionamentos levantados perante aos 

arranjos hegemônicos que permeavam as instituições. Segundo a autora, 

 

[...] a história das instituições que promovem exposições está intimamente 

vinculada ao colonialismo e à constituição e manutenção das sociedades de 

cunho norte-ocidental estabelecidas conforme os fundamentos da identidade 

nacional. Não se trata, portanto, de lugares genuinamente bons e inocentes 

de uma formação melhor e de uma verdade mais elevada, como os museus 

se apresentam ao grande público. Mas são também lugares cujas fundações e 

coleções surgiram em relações de violência (sejam elas histórias coloniais ou 

a violência de um sistema de arte organizado capitalisticamente, ou ainda a 

ação conjunta de ambos) e seus displays e práticas institucionais, por outro 

lado, produzem e ajudaram e continuam ajudando a manter relações de 

violência (MÖRSCH, 2011, p. 8). 

 

De acordo com Carmem Mörsch (2011), práticas artísticas podem ser práticas críticas, 

auto-reflexivas e participativas quando podem contribuir para questionar o próprio contexto e 

suas relações, inaugurando outras narrativas. Nesse sentido, “uma intermediação auto-

reflexiva reconhece os limites da instituição, os denuncia, mas os utiliza como possibilidades 

de ação” (MÖRSCH, 2011, p. 8). Desse modo, em uma perspectiva pós-colonial ou até 

mesmo descolonizadora, o museu, como “zona de contato
130

”, “espaço onde povos, 

geográfica e historicamente separados entram em contato uns com os outros e estabelecem 

relações concretas”, mostra-se como recurso importante para um trabalho de intermediação 

fundamentado na crítica (MÖRSCH, 2011, p. 8). Ou seja, devido à sua posição de poder, uma 

instituição de arte pode se tornar o próprio dispositivo de mudança. Para isso, uma instituição 

não deve ofuscar suas contradições indissolúveis, mas, sim, transformá-las em objeto de 

revisão e de debate. Dito isso, o que significa tornar-se objeto de revisão e debate, se no caso 

desta pesquisa o próprio objeto de estudo, a CDPA, representa, ao mesmo tempo, a relação e 

o discurso entre o institucional e o artístico? Imagino que, por essa peculiaridade, é 

justamente a relação que precisa ser colocada e apresentada como objeto de revisão e debate. 

Revisão não no sentido de equalizar interesses e avaliar os rendimentos, mas para atualizar 

narrativas. Afinal, diante de uma obra de arte, para que corpo, narrativa e tradição estamos 

[hoje] olhando?   
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 Expressão utilizada por Mary Louis Pratt no livro Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação  

e utilizada por James Clifford no texto “Museus como zona de contato”.   
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3.6 A cena contemporânea da dança no contexto de uma Cia Pública de Dança – breves 

considerações 

 

Parto do pressuposto de que a Arte pode tanto questionar valores vigentes quanto 

reforçar um modelo hegemônico. Trabalhar com opções estéticas já eleitas e reconhecidas 

como “Arte”, em certa medida, pasteuriza e ofusca práticas, críticas e opções políticas 

implícitas nessas escolhas. Por outro lado, aqueles que optam por trabalhar com escolhas 

artísticas não convencionais, de fronteiras fluidas entre as linguagens, em espaços não 

consagrados, além de questionarem uma política e, deliberadamente (ou não), explicitar suas 

opções e crenças, tendem a levantar novas provocações. Tais como: isso é dança ou teatro? 

Fulano é ator ou bailarino? Precisamos criar oposição? Por que não ator e bailarino? Qual o 

limite para falar de dança? É necessário reorganizar os limites? Que espaços são possíveis 

para dançar? O teatro? E a rua, as praças e os galpões? Quando é espetáculo? Intervenção? 

Performance? Como reconhecer a dança fora da “casinha” convencional – do teatro, da caixa 

preta, do figurino, da iluminação, da proteção da quarta parede, da acústica, do silêncio? Mas, 

afinal, o que está em questão? De acordo com Maria José Fazenda, no prefácio de Louppe 

(2012), 

 

O ato poético em dança contemporânea é gerado pela reinvenção 

permanente do corpo e da hierarquia atribuída às suas partes – tronco é 

valorizado, a cabeça pode tornar-se protagonista, os membros superiores ou 

inferiores podem desaparecer, a pele pode tornar-se um órgão perceptivo por 

excelência –, pelo caráter audível da sua respiração, por uma exploração, a 

partir de diversas combinações, dos quatros fatores do movimento (o peso, o 

fluxo, o espaço e o tempo) e por uma composição coreográfica que se efetua 

a partir das dinâmicas da própria matéria. Quanto à obra coreográfica 

contemporânea, ela apresenta formas e conteúdos diferentes e formatos 

diversificados – na dimensão, no número de intérpretes, nos lugares de 

apresentação –, e, nela, o movimento do corpo estabelece múltiplas relações 

com os elementos plásticos (objetos e cenários) e sonoros e com as imagens 

virtuais (apud LOUPPE, 2012, p. 14). 

 

Podemos dizer que a cena contemporânea das artes é um território cada vez mais 

híbrido, “onde é possível falar de experiências cênicas com demarcações fluidas de territórios, 

em que o embaralhamento dos modos espetaculares e a perda de fronteiras entre os diferentes 

domínios artísticos são uma constante” (FERNANDES, 2001, p. 11). Nesse contexto híbrido 

e de contaminações entre linguagens artísticas e técnicas distintas, no caso das artes cênicas, 

emerge um campo investigativo aliado à linguagem performática pautado na interação.  Tem-

se a exploração e criação de outros espaços, outros sujeitos, outras poéticas e dramaturgias, 
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outras técnicas, procedimentos e suportes que implicam “transbordamento dos gêneros e das 

linguagens
131

” e nos alargamentos do espectro cênico e da experiência perceptiva, que, por 

sua vez, provocam outros olhares para o fazer artístico e para os processos criativos.  

 Dessa forma, cabe salientar que, no contexto das companhias públicas de dança, 

criadas sob a égide das tradições europeias dos balés de corte, as proposições contemporâneas 

ainda sofrem retaliações devido às narrativas tradicionais e conservadoras que desenham suas 

atuações. Essas narrativas, na maioria das vezes, fazem manutenção de um imaginário social 

que associa, quase que exclusivamente, a ideia de arte à harmonia e beleza da herança 

clássica. Nesse caso, tudo que causa ou pode causar estranhamento, desconforto e/ou não 

agradar um grande público torna-se alvo de crítica. Basta observarmos as políticas de 

promoção, proteção e estímulo às artes e à pesquisa que as instituições públicas de arte 

apoiam e incentivam. De acordo com Jussara Sobreira Setenta (2008), as instituições 

exercem, ao mesmo tempo, um poder formativo e performativo quando relativas às práticas 

artísticas materializadas em seus espaços. Com isso, conforme visto anteriormente, a atuação 

do poder opera “no exercício das relações recíprocas” (SETENTA, 2008, p. 65). Ou seja, a 

potência e abrangência do poder estão justamente em sua capacidade de funcionar e exercer 

em rede (FOUCAULT, 1979). Dessa forma, em um espaço institucional, a norma, a regra, a 

disciplina, a hierarquia e a soberania tornam-se noções utilizadas, cotidianamente, para 

administrar poderes; ora para produzi-los, ora para reduzi-los, mas, de alguma forma, 

empregado como dispositivo de controle e dominação.  O que nos indica que no contexto 

onde as relações sociais e profissionais/trabalhistas geram confrontos e resistências, o poder é 

percebido e exercido como uma situação estratégica de influência e condicionamento. 
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 Terminologia utilizada por Renato Cohen no artigo “Rito, Tecnologia e novas mediações na cena 

contemporânea brasileira”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abarcar o universo das Companhias públicas é tratar de um assunto complexo, cheio 

de atravessamentos, silêncios e estigmas que obscurecem e dificultam tecer um olhar sobre os 

tensionamentos e aproximações entre arte e instituição pública.   

A partir da análise, pode-se apontar que, no bojo dessa dissertação, os tensionamentos 

e as aproximações entre Arte e Instituição Pública, quando relacionados às questões 

trabalhistas pertinentes, sobretudo às diferentes modalidades de contratação, o contexto 

institucional público, ao não garantir as mesmas condições e direitos para esse vínculo 

funcional, corrobora a ocorrência dos seguintes fenômenos: a precarização e informalidade da 

profissão, a descontinuidade de uma atuação artística profissional, saídas precoces daqueles 

que não ocupam cargos efetivos, rotatividade derivada da precarização dos vínculos 

empregatícios, ausência de um plano de carreira e um silenciamento dos conflitos e falta de 

diálogo entre os próprios artistas (servidores de cargos efetivos, de cargo de provimento de 

comissão de recrutamento amplo e contratados por projetos temporários e intermitentes).  

A partir das entrevistas, pesquisa de campo e análise documental, essas ocorrências 

foram mencionadas, principalmente pelos bailarinos, como aspectos desfavoráveis para o 

desenvolvimento e realização do trabalho em grupo, no qual todos exercem a mesma função e 

têm as mesmas atribuições. No que tange aos aspectos relacionados ao trabalho cotidiano de 

uma companhia de dança, a relação entre arte e instituição mostrou-se como garantia de 

infraestrutura básica para realização, desenvolvimento e manutenção de uma atuação artística 

continuada, transformada e formadora. O hibrido dos tensionamentos e das aproximações 

entre Arte e Instituição Pública revelou, além de uma capacidade de negociação, resistência e 

reinvenção desta Cia, uma possibilidade provocativa de abordar a própria instituição (CDPA e 

FCS) e suas narrativas como objetos e assuntos de revisão e debate.  

Problematizar e enfrentar justamente a complexidade da relação entre os dois corpos, o 

institucional e o artístico, do ponto de vista de uma companhia pública, que em um 

determinado momento adotou outros processos criativos para construção de seus trabalhos 

artísticos, mostra-se uma potência transformadora necessária para renovar narrativas 

engessadas e desatualizadas. Desse modo, de forma tangencial e secundária, para alimentar 

esta reflexão, algumas questões coabitaram o cenário problematizado, tais como: quais 

potências criativas e de resistência provocariam ações artísticas que interrogam o seu habitual 

e escancaram suas contradições? Como a atuação artística da CDPA pode permanecer 

fortalecida e ganhar outros parceiros e investimentos dentro de um contexto institucional que 
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passa constantemente por mudanças gerenciais e transformações burocráticas? Como 

consolidar um perfil artístico pautado na experimentação, nos laboratórios e processos de 

pesquisa e criação dentro de uma instituição pública em que os apontamentos revelam uma 

certa rotatividade dos colaboradores atrelada a precariedade dos vínculos contratuais de 

alguns de seus membros?  

Frente a tais perguntas, CDPA e FCS podem experimentar, de modo provisório, a 

partir do perfil artístico consolidado, apresentado na análise, uma qualidade de esgarçamento 

na sua tessitura estrutural e habitual, revelando, metaforicamente, outras arquiteturas, 

“teatros”, “cenários”, “personagens” e “corpos”. Essas relações podem reconfigurar e 

redimensionar suas fronteiras, as quais, ideologicamente, foram delineadas para dar forma ao 

“Palácio” e lugar da “corte”. Trata-se, portanto, de um exercício de revisitar as possibilidades 

historicamente construídas que sustentaram certos discursos generalizantes e monológicos. 

Mas, afinal, o que o tensionamento revela ou poderia potencializar? 

Pensar num cenário ideal no qual a instituição “apoia” ou “corrobora” com todas as 

intenções e propostas de trabalho me parece desconsiderar a potência que a própria 

contradição institucional traz para a CDPA, para não perder de vista a argumentação de 

Morsch (2011); quero dizer, no bojo dos tensionamentos presentes na realidade institucional, 

uma instituição de arte pode se tornar o próprio dispositivo gerador de mudança quando suas 

práticas artísticas operam também como práticas críticas e reflexivas. Será que a riqueza dos 

Movimentos III não está justamente na capacidade de resiliência, negociação e reinvenção que 

os tensionamentos vividos na instituição pública, hierárquica e burocrática provocam e 

proporcionam? 

Retomo alguns aspectos relevantes que permearam essa pesquisa e deram corpo à 

discussão para tecer as últimas considerações, estando ciente de que muitas outras seriam 

possíveis aqui. Diante deste percurso dissertativo, ao tecer a análise, o maior desafio e 

dificuldade em lidar com os depoimentos foi justamente o fenômeno mais vivo e satisfatório. 

Para referir ao termo Dança Teatral de Fazenda (2008), esta pesquisa revelou, por meio dos 

depoimentos, uma forte qualidade reflexiva dos entrevistados, provavelmente, decorrente de 

suas experiências vividas intensamente no contexto da CDPA e da FCS. Aspecto que mostra, 

de alguma forma, que há presença de um cotidiano de trabalho e de produção artística que 

promoveu certos processos de reflexão e de revisão de suas próprias narrativas e de histórias. 

Desse modo, as narrativas instituídas e postas quando revisitadas e debatidas, podem 

desencadear situações de reflexividade, que por sua vez, podem ser transgressoras. O Sujeito, 

membro da CDPA, que vivencia e experimenta tal processo, pode ainda proporcionar e 
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impulsionar para que a arte, que é seu principal lugar de expressão e posicionamento, se torne 

dispositivo de mudança e resistência.    

Como debatido, a tentativa de construir e reconstruir outros lugares e narrativas para 

ampliar as potências de reflexividade não garante que outras novas narrativas não se tornem 

reféns e engessem novamente outras fronteiras. Nesse sentido, mesmo se mostrando como 

uma possibilidade de fugir dos corpos dóceis (treinados a partir de uma técnica que modula 

um modo eficaz e tradicional de comunicação e comportamento) e de distanciar de discursos 

que abrigam certas verdades totalizantes, a transgressão não oferece garantia para uma 

consolidação enquanto potência de criação. Como dito, segundo Rolnik (2002), é preciso 

potência de resistência (configuração e luta) para que outros processos de subjetivação e 

modos de apreender o mundo, mesmo que transitórios, sejam possíveis e materializados.  

Nessa perspectiva, para esta pesquisa, a arte, enquanto lugar potencialmente propício 

para o exercício de processos de criação e resistência, torna-se dispositivo de mediação para 

que momentos de revisão e debate possam acontecer. Nesse sentido, a partir de uma postura 

genuinamente hermenêutica, a arte, ao proporcionar e/ou desencadear [outros] espaços de 

diálogo em que a linguagem não se limita ao território pretenso da comunicação tradicional – 

o da palavra –, o mundo, este que cada sujeito em sua singularidade dimensiona, vive, 

materializa e se relaciona, passa a ter, em alguma medida, outras leituras e realidades 

possíveis.  
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ANEXO I – Relação de Bailarinos (1971-1985) 

 

Os dados contidos neste anexo baseiam-se nas seguintes fontes: no acervo da CDPA (nos 

programas dos espetáculos existentes e disponíveis), nos arquivos da FCS disponibilizados 

pela biblioteca, na tese de doutorado intitulada “Cia de Dança Palácio das Artes de Belo 

Horizonte: movimentos de uma experiência artístico-profissional continuada [1971-2013]” da 

pesquisadora e artista da Tânia Mara Silva Meireles e no livro “Corpos Artísticos do Palácio 

das Artes: trajetórias e movimentos”, organizado pelos pesquisadores Fernando Mencarelli, 

Arnaldo Alvarenga, Ernani Maletta e Maurilio Andrade Rocha.  Devido à falta de informação 

e acesso, não se exclui a possibilidade de que dados e informações possam estar faltando. 

 

Lista - Relação de Bailarinos Integrantes da Companhia de Dança do Palácio das Artes-

CDPA (1971-1985) 

Ana Maria Botafogo*  Helena Vasconcellos Maurício Tobias 

Luiz Carlos Nogueira*  Helenice Maia Miguel Marques 

Adelaide Fátima Hélio Vorcaro Miguel Vorcaro 

Adelina Móris Heloísa Corradi Míriam Gisela 

Adriana Borsagli Heloisa Pelucci Monique Looman 

Adriana Brandão Helton de Freitas Murilo César 

Adriana Motta Costa Inês Corrêa Noemi Gelape 

Adriana Vilela Jane Dickie Oldrado Gomes 

Alessandra Papini Jane Elúlia Paola Rettore 

Alexandre Murta Jeanete Guenka Patrícia Galvão 

Andrea Galvão João Carlos Aur Pedro Paulo Rosa 

Andréa Faria Josefina Maia Possidio Bresolim 

Antônio Cabral Juliana Henriques de Souza Rafisa Canals 

Armando Aurich Karla Couto  Raquel Assunção 

Beatriz (Bete) Hermeto Leandro Lopes Raquel Junqueira 

Caio Marcelo Leandro Reis Ricardo de Oliveira 

Carolina Bezerra Leandro Valadão Rita Campos 

Cecília Hermeto Lecy Ferreira Robson Dayrell 

Celso Daun Leonardo Quintão Roger Caldeira 

Celso Fonseca Leonardo Reis Roger Nunes 

Cláudia Malta Lídice Tristão Rogério Lieuthier 

Cláudio Ribeiro Liége Fin Rogério Ratti 

Cristina Vieira Lina Hercília Lapertosa  Rosângela Costa 

Daisy Faria Lucas Cardoso Rosângela Ferreira 

David Mundim Lúcia Maria Rosemary Fátima 

Déia Caetano Lúcia Paiva Rubens Reis 
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Dudude Herrmann Lúcia Vieira Sebastião Jair de Freitas 

Eduardo Arcury Luiz Couto Sérgio Rotemberg 

Eliana Durães Márcia Castelo Branco Silmar Birro 

Eliane Gabrich Márcia Cruzeiro Silvia Cronemberger 

Eline Rennó Marcos Lima Sílvia Foscarini 

Elizabeth Ribeiro Marcos Teixeira Sílvia Gomes 

Elúlia Cohen Marcos Valério Elias Sílvia Regina 

Emil Dotti Maria Aquino Sônia Pedroso  

Fábio Chaves Maria Cecília Sormani Sérgio 

Fátima Carretero Maria Cristina Thomas Burns 

Fátima Cerqueira Maria das Graças Tíndaro Silvano 

Fernando Bujones* Maria Inês Brasil Valéria Bhering 

Fernando Foscarini Maria Inês Corrêa Vanessa Góes 

Geraldo Lachini Maria Victória Vanessa Maria 

Gerson Berr Marilene Horta Vitória Alvim 

Gilberto Alves Mário Énio Jarry Vivien Brandt 

Graça Salles Mario Veloso Walkiria Lúcia 

Heitor Pinheiro Maristela Campos Wilma Negromonte 

Helena Maura Bahia Marlene Tânus Wynderks Perez 

Fonte: Retirado de Meireles (2016), com acréscimo de informações obtidas junto aos documentos 

disponibilizados pelo acervo da CDPA e da FCS. 

 
*Bailarinos Convidados 
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ANEXO II – Relação de Bailarinos (1986-1999) 

 

 

Os dados contidos neste anexo baseiam-se nas seguintes fontes: no acervo da CDPA (nos 

programas dos espetáculos existentes e disponíveis), nos arquivos da FCS disponibilizados 

pela biblioteca, na tese de doutorado intitulada “Cia de Dança Palácio das Artes de Belo 

Horizonte: movimentos de uma experiência artístico-profissional continuada [1971-2013]”, da 

pesquisadora e artista da Tânia Mara Silva Meireles e no livro “Corpos Artísticos do Palácio 

das Artes: trajetórias e movimentos”, organizado pelos pesquisadores Fernando Mencarelli, 

Arnaldo Alvarenga, Ernani Maletta e Maurilio Andrade Rocha.  Devido à falta de informação 

e acesso, não se exclui a possibilidade de que dados e informações possam estar faltando. 

 

 

Lista - Relação de Bailarinos Integrantes da Companhia de Dança do Palácio das Artes-

CDPA (1986-1999) 

Adriana Vilela Edemir Antunes  Lucas Cardoso 

Alessandra Mattana Eder Braz  Luciana Rampazzo 

Alessandra Papini Emerson de Mattos Luciana Reolon 

Alexandre Rittmann Everson Botelho *Márcia Guerra 

Ana Paula Oliveira Fernando Cordeiro  Márcio Bertuani 

Ana Paula Ribeiro Fernando Maciel Marcos Valério Elias  

Anderson Aleixo Flávia Couret Mariângela Caramati  

Anderson Barbosa Fran Mello Mário Veloso 

André Valadão Gerson Berr Maurício Christian 

Andrea Faria  Helena Maura Bahia Maurício Marques (Carneiro) 

Angela Romani Helenice Maia Maurício Ribeiro 

Antônio Cabral Heloisa Domingues Osmar Zampieri 

Antônio Vasconcelos Heloisa Pinheiro Paola Rettore 

Ariel Cisneros Helton Freitas Paulo Chamone  

Armando Aurich Icleiber Klaus Paulo Fernando Sales 

Beatriz Kuguimiya  Inês Bogéa Paulo Vigário 

Beka Botelho Ivan Tex /Ivan Sodré? Pedro Paulo Rosa 

Cibelle Pádua Janaína Castro Regina Amaral 

Cláudia Assunção Jane Vasconcelos Renato Jones 

Cláudia Daronch Jeanete Guenka Robson Dayrell 

Cláudia Munhoz José Raimundo Rodrigo Giése  

Cláudia Paiva Juarez Bonfim Sandra Santos 

Cristina Machado Karla Couto  Sílvia Gaspar 

Cristina Rangel  Lair Assis  Sônia Pedroso  
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Dadier Aguilera  Leandro Reis Soter Xavier  

Danielle Pavam Lídia Lana Suzana Mafra 

Déia Caetano Lina Lapertosa  Verônica Saraiva 

Denizard Dennis Lívia Rangel   
Fonte: Retirado de Meireles (2016), com acréscimo de informações obtidas junto aos documentos 

disponibilizados pelo acervo da CDPA e da FCS. 

 

*Bailarino Convidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

ANEXO III - Relação de Bailarinos (2000-2016) 

 

 

Os dados contidos neste anexo baseiam-se nas seguintes fontes: no acervo da CDPA (nos 

programas dos espetáculos existentes e disponíveis), nos arquivos da FCS disponibilizados 

pela biblioteca, na tese de doutorado intitulada “Cia de Dança Palácio das Artes de Belo 

Horizonte: movimentos de uma experiência artístico-profissional continuada [1971-2013]” da 

pesquisadora e artista da Tânia Mara Silva Meireles e no livro “Corpos Artísticos do Palácio 

das Artes: trajetórias e movimentos”, organizado pelos pesquisadores Fernando Mencarelli, 

Arnaldo Alvarenga, Ernani Maletta e Maurilio Andrade Rocha.  Devido à falta de informação 

e acesso, não se exclui a possibilidade de que dados e informações possam estar faltando. 

 

Lista - Relação de Bailarinos Integrantes da Companhia de Dança do Palácio das Artes-

CDPA (2000 a 2016) 

Alex Silva Dadier Aguilera  Lucas Medeiros 

Amanda Sant‟ana Danielle Pavam  Lucas Roque  

Ana Paula Oliveira  Eder Braz Marcelo Cordeiro  

André Costa  Elias Souza  Marcos Valério Elias 

Andrea Faria Fernando Cordeiro Maria Alina Corsi*  

Andrea Spolaor  Fran Mello  Mariângela Caramati 

Ariane de Freitas Gabryella Couto**  Mônica Tavares*  

Beatriz Kuguimiya Giuli Lacorte Naline Ferraz 

Camila Oliveira Gustavo Silvestre Otávio Portela  

Carlos Gomes Helbert Pimenta  Paty Nunes  

Carol Galgani** Igor Pitangui Paulo Chamone 

Caroline Moreira  Ivan Sodré Peter Lavratti  

Christiano Castro Jacqueline Gimenes  Priscila Fiorini** 

Cláudia Lobo Janaína Castro  Rafael Araújo** 

Cristiane de Oliveira  Karla Couto Rodrigo Antero  

Cristiano Bacelar* Lair Assis Rodrigo Giése 

Cristiano Reis Léo Garcia Sônia Pedroso 

Cristina Rangel  Lina Lapertosa Soter Xavier  

Cyntia Reyder Lívia Espírito Santo  Vânia Cazeca** 

Fonte: Retirado de Meireles (2016), com acréscimo de informações obtidas junto aos documentos 

disponibilizados pelo acervo da CDPA e da FCS. 

 

*Bailarino Convidado 

** Bailarino Estagiário 
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APÊNDICE A - Relação de Bailarinos (2016) 

 

Os dados contidos neste apêndice baseiam-se no acervo da CDPA (nos programas dos 

espetáculos existentes e disponíveis) e nos arquivos da FCS disponibilizados pela biblioteca. 

 

 

Lista - Relação de Bailarinos Integrantes da Companhia de Dança do Palácio das Artes-

CDPA (2016) 

Alex Silva  Karla Couto** 

Andrea Faria  Lair Assis** 

Amanda Sant‟ana Léo Garcia 

Ariane de Freitas Lina Lapertosa 

Beatriz Kuguimiya Lívia Espírito Santo 

Carlos Gomes Lucas Medeiros 

Christiano Castro Marcos Valério Elias** 

Cláudia Lobo Mariângela Caramati 

Cristiano Reis* Naline Ferraz 

Eder Braz** Otávio Portela 

Fernando Cordeiro Paulo Chamone 

Gustavo Silvestre Rodrigo Giése**  

Igor Pitangui Sônia Pedroso** 

Ivan Sodré   
Fonte: Retirado de Meireles (2016), com acréscimo de informações obtidas junto aos documentos 

disponibilizados pelo acervo da CDPA e da FCS 

 
*Bailarino da CDPA e atual diretor (regente) da CDPA. 

** Bailarinos da CDPA que exercem outras funções na FCS. 
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APÊNDICE B - Lista cronológica dos trabalhos artísticos da CDPA e de seus respectivos 

diretores artísticos [2000-2016] 

 

Os dados contidos neste apêndice baseiam-se nas seguintes fontes: no acervo da CDPA (nos 

programas dos espetáculos existentes e disponíveis), nos arquivos da FCS disponibilizados 

pela biblioteca, na tese de doutorado intitulada “Cia de Dança Palácio das Artes de Belo 

Horizonte: movimentos de uma experiência artístico-profissional continuada [1971-2013]” da 

pesquisadora e artista da Tânia Mara Silva Meireles e no livro “Corpos Artísticos do Palácio 

das Artes: trajetórias e movimentos”, organizado pelos pesquisadores Fernando Mencarelli, 

Arnaldo Alvarenga, Ernani Maletta e Maurilio Andrade Rocha. Devido à falta de informação 

e acesso, não se exclui a possibilidade de que dados e informações possam estar faltando. 

 

2000 – Diretora (regente): Cristina Machado  

Colaboração Coreográfica: Assistentes e Bailarinos  

 Entre o Céu e as Serras (Direção: Cristina Machado, Orientação Coreográfica: Luís 

Mendonça)  

 

2001 – Diretora (regente): Cristina Machado  

Professora de balé: Bettina Bellomo  

 Sertão: sertões – Cantata cênica (Carmem Paternostro/ Éder Braz/Rodrigo 

Giése/CDMG)  

 Poderia Ser Rosa (Henrique Rodovalho)  

 

2002 – Diretora (regente): Cristina Machado  

Professora de balé: Bettina Bellomo  

 Coreografia para a ópera Aida, de Giuseppe Verdi (Lair Assis)  

 Sonho de uma Noite de Verão (Gabriel Villela/Cristina Machado)  

 Coreografia para a ópera O Guarani, de Carlos Gomes (Arnaldo Alvarenga)  

 

2003 – Diretora (regente): Cristina Machado  

Professora de balé: Bettina Bellomo  

Técnica contemporânea: Tuca Pinheiro  

 Viva a Ópera (Tuca Pinheiro)  

2004 – Diretora (regente): Cristina Machado  
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Técnica clássica - a escuta do movimento: Patrícia Werneck 

Técnica clássica adaptada e ensaios: Suzana Mafra 

Técnica contemporânea: Tuca Pinheiro  

 Mira (Cristina Machado)  

 Coreografia de Cordel (Tuca Pinheiro)  

 Projeto Cordel - Intervenções Urbanas: “a noiva” (Cristina Machado), “sabe onde é o 

casamento” (todos os bailarinos), “a mulher das panela” (Sônia Pedroso), “abraço” 

(todos os bailarinos), “as lavadeiras de asfalto” (Lina Lapertosa e Andréa Faria), “você 

me daria uma abraço” (Lair Assis), “eu tenho 1,70m” (Rodrigo Giése), “o surdo duro 

de entender” (Marcos Elias e Paulo Chamone), “lava pés” (Cristina Rangel e Soter 

Xavier), “a princesa” (Cristiane Oliveira), “o varal” (Sônia Pedroso, Cristina Rangel e 

Mariângela Caramati), “a sereia” (Mariângela Caramati), “vamos para casa” (todos os 

bailarinos) e “o migrante” (Alex Silva e Karla Couto). 

 Projeto Cordel – Exposição Fotográfica: Guto Muniz (fotos) e Eduardo Marques 

(curadoria e montagem). 

 Coreografia para a ópera Turandot, de Puccini (Antonio Gaspar)  

 

2005 – Diretora (regente): Cristina Machado  

Professores de balé: Dadier Aguilera, Marcos Elias e Paulo Chamone  

Técnica contemporânea: Marise Dinis  

Jogos de improvisação: Mônica Tavares  

 Não houve estreia neste ano.  

 Circulação: Coreografia de Cordel (Tuca Pinheiro) 

 

2006 – Diretora (regente): Cristina Machado  

 Transtorna (Cristina Machado)  

 

2007 – Diretora (regente): Cristina Machado  

Assistentes de ensaios: Marise Dinis, Mônica Tavares e Claudia Lobo  

Professores de balé: Tíndaro Silvano, André Valadão, Suzana Mafra  

Pilates: Waneska Cezar, Ana Paula Braga Castro  

Técnica Contemporânea: Dudude Herrmann, Mário Nascimento.  

Oficinas: Luiz Garrocho, Ana Maria Fernandes, Mônica Tavares  

 Entremundos - Carne Agonizante (Sandro Borelli) e Quimeras (Mário Nascimento)  
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2008 – Diretora (regente): Cristina Machado 

Assistentes de ensaios: Claudia Lobo e Lars Van Cauwenbergh  

Professores de balé: Lars Van Cauenbergh, Tíndaro Silvano, Andréia Anhaia.  

Pilates: Waneska Cezar, Alexandre Algodoal  

Técnica contemporânea: Mario Nascimento, Dudude Herrmann, Carlos Arão, Peter Lavratti, 

Khosro Adibi, Marise Dinis, Giovane Aguiar.  

Yoga: Henrique Pavan  

 Coreografia para a ópera Aida, de Giuseppe Verdi (Lair Assis)  

 Programa Domingo no Palácio:  

- Encontro de improvisação (Marise Dinis)  

- Confluências (Cristina Machado e Lars Van Cauenbergh) Cia. de Dança convida 

Dani Lima (Dani Lima)  

 

2009 – Diretora (regente): Cristina Machado  

Assistentes de ensaios: Claudia Lobo, Lars van Cauwenbergh e Joaquim Elias  

Professores de balé: Beatriz Fonseca, Bettina Bellomo, Fátima Cerqueira, Lars Van 

Cauwenbergh  

Pilates: Waneska Cezar e Ana Paula Braga  

Técnica contemporânea: Mario Nascimento, Sônia Mota, Lavínia Bizzoto, Rosa Antuña 

Yoga: Henrique Pavan  

Oficinas: Jomar Mesquita  

 22 Segredos (concepção Sônia Mota – coreografia elenco CDPA)  

 Villa lobos: choros (Direção: Ione de Medeiros / Coreografia: Jomar Mesquita)  

 

2010 – Diretora (regente): Cristina Machado (até fevereiro) e Sônia Mota (a partir de 

março)  

Assistentes de ensaios: Claudia Lobo, Joaquim Elias e Rodrigo Campos 

Professores de balé: Beatriz Fonseca e Marcia Cruzeiro  

Pianista acompanhador: Robson Lopes 

Pilates e Gyrokinesis: Waneska Cezar  

Yoga: Henrique Pavan  

Técnica contemporânea: Gabriela Christóforo, Andrea Anhaia e Tuca Pinheiro 

Técnicas de Improvisação: Marise Dinis e Kenia Dias  
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Oficinas: Bruno Caverna, Juliana Pautilla, Tica Lemos, Christiana Cavalcanti, Regina 

Advento e Mara Borba.  

 Coreografia para a ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi (coreografia de Rodrigo 

Gièse), com participação de parte do elenco de bailarinos da CDPA  

 Segredos Masculinos (concepção Sônia Mota – coreografia elenco CDPA)  

 Segredos Femininos (concepção Sônia Mota – coreografia elenco CDPA)  

 Zona 04 - Se eu pudesse entrar na sua vida - Ocupação performática (concepção e 

coreografia CDPA – direção geral Sônia Mota)  

 

2011 – Diretora (regente): Sônia Mota  

Professora de Técnica Clássica: Márcia Cruzeiro  

Pilates: Waneska Cézar  

Técnica contemporânea: Tuca Pinheiro e Sônia Mota  

Técnica de improvisação: Kenia Dias  

Yoga: Henrique Pavan  

Professor de Aikido: Ichitami Shikanai  

Pianista acompanhador: Robson Lopes  

 Tudo que se torna Um (Concepção Sônia Mota – coreografia elenco CDPA)  

 

2012 – Diretora (regente): Sônia Mota  

Professora de Técnica Clássica: Márcia Cruzeiro  

Pilates: Waneska Cézar  

Técnica contemporânea: Tuca Pinheiro  

Técnica de contato e improvisação: Heloísa Pinheiro  

Pianista acompanhador: Robson Lopes 

 Não houve estreia neste ano.  

 Remontagem: Coreografia de Cordel (Tuca Pinheiro) 

 

2013 – Diretora (regente): Sônia Mota  

Assistentes de ensaios: Claudia Lobo e Rodrigo Giése  

Professor de Técnica Clássica: Dadier Aguilera e Marcos Elias 

Pilates: Waneska Cézar  

Gyrokinesis: Andréa Faria 

Técnica contemporânea: Karina Collaço  
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Técnica de contato e improvisação: Heloisa Pinheiro  

Capoeira: Maíra Soares  

 Branco em Mim (Sônia Mota e Cristina Machado)  

 Ocupação performática (Inhotim e Espaço 104): Se eu pudesse entrar na sua vida 

(Sonia Mota e bailarinos da CDPA). 

 Remontagem: Coreografia de Cordel (Tuca Pinheiro) 

 Remontagem: Tudo que se torna Um (Sônia Mota) 

 

2014 – Diretora (regente): Cristina Machado 

Assistência de direção: Patrícia Werneck 

Ensaiadores: Patrícia Werneck e Rodrigo Giése 

Técnica de balé clássico: Bettina Bellomo 

Pianista acompanhador: Noemi Imaculada de Carvalho 

Técnica contemporânea: Karina Collaço 

Pilates: Waneska Cézar 

 Remontagem: Entre o Céu e as Serras (Direção: Cristina Machado) 

 Gestos Ordinários (Direção: Dani Lima) 

 MU (Direção: Patrícia Werneck) 

 

2015 – Diretor (regente): Cristiano Reis  

Assistência de direção: Sônia Pedroso 

Ensaiadores: Patrícia Werneck e Sônia Pedroso 

Técnica de balé clássico: Bettina Bellomo 

Pianista acompanhador: Noemi Imaculada de Carvalho 

Técnica contemporânea: Tuca Pinheiro e Jorge Garcia 

Preparação Técnica/artística: Éder Braz e Karla Couto 

Pilates: Waneska Cézar 

 Circulação: Entre o Céu e as Serras (Direção: Cristina Machado) 

 Do verbo Jogar 

 Primeira Pessoa do Plural (Direção compartilhada: Tuca Pinheiro e Jorge Garcia) 

 

2016 – Diretor (regente): Cristiano Reis 

Assistência de direção: Sônia Pedroso 

Ensaiadores: Patrícia Werneck e Sônia Pedroso 
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Técnica de balé clássico: Bettina Bellomo 

Pianista acompanhador: Anna Maria Ferreira Gomes 

Técnica contemporânea: Marise Dinis 

Preparação Técnica/artística: Éder Braz e Karla Couto 

Pilates: Waneska Cézar 

 Nuvens de Barro (Direção compartilhada: Joaquim Elias e Fernando Martins) 

 Ópera Romeu e Julieta (Concepção coreografia: Lydia Del Picchia) 
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APÊNDICE C – Ficha técnica dos trabalhos coreográficos e referências visuais [2000-

2016] 

 

Os dados contidos neste apêndice baseiam-se nas seguintes fontes: no acervo da CDPA (nos 

programas dos espetáculos existentes e disponíveis), nos arquivos da FCS disponibilizados 

pela biblioteca, na tese de doutorado intitulada “Cia de Dança Palácio das Artes de Belo 

Horizonte: movimentos de uma experiência artístico-profissional continuada [1971-2013]” da 

pesquisadora e artista da Tânia Mara Silva Meireles e no livro “Corpos Artísticos do Palácio 

das Artes: trajetórias e movimentos”, organizado pelos pesquisadores Fernando Mencarelli, 

Arnaldo Alvarenga, Ernani Maletta e Maurilio Andrade Rocha.  Este apêndice não listou os 

trabalhos que CDPA realizou conjuntamente com os outros corpos artísticos da FCS (OSMG 

e CLMG). Devido à falta de informação e acesso, não se exclui a possibilidade de que dados e 

informações possam estar faltando. 

 

1. ENTRE O CÉU E AS SERRAS (2000)  

 

Direção (regente): Cristina Machado  

Direção artística: Cristina Machado 

Roteiro: Walmir José e Cândida Najar 

Trilha sonora original: Cláudia Cimbleris 

Concepção musical: Glaura Lucas e Cláudia Cimbleris 

Orientação de pesquisa de movimento: Luiz Mendonça 

Direção de laboratório de pesquisa de campo: Graziela Rodrigues  

Co-criação coreográfica original: Suzana Mafra, Lydia del Picchia, Luiz Mendonça, Márcio 

Alves e bailarinos da CDPA. 

Remontagem da coreografia: Suzana Mafra e Rodrigo Giése 

Figurino: Marco Paulo Rolla. Assistente de figurino: Mirianm Menezes 

Cenografia: Wanda Sgarbi 

Iluminação: Ney Matogrosso e Juarez Farinon 

Pesquisa histórica: Mauro Werkema 

Pesquisa de maquiagem: Regina Mahia, Marco Paulo Rolla e bailarinos da CDPA 

Pesquisadores, estudiosos e artistas que participaram do processo de pesquisa para a criação 

do espetáculo em 2000: 

Angelo Oswaldo de Araújo Santos – debate: Arte e Cultura de Minas Gerais 
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Arnaldo Alvarenga – debate: Sentido Oculto da Dança 

Cristina Tolentino – debate: Rito, Mito e Magia 

Fernando Alquimin – debate: Formação geológica de Ouro Preto 

Graziela Rodrigues – debate: Bailarino-Pesquisador-Intérprete 

Leda Martins – debate: Corpo: lugar que viaja 

Mauro Werkema – debate: Fundamentos da formação do homem mineiro 

Ronan Cardoso – debate: Tipologia do Barroco Mineiro  

Saul Martins – debate: Efemérides  

Tião Rocha – debate: Mineirices e Mineiridades 

Bill Lucas e Guda – oficina: Ritmos  

Claudia Cimbleris – oficina: Criação musical 

Glaura Lucas – oficina: Expressões musicais e alteridade 

Graziela Rodrigues – oficina: Bailarino-Interprete-Pesquisador 

Leonora Lobo – oficina: Técnica de Laban/Consciência Corporal 

Rafael Anderson – oficina: Autoexpressão e criatividade 

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/A2kvyuu2Af4 

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Andrea Faria, Andrea Spolaor, Beatriz Kuguimiya, 

Cristiane Oliveira, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aquilera, Éder Braz, Fernando 

Cordeiro, Helbert Pimenta, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina Lapertosa, Marcos 

Elias, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, Rodrigo Giése, Sônia Pedroso e Soter Xavier. 

Elenco (integraram as remontagens): Alex Silva, Amanda Sant‟ana, Andrea Faria, Ariane 

de Freitas, Beatriz Kuguimiya, Camila Oliveira, Carlos Gomes, Carolina Galgani**, 

Christiano Castro, Cláudia Lobo, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Cyntia Reyder,Éder Braz, 

Fernando Cordeiro, Giuli Lacorte, Gustavo Silvestre, Igor Pitangui, Ivan Sodré, Karla Couto, 

Lair Assis, Lina Lapertosa, Lívia Espírito Santo, Lucas Medeiros, Lucas Roque, Marcos 

Elias, Mariângela Caramati, Naline Ferraz, Otávio Portela, Paulo Chamone, Rodrigo Giése, 

Sônia Pedroso e Vânia Cazeca**. 

[**Bailarino estagiário]  

 

2. PODERIA SER ROSA (2001)  

 

Direção (regente): Cristina Machado 

Concepção e coreografia: Henrique Rodovalho 

Ensaiador: Renato Augusto 

https://youtu.be/A2kvyuu2Af4
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Trilha: Murillo Corrêa 

Cenário e figurino: Léo Piló 

Intérpretes: Andrea Spolaor, Beatriz Kuguimiya, Cristiane Oliveira, Cristiano Reis, Dadier 

Aguilera, Eder Braz, Fernando Cordeiro, Helbert Pimenta, Ivan Sodré, Karla Couto, Marcos 

Elias, Mariangela Caramati, Paulo Chamone. 

 

3. SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO - FRAGMENTOS AMOROSOS (2002) 

 

Direção artística da CDPA: Cristina Machado 

Direção: Gabriel Villela 

Direção coreográfica: Cristina Machado 

Coreógrafos/bailarinos: Bia Kuguimiya, Sonia Pedroso, Eder Braz, Rodrigo Giése, Lair Assis 

e Cristina Rangel. 

Co-autoria coreográfica: bailarinos da CDPA 

Trilha Sonora: Daniel Maia 

Iluminação: Guilherme Bonfanti e Marisa Bentivegna 

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/gDv3_9MPKsk 

Elenco (devido à falta de registro e documentação disponível no acervo da CDPA/FCS, 

segue lista de bailarinos que participaram tanto da montagem, quanto da remontagem): 

Alex Silva, Andrea Faria, Andrea Spolaor, Ariane de Freitas, Beatriz Kuguimiya, Caroline 

Alves, Cristiane Oliveira, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aquilera, Éder Braz, 

Fernando Cordeiro, Helbert Pimenta, Ivan Sodré, Jacqueline Gimenes, Karla Couto, Lair 

Assis, Lina Lapertosa, Livia Espírito Santo, Marcos Elias, Mariângela Caramati, Marcelo 

Cordeiro, Paty Nunes, Paulo Chamone, Rodrigo Giése, Sônia Pedroso e Soter Xavier. 

 

4.  COREOGRAFIA DE CORDEL (2004)  

 

Direção Artística: Christina Machado 

Direção do espetáculo: Tuca Pinheiro 

Direcionamento da pesquisa de campo: Graziela Rodrigues 

Pesquisa coreográfica: bailarinos da CDPA 

Trilha sonora: Daniel Maia 

Criação: processo colaborativo 

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/rvl_vKtjLAc 

https://youtu.be/gDv3_9MPKsk
https://youtu.be/rvl_vKtjLAc
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Elenco (criação/montagem): Alex Silva, André Costa, Andrea Faria, Andrea Spolaor, 

Ariane de Freitas, Beatriz Kuguimiya, Cristiane Oliveira, Cristiano Reis, Cristina Rangel, 

Dadier Aquilera, Éder Braz, Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina 

Lapertosa, Marcos Elias, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, Rodrigo Giése, Sônia 

Pedroso e Soter Xavier. 

Elencos (criação/remontagem): Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, Beatriz 

Kuguimiya, Caroline Alves, Cyntia Reyder, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aguilera, 

Éder Braz, Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina Lapertosa, Lívia 

Espírito Santo, Lucas Medeiros, Marcos Elias, Maria Alina Corsi, Mariângela Caramati, 

Paulo Chamone, Peter Lavratti, Rodrigo Antero, Rodrigo Giése e Sônia Pedroso.  

 

5. TRANSTORNA (2006) 

 

Direção artística da CDPA: Christina Machado  

Concepção do espetáculo e direção coreográfica: Christina Machado 

Assistentes de direção: Andréa Anhaia e Suzana Mafra 

Pesquisa coreográfica: Bailarinos da CDPA 

Trilha sonora: Daniel Maia 

Cenários: Carlos Teixeira 

Cenotécnico: Joaquim Pereira 

Figurino: Léo Piló 

Iluminação: Guilherme Bonfanti 

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/hqqZfWD8-0A 

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Andrea Faria, Andrea Spolaor, Ariane de Freitas, 

Beatriz Kuguimiya, Caroline Moreira, Cristiane Oliveira, Cristiano Reis, Cristina Rangel, 

Dadier Aquilera, Éder Braz, Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina 

Lapertosa, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, Rodrigo Giése, Sônia Pedroso e Soter 

Xavier. 

 

6. PROJETO ENTREMUNDOS (2007) 

 

Coreografia: Carne agonizante  

Concepção, Direção e Coreografia: Sandro Borelli 

Trilha sonora: Sandro Borelli 

https://youtu.be/hqqZfWD8-0A
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Música: Arvo Pärt (Fratres) 

Desenho de luz: André Prado 

Figurino: Sandro Borelli 

Confecção de figurinos: Helena Fiúza 

Intérpretes: Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, Caroline Alves, Cristiano Reis, 

Cristina Rangel, Eder Braz, Fernando Cordeiro, Ivan  Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Marcos 

Elias, Mariângela Caramati, Rodrigo Giese, Soter Xavier. 

 

Coreografia: Quimeras  

Concepção e coreografia: Mário Nascimento 

Trilha sonora: Cristian Tunes 

Figurino e iluminação: Mário Nascimento 

Adaptação de figurino: Helena Fiúza 

Intérpretes: Alex Silva, Andréa Faria, Andréa Spolaor, Ariane de Freitas, Beatriz Kuguimiya, 

Caroline Alves, Cristiane Oliveira, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aguilera, Eder 

Braz, Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina Lapertosa, Marcos Elias, 

Mariângela Caramati, Rodrigo Giése, Sônia Pedroso, Soter Xavier. 

 

7. 22 SEGREDOS (2009) 

 

Direção artística da CDPA: Cristina Machado 

Direção, concepção e coreografia: Sônia Mota 

Co-autoria coreográfica: Bailarinos da CDPA 

Assistência de direção e ensaios: Cláudia Lobo e Joaquim Elias 

Iluminação: Alexandre Galvão e Wladimir Medeiros 

Trilha sonora: Daniel Maia e Sonia Mota 

Figurino: Marco Paulo Rolla 

Modelagem e Costura: Helena Fiúza 

 

Este espetáculo é resultado do Projeto “Noivas do Cordeiro”. 

Concepção e coordenação do projeto original: Cristina Machado 

Assessoria de pesquisa: José Márcio Barros 

Palestrantes convidados: Alfredo Alves, José Márcio Barros, Marcos Alexandre e Stélio Lage 
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Produção e criação do Blog: Convênio FCS / Faculdade de comunicação e artes da PUC-

Minas. Coordenação: Eduardo de Jesus, Elisa Quintero e Kátia Lombardi. 

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/GYeLCHxHJHc 

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, Beatriz 

Kuguimiya, Caroline Alves, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aguilera, Éder Braz, 

Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina Lapertosa, Lívia Espírito Santo, 

Marcos Elias, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, Rafael Araújo**, Rodrigo Giése, Sônia 

Pedroso e Soter Xavier. 

Desdobramentos (Segredos Masculinos / Segredos Femininos) 2010 – Elencos: 1) Alex 

Silva, Beatriz Kuguimiya, Caroline Alves, Cristiano Reis, Dadier Aguilera, Éder Braz, 

Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Lair Assis, Lívia Espírito Santo, Marcos Elias, Paulo 

Chamone, Peter Lavratti, Rodrigo Giése e Sônia Pedroso. 2) Andrea Faria, Ariane de Freitas, 

Beatriz Kuguimiya, Caroline Alves, Cristina Rangel, Dadier Aguilera, Fernando Cordeiro, 

Ivan Sodré, Karla Couto, Lívia Espírito Santo, Paty Nunes, Marcos Elias, Rodrigo Giése, 

Sônia Pedroso.  

 

8. SE EU PUDESSE ENTRAR NA SUA VIDA – ocupação performática (2010) 

 

Direção artística da CDPA: Sônia Mota  

Concepção da ocupação e direção: Sônia Mota 

Assistência de direção: Cláudia Lobo e Rodrigo Giése 

Concepção coreográfica: Bailarinos da CDPA 

Figurino e adereços: Acervo da Fundação Clóvis Salgado / Cia de Dança Palácio das Artes 

Consultoria de figurino: Silma Dornas / Adaptação: Sônia Mota e bailarinos da CDPA / 

Assistência de cenários e figurino: Nara Resende  

Projeto de iluminação: Pedro Pederneiras, adaptado por Sônia Mota e Márcio Alves 

Concepção da trilha de depoimentos: Éder Braz 

Trilha sonora: processo colaborativo / Músicas de: Daniel Maia, Shostakovitch, Jean Renard e 

Frank Gerald, Gabriele Roth, Gabriel Favré, Camille Saint Sans, Thiago Braz, Thiago Diniz, 

Eric Satie, Leonardo Macedo, Marx Marreiro, Rodrigo Salvador e André Rieu. 

Participação dos músicos: Neném Menezes (percussão), Nayara Nogueira (flauta), Thiago 

Braz (violão), Thiago Diniz (violoncelo) e Fernando Peixoto (violão), Leonardo Macedo 

(flauta), Marx Marreiro (saxofone e acordeom) e Rodrigo Salvador (Rabeca). 

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/i_nMf00wbKA 

https://youtu.be/GYeLCHxHJHc
https://youtu.be/i_nMf00wbKA


153 
 

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, Beatriz 

Kuguimiya, Caroline Alves, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aguilera, Éder Braz, 

Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina Lapertosa, Lívia Espírito Santo, 

Lucas Medeiros, Marcos Elias, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, Peter Lavratti, Rodrigo 

Antero, Rodrigo Giése e Sônia Pedroso. 

Elenco (criação/remontagem): Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, Beatriz 

Kuguimiya, Caroline Alves, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aguilera, Éder Braz, 

Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina Lapertosa, Lívia Espírito Santo, 

Lucas Medeiros, Maria Alina Corsi, Marcos Elias, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, 

Peter Lavratti, Rodrigo Antero, Rodrigo Giése e Sônia Pedroso. 

 

9. TUDO QUE SE TORNA UM (2012) 

 

Direção artística da CDPA: Sônia Mota  

Concepção e direção geral: Sônia Mota 

Roteiro Dramatúrgico: Claudia Lobo, Kênia Dias e Sônia Mota 

Assistência de direção: Cláudia Lobo e Rodrigo Giése 

Criações cênico-coreográficas: Bailarinos da CDPA, Claudia Lobo, Kênia Dias e Sônia Mota 

Figurino e adereços: Fábio Namatame 

Cenografia: Felippe Crescenti 

Desenho de luz: Pedro Pederneiras 

Direção cênica dos painéis e técnica: Márcio Alves / Operação dos painéis: Chistiano Castro, 

Elton de Souza, Edmárcio Júnior.  

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/zQuWBJSBk74 

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, Beatriz 

Kuguimiya, Caroline Alves, Cristiano Reis, Cristina Rangel, Dadier Aguilera, Éder Braz, 

Fernando Cordeiro, Ivan Sodré, Karla Couto, Lair Assis, Lina Lapertosa, Lívia Espírito Santo, 

Lucas Medeiros, Marcos Elias, Mariângela Caramati, Paulo Chamone, Peter Lavratti, Rodrigo 

Antero, Rodrigo Giése e Sônia Pedroso. 

 

10. BRANCO EM MIM – ocupação performática (2013)  

Direção artística da CDPA: Sônia Mota  

Direção e dramaturgia: Cristina Machado e Sônia Mota 

https://youtu.be/zQuWBJSBk74
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Assistência de ensaio: Rodrigo Giése, Beatriz Kuguimiya, Cláudia Lobo, Cristiano Reis, 

Paulo Chamone e Maria Aline Corsi 

Criação e interpretação das performances: Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, 

Cristina Rangel, Dadier Aguilera, Ivan Sodré, Mariângela Caramati, Lívia Espírito Santo, 

Lina Lapertosa, Lucas Medeiros, Peter Lavratti, Sônia Pedroso.  

Figurino: Lucas Magalhães 

Vídeo-pesquisa do trabalho: não consta no acervo da CDPA nenhum registro dessa obra. 

 

11. “MU | ENTRE A COREOGRAFIA E A HABITAÇÃO” (2014)  

 

Direção geral: Cristina Machado 

Direção coreográfica e ideokinesis: Patrícia Werneck 

Assistente de Ensaio:  Rodrigo Giése 

Criação e Interpretação: Bailarinos da CDPA 

Trilha sonora original: Claudia Cimbleris / Participação especial: Alberto Sampaio – flauta 

baixo e flauta em sol / Design de sonorização: Murilo Corrêa 

Projeto de iluminação e arquitetura cênica: Jamile Tormann 

Designer e Projetista de Iluminação Assistente: Raissa Salgado 

Assessoria de cenografia: Paulo Waisberg 

Designer de cenografia Assistente: Cássia Aveliz 

Figurino: Silma Dornas / Costureira: Taires Scatolin 

Vídeo-pesquisa (blog do trabalho) - identidade visual, plano de comunicação e produção do 

blog: A Casa Comunicação (Direção – Simone Couto) / Jornalista responsável pelo 

blog: Gabriela Dornelas / Filmagens e edição para o blog: Luciano Alvim. Disponível em: 

https://ocupacaocoreografica2014.wordpress.com/ 

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Andrea Faria, Ariane de Freitas, Beatriz 

Kuguimyia, Camilla Oliveira, Christiano Castro, Cláudia Lobo, Cristiano Reis, Fernando 

Cordeiro, Giuli Lacorte, Gustavo Silvestre, Igor Pitangui, Ivan Sodré, Lucas Medeiros, Lucas 

Roque, Lívia Espirito Santo, Mariângela Caramati, Naline Ferraz e Paulo Chamone.  

 

12. GESTOS ORDINÁRIOS (2014) 

 

Direção artística da CDPA: Christina Machado  

Concepção da instalação/ocupação e direção: Dani Lima  

https://ocupacaocoreografica2014.wordpress.com/
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Assistência de direção: Patrícia Werneck 

Pesquisa coreográfica: Dani Lima e bailarinos da CDPA 

Criação e interpretação: Bailarinos da CDPA 

Figurino: Marco Paulo Rolla / Assistência de figurino: Ana Luísa Santos 

Trilha sonora: Dani Lima, Patrícia Werneck e Rodrigo Marçal 

Consultoria de design de son: Kiko Klauss 

Vídeo-pesquisa do trabalho: https://youtu.be/Y61ZDi1Uy48 e https://youtu.be/xXeoWiFXs_c  

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Amanda Sant‟ana, Andrea Faria, Ariane de Freitas, 

Beatriz Kuguimiya, Camila Oliveira, Christiano Castro, Cláudia Lobo, Cristiano Reis, Éder 

Braz, Igor Pitangui, Ivan Sodré, Lair Assis, Lina Lapertosa, Lívia Espírito Santo, Lucas 

Medeiros, Lucas Roque, Mariângela Caramati, Naline Ferraz e Paulo Chamone. 

 

13. PRIMEIRA PESSOA DO PLURAL (2015) 

 

Direção da CDPA: Cristiano Reis (Regente) 

Direção e coreografia: Tuca Pinheiro e Jorge Garcia 

Pesquisa coreográfica: bailarinos da CDPA 

Assistência e ensaios: Patrícia Werneck e Sônia Pedroso 

Assessoria dramatúrgica: Rosa Hércules 

Iluminação: André Boll 

Figurino: Ananda Sette 

Pesquisa de trilha sonora: Tuca Pinheiro e Jorge Garcia 

Edição de trilha sonora: Kiko Klaus 

Vídeo-pesquisa do trabalho coreográfico: https://youtu.be/MIizd-0yru4 

Elenco (criação/montagem): Alex Silva, Amanda Sant‟ana, Andrea Faria, Ariane de Freitas, 

Beatriz Kuguimiya, Carlos Gomes, Christiano Castro, Cláudia Lobo, Fernando Cordeiro, 

Gustavo Silvestre, Igor Pitangui, Ivan Sodré, Léo Garcia, Lina Lapertosa, Lívia Espírito 

Santo, Lucas Medeiros, Mariângela Caramati, Naline Ferraz e Paulo Chamone. 

 

14. NUVENS DE BARRO (2016) 

 

Direção da CDPA: Cristiano Reis (Regente) 

Direção cênica: Fernando Martins e Joaquim Elias 

Direção coreográfica: Fernando Martins 

https://youtu.be/Y61ZDi1Uy48
https://youtu.be/xXeoWiFXs_c
https://youtu.be/MIizd-0yru4


156 
 

Criadores e intérpretes: bailarinos da CDPA 

Assistência e ensaios: Patrícia Werneck e Sônia Pedroso 

Direção de arte: Rai Bento / Assistencia de direção de arte: Renata Alice 

Figurino: Rai Bento e Renata Alice 

Iluminação: Leonardo Pavanello 

Concepção e pesquisa de trilha sonora: Fernando Martins e Rodrigo Salvador 

Vídeo-pesquisa 

Elencos (criação/montagem):  

- Andrea Faria, Ariane de Freitas, Christiano Castro, Cláudia Lobo, Fernando Cordeiro, Igor 

Pitangui, Léo Garcia, Lina Lapertosa e Mariângela Caramati. 

- Alex Silva, Amanda Sant‟ana, Beatriz Kuguimiya, Carlos Gomes, Gustavo Silvestre, Ivan 

Sodré, Lívia Espírito Santo, Lucas Medeiros e Naline Ferraz. 
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APÊNDICE D - Roteiro de Entrevista Semiestruturado  

Roteiro adaptado a cada entrevistado.  

 

1. Perfil do entrevistado (elementos para a caracterização da amostra) 

 

Nome completo, Nome Artístico e idade: 

Naturalidade: 

Escolaridade: 

Que ano entrou na Cia de Dança Palácio das Artes (CDPA)? 

Há quanto tempo trabalha na CDPA? Ou, quanto tempo trabalhou na CDPA? 

Qual é/foi seu vínculo trabalhista? 

Qual é/foi se cargo? 

Já ocupou outros cargos na CDPA? 

 

2. Interesse pela Cia 

 

Por que escolheu trabalhar na CDPA? (Motivações) 

Por que permaneceu? / Por que continua? / Por que saiu? 

 

3. Experiência com a Cia de Dança Palácio das Artes com a CDPA 

 

- Quais funções você exerceu? Em que período? Sobre esses vínculos: quais foram suas 

motivações? No decorrer desses vínculos: o que permaneceu, o que modificou?  

- Me fale um pouco sobre: sua experiência com os bailarinos, diretores, ensaiadores, 

assistentes, com os processos de pesquisa, criação e montagem. 

- Como você percebeu (e/ou percebe) a Instituição no seu trabalho? (Dificuldades, limites e 

possibilidades) 

- Neste contexto artístico-institucional, o que você me diz sobre: autonomia, autoria, coletivo, 

processos colaborativos, hierarquia, negociações, demandas, resultado, eficiência, idade, 

carreira, diversidade, continuidade, descontinuidade, permanência e rotatividade. 

- Para você quais podem ser os pontos positivos e negativos por trabalhar em uma Cia 

pública?  
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4. A relação política das Cias públicas de dança 

 

- Para você: Historicamente, que companhia é essa? O que ela representa/representou? Que 

dança ela fez? Atualmente, que dança ela faz? Que bailarinos ela têm? O que mudou? O que 

permaneceu? O que renovou? 

- Para você, por que manter/ter/apoiar (ou não) companhia públicas de dança no Brasil hoje? 

- Para você, por que manter/ter/apoiar (ou não) uma companhia pública de dança com o perfil 

artístico que você mencionou acima?  

- O que você espera de uma companhia pública de dança? Qual seria o ideal dessa 

companhia? 

- Para você, qual a função de um serviço público no setor cultural/artístico? Qual seria a 

função/atuação de uma companhia pública de dança?  

 

5. Sobre os processos de criação  

 

- Me fale um pouco sobre seus processos de criação: quais motivações e inquietações 

permearam seus processos de criações e deram corpo aos seus trabalhos? E quais eram as 

motivações e inquietações da companhia? Que pensamento sustentavam (e sustentam) as 

propostas artísticas dos espetáculos?  

- Como foram/são os processos de criação dos trabalhos? O que mudou/muda e ou 

permaneceu/permanece com relação as práticas tradicionais e convencionais em dança? 

- Você acha que a companhia trabalha de forma colaborativa em suas criações? Quando? 

Como?  

 

6. Percepção sobre companhias públicas de dança 

 

- Para você, qual a importância (ou não) em manter/ter companhias públicas de dança no 

Brasil hoje?  

- Até que ponto você se senti favorecido por trabalhar em uma companhia pública? (Ela tem 

autonomia artística? Você, como criador, tem autonomia?) 

- O que a diferencia a CDPA de outras companhias públicas de dança no Brasil? 

 

7. Considerações Finais 

- Você gostaria de acrescentar alguma fala/depoimento?  
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido / Entrevista 

Você está convidado a participar da pesquisa intitulada provisoriamente “Limites e possibilidades da prática de 

processos colaborativos para criação em dança no contexto de uma instituição pública: estudo de caso do corpo 

artístico de dança do Estado de Minas Gerais, Cia de dança Palácio das Artes” desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGAC do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura – IFAC da UFOP, sob 

responsabilidade do professor e orientador Dr. Éden Silva Peretta e da mestranda Lívia Mara Gomes do Espírito 

Santo. 

A partir de uma reflexão sobre os cruzamentos entre censura e transgressão na arte e ações artísticas como 

prática de resistência e transformação, a pesquisa em andamento tem como o objetivo analisar como bailarinos e 

diretores vinculados à Cia compreendem suas experiências colaborativas vivenciadas nos processos de criação a 

fim de apontar os desafios e os impactos de se trabalhar com processos colaborativos no contexto institucional da 

Fundação Clóvis Salgado. 

Sua colaboração voluntária consiste em participar de uma entrevista sobre sua experiência profissional como 

bailarino, diretor artístico e/ou diretor coreográfico na Cia de Dança Palácio das Artes. As entrevistas serão 

gravadas em arquivos de áudio e vídeo, que ficarão armazenados por cinco anos após sua realização. Os 

resultados da pesquisa serão utilizados na tese e em trabalhos científicos dela derivados, que podem ser 

publicados ou apresentados oralmente, revelando a identidade dos participantes. Os dados obtidos durante a 

pesquisa não serão utilizados para outros fins. 

Sobre os riscos de participar da pesquisa, você pode se sentir desconfortável ou constrangido durante a 

realização das entrevistas. Neste caso, você pode optar por não participar. Você não terá qualquer tipo de 

despesa e não receberá remuneração por sua participação. Em caso de concordância, você irá assinar duas vias 

deste termo e receberá uma delas assinada pela pesquisadora. Você tem liberdade de recusa e de desistência em 

qualquer momento da pesquisa, retirando o seu consentimento sem qualquer penalização. Você receberá uma via 

deste termo assinado pela pesquisadora. 

Você pode contatar os pesquisadores em caso de dúvida ou necessidade de outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP-UFOP também pode ser contatado em caso de dúvidas éticas. 

 

Eu, __________________________________, CPF: _______________________________, sinto-me 

esclarecido(a) para participar voluntariamente da pesquisa, sentindo-me livre para, a qualquer momento, retirar 

meu consentimento de participação. Participo, portanto, com meu consentimento livre e esclarecido, e por isso 

firmo o presente Termo.  

 

___________________________________                             ____________________________________                        

       Assinatura do participante                                                                  Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

Belo Horizonte (MG), ______ de _______________ de 201____ 

 

 

 
Contato dos pesquisadores 

Orientador: Prof. Dr. Éden Silva Peretta  

Tel.: (31) 9.93583290  
E-mail: edensp@gmail.com 

Mestranda: Lívia Mara Gomes do Espírito Santo 

Tel.: (31) 997510716 
 E-mail: es.livia@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato do PPGAC/UFOP 

Universidade Federal de Ouro Preto - Campus Universitário Morro 

do Cruzeiro  

PPGAC – Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do 

Instituto de Filosofia, Artes e Cultura.  

Coordenação – Prof. Ernesto Gomes Valença 

Vice-coordenação – Prof. Paulo M. Cardoso Maciel 

E-mail: ppgac@ifac.ufop.br / Fone: (31) 3559-1174 

 

(Termo de página única, por isso não numerada)

http://www.ppgac.ufop.br/index.php/docentes/9-docentes/43-prof-dr-eden-silva-peretta
http://www.ppgac.ufop.br/index.php/docentes/9-docentes/43-prof-dr-eden-silva-peretta
mailto:edensp@gmail.com
mailto:es.livia@yahoo.com.br
mailto:ppgac@ifac.ufop.br
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido / Uso de Imagem  

Você está convidado a contribuir com a pesquisa intitulada provisoriamente “Limites e possibilidades da prática 

de processos colaborativos para criação em dança no contexto de uma instituição pública: estudo de caso do 

corpo artístico de dança do Estado de Minas Gerais, Cia de dança Palácio das Artes” desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGAC do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura – IFAC da 

UFOP, sob responsabilidade do professor e orientador Dr. Éden Silva Peretta e da mestranda Lívia Mara Gomes 

do Espírito Santo.  

A partir de uma reflexão sobre os cruzamentos entre censura e transgressão na arte e ações artísticas como 

prática de resistência e transformação, a pesquisa em andamento tem como o objetivo analisar como bailarinos e 

diretores vinculados à Cia compreendem suas experiências colaborativas vivenciadas nos processos de criação a 

fim de apontar os desafios e os impactos de se trabalhar com processos colaborativos no contexto institucional da 

Fundação Clóvis Salgado. 

Sua contribuição voluntária consiste em disponibilizar imagens de registro, fotos e/ou vídeos, da Cia de Dança 

Palácio das Artes do período de 2000 a 2017, para ilustrar e embasar a discussão realizada nessa pesquisa. 

Entretanto, estes materiais de audiovisual e os resultados deles obtidos serão utilizados e apresentados na 

dissertação, e em trabalhos científicos dela derivados, que podem ser publicados ou apresentados oralmente. Em 

qualquer suporte de divulgação desse trabalho seus créditos autorais - nome do autor, obra artística e ano - serão 

apresentados conforme o Artigo 24, inciso II, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98). 

Sobre os riscos de colaborar com a pesquisa, você pode se sentir desconfortável ou constrangido durante a 

concessão das imagens. Neste caso, você pode optar por não contribuir. Você não terá qualquer tipo de despesa e 

não receberá remuneração por sua colaboração.  

Em caso de concordância, você irá assinar duas vias deste termo e receberá uma delas assinada pela 

pesquisadora. Você tem liberdade de recusa e de desistência em qualquer momento da pesquisa, retirando o seu 

consentimento sem qualquer penalização.  

Você pode contatar os pesquisadores em caso de dúvida ou necessidade de outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP-UFOP também pode ser contatado em caso de dúvidas éticas. 

 

Eu, __________________________________, CPF: _______________________________, sinto-me 

esclarecido(a) para participar voluntariamente da pesquisa, sentindo-me livre para, a qualquer momento, retirar 

meu consentimento de participação. Participo, portanto, com meu consentimento livre e esclarecido, e por isso 

firmo o presente Termo.  

 

 

___________________________________                             ____________________________________                        

       Assinatura do participante                                                                  Assinatura da pesquisadora 

 

 

Belo Horizonte (MG), ______ de _______________ de 20___

 

 

 

Contato dos pesquisadores 

Orientador: Prof. Dr. Éden Silva Peretta  

Tel.: (31) 9.93583290 

E-mail: edensp@gmail.com 

Mestranda: Lívia Mara Gomes do Espírito Santo 

Tel.: (31) 9.97510716  

E-mail: es.livia@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contato do PPGAC/UFOP 
Universidade Federal de Ouro Preto - Campus Universitário 

Morro do Cruzeiro  

PPGAC – Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do 
Instituto de Filosofia, Artes e Cultura.  

Coordenação – Prof. Ernesto Gomes Valença 

Vice-coordenação – Prof. Paulo M. Cardoso Maciel 
E-mail: ppgac@ifac.ufop.br / Fone: (31) 3559-1174 

 

 

 

(Termo de página única, por isso não numerada)

http://www.ppgac.ufop.br/index.php/docentes/9-docentes/43-prof-dr-eden-silva-peretta
http://www.ppgac.ufop.br/index.php/docentes/9-docentes/43-prof-dr-eden-silva-peretta
mailto:edensp@gmail.com
mailto:edensp@gmail.com
mailto:es.livia@yahoo.com.br
mailto:ppgac@ifac.ufop.br
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APÊNDICE G – Catálogo: a quais perguntas a atuação artística da CDPA é uma 

resposta
132

? 

 

 

                                 Entre o Céu e as Serras (2000/2014) 

                                 Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Guto Muniz 

 

 

 

 

 

                                                           
132

 Subtítulo inspirado e reportando da fala de Eduardo Viveiro de Castro (2013): “A que perguntas a vida delas 

[“das pessoas”] é uma resposta?”.  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Zdz8U9_8YVU> 

Acesso em: 10 nov. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdz8U9_8YVU
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Laboratório: Processo de Coreografia de Cordel (2003) - Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Guto Muniz 



163 
 

 

Laboratório: Processo de Coreografia de Cordel (2003) - Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Guto Muniz 
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Coreografia de Cordel (2004) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Guto Muniz 
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Entre o Céu e as Serras (2000/2014) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Guto Muniz e Paulo Lacerda 
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Sonho de uma noite de verão: fragmentos amorosos (2002). Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Acervo 

CDPA/FCS 
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Laboratório de Transtorna (2005) / Transtorna (2006) – Cia de Dança Palácio das Artes. Foto: Paulo Lacerda 
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Poderia ser Rosa (2001) – Cia de Dança Palácio das Artes. Foto: Paulo Lacerda 

 

22 Segredos (2009) – Cia de Dança Palácio das Artes. Foto: Paulo Lacerda 
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Ocupação Performática Branco em Mim (2013) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Guto Muniz e Paulo 

Lacerda 
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Mu | Entre a oreografia a habitação (2014) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Paulo Lacerda 
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Ocupação Performática Se eu Pudesse Entrar na sua Vida (2010) – Cia de Dança Palácio das Artes. Foto: 

Paulo Lacerda 
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Tudo que se torna um (2012) - Cia de Dança Palácio das Artes. Foto: Paulo Lacerda 
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Gestos Ordinários (2014) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Rafael Berezinski  
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Primeira Pessoa do Plural (2015) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Paulo Lacerda 
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Nuvens de Barro (2016) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Paulo Lacerda 
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Mu | Entre a coreografia e a habitação (2014) – Cia de Dança Palácio das Artes. Fotos: Paulo Lacerda 
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APÊNDICE H - Apêndice – ITE: Diário de Notas Avulsas 
133

 

 

I. 

Na busca pela eficiência da escrita formal senti uma tristeza de palavra, uma pobreza 

de elaboração, um vazio de existência texto, uma esquizofrenia de interesse, uma vontade de 

descobrir um devir-cênico textual aqui. Seria esse texto uma poesia que não encontrava lugar 

na ciência? Fazer dessas notas um preâmbulo? Talvez. A utopia pelo a-certo, pelo en-caixe, 

pela moldura, pela coerência pode ser abortiva e excludente. No acerto não há bambeza, não 

há atravessamentos. Então, como diário, começo [termino] por tomar doses de poesia e me 

alegrar.  

 

II. 

 Acho que por conta de Manoel, “meu corpo pegou delírio”. Ontem [para não situar o 

tempo exato] fui espancada por Florbela. Assim como ela, gostaria de endoidecer. Pareceu-me 

lógico, quero dizer, necessário, um traço de perda do sujeito moral para debruçar nas palavras. 

O traço acostumado [reto] não sonha. Ponho-me a examinar feição por feição, palavra por 

palavra, estado por estado, espaço por espaço. Me assusta notar a fabricação do território-

padrão do sensível anestesiado. Realmente não fico confortável em vasos. Não tenho talento 

para ser planta de decoração, nem enfeite de galeria ou mesmo ornamento de festa ou 

lembrancinha de gringo. Vivo no tempo e derivo rizomas. Prefiro acreditar que estou exposta 

à condição das qualidades do sensível e das possibilidades de criação à imaginar paredes. Mas 

afinal, em que medida aquilo que chamamos de limite não é nossa própria memória dele? O 

espaço seria a condição nascida da experiência?  

Ao me perguntar isso, me pediram para deixar de ler poesia e ser objetiva. Escrever 

exige foco, disciplina. Papel é coisa séria. E foi quando acordei papel de caderneta branca, me 

fiz barco e desci o litoral. Nessas horas, já era outro litoral. O mar já tinha avançado até 

ultrapassar a costa. A água, cada vez que recua, deixa outras fronteiras e rastros. Sempre 

outras e “Outros” possíveis no caminho. E eu, comecei outra vez. Da ordem do inefável, me 

deixei um bilhete: “Vazio é [apenas] uma questão de profundidade”. Assim como Yves Klein, 

quero voar e quebrar o chão. Acho que ganhei uma flor ao pensar isso. Voltei para Manoel, a 

quem me diz: “Poesia não é para compreender, mas para incorporar. Entender é parede: 

procure ser árvore”. Me coloquei com os pés no chão e me esgarcei. Acho que ganhei espaço, 

quero dizer, outras raízes e uma coragem para resistir. Saio agora de dentro e de perto a 
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caminhar para fora, para além de uma linha invisível, mas real e transponível. Renuncio meu 

processo dialético de crise para vi(ver) um continuo e não linear estado poroso de instantes. 

Exatamente agora vejo uma formiga passar de um livro a outro e a ouvir o silencio da noite 

romper minha janela. 

 

III.   

Pensando sobre o desapego... 

Ando formulando hipóteses sobre o mundo. Era uma vez um sorvete que escapuliu da 

mão e caiu no chão.  É preciso um tempo para processar a perda e engolir aquela saliva sem 

doce. 

 

IV. 

Sofro de velhice precoce e de desinfância aguda. Vejo, sinto, faço e falo tudo elado. 

Estou intranquila. Tenho preferencia por coisas desinteressantes. Tenho tido um gosto 

apurado para fazer nada e tudo.  

 

V. 

Minha atual mania é ouvir o som do meu cabelo. Bem barulhento eu diria. Acho que 

estou fadada as invenções para existir. Agora estou com essa pulsão de militante. Penso que 

devo parar de cortar tudo com facas. Sempre achei a couve rasgada mais saborosa mesmo. 

Desconfio que tenho estado des-habituada. Antes de ontem deixei meu fígado na esquina. 

Ontem atropelaram meus rins. Agora não lembro onde deixei meus pés. E já não ando lá bem 

do coração. Penso que não posso andar sem proteção por aí. Para confundir, baguncei tudo. 

As coisas não são assim: de repente nasce um cogumelo. Mais uma vez me pediram para 

parar de ler poesia e ser clara. A partir de agora escrevo anúncios. <Não coleciono 

intimidades na nuvem. Estou indisponível> 

 

VI.  

O passado está aberto, tem vagueza, incompletude, porque nem tudo nele se realizou, 

porque nem tudo nele aconteceu, porque nem tudo nele teve campo de alteridade e construção 

de mundo. ... Porque nem tudo dele coube na gaveta dos livros ou no risco pesado do lápis (da 

palavra). Toda vez que retomamos ao passado, encontramos um futuro esquecido e 

esquecemos algo de um passado vivido. Mas o estado relativo faz confundir lembrança com 

esquecimento. Desconfio que a memória seja uma instalação não fixável e, por esse motivo, 
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capaz de distrair uma observação atenta. Logo, esquecer é a desatenção fazendo sua parte. 

Que é: ir para “outro caminho que é [incrivelmente] o mesmo” (Cortázar). E saberemos se 

não for? Não importa. O que fica é a lembrança. Lançar o olhar sobre os fatos (sobre o “já 

dito”, o “já feito”, o “já mostrado”) é sempre uma tentativa de encontrar e/ou rever e/ou 

descobrir algo. É, principalmente, (e adoro pensar assim) uma possível tentativa de des(ver) o 

mundo e de combater o acatamento achatado, obediente e apaziguador que repousa na 

naturalização das coisas [me lembro um dia de ter escutado isso de Rita Veloso]. O que me 

faz concluir que nunca um olhar está desamparado de sentido e que não é a permanência que 

funda a memória, mas os rastros, os restos, os resíduos. Esquecer também é um privilegio. A 

permanência lembra o fixo, o rastro esquece o fixo. O rastro faz lembrar o caminho, que faz 

lembrar os restos... a permanência faz esquecê-los, faz habituar-se (quero dizer, caráter 

anestesiante). Entre uma coisa e outra (coisa para não nomear nada) há sempre outros 

percursos, acontecimentos, sujeitos que indicam que outras leituras, interpretações e 

envolvimentos possam ser possíveis. É preciso “transver o mundo” (Manuel de Barros) se não 

“sofreremos de falta de imaginação” e de síndrome de atrofia analítica. Mas é bom lembrar 

que, ao mesmo tempo em que constituímos o real o fabricamos [me recordo de Latour]. As 

coisas e seus enunciados guardam em si seus duplos, suas armadilhas, imprecisões, fissuras e 

narrativas de dominação e rebeldia. Sem polarização, parte é acontecimento, parte é invenção. 

Mas em todos os casos, tudo existe e diz. E em todos os casos é preciso atenção para não se 

ludibriar com os contos moralizantes e de consolo que enquadram e fazem manutenção de 

uma “certa” memória. Esquecer parece borrar a passagem do tempo, quero dizer, relativizar 

os pontos de partida e de chegada. Mas o que importa não é o grau esquecimento, mas a 

delicadeza de constituir memória a partir do encontro e não de rememorar relatos de ação. 

Dispor um olhar distraído e inventivo para descolar a história do fixo e da oficialidade pode 

provocar outras paisagens históricas. Mas é preciso interação e engajamento do sujeito da 

experiência – que pode ser “eu”, “você”, o “outro” – para que haja paisagem (poesia).  

 

VII. 

Ontem fiquei pensando nos quintais. E logo concluí: quintal é lugar novo. Palavra 

nova. Faz pouco tempo que penso e falo quintal. Parece estranho. Mas não. Quintal pra mim 

sempre foi terreiro.  Terreiro da minha avó.  Terreiro da minha tia.  Terreiro da vizinha.  

Quintal é palavra aguda. Terreiro é grave. Uma sai pelo nariz. A outra vibra no peito. Não sei 

porque... mas acho que quintal tem cara de verde com vermelho e terreiro de marrom com 

laranja. Quintal tem beija-flor. Terreiro, passarinho. Quintal cheira lírio. Terreiro terra 
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molhada. Quintal tem jardim. Terreiro horta. Quintal tem balanço. Terreiro gangorra. Quintal 

é palavra bonita. Mas terreiro é palavra forte. Quintal é lúdico. Terreiro poesia concreta. 

Ambas lindas. Seja quintal ou terreiro, já não me importo mais, foi nos fundos de uma casa 

que conheci minhocas, gomos geométricos de mexerica e o leitinho das folhas de fígo. Pra 

não falar das delicadas formigas cabeçudas e do meu amigo com sua boiada de tatus-bolinha.  

 

VIII. 

Apêndice-ite é uma inflamação provocada pelo efeito dissertação causando dor. Os 

sintomas mais comuns são: insônia, momentos de desespero, esquizofrenia mental e agitação 

passiva, apetite e falta de apetite ao mesmo tempo, vaidade saudável esquecida, delírios, 

silêncios, falta de coerência com conceitos teóricos, compulsão por dias de folga, desejo por 

comidas de vó. Na maioria dos casos, é comum recaídas ao álcool e ao tabaco. O apêndice 

tem ligação direta com o ideal fluido e linear do projeto inicial de uma pesquisa e, geralmente, 

inflama quando existe uma entrada de vida no interior desse ilusório, devido ao processo 

natural do ser-aí no mundo. Essa ocorrência acontece devido aos processos que instauram 

dinâmicas de mudança e movimento. Essa inflamação pode ser compreendida, 

grosseiramente, por três etapas. Em um primeiro momento, a separação provocada por 

distanciamento ou morte (sentimento de finitude) das ideias prévias e fixas, seguindo para a 

fase dois – a liminaridade, período onde operam os conflitos, as crises e os questionamentos, 

finalizando com as reparações e reconsiderações. Para pessoas que padecem dessa inflamação 

o indicado é buscar alternativas de criação.   

 

VIX. 

Hoje as palavras estão atropeladas.  

Existe um grito engasgado.  

[...] Por aqui [Dona Inês], uma paisagem triste tem pousado e uma dor ainda sem 

dimensão e volume de palavra já tem peso de dias difíceis.  

Parece que se eu apertar os olhos, minimamente que seja, me afogo.  

[...] E foi assim que diversas vezes a escrita e meu estado de pesquisa escaparam para 

as pernas que procuravam a rua, fugiram para as mãos que buscavam outras mãos, 

esconderam em meio às cobertas em busca de silêncio, vestiram a vida de vermelho e 

“esqueceram” (para encontrar e reencontrar) as palavras [e as coisas] que a pesquisa estudava.  
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X. 

Em tempos de ameaça à democracia, às diversidades e às conquistas sociais, espero 

que a arte, em suas infinitas poéticas, possa provocar espaços de convivência, diálogo, 

cidadania, respeito e afeto; gestos que fortalecem e encorajam atitudes livres e conscientes e 

que libertam os corpos de discursos dominadores e amedrontadores.  

Esperança, coragem e resistência para os dias que virão. [Ano de 2018].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalangue: ...carta à mãe. 


