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Resumo 
Os processos de criação em dança partem do princípio da ordenação de ideias de um 
criador. No ato da criação, o artista mergulha em um estado de atenção, "vigília 
constante", que o impulsiona a observar o mundo a sua volta. Nesta reflexão sobre os 
processos de criação observamos os fatores das diversas etapas, ou fases, nas quais 
o criador desenvolve o projeto coreográfico. O pesquisador em Arte busca entender os 
meios que levam à construção da obra; para isso perscruta os meandros do 
pensamento do artista por meio do levantamento de dados, objetos, anotações, notas e 
desenhos, mapas, rascunhos de textos, além das referências elencadas pelo próprio 
criador. Um processo de criação abrange toda a complexidade de elementos que 
comporão o resultado final, ou a obra artística; tais elementos reúnem, além do criador 
e intérpretes, componentes da equipe de produção, cenografia, iluminação, marketing, 
figurinista, etc. Tudo deve ser considerado em relação ao produto final. Também, não 
devemos esquecer a relação da obra e seu público, ou seja, mesmo finalizada os 
resultados obtidos em decorrência do processo criação dependem também do olhar, da 
apreciação e fruição do público. Mesmo que a obra seja de difícil entendimento, ou que 
o público seja hipotético, ao criar sua obra o artista deposita a fé de que alguém, após 
uma atenta observação, conseguirá entender sua criação; sem esse ato de fé, a obra 
não se consolida e nem tem sentido algum para o artista. 
Palavras-chave: Processo de Criação, Dança Contemporânea, Estética. 

THE PROCESSES OF CREATION IN CONTEMPORARY DANCE 

Abstract 
The process of creation in dance part from the principle the ordering of ideas of a 
creator. In the act of creation, the artist dips into a state of attention, "constant 
vigilance", which propels to observe the world around them. In this reflection on the 
processes of creation, we found the factors of the various stages or phases in which the 
creator develops a choreographic project. The researcher in Art aims at understanding 
the means that lead to construction of the artwork; for that scrutinizes the meanders of 
the mind of the artist through the survey data, objects, annotations, notes and drawings, 
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maps, draft texts, besides the references listed by the creator. A creation process 
covers all the complexity of elements that compose the final result, or the artwork; these 
elements together, as well the creator and performers, production team members, set 
design, lighting, marketing, costume designer, etc. Everything must consider in relation 
to the final product. Also, we must not forget the relationship of the work and his 
audience, or even finalized the results obtained as a result of the creation process also 
depends on the look of appreciation and fruition of the audience. Even if the work is 
hard to understand, or that the audience is hypothetical, while creating his work the 
artist puts faith that someone, after a careful observation, be able to understand his 
creation; without this act of faith, the artwork is not consolidated and not make any 
sense for the artist. 
Keywords: Creation Process, Contemporary Dance, Aesthetics. 
 

Introdução 

Este texto faz uma reflexão sobre pesquisa em processos de criação em Dança, 

durante pesquisa de mestrado em Arte e Educação – Dança, cujo título: "A dança a 

dois: processos de criação em dança contemporânea", realizada no Instituo de Artes 

da Unesp/SP. Também faz alguns apontamentos no intuito de discutir, sem o fito de 

querer trazer conceitos fechados, questões pertinentes a tal empreitada a fim de 

produzir um relato em que abra caminhos para novas discussões no campo da dança e 

da estética com a abordagem contemporânea. É objetivo desta pesquisa, trazer a 

problemática da dissertação apontando para os resultados colhidos durante o processo 

de criação junto ao grupo de Extensão IAdança, o qual foi campo para um Estudo de 

Caso, dentro daquela instituição de ensino.  

Busca-se antes de tudo discutir pontos importantes, que trazem relevância para o 

campo de estudos sobre os processos de criação em dança contemporânea.  

Para tal, reportamo-nos aos autores história e crítica da dança, filosofia, teoria da 

arte e a até do cinema, no intuito de se fazer um levantamento dos principais pontos 

que norteiam a linha de pensamento que pretendemos seguir a fim de abrir discussões, 

deixar espaço para reflexão, contestação, perguntas...  

 

A dança a dois 

A dança a dois, que pode ser enlaçada, de contato, popular, clássica, moderna ou 

contemporânea, apareceu na pesquisa de mestrado, sob o título "A dança a dois: 

processos de criação em dança contemporânea", em vários aspectos, assumindo o 
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papel de fio condutor de um processo de criação em dança contemporânea, além de 

uma reflexão sobre o tema e o problema proposto. Esta mesma dança a dois, que 

inspirou coreógrafos, mestres e professores em diversos períodos da história da dança: 

modificou passos, influenciou metodologias e criou novas possibilidades de 

movimentação. 

A partir dela, também surgiu a possibilidade de utilizar situações de contato em 

que um corpo se inter-relaciona com outros corpos, ultrapassando a fronteira de gênero 

e trazendo possibilidades para o desenvolvimento de um processo coreográfico. Este 

processo de criação coreográfica foi fundamentado na preparação corporal vivenciada 

por meio de vivências de dança contemporânea, onde foram estudados alguns 

princípios do Contato Improvisação, da Técnica Release e da Educação Somática.  

O contato corporal apareceu na história da dança sob diversas formas 

estabelecendo relações que se modificaram a partir dos bailes das cortes europeias no 

Renascimento. Essas transformações pelas quais a dança a dois passou, culminaram 

na dança cênica, que ganhou força com a criação da primeira escola de bailados na 

França.  

Tais transformações com a dança a dois ocorreram também nas mudanças das 

danças populares com as danças da realeza europeia nos bailes da corte, com a 

popularização fora dos salões da nobreza, tanto na Europa como nas Américas, e nas 

metamorfoses no balé clássico, nas danças modernas e pós-modernas (ou 

contemporâneas). 

É possível, com a dança a dois, promover transformações, desenvolver processos 

de criação junto a um grupo de pessoas com diferentes histórias corporais? Que 

modificações ocorreram no fazer/pensar dança no coreógrafo e nos 

dançarinos/participantes?  

A pesquisa objetivou a descrição e a reflexão sobre um processo de criação em 

dança contemporânea com a dança a dois aplicada junto a um grupo de extensão. 

Também visou à difusão da dança contemporânea universitária no cenário cultural da 

cidade de São Paulo.  

Para a realização da pesquisa, houve a opção pelo estudo de caso como 

abordagem que possibilitou uma investigação do processo de criação artística 
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desenvolvida junto ao grupo IAdança, tendo como resultados o diálogo entre o ensino 

de dança, a produção artística e científica e projetos de extensão universitária.  

Assim, naquele trabalho, pode-se encontrar subsídios, caminhos, estudos que 

oferecem possibilidades para o desenvolvimento de um processo de criação em dança 

contemporânea com o tema dança a dois junto a grupos profissionais, amadores, 

escolares e experimentais. 

 

Os Processos 

A noção de que a Arte é conhecimento, e pressupõe trabalho, está ligada à 

criatividade. A epistemologia, também chamada teoria do conhecimento, é o ramo da 

filosofia interessado na investigação da natureza, fontes e validade do conhecimento, o 

que auxilia nas pesquisas em Arte, e principalmente em Dança, tornando válido o 

trabalho do pesquisador em Dança.  

Com isso, é possível estudar os processos de criação, em um esforço contínuo 

para produzir e pesquisar uma obra que consiga traduzir um pensamento, uma visão 

de mundo e um modo de enxergar a realidade. Isto traduz a essência motivadora que 

nos leva a querer compreender as razões que motivam a busca por novas experiências 

na dança contemporânea.  

Robatto (1994) afirma que o processo de criação em dança envolve diversas 

etapas que se complementam e que vão desde a escolha do conteúdo temático com a 

abordagem cênica (identificação do conceito da obra); a definição e a concepção 

estética (levantamento de dados do conteúdo temático, das técnicas a serem utilizadas 

para preparação corporal do elenco); o estado de "presença criativa", ou "vigília 

criativa", (em que os sentidos do criador, ou coreógrafo, ou orientador cênico, ficam 

atentos para qualquer estímulo interno, externo, objetivo, subjetivo, os quais auxiliarão 

nas escolhas para a concepção da obra); além das discussões sobre o 

desenvolvimento de todo o processo de criação (isso inclui: escolha dos intérpretes, o 

iluminador, o cenógrafo, o diretor e, principalmente, a equipe gestora de produção e 

marketing). 

Existe também, no processo de criação, o início dos ensaios e trabalhos práticos 

(fato que envolve a utilização do espaço para aula, ensaios e discussões sobre a obra); 
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e por último, porém não menos importante, a fase final: as apresentações, que podem 

ou não envolver um debate com o público, ao final de cada espetáculo.  

Em uma pesquisa em Arte, Salles (2007) afirma que para investigar, discutir, 

refletir sobre as ações e procedimentos envolvidos no processo de criação, é 

necessário que se faça um levantamento de documentos do processo em si. Tais 

documentos são importantes, pois sob o ponto de vista da construção da obra, revelam 

os caminhos percorridos pelo criador entrando nos bastidores do fazer artístico e 

lançando olhares para a sua gênese; também representam os registros do processo de 

criação, são anotações, manuscritos, rabiscos, rascunhos, diários de bordo, trechos de 

filmagens, registros fotográficos e arquivos guardados, que mostram a maneira de 

organização de cada artista na sua produção artística.  

O que é relevante, para o pesquisador em Arte, não é a interpretação da obra 

considerada finalizada pelo artista, mas o processo pela qual ela foi se construindo. A 

autora considera que essa ênfase não ocorre em detrimento da obra, pois o que leva 

ao estudo do processo de criação é a existência da obra: "Se o objeto de interesse é o 

movimento criador, este, necessariamente, inclui o produto entregue ao público" 

(SALLES, 2007, p.13). 

Neste caso, o " movimento criador" é todo o processo envolvido na produção, 

criação e apresentação de uma obra artística, não constituindo com isso um fato 

isolado, ou seja, é o "processo de criação". 

Para a autora, a pesquisa em Arte busca revelar os percursos da criação artística 

no desejo de desmontá-la, esmiuçar os movimentos de ir e vir envolvidos em um 

processo de criação, com isso é possível ultrapassar os limites da obra que chega ao 

público.  

Para tanto, são examinados os diálogos estabelecidos entre materiais, cadernos 

de anotações (notas que revelam o que se passou no pensamento do artista durante o 

ato de criação), mapas, diagramas, desenhos de espaços ficcionais, rascunhos, 

roteiros, plantas, maquetes, ensaios, copiões, arquivos salvos em pastas no 

computador, relatos, enfim, vestígios do que foi o processo de criação empreendido 

pelo artista.  
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Com o advento das novas tecnologias, hoje se observa um fator que dificulta as 

pesquisas em arte: na utilização de computadores, discos de armazenagens de dados, 

pen drives, CDs e DVDs, meios que oferecem inúmeras vantagens para realizar 

buscas e registros, pode ocorrer a perda de informações; além de que o artista também 

pode apagar da memória do computador, dados e propostas "rejeitadas". Para Salles 

(2007), antes estas informações "deixadas de lado", eram resgatáveis, porém hoje são 

"deletadas".  

Este fato dificulta a apreensão total do processo de criação utilizado pelo artista, 

provocando limitações no levantamento de materiais e registros, o que não implica em 

delimitações da criação. O artista encontra diversos meios para organizar suas 

informações que, de modo geral, irão desempenhar dois grandes papéis durante o 

processo criador: o armazenamento e a experimentação.  

Para um olhar investigativo, é preciso ir além da observação curiosa sobre os 

documentos ou registros organizados pelo artista. Trata-se de infiltrar nos meandros da 

criação, contar histórias, assistir um filme, uma peça teatral, uma coreografia, ler um 

livro, uma poesia, apreciar um quadro, uma instalação, perscrutar vestígios e pistas 

deixadas para trás no intuito de captar os fragmentos do pensamento criador. 

A reflexão sobre o percurso da criação em dança, se mostra como uma complexa 

rede que vai se transformando: é um levantamento de hipóteses, testando-as 

constantemente; uma convivência com "mundos possíveis", com realidades instáveis, 

que dividem o mesmo teto virtual: "a imaginação". O processo de criação parte de uma 

cadeia de ações, relações, que se juntam em uma rede de conexões que se interligam. 

Cada movimento está ligado a outro, uma ação se desencadeia em outras ações à 

medida em que o artista busca por soluções e respostas para seu problema: 

desenvolver e realizar um processo de criação.  

Em dança há a construção de uma nova realidade, uma realidade "virtual", a qual 

depende de vários elementos e procedimentos, que à primeira vista, não têm conexão 

alguma, ou até mesmo parecem dispersos. A pesquisa sobre a criação de uma obra 

coreográfica lança o olhar para os registros, anotações, uma cena assistida de um 

filme, lembranças de alguma peça teatral ou coreográfica; trechos de livros, algum 

gesto ou ação desenvolvida no cotidiano, um movimento realizado em sala de aula, 
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alguma sugestão mental ou até mesmo a lembrança de um fato sonhado; os quais 

propiciam material para a criação artística.  

Traduzir um processo de criação em arte é tentar entender os meios que levam à 

construção da obra, os quais são formadores e transformadores, geram combinações 

(cores transformadas em sons, cotidiano em fatos ficcionais, livros em filmes, poesia 

em dança, pinturas em instalações, coreografias em videodança) e que 

paradoxalmente são construtores e destruidores.  

"Diante de cada obra de arte importante, lembre-se de que talvez outra, mais 

importante ainda, tenha sido abandonada" (KLEE, citado por SALLES, 2007, p.27).  

A obra de arte se torna instigante à medida em que se consegue vislumbrar o 

processo que a fez ganhar status de produto final pronto ao ser levada a público. No 

caos e na organização dos elementos, tem-se o fio que conduz o artista a uma diretriz 

do universo que é construído. O objeto artístico é feito desse anseio em querer 

organizar um mundo de ideias, propondo ao público uma nova forma de compreensão 

da realidade.  

"Os quadros são uma soma de destruições. Eu faço uma pintura e em seguida a 

destruo. Mas, no fundo, nada é perdido. O vermelho que retirei de um lugar qualquer 

pode ser encontrado em uma outra parte do quadro" (PICASSO, citado por SALLES, 

2007, p.27). 

No filme "Le Mystère Picasso"1

                                            
1 Le Mystère Picasso (O mistério de Picasso). Direção de Henry-Georges Clouzot, com Picasso 

protagonizando o pincel e a tela, que ficava o tempo todo voltada para filmadora.  

 traduzido para o português como "O mistério de 

Picasso", o protagonista da obra é o processo de criação. Quando Picasso começa a 

traçar linhas retas, ou figuras geométricas, ou pequenos rabiscos, pode-se até pensar 

que seu "desenho/pintura" parta de uma ação descompromissada, de um momento 

espontâneo, que aleatoriamente é pincelado na tela. Talvez o seja, porém, jamais é 

ocasional. Nota-se que o pintor parte de uma ideia inicial aparentemente simples, mas 

à medida que desenvolve os traços, a obra vai se "complexificando", se tornando 

elaborada; o artista "destrói" inúmeras vezes a pintura na tela para refazê-la, até 

alcançar um momento em que considera a obra pronta.  
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Pensar na inspiração como instante aleatório que venha desencadear 
um processo criativo, é uma noção romântica. Não há como a 
inspiração possa ocorrer desvinculada de uma elaboração já em curso, 
de um engajamento constante e total, embora talvez não consciente. 
(OSTROWER, 2008, p.73) 

 

Assim, no processo criação, Ostrower (2008) opõe-se ao pensamento de que a 

criação é derivada da tradição em que a obra de arte é "uma operação do espírito", um 

ato transcendental que nasce da mente de pessoas privilegiadas por "um dom divino".  

Essa tentativa de organização do caos e dos pensamentos, para alguns artistas, é 

uma trajetória que parte de um estado de insatisfação para uma satisfação, mesmo que 

transitória, pois o artista procura expressar a profundidade de uma verdade em sua 

obra; porém, esse artista nunca se dá por satisfeito, sempre há a possibilidade de 

mudanças. O olhar do artista busca no processo de criação algo que o aproxime de 

suas verdades, de seu modo de interpretar a realidade ou da aproximação dessa 

interpretação. "O objeto artístico é construído desse anseio por uma forma de 

organização." (SALLES, 2007, p.33). 

Neste sentido, o processo de criação em dança também é uma forma de 

organização do caos; é a tentativa do/s criador/es (o coreógrafo, os intérpretes, em 

conjunto com a equipe de produção, iluminação, cenografia, ou seja, todos os 

participantes envolvidos no processo de criação) de moldar espaço, ritmo, movimento 

em um tempo próprio, único, no intuito de trazer à tona o universo da Arte. Mas para 

isso, é preciso observar a importância da Arte e da criação para o artista e para quem o 

assiste. 

 
Criar para quê? 

Por que criar? Para que criar?  

Para Ostrower (2008), o fazer, o criar, representa uma intensificação do viver. 

Não é a substituição simples de uma realidade, mas a criação de uma nova realidade 

adquirindo novas dimensões. Vivenciar o ato de criar ou o processo de criação, 

significa elevar-se articulando os pensamentos a uma consciência com níveis 

complexos de percepção e apreensão da realidade. Assim, se explicita a necessidade 
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e o sentimento essencial e necessário da criação na Arte: um sentimento de 

crescimento interior em que ampliamos nossa abertura para a vida.  

No trabalho e no fazer, o homem encontra seu potencial criador. Por meio da 

realização de tarefas essenciais que tornam a vida humana possível, o homem 

encontra a possibilidade de construir meios que o auxiliam suprir suas necessidades 

para sobrevivência e crescimento. No trabalho temos o desdobramento da criação. 

Enquanto trabalha, o homem pode criar produzir conhecimento por meio da 

criatividade. Mesmo em um trabalho repetitivo, há possibilidades de se criar algo novo.  

Sem a possibilidade de criar, o trabalho e o fazer não teriam sentido; a Arte se 

tornaria apenas um enfeite, um ornamento sem significação; seria apenas um pingo 

acidental de tinta em uma tela branca, ou mesmo um gesto comum, um tropeço de 

uma bailarina durante a apresentação numa peça coreográfica. Ostrower (2008) 

adverte sobre a consideração de que a criatividade não se encontra só na Arte, pois tal 

pensamento compromete a materialidade da mesma enquanto resultado do esforço e 

do trabalho.  

Ao delegar a criatividade para o campo das Artes, se encobre a precariedade das 

condições criativas nas outras áreas da atuação humana. Isso contribui para a 

desumanização do trabalho, reduz o fazer às rotinas mecânicas, sem sentido maior 

que o utilitário, sem convicção; reduz a criatividade a um vasto arsenal de informações 

que se repetem, desvinculadas dos problemas cruciais da humanidade.  

Sem criatividade, o trabalho, o "fazer", é reduzido a atos, gestos mecânicos que 

obedecem às regras sem questionamentos; torna-se um fatídico esperar pelo horário 

final do expediente; se torna gesto protocolar: exclui o fazer sensível, a participação 

interior, a possibilidade de escolha e crescimento, da transformação e conscientização 

por meio de uma ação significativa. 

O processo de criação em dança envolve trabalho, persistência, criatividade, 

conscientização, pesquisa e transformação. 

 

Criações em Dança 
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Para Ribeiro (1997), a dança, por meio do corpo, é expressão com uma 

linguagem própria nas Artes do Corpo, podendo estabelecer "diálogos". Porém essa 

dança se basta independente das outras linguagens, se aproxima da linguagem 

poética, traduzindo em imagens, formas, conceitos, conteúdos, concepções variadas 

mediando a expressão do artista e a comunicação com o espectador.  

Ao se referir às Artes do Corpo, que são a dança, o teatro físico, a performance 

corporal e algumas formas de música vocal, o autor define como "artes não verbais 

(ainda que, em alguns casos, a verbalização possa estar presente como complemento 

comunicacional ou decorativo)." (RIBEIRO, 1997, p.10). 

Langer completa que analisar a natureza dos efeitos artísticos da Dança é muito 

difícil, pois: 

Nenhuma arte é vítima de maior número de mal-entendidos, juízos sentimentais e 

interpretações místicas do que a arte da dança. Sua literatura crítica ou, pior ainda, sua 

literatura acrítica, pseudo-etnológica e psdeudo-estética, constitui uma leitura 

enfadonha. Contudo, essa própria confusão no tocante ao que é a dança – o que ela 

expressa, o que ela cria e como ela está relacionada com as outras artes, com o artista 

e com o mundo real – tem uma significação filosófica própria (LANGER, 2011, p.178). 

Assim, a autora complementa também que existem correntes de pensamento que 

defendem a arte da dança com uma "visão mais amplamente aceita", mais pelos 

dançarinos do que pelos músicos, de que a essência da dança é musical; sendo que o 

dançarino se expressa por meio de gestos, aquilo que sente como conteúdo emocional 

da música, sustentando a dança. Porém, Langer afirma também que outras correntes 

de pensamento defendem, e repudiam, negando essa visão de dependência da dança 

em relação a outras artes. Alguns dançarinos e pensadores da arte da dança defendem 

que esta é uma arte independente; sendo que alguns alegam que essa união, "tão 

velha quanto o mundo, de música e dança, é um puro acidente ou uma questão de 

moda." (LANGER, 2011, p. 80)  
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Há outras interpretações da dança, inspirada pelo balé clássico, sendo mais 

aceita no passado do que atualmente, principalmente pelo coreógrafo Noverre2

Ainda há outras interpretações que consideram a dança como uma arte 

dramática, cujo elemento básico é: a pantomima. Essa teoria se baseia no surgimento 

do teatro grego dizendo que o teatro surgiu da dança coral, com o intuito de justificar 

essa abordagem. Porém essa abordagem acaba por não se sustentar, pois a dança 

possui a sua própria identidade, independente de outras artes, sendo que sua "ilusão 

primária" vem do "gesto" como nos esclarece Susanne Langer. 

, de 

que a dança "é uma das artes plásticas, um espetáculo de quadros mutantes ou de 

desenho animado, ou mesmo estátuas em movimento." (LANGER, 2011, p.180). 

A autora afirma, que "todo movimento em dança é gesto, ou um elemento na 

exibição do gesto – talvez seu realce e contraste mecânico, mas sempre motivado pela 

semelhança de um movimento expressivo." (LANGER, 2011, p.182); Para ela o gesto é 

a abstração básica em que a "ilusão primária" da dança é "efetuada, organizada, 

pensada pelo criador" ou criadores.  

Conforme Langer (2011, p.182):  

A ilusão primária" de uma arte é algo criado, e criado ao primeiro toque 
– neste caso, com o primeiro movimento, executado ou mesmo 
sugerido. O movimento em si, enquanto realidade física e, portanto, 
"material" na arte, deve sofrer transformação. Em quê? – Thiess3

 

, na 
passagem citada logo acima, deu a resposta: "Tudo torna-se expressão, 
gesto [...]. 

A autora nos alerta que o gesto na dança não é um "gesto real", mas "gesto 

virtual", sendo que o "movimento corporal" pertence à esfera do real; porém, "o que o 

torna gesto emotivo" é sua origem espontânea, ao que Rudolf Laban chamou de 

                                            
2 Se destaca na historia da dança por ter escrito um conjunto de cartas sobre o balé da sua época. O 

nome dessa obra teórica sobre dança se chama: Letters sur la Danse, "Cartas sobre a Dança", 
traduzido no Brasil pela pesquisadora Mariana Monteiro. A primeira versão foi editada em 1760 em 
Stuttgart e Lyon; depois a edição inglesa de 1783 e, quase meio século mais tarde, as de 1804 e 
1807, de São Petersburgo e Paris. 

3 Citação de Langer (2011, p.182) da obra de Thiess que considera Rudolf Laban um mestre pensador 
da dança: "Em sua obra [diz], como na música pura, o conteúdo de um evento desaparece 
inteiramente atrás de sua forma coreográfica. [...] Tudo torna-se expressão, gesto, servidão e 



ANAIS DO II CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA – ANDA 
Comitê Dança em Configurações Estéticas– Julho/2012 

http://portalanda.org.br/index.php/anais  12 

"movimento-pensamento-sentimento". O movimento corporal é ilusório, sendo "gesto" 

apenas dentro da dança: "Ele é movimento real, mas auto-expressão virtual." 

(LANGER, 2011, p.186). 

Rudolf Laban, abordado por Langer (2011), constantemente insiste que o gesto 

origina-se do sentimento real. Para tal ela nos traz que:  

(Cf. Welt des Tänzers: Fünf Gedan-kenreigein, especialmente a p.14), 
...[Laban] entende, não obstante, que a dança começa em uma 
concepção do sentimento, uma apreensão da alegria ou tristeza e suas 
formas expressivas: "De um golpe, como o relâmpago, o entendimento 
torna-se plástico. Repentinamente, de um único ponto, o germe da 
tristeza ou alegria desponta em uma pessoa. A concepção é tudo. 
Todas as coisas desenvolvem-se a partir do poder do gesto, e encontra 
nele sua resolução. (citado por LANGER, 2011, p.186) 

Essa visão de que todo movimento na dança é "gesto virtual" é amplamente 

aceita, e como afirma Langer, pode ser atribuída a vários representantes da Arte da 

Dança, com suas diferentes convicções sobre a natureza da dança, tais como Rudolf 

Laban, Isadora Duncan, Mary Wigman, ou mesmo Noverre. Pois:  

[...] artistas que sustentam as teorias mais fantasticamente diversas 
quanto ao que é a dança – uma música visível, uma sucessão de 
quadros, uma peça muda – todos reconhecem seu caráter de gesto. 
Gesto é a abstração básica pela qual a ilusão da dança é efetuada e 
organizada. (LANGER, 2011, p.183) 

 

Em seus processos de criação, coreógrafos, diretores de cena, 

criadores/intérpretes, dançarinos, e todos aqueles que auxiliam na composição de uma 

obra (iluminadores, cenógrafos, equipe técnica, etc.), não partem de palavras ou de 

pensamentos com imagens concluídas em quadros ou cenas prontas. O artista criador 

percebe as ideias que surgem, pensamentos abstratos que vão tomando forma; o que 

o impulsiona a agir da simples leitura de um trecho literário, ou de outra obra que 

observou; de temas históricos, religiosos, filosóficos, políticos, fictícios, ideológicos, 

morais, éticos; pode partir de emoções e sensações que às vezes ele nem tem 

conhecimento consciente, mas que de fato, o impulsiona a querer fazer, trabalhar em 

busca de soluções que o leva a ordenar o caos que se estabelece em seu pensamento.  

                                                                                                                                             
libertação de corpos. E, através do uso hábil de espaço e cor, a pantomima balética foi desenvolvida, 
o que pode vir a ser subjacente à dança de conjunto do futuro." 
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A imaginação do artista consiste em querer ordenar ou preordenar – mentalmente 

– possibilidades visuais, concordantes ou não, de cenários, gestos, ações, 

movimentos, cores, sequências e contrastes, linhas, formas, volumes, espaços, com 

ritmos e proporções variadas: são construções mentais, criando "realidades virtuais", 

que se materializam para propor a composição nas diferentes linguagens da Arte. 

Ostrower (2008), diz que tais ordenações, obedecem a critérios de organização, como 

por exemplo, no caso da pintura, cuja materialidade artística específica é visual e 

também espaço virtual.  

"Voltemos à 'ilusão primária' das artes plásticas, o espaço virtual, em seus vários 

modos [...] " (LANGER, 2011, p.108). 

Nos processos de criação em dança, em que a materialidade artística específica, 

a "ilusão primária", é o "poder virtual" do gesto4

 

 - corporal, sensorial e visual –, o 

criador ao imaginar uma cena, busca traduzir em movimentos, em espaços 

determinados (imaginários), em ritmos diferentes, ações que levam o corpo se deslocar 

no espaço. O pensamento coreográfico se traduz nestas ações que buscam interpretar 

imagens criadas a partir de inquietações provocadas no e pelo criador, que tiveram 

origem na percepção e na vontade de querer traduzir o gesto em movimento, em 

construções corporais que interagem com o espaço, o tempo e o ritmo.  

Os olhares na Dança 

Na dança, o instrumento de criação é o corpo; cinético5, cinestésico6

                                            
4 Cf. Susanne Langer no capítulo 11 em Sentimento e Forma, define "poderes virtuais" como centros 

de força vitais; na dança são seres criados – criados pelos gestos e semelhança. Para ela a ilusão 
primária da dança é a esfera virtual do Poder, ou seja, "aparências de influência e atividade criadas 
pelo gesto virtual." (LANGER, 2011, p.184). 

 que pelo 

movimento, desencadeia ações no espaço cênico, sendo o foco e o fio que conduzirá o 

olhar do espectador (GODOY, 1995). Este instrumento está em constante relação com 

o público, ou espectador.  

5 Relativo a movimento, por exemplo: energia cinética (móvel, que produz movimento). 
6 Conforme o dicionário Houaiss, é o sentido da percepção de movimento, peso, resistência e posição 

do corpo, provocado por estímulos do próprio organismo. 
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O olhar, ou os olhares criadores, se entrecruzam: o olhar do espectador e do 

artista. Nesse flerte, se constrói o sentido da obra coreográfica; assim como na 

linguagem teatral, são necessários estes dois agentes, sem os quais a obra não se 

consolida. O olhar do público é curioso, um olhar que se abre para buscar entender a 

obra. Se quiser, pode interpretar a intenção do criador, interagindo com o pensamento 

coreográfico que se desenrola a sua frente. Esse olhar, diante de uma apresentação de 

dança, pode ou não, interpretar a obra, tudo dependerá de sua compreensão do 

universo da dança; o que varia de espectador para espectador, implicando em vários 

fatores que envolvem os sentidos e a percepção da obra em conjunto com o contexto 

cultural em que se mostra no momento da apresentação.  

Existe também a empatia que o artista provoca no espectador: artistas, 

companhias de dança, dançarinos, criadores/intérpretes podem provocar no olhar de 

quem assiste, uma atração que facilita o entendimento e assimilação da proposta 

coreográfica. O inverso também pode ocorrer quando essa empatia não existe: a 

compreensão da obra não ocorre pela falta de empatia do público pelo artista.  

Toda boa obra de arte é bela; no momento em que a achamos assim, 
apreendemos sua expressividade, e até que o façamos, não a teremos 
visto como boa arte, embora possamos ter amplas razões intelectuais 
para acreditar que o é. (LANGER, 2011, p.411) 

No processo de criação em dança, o artista busca ordenar o pensamento 

coreográfico traduzindo suas intenções na construção da obra. Pode ocorrer, ou não, 

que seu olhar, na medida do possível, se esforce em tornar a obra compreensível, 

buscando organizar ideias, pensamentos, concepções, reflexões sobre seu tempo, sua 

época e sobre a função de sua arte.  

Langer (2011) traz que a obra de arte é a expressão da ideia de seu autor, ou 

seja, a articulação e visualização de "realidades" imaginadas que não podem ser 

expressas em uma linguagem discursiva. Sendo assim o que o artista faz é um 

símbolo, ou a simbolização de uma ideia: algo que permite a captura e ordenação de 

sua própria imaginação.  

Em um sentido, portanto, pode-se dizer que o artista produz cada peça 
para si mesmo, para sua própria satisfação.  

Em outro sentido, contudo, ele a faz para outras pessoas; essa é a 
diferença entre arte e devaneios. (LANGER, 2011, p.407) 
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Uma obra de arte tem seu público, mesmo que este público seja imaginário, por 

exemplo, um prisioneiro, ou um artista recluso em um hospital psiquiátrico. Mesmo que 

o artista não saiba se sua obra será apreciada ou não, a "sua intenção social, que lhe é 

essencial, estabelece seu padrão de significação." (LANGER, 2011, p.407) 

É um equívoco pensar que o artista precisa criar uma obra para um determinado 

tipo de público que irá apreciar um espetáculo no teatro, ou na sala de concertos, ou na 

livraria, ou no museu. Langer completa:  

Ele trabalha para uma audiência ideal. Mesmo quando pinta um mural, 
sabendo qual o público que irá usar o edifício que abriga sua obra, ele 
pinta para sua idealização desse público, ou pinta mal.  

[...] O espectador ideal é a medida da objetividade de uma obra; pode 
ser que ele venha a existir realmente só depois de muitos anos de 
carreira desta criação. (LANGER, 2011, p.408) 

Uma obra de arte, como nos traz Langer, tem sua função simbólica, sendo que 

sua fruição depende mais da intuição e percepção do público do que a sua 

comunicação direta. Para ela a natureza da obra de arte não é "dizer alguma coisa" no 

sentido semântico da palavra "comunicação", e nem mesmo a natureza de algum 

sentimento que talvez o artista tenha passado. O que importa nessa fruição é "o que" 

tal obra está mostrando; ou seja, a obra de arte nos mostra a aparência de um 

sentimento, e esta se vinculam a seus símbolos:  

O efeito dessa simbolização é oferecer ao espectador uma maneira de 
conceber a emoção; e isso é algo mais elementar do que fazer juízos a 
respeito.  

O amante da arte que vê, ouve ou lê uma obra "do ponto de vista da 
audiência" entra em uma relação diferente, não com o artista, mas com 
a obra. (LANGER, 2011, p.410) 

É possível que o artista produza uma obra de arte pouco familiar, de difícil 

compreensão, de tal forma original que ache difícil que o público e seus 

contemporâneos consigam encontrar uma compreensão dos seus significados; mesmo 

assim, ele trabalha na concepção da obra com a convicção de que se o público 

contemplar a obra suficientemente, a intuição da significação da mesma virá. 

Mesmo que o público fique chocado, ou retraído, com relação à sua criação, o 

artista nutre a fé de que sempre haverá aqueles que perceberão a forma dominante, a 

organicidade da composição como um todo. Acredita que, mesmo atordoados pelo 
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caráter inovador, pela "excessiva novidade de sua projeção; que consequentemente os 

mais sérios juízes irão contemplá-la por tempo suficiente [...]" (LANGER, 2011, p.408). 

Por mais difícil que seja a contemplação, a fruição de uma obra artística, há 

sempre a possibilidade da apreensão do contexto simbólico, da intenção do criador, a 

visão do todo que lança as luzes para a percepção artística do evento. Sem essa 

convicção o trabalho do criador seria impossível.  

 
Considerações 

Ostrower (2008, p.147) diz que "a criação nunca é somente uma questão 

individual, o que não deixa de ser uma questão do indivíduo." 

O contexto cultural é o campo no qual, o criador busca desenvolver o seu 

trabalho, propostas e possíveis questões de valor. É onde perscruta ferramentas para 

criação, captando no corpo os registros deste contexto cultural. É no corpo, que o 

criador da dança produz conhecimentos e traduz suas verdades: 

[...] Murray Louis, bailarino e coreógrafo norte-americano, diante da sua 
experiência concreta acredita que criar é dar existência ao que não 
existia antes:  

[...] Como qualquer parto, a concepção começa no corpo. Mas, ao 
contrário de quando uma criança vem ao mundo, o artista não conhece 
a aparência ou a forma de sua prole enquanto ela não surge. Os 
períodos de gestação variam conforme o caráter, a natureza e a 
identidade singular da coisa. É trazida ao mundo de diversas maneiras: 
através dos sentidos ou da mente; através do coração ou das vísceras; 
pelos dedos, pelo olhar, pela espinha dorsal ou pelas pernas. 
(BORELLI, 2004, p.44) 

 

A criação em dança começa no "gesto" do intérprete e, enquanto houver a 

concepção da obra, o artista organiza os elementos que irão compor o pensamento 

coreográfico tornando-o palpável. O processo de criação em dança implica em 

redimensionar o universo humano em uma linguagem artística do criador: envolve o 

artista e o mundo ao seu redor; seus princípios éticos e estéticos, suas crenças, 

convicções e princípios pessoais, os quais norteiam suas possíveis concepções de 

dança. 
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O processo de criação em dança passa necessariamente pelo olhar do criador7

Robatto (1994, p.212) diz que no processo de criação, "cada coreógrafo, ao iniciar 

a montagem de um trabalho, decidirá qual será o tratamento que irá imprimir à sua 

dança." Cabe ao criador a escolha por determinadas estéticas, se vai seguir estilos de 

dança ou se buscará desenvolver uma linguagem própria do movimento.  

. 

Há também processos de criação colaborativos em que os membros do grupo 

participam contribuindo para a composição coreográfica da obra. Neste caso, existe 

uma criação coletiva ou colaborativa, no sentido em que todos contribuem para a 

realização do trabalho artístico. Mas ainda assim, há o projeto inicial que parte de uma 

vontade de querer produzir algo. Esse projeto parte da vontade do criador em querer 

dizer algo.  

Além dessas escolhas, o criador decidirá quais recursos coreográficos utilizará, 

incluindo técnicas corporais, integração com outros meios de expressão, tais como a 

música, o vídeo, os figurinos, composição de luz e interação com o espaço (utilização 

de espaços convencionais como teatros, ou espaços alternativos, como praças, topo 

de prédios, galerias de esgoto, ou o que quer que seja).  

Toda a escolha passa por um processo de seleção feito pelo criador ou pelo 

grupo, obedecendo a questões de ordem pessoal, ou pessoais, assim como posturas 

abrangentes que vão desde apropriações estéticas, sociais, políticas, etc. 

O processo de criação parte inicialmente de uma ideia, de uma vontade em 

querer dizer algo por meio da dança. Logo após vem o projeto. Robatto (1994) diz que 

alguns coreógrafos partem para a criação a partir do menor segmento da dança, ou 

seja, dos passos ou movimentos. Esse processo tende a produzir trabalhos, peças 

segmentadas, dispersas, sem uma conexão geral que una e caracterize a obra.  

O projeto coreográfico tem uma unidade, precisa apresentar uma visão da 

"macroestrutura" da composição para que se problematize o processo de criação, 

como os objetivos da montagem, as funções do trabalho de dança, o tipo de evento em 

que o trabalho será apresentado; e, por fim, quais as necessidades "expressivas" do 

criador (o coreógrafo), ou do grupo que decide participar de um processo de criação; 

                                            
7 Neste caso, criador pode ser o coreógrafo ou orientador coreográfico. 
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sem deixar de lado a função social da arte a qual leva em consideração o olhar do 

espectador. 

O projeto coreográfico desenvolvido junto ao grupo IAdança no ano de 2009, 

possibilitou desenvolver um processo de criação, com a participação dos seus 

membros em caráter de colaboração, onde as pessoas, intérpretes criadoras, puderem 

participar do processo desenvolvido na construção de um espetáculo de dança 

contemporânea.  

Com os resultados obtidos, pudemos concluir que a dança a dois, pode sim ser 

um caminho para a construção de uma produção em dança, sendo foram observados 

todos os aspectos de criação: desde figurinos, escolha do elenco, espaço, iluminação, 

esquipe técnica e produção da obra desenvolvida naquele ano.  

Existem inúmeras formas de conduzir um processo de criação em dança. Cada 

artista desenvolve uma maneira própria de elencar as condições necessárias para 

empreender a criação de uma obra. 
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