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Eixo temático 5: Escritas sensórias – pele, peso, palavra, chão. Como tratar o
gesto da escrita pela escrita do gesto? O despertar da escrita sensível.
RESUMO
Provocada pela pergunta: Como tratar o gesto da escrita pela escrita do
gesto? Lembrei de três escritas autoetnográficas realizadas em 2013 ao
assistir a dois espetáculos e um vídeo de dança. Compartilho algumas
questões sobre o caminho autoetnográfico para alcançar uma escrita
sensória. A escrita na relação entre análise de espetáculo (outro) e descrição
sensória (eu). Em março de 2013, estava no primeiro ano do doutorado em
sociologia no IFCS/UFRJ pesquisando a tensão entre teoria e prática nas
graduações em dança. Essa tensão era sentida diariamente. Percebi que
tinha escápulas, ombros, coluna, respiração no dia 5 de maio de 2013 às
17:39 após receber pelo Facebook um vídeo de ensaio de dança da bailarina
Marcela Reichelt. Em 11 de maio de 2013 escrevi “Impressões para Marcela”,
quatro páginas resultado do retorno à dimensão corpo. Em 15 de junho de
2013 escrevi “A uma caprichosa voz atravessada por tantos pensamentos”,
depois de assistir Caprichosa voz que vem do pensamento de Aderbal Freire
Filho, Maria Alice Poppe e Tato Taborda. E, em 17 de setembro de 2013
escrevi “Duas noites na casa de especiarias” depois de assistir Casa de
especiarias montagem da Terpsí Teatro de Dança dirigido por Carlota
Albuquerque.
PALAVRAS-CHAVE: escrita em dança, autoetnografia, descrição, análise de
espetáculo, escrita sensória.

A proposta do texto é entender a escrita na relação entre análise de
espetáculo (outro) e descrição sensória (eu). O ato de (d)escrever é ao
mesmo tempo alteridade e percepção de si. Compartilho algumas questões
sobre o caminho autoetnográfico para alcançar uma escrita sensória por meio
de três fragmentos de textos (d)escritos pela pele, porque englobam minhas
reações somáticas.
A autoetnografia se aproxima da autobiografia e dos relatos sobre si,
se relaciona com a técnica de história de vida, mas em pesquisas de prática
artística é utilizada como ferramenta autoreflexiva do pesquisador, abarcando
as reações somáticas do pesquisador incluídas por meio de notações no
trabalho escrito sobre a experiência de campo. Considero escritas
autoetnográficas os textos selecionados, tanto em relação à descrição de
minhas reações sensórias, quanto pela relação que tenho com as
protagonistas das cenas. A autoetnografia permitiu uma análise no presente
desses espetáculos e cenas de dança por meio de atravessamentos de
minha trajetória. A seguir selecionei alguns fragmentos das três escritas
autoetnográficas/sensórias realizadas em 2013 ao assistir a dois espetáculos
e um vídeo de dança. Os trechos demonstram três níveis do texto: 1°)
Percepção do corpo; 2°) “Colocação” do corpo; 3°) Análise.
IMPRESSÕES1 PARA MARCELA REICHELT2
Este texto foi o despertar de minha escrita sensória, a partir dele
foram delineados três níveis de (d)escrita. Ao reler as laudas, percebi não se
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Escrita em 11 de maio de 2013.
Marcela Reichelt é uma bailarina e coreógrafa brasileira de Porto Alegre, residente em
Berlim. No ANEXO I está sua foto e bio.
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tratar de uma análise do vídeo e da dança de Marcela Reichelt, colega de
cena por 15 anos na Muovere Cia de Dança, era uma escrita sensória em
três níveis: percepção do corpo, colocação do corpo e análise da cena. O
terceiro nível de análise do video está escrito a partir do título
Atravessamentos e percursos.
Um pouco da situação ao assistir teu vídeo no dia 5 de maio às
17:39. Estou num doutorado e passo mil horas lendo e estudando.
Num momento de lazer resolvi entrar no Facebook e passear de
relance e aí vejo a tua postagem. Me interesso. Abro o link e
começo a ver, e imediatamente me lembro que tenho corpo.
Percebo que minhas escápulas que deviam estar querendo pular
por cima dos meus ombros de tão contraídas começam a deslizar
escorregando mais para baixo, vou vendo e sentindo um alívio. Ai
que bom, meus ombros, consigo sentir o peso deles escorregando,
isto vai me dando ainda mais conforto na cadeira. Assisto uma vez
todo, inteiro, com os recortes propostos nos fragmentos que vens
mostrando ao espectador em partes, considerei esta uma opção
artística, e não algo do tipo: foi assim porque o vídeo somente
grava cada pedacinho por um tempo, não, pra mim fez todo o
sentido o corte, a passagem. E também penso que vens nos
revelando esses pequenos acontecimentos sucessivos em doses
homeopáticas, doucement, cuidadosa, zelosa do espectador que
pode sucumbir em tua próxima mudança de estado.
Assistir sua criação instigou neste primeiro nível, a percepção da
carne, ossos e músculos, respiração, postura, organização, sutil
sensação que muda tudo. Num segundo nível, me coloco, pés
alinhados, sentindo o chão, abrindo as articulações dos dedos dos
pés no chão, toco na minha bacia, lembro da tua, tão pesada na
direção do chão, tão amparada aí, tão digna ocupando o seu
espaço; volto a minha e respiro na posição, só isto (como se fosse
só isto) e solto a minha cabeça, fecho os olhos e lembro de ti, tento
reviver o silêncio interior que vivi contigo há dois segundos ao te
assistir. E, num terceiro nível aguçou a curiosidade. O que está
acontecendo ali/aqui? Comecei a confabular e a querer analisar. E
aí duas palavras invadem, saltam logo afoitas:
Atravessamentos e Percursos
A noção de percurso meio que nasceu ao te assistir indissociada
da ideia de atravessamento, um par que anda de mãos dadas em
tua pesquisa. Explico agora. Se o teu corpo está deixando aparente
e em rastros um misterioso caminho percorrido por ele mesmo de
início e fim de movimentos num contínuo quase incessante
percurso mais amplo, esse percurso também me parece
atravessado por linhas de força que impulsionam e direcionam
estes trajetos/percursos dos movimentos. Não sei, está confuso, fui
deixando vir a coisa da escrita ao te ver de novo, um pensamento
meu em construção, não é análise é mais impressão mesmo, assim
viva, na hora, portanto, não tão nítida, é esfumaçada pela tua
presença que não dá pra colocar em palavras de forma organizada,
mas vamos lá, escrevi mais um pouquinho.
As articulações respiram e é agradável de assistir, porque se a
gente tenta te acompanhar, me refiro ao desenho de movimento e
percurso, porque pra mim agora fica claro, teu movimento é
percurso. E um percurso que pode ser mais até sentido para além

do olhar, a gente observa de um outro ponto, não apenas pelo
olhar. Percebo disputas entre estes atravessamentos, uma entrada
de força de uma diagonal alta te move diferente, desestabiliza, e tu
deixa acontecer, não seca o movimento da independência e
caminho dele, como ele reage e se relaciona sendo o próprio
espaço, uma arquitetura viva. Um corpo escultura sendo feito em
tempo real, na minha frente, sou testemunha desta criação
(11/05/2013).

A UMA CAPRICHOSA VOZ ATRAVESSADA DE TANTOS
PENSAMENTOS3
Minha relação com Maria Alice Poppe é recente. Somos colegas na
UFRJ e na ocasião da montagem de seu espetáculo Alice me convidou para
fazer parte de seu Projeto de pesquisa na universidade intitulado A poética
do Fluxo. Alguns laboratórios de criação de cenas do espetáculo foram
compartilhados no projeto.
Falo de dentro de minha própria experiência ao ver Caprichosa.
Depois de ver mais de uma vez, hoje exercito o caminho de volta à
imagem primeira. Fecho os olhos e tento escrever agora de meu
bloco de notas carnal, e, uma lembrança teima, insiste e me leva
primeiro ao corpo, sinto um leve esquentamento da face, uma
suspensão na respiração, ou melhor, respiro junto, uma palpitação
vai e vem junto a cada expectativa de um novo movimento ou nota
no piano, olhos e ouvidos se sobrepõem e logo em seguida, se
fundem, sem ouvir e nem ver pelos órgãos respectivos a estes
sentidos, me sinto num outro local, prestes a levitar com as suaves
4
suspensões de Alice , delicada presença, peso leve, leveza, penso
em como é bom estar leve, sinto esta leveza na minha expressão,
mon visage derrete.
O pensamento trava uma batalha entre querer entender e se deixar
fruir, me lembro de uma espera, estou afoita pra seguir com eles os
trajetos nos percursos, a não obviedade me causa muito
estranhamento, não consigo acompanhar, penso que não devo
tentar em vão capturar o tom da cena, mas ao contrário, estou
sendo tragada, sugada por um Buffet de sensações inconstantes,
que de tão rápidas as sinapses até me cansam, estou à deriva e
paradoxalmente nunca estive tão perto de mim mesma como
agora. Dança, música e teatro são mesmo as artes quentes, me
vejo escrevendo tratados sobre a diferença entre a literatura, a
poesia, a pintura e a escultura em oposição às artes quentes.
Lembro que talvez pudesse ser bom não dar bandeira de que estou
tão capturada, tão alvoroçada, tão point of no return (15/06/2013).
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Escrita em 15 de junho de 2013.

Maria Alice Poppe é bailarina e colaboradora em processos de criação em dança
contemporânea. No ANEXO II está sua bio e a foto do espetáculo sugerida por ela.

DUAS NOITES NA CASA DE ESPECIARIAS DO TERPSÍ5
Fui bailarina de Carlota Albuquerque 6 na Terpsí Teatro de Dança.
Depois Carlota foi minha aluna no curso Tecnológico de Dança da
ULBRA/RS. Desde então somos amigas e escrevo com frequência sobre
seus espetáculos. Aproveito para rever minha cidade natal Porto Alegre em
momentos de estreia da Terpsí. As montagens de Carlota Albuquerque me
instigam sempre à escrita.
Chego cedo ao centro de Porto Alegre no dia 12 de setembro, um
dia de 35° à sombra, para assistir ao espetáculo do Terpsí
intitulado Casa de Especiarias, direção de Carlota Albuquerque,
espetáculo selecionado para o Porto Alegre em Cena. Caminho
num dia quente do Mercado Público até o Museu do Trabalho, o
local destinado ao espetáculo e que tem sido conquistado pelo
Terpsí. Intuitivamente caminho para me preparar, porque estou
ansiosa para ver a nova obra, preparação em vão como o leitor
logo vai perceber. Na entrada, na fila, noto um burburinho na
espera do lado de fora, um alvoroço aqui em mim porque sei que
vou ver algo novo, mas em se tratando de Carlota não tenho ideia
da proposta, a princípio, acho que vou gostar, tenho gostado há
anos de seus inúmeros trabalhos. O respeitável público vai
entrando inadvertidamente ao recinto, e eu no meio da massa.
Gosto já da proposta da cena sendo realizada durante a entrada do
público. Eu senti imediatamente na minha musculatura das costas
e braços este sovar. Senti junto. As palavras massa que vira
amassa dançam no corpo de Angela Spiazzi, as letrinhas soltas
buscam o tempo do relógio em luz. Cena que me faz pensar, mas
afinal que tempo é este?
Olho mais com meu olfato a meia luz e percebo que pareço
estar numa casa mesmo, afinal me sento em almofadas
confortáveis, tudo me indica ser uma sala de jantar e uma
cozinha/copa. Mas que lugar é este? Onde eu estou? Meus
sentidos me levam a um estranhamento, estou num lugar que
nunca pisei antes. Ai que bom, não consigo reconhecer tão bem
agora, daqui pra frente sinto que fui tragada pelo espetáculo, o que
deveria toda a obra de arte ser capaz de fazer com o seu público,
capturá-lo, tirá-lo do chão, arrebatar, lançar para o novo, nos
conduzir para um espaço desconhecido, único e inominável.
Agradeço ao Terpsí, agradeço publicamente à Carlota, por ter me
tirado da minha jaula, por ter me arejado e sacudido a minha poeira
de supor que eu podia saber de algo, não sei de nada, vivo pela
primeira vez algo e com o frio na barriga de toda a primeira vez.
Volto a esta chance de embarcar com eles nesta nova viagem, falo
viagem porque tem mar, tem areia, tem ondas, sal grosso, e tem a
sensação de um longínquo lugar que a gente nunca pisou, mas
está pisando.
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Escrito em 17 de setembro de 2013.
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Bio de Carlota Albuquerque e foto do espetáculo no ANEXO III.

Penso logo, como fica? Afinal tenho uma tarefa aqui hoje, me
propus a escrever sobre a obra, me larguei lá do Rio para cá para
isso, estava nítido o meu papel de escrever sobre a obra. Mas, já
nos primeiros instantes percebo que talvez eu não vá dar conta,
porque começo a perceber um deslocamento meu, me sinto
derretendo com tanto calor e pulsar das cenas, deslizo minhas
costas e meu derrière tocada pela plasticidade dos bailarinos e
bailarinas que me confundem, todos os seis se transfiguram junto
com pratos, massa, canela, cravo, marcela, pimenta; o tempo todo
assim como uma preparação de comida que vai passando por
mutações alquímicas até virar o prato feito. Nós, a plateia
boquiaberta, vai assistindo a uma metamorfose dos corpos que vão
virando a comida que precisamos pra viver. Penso no Kafka, no
conto o Artista da fome, metáfora do artista faminto em busca do
alimento que nunca vai saciá-lo, pois ele estaria esfomeado pela
arte. Sim Carlota, sim Terpsí, estamos todos muito famintos e
vocês nos ofereceram um banquete.
Frente a tanta novidade sensorial me dei ao desfrute mesmo, me
deixei levar, encantar, viajar, neste primeiro dia de espetáculo ri
alto, sorri, provei da caipirinha que me deram durante, fiquei
borbulhando tomada com tanta mudança de clima, de música, de
ambiente - sempre diverso e instigante.
Termina no baile de pratos, corpos e especiarias. Peço pra rever no
dia seguinte, ganho um convite, retorno dia 13 de setembro, certa
de que agora está tudo dominado, já vi, já desfrutei, já curti e agora
trabalhar e olhar com olhos de quem vai analisar e escrever. Trago
em mente uma ideia como ponto de partida. Após ter feito um curso
com a historiadora da dança Isabelle Launay sobre a Sagração da
Primavera de Nijinsky, lembro de ela ter começado o curso
perguntando que povo era aquele que o Nijinsky tinha inventado. E,
depois de ter visto o espetáculo e de ter relatado algumas
impressões, fiquei achando que seria um bom argumento iniciar
tentando pensar em quem são estas pessoas da Casa de
Especiarias. Que povo é esse? – Em que tempo e em que lugar
eles se encontram? Fui pela segunda vez na Casa com esse
subtexto.
Durante o desenrolar do espetáculo fui olhando mais atenta a todos
da cena, querendo entrar mais na casa, nos dramas, nas
interações, nas situações. Um primeiro olhar foi mais técnico,
percebi a preparação física e destreza dos bailarinos, observei a
coreografia – coloco em itálico porque é impossível ver uma
coreografia, o que a gente vê são homens e mulheres e etcs
dançando, porque em dança não está dissociado o que está sendo
feito de quem o faz.
O trabalho de composição de Carlota, à maestria de criar cenas,
idéias e movimentos a partir necessariamente do engajamento dos
bailarinos com elementos/objetos que passam a ser considerados
cênicos. Esta característica tem sido uma espécie de assinatura do
trabalho de criação de Carlota. E, na Casa de Especiarias,
praticamente não tem nenhum gesto ou composição sem um
elemento cênico. A noção de coreografia do espetáculo Casa de
Especiarias reforça a proposta de criação de Carlota, ao apostar no
objeto como motor da ação dos bailarinos.
Após estas considerações mais analíticas da obra, me dou conta
de que o ponto de vista do público talvez seja a perspectiva mais
intensa e próxima do que seria uma apreciação de espetáculo, pois
ela está carregada da experiência vivida no espaço-tempo efêmero
e irredutível do espetáculo. Da memória das sensações que Casa
de Especiarias me proporcionou nestes dois dias, fica a sensação
de que cada dia de espetáculo é um, assim como, cada dia do

espectador também é um. Na segunda vez, tendo como pano de
fundo a tarefa de tentar descobrir que povo era aquele, adensei
minha observação em cada um dos bailarinos em suas variadas
performances. O resultado foi uma emoção a flor da pele também,
mas que não me permitiu rir em quase nenhum momento, foi como
se eu estivesse acompanhando os percursos nas vidas daqueles
sujeitos desconhecidos. E, na cena final, aquela em que os
bailarinos se deslocam entre especiarias espalhadas pelo chão e
rodam seus pratos freneticamente, num looping que poderia ter
durado horas; quando ele é interrompido – não conto para não
perder a graça de quem não viu ainda – a ruptura de fluxo me fez
explodir num choro, porque parece que parou, mas alguma coisa
ficou girando ainda aqui em mim e mudando de lugar. Eu agradeço
mais uma vez à Carlota e ao Terpsí, porque vocês me colocaram
no meu lugar, ou seja, na plateia, local para fruir com a obra. E
assim, repito o que disse pessoalmente pós segundo dia de
espetáculo: Agora me pegou (17/09/2013).

À guisa de conclusão deste breve relato destaco o percurso
cronológico da escrita dos três textos como fundamental para meu próprio
entendimento do que seria uma escrita sensória por meio da autoetnografia.
No Impressões para Marcela surgiram os três níveis de análise. No A uma
caprichosa voz atravessada por tantos pensamentos fui explorando esses
três níveis. E em Duas noites na Casa de especiarias consegui avançar bem
mais no nível três, o de análise do espetáculo. Pontuo como relevantes nesse
terceiro texto minha proximidade com a diretora Carlota Albuquerque, minha
trajetória como bailarina no Terpsí, ademais da parceria que tenho com o
grupo de escrever sobre seus espetáculos com frequência.

ANEXO I

FOTO: CINTIA BRACHT

BIO
Marcela Reichelt
Bailarina e coreógrafa brasileira de Porto Alegre, residente em Berlim. Marcela tem interesse
no corpo como lugar de hábitos culturais também pessoais incorporados, na relação do
corpo em espaços públicos e privados, e como isso nutre e afeta sua produção, expressão
em possíveis corporalidades em seu trabalho. Seus primeiros solos “Occo” e “Como Risco
em papel”, receberam prêmios e apresentaram em muitas cidades e festivais no Brasil. Na
Alemanha criou “Collections” e a trialogia “Verlagern”, com “Verlagern e ajustes”, “VerlagernWhat is left”, e o último em precesso.
Como bailarina colaboradora trabalhou em longos projetos na Muovere, dirigido por Jussara
Miranda de 1998- 2003 e com Cena11, dirigido por Alejandro Ahmed de 2003-2009.
Performou para/ e com Tatiana Rosa, Guto Geremias, João Fernando Cabral, Hooman
Sharifi e Mona Hatoum. Atualmente colabora em projetos de/ e com a artista visual Marina
Camargo, com a coreografa Thelma Bonavita e o musicista Felix Astor.

ANEXO II

FOTO: RENATO MANGOLIN
BIO
Maria Alice Poppe
Bailarina e colaboradora em processos de criação em dança contemporânea. Juntamente
com o coreógrafo Paulo Caldas, fundou a Staccato Dança Contemporânea (1993) onde
atuou por 11 anos. Colaborou com os artistas João Saldanha, Angel Vianna, Marcia Rubin,
Mauricio de Oliveira, Frederico Paredes, Pim Boonprakob, Thereza Rocha, Tato Taborda e
Aderbal Freire-Filho. Entre os festivais que participou destacam-se Panorama RioArte de
Dança (1993|2016), Dança Brasil (1998), Solos de Dança do Sesc (2006), Forum
Internacional de Dança (2010), Bienal de Dança do Ceará (2001-2011), Festival de Dança do
Recife, (2006-2010) Japan International Competition (1996), Wettbewerb für Choreographen
Hannover (1994), Costante Cambiamento (2001), AmericArtes/KennedyCenter (2002),
Bienalle de la Danse de Lyon (2002), Danse a Lille (2007) e Move Berlim (2007). Entre os
prêmios e distinções destacam-se o de melhor execução na Mostra para Novos Coreógrafos
(1995), Melhor Bailarina no prêmio RioDança (1998) e Mambembe (1998), os melhores da
dança pelo Jornal do Brasil e O Globo com Tempo Liquido (2006), Prêmio Klauss Vianna
(2006|2010|2015), Edital de Fomento RJ (2009), Edital FADA (2011) e os melhores da
dança pelo Globo com Qualquer coisa a gente muda (2011). Das residências artisticas
destacam-se Les Repérages (Danse a Lille 2007) no Porto e O Corpo Pensante com Vera
Mantero (Ateliê Dudude - Casa Branca – BH 2013). Fez parte do filme Em três atos dirigido
de Lucia Murat (2015). Doutora em Artes Cênicas pela UNIRIO (2018) com estágio doutoral
no exterior pela Coventry University (Bolsista Capes/PDSE - 2017), Mestre em Artes Visuais
pela Escola de Belas Artes da UFRJ (2014) e Graduada em Licenciatura em Dança pela
Faculdade Angel Vianna (2004). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal
do Rio de Janeiro onde desenvolve o projeto de pesquisa LINHA.

ANEXO III
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BIO

Carlota Albuquerque
Em 1987, funda a companhia de dança contemporânea Terpsí Teatro de Dança, atuando
como coreógrafa e diretora. Participou como convidada do debate Olhar Contemporâneo da
Dança, como representante do RS, no Rio de Janeiro, a convite do Instituto Brasileiro Arte e
Cultura (IBAC). Ministrou oficinas de processo criativo a partir do movimento para
professores de arte da rede municipal de Porto Alegre. Foi a primeira oficineira do projeto
Descentralização da Cultura, em 1999, 2000, 2001 e 2002, realizando encontros com o
teatro e a dança, além de mostras de criação. Foi organizadora e curadora da Mostra
Internacional I Usina Brasil Telecom de Dança, realizada em Porto Alegre, em 2001.
Convidada do XX Festival de Dança de Joinville, como jurada de Dança Contemporânea. Foi
jurada e oficineira do I Festival de Canela e do Porto Alegre em Dança. Ministrou oficinas
e/ou palestras no II Festival Internacional Porto Alegre em Cena; Mostra de Arte Educação,
no SESC Santos; Festival de Dança de Pelotas; Centro Municipal de Cultura de Manaus;
Universidade de Dança de Manaus; Teatro Municipal de Belém do Pará; Centro Cultural do
Maranhão; Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, pelo projeto As Artes Cênicas.
Participou como coreógrafa em diversas montagens: A morte impossível -Homenagem a
Samuel Becket e Amor Febril, ambas com direção de Luciano Alabarse; Maria vai com as
outras, com direção musical de Dulcimarta Lino; Expresso 25, com direção musical de Pablo
Trindade. Novena à Nossa Senhora das Graças, com a Orquestra de Câmara do Theatro
São Pedro e direção de Décio Antunes; abertura do projeto Arte no Solar; Antígona, com
direção de Luciano Alabarse; Encontro de Jovens Talentos da CAPES, em Brasília e Porto
Alegre; musical infantil Locomoc e Millipili, com direção de Luciana Eboli; entre outras
montagens.
Atualmente, é coreógrafa residente do Terpsí Teatro de Dança. Desde 2006, se dedica à
criação do Centro de Estudos Coreográficos Terpsí, um espaço para a pesquisa,
experimentação, diálogo e reflexão sobre Dança.
O reconhecido trabalho da Terpsí através do trabalho de sua diretora e coreógrafa Carlota
Albuquerque, foi destaque e obteve reconhecimento no ano de 2010 quando Carlota foi
agraciada na 16ª Edição da Ordem do Mérito Cultural em cerimônia no Theatro Municipal do
Rio de Janeiro promovida pelo Ministério da Cultura.

