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Estética e Dança: a inter-relação com as artes visuais em uma proposta 
estética na pós-modernidade 
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Resumo  
Este texto apresenta um relato sobre pesquisa artística a qual investigou a relação entre 
Artes Visuais e Dança, em uma proposta Estética na Pós-Modernidade. Teve como foco o 
Grupo IAdança, do Instituto de Artes UNESP de São Paulo e sua produção artística no ano 
de 2013. O pintor, escultor, desenhista e artista plástico José Leonilson (1957 - 1993) e sua 
obra traduzida em poesias, paixões, indignação e inconformidade, expressada em cores, 
desenhos, costuras, poemas e sua visão contemporânea do cotidiano, possibilitaram um 
processo de criação em dança contemporânea em diferentes espaços cênicos na cidade de 
São Paulo.  
Palavras-chaves Dança contemporânea, processo de criação, interação de linguagens, 
Estética. 
 
Introdução 

No ano de 2013, no IA (Instituto de Artes da-UNESP), o grupo IAdança – Núcleo 

ContemporanIA, ocupou o laboratório de dança (sala 503) para discutir, produzir e elaborar 

processos de criação em dança contemporânea, além de preparar trabalhos artísticos com o 

intuito de se apresentar em diferentes locais com espetáculos de dança sob a orientação do 

Prof. Me. Ítalo Rodrigues. O que está interligado ao GPDEE – Grupo de Pesquisa, Dança, 

Estética e Educação, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Kathya Maria Ayres de Godoy.  

Nesse período o foco da investigação para um processo de criação foi a obra do 

artista plástico José Leonilson2.  

O grupo IAdança é voltado ao público geral, composto por alunos dos cursos de 

graduação e pós-graduação do Instituto de Artes e também por membros da comunidade: 

escolas, associações, faculdades, cursos técnicos e a população interessada em participar 

deste projeto de extensão.   

A pesquisa artística fez um recorte da obra de Leonilson que discutiu 

principalmente a questão do homem contemporâneo com seus desejos, suas esperanças e 

                                                 
1 Doutorando em Arte e Educação (Dança) pelo Instituto de Artes Unesp-São Paulo-SP. Mestre, Bacharel e 

Licenciado em Dança, Pós-Graduado em Teatro. Bailarino, Coreógrafo, Cenógrafo, Pesquisador, Prof. dos 
cursos de Licenciatura em Dança da Faculdade Paulista de Artes (FPA) e projetos de extensão (Dança) do 
Instituto de Artes da UNESP –São Paulo.   

2 Nascido em 1957 na cidade de Fortaleza - CE, e que, depois de se mudar para São Paulo aos 4 anos de 
idade, começou seus estudos artísticos em 1977 na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), onde se 
tornou aluno de diversos mestres importantes no cenário da arte brasileira. Viajou pela Europa, Estados 
Unidos estudando e expondo seus trabalhos. 
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sua necessidade de ser forte diante das preocupações com a problemática de estar inserido 

em uma sociedade pós-moderna, pós-industrial, globalizada e em constante transformação.  

Desenvolvimento 
Leonilson foi um homem otimista, enxergava um mundo sem fronteiras à sua 

frente; se autodenominava “homem peixe”, cheio de vida para cruzar oceanos, imerso em 

um mundo de contradições, buscando na sensibilidade da sua arte o retrato de um universo 

pessoal. O oceano, as poesias, os amores platônicos, a vontade de dizer “eu te amo” ao 

próximo, suas paixões, sua indignação e inconformidade, sua própria realidade, o faziam 

expressar em cores, desenhos e poemas, sua visão contemporânea da sociedade.  

Ao mesmo tempo em que se considerava frágil, também se considerava forte. Via 

na sua obra um ancoradouro, porto seguro em que podia expressar sua vontade de viver3, de 

seguir em frente apesar da doença. Via na pintura, escultura, desenhos e bordados, um 

caminho, uma ponte para libertação, para seu posicionamento político diante das agruras do 

cotidiano. Ele buscava superação, ao mesmo tempo em que tinha na sua obra uma voz 

potente, com toda a carga, dores, recompensas, responsabilidades que se espera de um 

artista contemporâneo. Defendia, por meio de seus manifestos íntimos, sua arte 

autobiográfica, os oprimidos, os índios, os homossexuais, as mulheres, enfim, todos os que 

sofriam algum tipo de discriminação.  

O artista tinha uma imensa capacidade de sintetizar em sua obra os seus sonhos, 

seus amores platônicos, amores impossíveis, os quais ele traduzia por meio de sua poesia, 

sua pintura, um universo amoroso possível. Era um eterno apaixonado que buscava 

possibilidades de encontrar a paz e a alegria de viver amando o próximo, de todas as 

formas, respeitando os limites de uma realidade que cerceavam seus sonhos.  

Para Ostrower (2008), 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 que se materializam 

para propor a composição nas diferentes linguagens da arte. A autora diz que tais 

                                                 
3 A obra de Leonilson é predominantemente autobiográfica e está concentrada nos últimos dez anos de sua 

vida. Segundo a crítica Lisette Lagnado, cada peça realizada pelo artista é construída como uma carta para 
um diário íntimo. Em 1989, começou a fazer uso de costuras e bordados, que passaram a ser recorrentes 
em sua produção. Em 1991, descobriu ser portador do vírus da Aids, e a condição de doente repercutiu de 
forma dominante em sua obra. Seu último trabalho, uma instalação concebida para a Capela do Morumbi, 
em São Paulo, em 1993, tem um sentido espiritual e alude à fragilidade da vida. 
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ordenações, obedecem a critérios de organização, como por exemplo, no caso da pintura, 

cuja materialidade artística específica é visual.  

Com isso o processo de criação em dança desenvolvido buscou nessa materialidade 

visual, a construção de cenas que vislumbrassem a plasticidade da obra de Leonilson em 

movimento e cores.  

Aspectos e objetivos do processo de criação 
Os encontros empreendidos dentro do grupo nas instalações do Instituto de Artes 

na UNESP abrangeram os seguintes aspectos: 1. Desenvolvimento da capacidade dos 

participantes dos encontros em poder se expressar por meio do movimento; 2. Discussão e 

debates sobre o tema proposto e os processos de criação em dança contemporânea; 3. 

Possibilitar os recursos necessários para que se pudesse discutir seus projetos de pesquisa 

relacionando-os aos propósitos do Grupo IAdança, interagindo com as linhas de pesquisa 

do GPDEE (Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação); 4. Oferecer noções de 

consciência corporal, organização e reeducação do movimento viabilizando o 

desenvolvimento das potencialidades expressivas do corpo; 5. Participar de um processo de 

criação coletiva em dança contemporânea durante os encontros do grupo, além de se 

apresentar em espetáculos de dança propostos pela coordenação do grupo; 6. Ao final do 

semestre, houve a criação de um relatório científico sobre todo o processo de preparação 

corporal e processos de criação do Grupo IAdança, o qual foi apresentado ao Programa de 

Extensão do IA/UNESP. 

Por meio da orientação coreográfica embasada em recursos de preparação corporal 

que se utiliza de estratégias contemporâneas, tais como: o contato-improvisação, a 

educação somática (método Béziers, 1992), princípios da dança moderna (técnica Limón), a 

improvisação em dança e a técnica Release, o orientador coreográfico realizou a construção 

cênico-dramatúrgica. 

A pesquisa corporal do Grupo IAdança foi ao encontro de uma dança que buscou 

ultrapassar fronteiras de linguagens dentro de uma proposta pós-moderna ou 

contemporânea: 

A partir dos anos cinquenta, época em que o movimento pós-moderno institui-se 
definitivamente, seu pluralismo atinge formas cada vez mais ricas de expressão.  
[...] fronteiras entre linguagens são abandonadas e a criação anteriormente tão 
fixa em princípios bem definidos, abre-se para uma enorme multiplicidade de 
experiências, onde inclusive não há a negação de correntes anteriores. (SILVA, 
2005, p. 18) 
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Neste relato buscamos identificar o processo pelo qual o grupo se dispôs a 

empreender. 

Proposições metodológicas para o processo de criação 
Foram utilizados diferentes procedimentos para a composição de uma obra cênica: 

encontros temáticos em que cada participante escolheu uma imagem, um texto, uma foto, 

ou um aspecto da vida e obra de José Leonilson; discussão, reflexão sobre os elementos 

selecionados (fotos, imagens, textos) e o tema central do processo de criação; projeção de 

vídeos e imagens para ilustração e síntese dos conteúdos; discussão e orientação aos 

participantes sobre cada elemento motivador para o processo de criação; orientação na 

construção e composição da obra oreográfica; laboratórios com visitas a museus (museu 

Leonilson), além de sites específicos na internet. 

Durante o processo de criação e preparação corporal, foram levantadas reflexões 

acerca das teorias e princípios que permearam os encontros, tais como: reflexões sobre 

dança contemporânea, sobre improvisação em dança e sobre os princípios da coordenação 

motora conforme o método Béziers e Piret (1992); preparação corporal por meio das 

técnicas do contato improvisação (PAXTON, 2008).  

No “Contact Improvisation4 o corpo é um participante inteligente e autônomo, e 

essa experiência possibilita a descoberta de outras formas de movimento.” (BORELLI, 

2004, p. 57). Paxton (2008), na década de 1960, trouxe com isso novas possibilidades com 

sua proposta metodológica, lançando diferentes olhares para a dança a dois, por meio da 

improvisação, do contato. Trata-se de um “jogo” em dança que traz elementos que auxiliam 

em um processo de criação, sendo utilizado tanto na dança, como em outras linguagens 

cênicas, tais como o teatro e a performance. 

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. 

No processo de criação do grupo IAdança a dança é matriz para esse trabalho de 

expressão artística em que a interação de linguagens é traduzido em forma de espetáculo. 

                                                 
4 Contato-Improvisação. 
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Porém as outras áreas de expressão artística, tanto as visuais, plásticas, o cinema, também 

auxiliam na construção do contexto da dança contemporânea.  

Considerações 

O orientador coreográfico empreendeu no grupo um regime de trabalho semi-

colaborativo, para tal, esta pesquisa visou também entender como o processo de criação 

reverberou no corpo dos intérpretes-criadores, no crescimento pessoal, na compreensão das 

questões lançadas durante as etapas de produção coreográfica; além da investigação sobre 

os processos de fruição (aspectos que geram e ou possibilitam diferentes abordagens de 

leitura da obra). O processo individual de criação artística foi assim interpretado por um 

dos participantes do grupo, o qual também é aluno do curso de Licenciatura em Dança da 

Faculdade Paulista de Artes em São Paulo.  

Sobre seu processo de criação ele diz: 

É um momento no qual me descubro como criador. Vejo e percebo em meu corpo 
que o modo de me mover está além de um simples andar, girar e cair. Noto que o 
processo que vivenciei e vivencio, demonstra como o intérprete-criador, bailarino 
e artista que sou, tem em Leonilson sua importância na consciência da minha arte. 
A vida e obra desse artista plástico, com a qual me deparo, teve curta duração, 
mas com uma vivência vasta. Sua obra teve uma personalidade marcante em sua 
trajetória tanto profissional como pessoal. [...]  

(João Luiz Bindandi, novembro de 2013) 
 

As discussões levantadas em torno da obra de Leonilson, a leitura de seus textos e 

apreciação dos vídeos e obras desse artista divulgadas em museus, internet5, pesquisas 

acadêmicas e livros, possibilitaram ao grupo IAdança meios para refletir, investigar, 

descobrir, criar uma obra que encontra-se em processo (work in progress6). Pudemos 

também ampliar nossas perspectivas enquanto artistas-pesquisadores preocupados com o 

crescimento do grupo de dança do Instituto de Artes da Unesp, buscando torna-lo um foco 

de pesquisa, celeiro produtor de conhecimento no campo da dança contemporânea, assim 

como referência da dança universitária dentro do estado de São Paulo. 

Mas o que efetivamente nos impulsionou foi continuar com essa investigação e a 

crença na formação profissionalizante em dança com um embasamento mais aprofundado. 

Nesse sentido, espera-se que o trabalho do grupo IAdança possa realmente contribuir com a 

                                                 
5 Site sobre a vida e obra de José Leonilson. Disponível em <http://www.projetoleonilson.com.br/site.php> 

Acesso em 15 de fevereiro de 2013. 
6 “Literalmente poderíamos traduzir por trabalho em processo, procedimento este que tem por matriz a noção 

de processo, feitura, iteratividade, retroalimentação, distinguindo-se de outros procedimentos que partem 
de apreensões apriorísticas, de variáveis fechadas ou de sistemas não-iterativos.”(COHEN, 2006, p. 17). 
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emancipação da dança enquanto área de formação, criação, profissionalização no IA-

UNESP.  

Percebemos que de certo modo, o processo de construção da obra coreográfica 

empreendida pelo grupo, gerou transformações, reflexões e modos diversos de se encontrar 

um caminho para a poética de Leonilson: pequeno passo atrelado um sonho gigantesco, o 

qual precisa de apoio para se tornar realidade.  

O trabalho de investigação levantou com essa obra artística questões sobre a 

interação entre as linguagens artísticas da Arte, no caso a Dança e as Artes Visuais, a 

medida em que possibilitou um processo de criação que teve como problemática a 

construção de um espetáculo de dança em que essa interação de linguagens fosse fruída 

pelo espectadores reconhecendo no trabalho aspectos da poética de José Leonilson. Nesse 

trabalho artístico, apresentado primeiramente no Instituto de Artes de UNESP, os 

intérpretes-criadores apresentaram suas construções coreográficas intermediadas por 

questões do corpo em cena interpretando pinturas, poemas, desenhos e bordados por meio 

de ações corporais, projeções, pintura corporal e coreografias. 

Isso tudo pode ser ponto de partida para novas possibilidades de investigação em 

dança cujo o objetivo seja a interação de outras linguagens artísticas, além da música. 

Assim vimos que é possível uma pesquisa que envolva esses diferentes aspectos de 

construção cênica na dança contemporânea.  
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