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Resumo 
Este estudo terá como objetivo descrever o processo de criação do espetáculo Corpos Utópicos 
desenvolvido pelos integrantes do IAdança do Instituto e Artes da UNESP no ano de 2010. Trata-se 
de um espetáculo que envolveu as linguagens da Dança, Teatro e Música em busca de uma obra em 
contínuo processo de construção, ou seja, um work in progress. Criado coletivamente pelo referido 
grupo e sob orientação coreográfica de Ítalo Rodrigues Faria, mestrando em Artes – Dança, esse 
processo de criação foi Inspirado no texto Le corps, lieu d´utopies de Michel Foucalt (1966), que 
traz como temática o aprisionamento do corpo e suas utopias. O grupo procurou refletir e discutir 
sobre o texto a fim de buscar propostas de ações coreográficas que traduzissem em movimento o 
texto de Foucalt. 
 
Palavras-chave: Processo de Criação, Dança, Teatro, Música, Work in Progress. 
 

Abstract 
This study has as main objective to describe the creation process of the Utopian Bodies show 
developed by the members of the IAdança of the Institute of Arts of UNESP in 2010.It is a show 
that involved Dance’s Languages, Theater and Music in order to achieve a work under continuous 
process of construction, in other works, a work in progress. It was created collectively by the 
referred group under choreographic orientation of Ítalo Rodrigues Faria, master degree student in 
Arts - Dance, this creation process has been inspired on Le Corps text, lieu d´utopies of Michel 
Foucalt (1966), that brings as theme the body imprisonment and its utopies. The group has tried to 
think and discuss about the text in order to reach proposals of choreographic actions that reflected 
Foucalt’s text into movement. 
 

Key words: Creation Process, Dance, Theater, Music, Work in Progress. 

 

 

                                                
1Mestranda em Artes no Instituto de Artes da UNESP. Licenciada e Bacharel em Dança pela Universidade Federal de 
Viçosa. Assistente de Direção e Ensaios da Cia de Dança Wagner Alvarenga (São Paulo-SP). Integrante do Iadança. 
Bailarina do Grupo Êxtase de 2005 a 2010. 
 
2Mestrando em Artes Cênicas – Dança. Bacharel e Licenciado em Dança. Bailarino, coreógrafo, cenógrafo, orientador 
cênico e pesquisador. Professor de Dança e Teatro. 
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Quem somos? 

 

Este artigo pretende apresentar o processo de criação Corpos Utópicos desenvolvido 

pelo Grupo IAdança do Instituto de Artes da UNESP (São Paulo-SP) e explanar sobre as 

transfigurações ocorridas ao longo deste work in progress. 

O Iadança, grupo de Dança do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), é um projeto de extensão universitária vinculado ao Grupo de Pesquisa Dança, 

Estética e Educação (GPDEE), sob a coordenação da Profª. Drª. Kathya Maria Ayres de 

Godoy. Desde sua criação no ano de 2005, tem por objetivo desenvolver pesquisas, aulas e 

processos de criação em Dança Contemporânea. 

Nos dois primeiros anos de existência, o IAdança contou com orientação artística do 

coreógrafo Luiz Ferron que no ano de 2005, desenvolveu junto aos integrantes do grupo o 

projeto coreográfico DeformIdAdes: Quasímodo era feliz.  No ano de 2006, desenvolveram a 

proposta do espetáculo Hebel Garmim, inspirado na obra Assim falou Zaratustra (Nietzche, 

1885) e nas obras de Otto Dix3.  

Em 2007, contou com a colaboração da artista Ana Sharp, que desenvolveu junto aos 

integrantes, a proposta de pesquisar a ocupação do espaço urbano pelo homem, o que resultou 

na obra “Espaços Públicos e Privados”. O trabalho de base do grupo durante este ano, foi 

composto por exercícios de Educação Somática, Dança Moderna (fundamentos da técnica 

Martha Graham) e Dança Contemporânea, além do suporte bibliográfico de TAZ (Zona 

Autônoma Temporária) de Hakim Bey e Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman. 

Durante o ano de 2008, o IAdança esteve sob a orientação da Profª. Drª. Nirvana Marinho 

que desenvolveu com o grupo a pesquisa “Técnica e Criação: processo e produto”. A partir 

desta investigação e estímulos da professora, os integrantes criaram a obra intitulada “Dança 

de Quem?”. 

Desde 2009, está sob orientação coreográfica de Ítalo Rodrigues Faria, mestrando em 

Artes- Dança (UNESP). Em suas aulas, são desenvolvidos exercícios que visam a  

 

 

                                                
3 Otto Dix: artista plástico contemporâneo. 
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percepção corporal dos ossos e articulações com base nos estudos Beziérs & Piret (1992), 

além da introdução das técnicas de Contato e improvisação4 e Release5.  

Como resultado do trabalho corporal orientado por Ítalo Rodrigues e continuidade ao que foi 

feito no ano de 2008, os integrantes do IAdança compuseram “Jogos Corporais”, apresentação que 

se constituiu de jogos cênicos em processo de investigação e de construção do conhecimento 

artístico. Além deste, desenvolveram outro projeto coreográfico Por Exemplo as Cadeiras: work in 

progress, baseado na leitura do texto Por exemplo a cadeira: um ensaio sobre as artes do corpo do 

escritor português Antônio Pinto Ribeiro. 

Desde o ano de 2010 até a presente data, o referido grupo passou a ocupar o laboratório de 

Dança (sala 503) na nova sede do Instituto de Artes da UNESP, localizado na Barra Funda (às terças 

e quintas-feiras das 19h às 21h30min). Ainda sob orientação do mestrando Ítalo Rodrigues, o Grupo 

Iadança desenvolveu o projeto coreográfico Corpos Utópicos, obra que pretendo apresentar ao 

longo deste artigo. 

 

Corpos Utópicos 

 

O processo de criação da obra intitulada Corpos Utópicos iniciou por meio de uma 

audição realizada em março de 2010, para seleção de pessoas interessadas em participar do 

grupo de dança do Instituto de Artes da UNESP, o Grupo Iadança.  

Esta seletiva resultou em um grupo heterogêneo, formado por estudantes e pesquisadores 

da UNESP e membros da comunidade, com diversas experiências artísticas em diversas áreas, 

tais como no Teatro, na Música, na Capoeira, no Balé Clássico, na Dança Contemporânea, nas 

Danças Afro-brasileiras e na Ginástica Olímpica.  

                                                
4 Contact Improvisation (Contato Improvisação) - Técnica criada na década de 1970 por Steve Paxton – 
coreógrafo e bailarino “com experiência em ginástica olímpica e Aikido que teve como 
treinamento corporal uma trajetória de trabalho na dança moderna experimental com Merce 
Cunningham, Robert Ellis Dunn, com as cooperativas de performances Judson Church Dance 
Theatre e Grand Union”. Essa técnica de dança cria gravidade entre os corpos através da transferência de peso 
dos corpos dos participantes. Além disso, “A ideia é que um corpo dê maior fluidez ao outro, sendo um muitas 
vezes a base para que o vôo do outro aconteça”.  

5
Release é uma técnica desenvolvida nos anos de 1960 e 1970 – que promove o relaxamento das tensões. 
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Após um período de investigações corporais nas aulas, com tentativas de desvendar o 

corpo e suas movimentações, o orientador Ítalo Rodrigues deu início à realização do processo 

de criação coreográfica, partindo da leitura e discussão acerca do texto Le corps, Lieu 

d'utopies (1966), tradução de uma conferência de Michel Foucalt.  

Durante o contato com o texto, foi pedido aos integrantes do grupo para 

que destacassem temas abordados pelo autor e a partir disto, pensar e criar formas 

coreográficas sobre os temas ressaltados.  O tema escolhido por cada integrante, com suas 

respectivas sugestões foram compartilhadas com o grupo, motivando novas discussões.  

Os integrantes se dividiram em grupos conforme as afinidades temáticas, sendo 

responsáveis pela criação coletiva de células coreográficas que deveriam partir das propostas 

anteriormente expostas e discutidas por cada integrante.  

Assim, instaurou-se entre os integrantes o que Lia Robatto (1994) chama de “presença 

criativa” ou “vigília criativa”, em que os sentidos ficam atentos para qualquer estímulo 

interno e/ou externo possam contribuir e auxiliar na criação artística. 

Deste processo inicial, resultaram algumas células coreográficas. As mesmas foram 

expostas ao grupo, que em seguida, sugeriram mudanças. As propostas foram bastante 

diversas tais como: aumentar o tempo de duração da coreografia acrescentando gestos e 

movimentações; repensar determinadas partes, pois os signos e movimentações utilizados não 

ficaram claros; mudar o tempo dos movimentos; acrescentar mudanças de níveis, para 

coreografias que tinham sua execução concentrada em diferentes níveis (baixo, médio ou 

alto).  

Esse processo se repetiu por alguns encontros até que se chegasse a algumas células 

coreográficas numa “formatação razoável”, com a definição da seqüência em que seriam 

dispostas de músicas e figurinos que dessem sentido ao que estava sendo construído. Dessa 

maneira, o processo de criação do grupo configurou-se como criação coletiva uma vez que 

todos os integrantes do IAdança foram, além de intérpretes, criadores. 

Diferentemente do que costumava acontecer, as apresentações desta obra do IAdança 

não se configurou como a etapa final do processo de criação mas sim, como parte integrante 

dele, devido a adoção da noção de work in progress para trilhar os caminhos do processo de 

criação no trabalho do grupo, uma das estratégias para apresentar a obra coreográfica  

Neste caso, entendemos o work in progress como um trabalho que é feito 

continuamente por um ou vários indivíduos, ou seja, uma obra de arte que, a cada momento, 

sofre alguma alteração e a faz ganhar novos sentidos, sem se apresentar como uma forma 
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definitiva. 

Cohen (2006: 2), diz que a cena contemporânea permite estar em terreno movediço, ou 

em um work in process6, ou work in progress7, “mecanismo gestador de uma série de 

manifestações e expressões artísticas”, conceito pelo qual perpassou o processo de criação 

artística que citamos anteriormente.  

Work in progress, em Arte, designa uma obra inacabada, podendo ser apresentada ao 

público como parte de um processo de criação. Também designa uma obra artística aberta, em 

que está implícita a noção de obra em feitura, de risco, de projeção ao longo do tempo/espaço. 

No processo de criação via work in progress percebe-se uma: 

 
...superposição de estruturas, de procedimentos gerativos, da hibridação de conteúdos, em 
que o processo, o risco, a permeação, o entremeio criador-obra, a iteratividade de 
construção e a possibilidade de incorporação de acontecimentos de percurso são as 
ontologias da linguagem. O uso de linhas de força (leitmotive8 criativo, narrativas) de 
“irracionalidade”, a incorporação do acaso/sincronicidade, são operações do work in 
progress no qual o paralelismo entre o processo e o produto são matrizes constitutivas da 
linguagem (COHEN, 2006: 1). 
 
No work in progress, o produto, ou a obra, é dependente do processo de criação, 

envolvendo permeações de risco9, podendo alternar criadores e atuantes (participantes), e 

principalmente pelas “vicissitudes do percurso” da obra.  

Cohen diz que o conceito work in progress tem sido também aplicado na ciência, em 

procedimentos de linguagem e comunicação, em conceitos filosóficos e psicológicos, e 

quaisquer disciplinas que utilizem, ou incorporem, em seus modelos a “temporalidade e as 

ocorrências do processo”.   

Este conceito é originário das artes plásticas: na action paiting10 (pintura de ação, 

pintura gestual ou gestualismo), nas construções transitórias das assemblages, collages e 

environments de alguns artistas; assim como nas experimentações conceituais/limites de 

performers como Joseph Beuys, com seus conceitos de “escultura viva” e “obra em 

                                                
6 “Literalmente poderíamos traduzir por trabalho em processo, procedimento este que tem por matriz a noção de 
processo, feitura, iteratividade, retro-alimentação, distinguindo-se de outros procedimentos que partem de apreensões 
apriorísticas, de variáveis fechadas ou de sistemas não-iterativos” (COHEN, 2006, p. 17). 
 
7 “O termo corrente usado na literatura é work in progress (trabalho em progresso). Utilizamos, nesse livro, também a 
terminologia work in process incorporando as noções de progresso temporal e processualidade. (Idem, p. XXVIII)”. 
8 Termo originário da Música e Literatura.  
 
10 Action painting: O termo foi cunhado pelo crítico americano Harold Rosenberg para caracterizar o trabalho de um 
grupo de americanos expressionistas abstratos (consultar “Expressionismo Abstrato”) que utilizaram o método desde 
1950. É um trabalho que utiliza imagens abstratas identificando uma marca e expressão pessoal do artista.  
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criação/mutação”; Vito Acconci (performer americano) e Gina Pane, que “exacerbam o 

cambiamento de materiais e suportes – a alternância de contexto e de formas” (COHEN, 

2006: 18). 

Como representantes desse processo, o autor traz diversos encenadores que utilizaram 

do work in progress em seus trabalhos artísticos, tais como Tadeusz Kantor, os americanos 

Bob Wilson e Richard Foreman, grupos como o Wooster Group, Ping Chong e o Mabou 

Mines; Yvonne Rainer, Pina Bausch, Trisha Brown, Lucinda Childs e Steve Paxton na Dança.   

O processo de criação artístico via work in progress, passa por inúmeras 

metamorfoses, podendo ser apresentado ao público em forma embrionária, ou apresentar-se 

com novas configurações, transformações, contextualizações, transcrições poéticas, transições 

e fragmentos acrescidos. 

Desta forma, decidiu-se apresentar Corpos Utópicos em formato work in progress, 

deixa ao público a oportunidade de poder observar um processo de construção em andamento, 

em que os resultados obtidos com a recepção desta apresentação geram e gerarão 

desdobramentos que culminam em novas criações, ou seja, uma obra sem fim preestabelecido.  

 

 Trans-formações 

As transformações ocorridas na obra Corpos Utópicos são percebidas se observarmos as 

apresentações da obra durante o ano de 201011. Vale ressaltar que as apresentações não encerravam 

o processo de criação da obra, mas faziam parte do processo que não procurava um fim e sim, novas 

possibilidades de dizer o que foi suscitado pelo texto de Foucalt. 

A obra Corpos Utópicos foi apresentada pelo Grupo IAdança em diferentes espaços: 

- ETEC de Artes – Parque da Juventude (24/06/2010 às 16hs): durante a Mostra de Artes da ETEC; 

-36 º ENEAD - Encontro Nacional dos Estudantes de Administração (08/07/2010 às 19hs): no 

Memorial da América Latina em São Paulo-SP; 

-Parque da Água Branca em São Paulo-SP (17/07/2010 e 18/07/2010 às 16hs); 

-Evento “Melhores Práticas de gestão” (28/09/2010 às 20hs): em Águas de Lindóia-SP; 

                                                
11 A obra Corpos utópicos foi apresentada nos seguintes lugares/eventos durante o ano de 2010: ETEC de Artes – 
Parque da Juventude (24/06), Parque da Água Branca (17 e 18/07), 36 º ENEAD - Encontro Nacional dos Estudantes 
de Administração (08/07), Evento “Melhores Práticas de gestão” (28/09), XXII Congresso de Iniciação Científica da 
UNESP (23/10), Circo do Instituto de Artes da UNESP (11/11) 
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- XXII Congresso de Iniciação Científica da UNESP (23/10/2010 às 19hs): Teatro de Cênicas no 

Instituto de Artes da UNESP - São Paulo-SP; 

- Circo do Instituto de Artes da UNESP (11/11/2010 às 20hs): durante a realização dos eventos do 

ABRACE e da CooperacDANÇA; 

As transfigurações ao longo das apresentações desta obra são devidas a diversos fatores, tais 

como: saída, entrada dos integrantes do Grupo IAdança, disponibilidade dos integrantes para as 

apresentações, diversidade de locais de apresentação da obra, disponibilidade do recurso técnico da 

iluminação, consenso após discussões e revisões da obra pelo grupo, sugestões coreográficas da 

coordenadora do Grupo Iadança (Profª. Drª. Kathya Godoy), refinamentos e adequações dos 

movimentos, sugestões dos espectadores, escolha da trilha musical, dentre outros motivos. 

As principais transfigurações na obra ao longo das apresentações no ano de 2010 foram:  

-o primeiro trecho da obra que teve como temática o “Corpo Aprisionado” não foi apresentada nas 

três últimas apresentações, devido ao não comparecimento das integrantes nas datas das 

apresentações; 

-mudança de figurinos: inicialmente, cada trecho da obra possuía um figurino relacionado à 

temática abordada. Com os passar das apresentações, devido às sugestões advindas principalmente 

dos espectadores, os figurinos foram sendo testados até que todos os integrantes do grupo chegaram 

a um consenso de que o figurino passaria a ser um dos elementos que faria ligação e unificação dos 

trechos da obra. Com isso, optou-se até o momento, por um figurino composto com roupas da cor 

preta e uma camisa social branca sobreposta (de manga curta ou longa, aberta ou fechada).  Apesar 

do consenso geral, o grupo que aborda a temática da “Loucura” não integrou esta proposta, 

continuando a usar o figurino idealizado inicialmente (camisolas de cetim e calça legging preta para 

as meninas, e para o menino, somente calça branca). Como exemplo das transformações dos 

figurinos, temos o trecho em que a temática abordada é o “Corpo Sagrado”: no primeiro momento, 

pensou-se em túnicas, semelhantes às vestimentas gregas; como alternativa, as intérpretes 

utilizaram tecidos enrolados ao corpo; após a sugestão do grupo, integraram à proposta do figurino 

preto e branco. Vale ressaltar, que o figurino foi uma das discussões que até o momento, o grupo 

não se sente satisfeito e sente necessidade de um diálogo deste elemento com o restante da obra.  

-mudança da trilha musical: as músicas forma levadas pelos integrantes do grupo que buscavam 

algo que dialogasse com o que queriam dizer do texto de Foucalt através de seus corpos. Várias 

músicas foram testadas não só nas apresentações, mas durante o processo de criação e ensaios, até a 
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chegada do consenso do grupo acerca das escolhas.  

-a primeira cena inspirada na temática do “Corpo Aprisionado” foi extinta devido à saída das 

intérpretes. Foi substituída por outra, em que a música é composta pela leitura de um fragmento do 

texto inspirador. Nota-se que apesar desta mudança, manteve-se a temática inicial do “Corpo 

Aprisionado”, entretanto foi relida pelo grupo, deixando de ser executada por duas ou três pessoas, 

para se tornar um trecho interpretado por todos os integrantes do grupo. 

-as “vendas” (faixas pretas que cobriam os olhos) propostas pelas integrantes do primeiro trecho, 

foram aderidas pelo restante dos intérpretes e adicionadas no primeiro trecho; 

-integração de fragmentos do texto de Foucalt como cena dramática: utilizou-se a integração do 

texto falado e dramatizado por uma das integrantes durante a cena que tem como temática a 

“Loucura”; 

-utilização ou não do uso do violão; 

-uso ou não de microfones, a fim de aumentar e tornar mais audível, o som tirado do violão por um 

dos integrantes; 

-mudança na qualidade de movimento dos intérpretes conforme sugestão da coordenadora do grupo, 

do orientador coreográfico, da assistente de coreografia ou dos outros colegas do grupo; 

-integração de novos membros, e consequentemente, de novas movimentações no último trecho da 

obra, que tem como temática o “Corpo espelhado, ou corpo que se reflete”. Neste trecho, houve 

uma transformação em relação às qualidades dos movimentos, que inicialmente se repetiam 

igualmente às movimentações cotidianas, e nas últimas apresentações, apresentavam-se como 

releituras dos mesmos; 

-integração dos sons aos movimentos: em alguns momentos da obra, sentiu-se a necessidade de 

utilização de sons corporais ou vocais. Esta sugestão partiu de uma das integrantes do grupo que 

estudou a relação do Movimento com a Voz neste processo de criação; 

-integração do silêncio e pausas; 

-integração das transições entre as cenas com finalidade de ligação e integração entre as cenas; 

-sobreposição de cenas; 

-encurtamento de trechos; 

-mudança nos desenhos coreográficos conforme o espaço em que é apresentada a obra; 
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-criação de uma nova coreografia a partir de uma dinâmica chamada pelos integrantes do IAdança 

de “Assinaturas”, momento em que foram criadas seqüências de movimentos a partir das 

assinaturas escritas em papel. Este trecho foi acrescentado devido a uma sensação do grupo da falta 

do “Eu” (do meu corpo) em cena. 

-criação de um trecho que se refere ao corpo virtuoso: inicialmente, pensou-se em dois duos com 

movimentações distintas. Mas com o passar dos ensaios, um dos duos tornou-se solo, e em alguns 

momentos não era apresentado. 

 Acima, relatamos algumas transformações ocorridas ao longo deste processo. Cabe 

ressaltar, que estas modificações não são definitivas, mas estavam presentes em um momento de 

uma das apresentações da obra. 

 

Corpos Utópicos: a obra se fim 

 

A possibilidade de inacabamento da obra proposta pelo work in progress fez com que 

a cada encontro do IAdança novas possibilidades de construções e reconstruções na obra 

Corpos Utópicos pudessem ser pensadas e concretizadas.  

Ao ser apresentado em diversos formatos, a obra deixou ao público a oportunidade de 

se poder observar um processo em andamento, em que os resultados obtidos com a recepção 

de cada apresentação geravam desdobramentos que culminavam em novas possibilidades de 

dizer o que foi suscitado pelas palavras de Foucalt. 

A cada momento do seu fazer-pensar coreográfico a obra sofria algumas  

modificações e ganhava novos sentidos a partir da superporsição de estruturas e 

procedimentos, da hibridação e interatividade de linguagens. 

Esta experiência só foi possível, devido ao trabalho e consentimento do Grupo 

IAdança, que a cada encontro se disponibilizava a mergulhar nesse processo e a repensar seu 

fazer artístico  

Dessa maneira, a obra do Iadança, Corpos Utópicos, possibilitado pelo work in 

progress, vem ilustrar uma possibilidade de processo de criação em Dança Contemporânea, 

em que a obra não possui uma finalização estática e o seu processo de gestação é fundamental 

e permanente a longo da existência da obra.  
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